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Pašvaldības atbalsts

Salaspils pašvaldības
atbalsts personām ar
invaliditāti
2015

Salaspilī jau vairākus gadus aktīvi darbojas 2 biedrības, kas rūpējas
par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām-: ’’Salaspils invalīdu biedrība’’
un Salaspils novada Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība "Zelta
Atslēdziņa«
.
Pašvaldība projektu konkursos sniedz atbalstu nevalstiskajām
organizācijām piešķirot finansējumu noteiktiem pasākumiem,
piemēram, katru gadu tiek atbalstītas ekskursijas vai rīkotas
nometnes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un asistentiem.
Tāpat tiek atbalstītas arī Atbalsta grupas cilvēkiem, kam bijušas
onkoloģiskas saslimšanas.
Pašvaldības izsludinātos Mūžizglītības projektu ietvaros, tiek
atbalstīti dažādi projekti, piemēram- «Veselīga uztura veicināšana
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Salaspils novadā», «Māksla dziedē –
nodarbības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām»

Specializētā transporta pakalpojums no 2011.gada
(personas ar invaliditāti tiek vestas pēc nepieciešamībasuz pasākumiem, uz sapulcēm, uz veselības aprūpes un
rehabilitācijas institūcijām, utt., Dienas centra klienti ik
dienu tiek atvesti un aizvesti uz centru un mājās)

• Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada personām ar invaliditāti
reizi gadā: pirmās grupas invalīdiem-142,29 EUR un otrās grupas
invalīdiem un invalīdiem kopš bērnības (līdz pilngadības
sasniegšanai) 71,14 EUR apmērā
No 2015. gada pašvaldība piešķir finansējumu līdz 4000 EUR
atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai personām ar
funkcionēšanas ierobežojumiem. Šogad šo pabalstu jau saņēmušas
3 personas un 2 personas iesniegušas dokumentus pabalsta
saņemšanai.

2011.gadā Salaspils pašvaldībā Eiropas Sociālā fonda
projekta «Dienas centrs personām ar funkcionāliem
traucējumiem Salaspils novadā» ietvaros darbu uzsāka
Dienas centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Beidzoties projektam pašvaldība turpina finansēt Dienas
centra darbību.
Pārejot pašvaldības «paspārnē», Dienas centra klientu
skaits ir audzis un regulāri tiek palielināts klientu skaits
(pašreiz 20 pilna laika vietas un 20-nepilna laika vietas),
kas skaidrojams ar plašo pakalpojumu klāstu, par kuru
stāstīsim tālāk prezentācijā.

Divi mobilie kāpurķēžu pacēlāji, kas nodrošina
cilvēku riteņkrēslos izkļūšanu no dzīves vietas.
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Reitterapija. Pašvaldība nodrošina specializēto

transportu nokļūšanai uz terapiju, kā arī trūcīgām un
maznodrošinātām personām sedz terapijas izdevumus.

Pieejama trenažieru zāle. Trūcīgām, maznodrošinātām personām,
kurām ir ārsta nosūtījums, pašvaldība apmaksā trenažieru zāles apmeklēšanu.

Ik gadu tiek organizētas un atbalstītas
Cilvēku ar invaliditāti Sporta spēles.

Labestības pasākumi jau 5.gadu. Ik gadu sakarā ar

Sociālais centrs, kas domāts jebkuram
iedzīvotājam, bet īpaši iecienīts pensionāru,
invalīdu un bērnu vidū.

Dienas centra pakalpojums,

Tiksānās ar Labklājības
Ministrijas pārstāvjiem

Starptautisko invalīdu dienu, tiek rīkoti dažādi labestības
pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti.

kura mērķis ir - nodrošināt sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, nodrošināt sociālo un pašaprūpes
prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī sniegt
psiholoģisku un morālu atbalstu Dienas centra klientu likumīgajiem pārstāvjiem –
vecākiem, aizbildņiem, aizgādņiem.

Tikšanās ar Tiesībsargu
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Dažas no Dienas centra aktivitātēm ārpus
ikdienas nodarbībām:

Dzīvnieku terapija
Vispozitīvāk daļa klientu vērtē
iespēju pavadīt laiku kopā ar
dzīvniekiem dažādos mini zoo vai
patversmēs.

Praktisko iemaņu
apgūšana
Brīvprātīgo un iestādes darbinieku
vadībā tiek mācītas ikdienā
nepieciešamas praktiskas iemaņas.

Un vēl…

Atbalsta grupas

Pašrocīgi gatavoti
reprezentatīvie
materiāli

Dažādu
izgatavojumu
izstādes

Notika 20 atbalsta grupas
sanāksmes ar mērķi uzlabotu
sieviešu ar invaliditāti
pašvērtējumu un radītu iespēju
kliedēt ikdienas stresu.

Ikdienā klienti kopā ar
darbiniekiem paši gatavo
dekorācijas un dāvanas, kas
pārsteidz ar kreativitāti un
oriģinalitāti.

Klientu radītie darbi izstādīti
vairākās izstādēs muižās, kultūras
namos u.c. sabiedriskās iestādēs,
vairākās pašvaldībās

Mākslas terapija. Personu ar invaliditāti gleznu izstādes
(Rāmavas muižā, Ķekavas kultūras namā, k/n Rīgava,
Salaspils domē utt.)

Kanisterapija ar apmācītiem terapijas
suņiem.

Ļoti daudz
ekskursiju
Klientiem regulāri tiek organizētas
dažādas izzinošās ekskursijas pa
dažādiem uzņēmumiem,
institūcijām, parkiem, muzejiem,
pilīm.

Fizioterapijas nodarbības Dienas centrā.

Floristikas nodarbības Dienas centrā.

3

2015.12.04.

Mūzikas terapija Dienas centrā.

Salaspils pašvaldībai cilvēki ar invaliditāti ir
nozīmīgi kopš Salaspili vada priekšsēdētājs
Raimonds Čudars.

Salaspils Sasniegumi

Pašvaldības pieņemtie atvieglojumi

Salaspils pašvaldība ir vienmēr bijusi iniciatore cilvēku ar invaliditāti tiesību aizstāvībā. Kopā ar
citām Rīgas reģiona pašvaldību invalīdu biedrībām sadarbojusies un iesniegusi Saeimā,
Tiesībsargā, Ministru kabinetā, Labklājības ministrijā savus priekšlikumus. Pirms vairākiem
gadiem Salaspils iniciētais ierosinājums guva atbalstu un šobrīd vecākiem, kam ir bērns invalīds,
tika samazināts darba stāžs, kad var iet pensijā (no 30 uz 25gadiem). To atbalstīja Solvita
Āboltiņa. Salaspils ieguva iesauku dumpinieki.
Salaspilī regulāri cilvēkiem ar invaliditāti organizē tikšanās ar dažādu institūciju, kas atbild arī
par cilvēku ar invaliditāti jautājumiem, pārstāvjiem (piemēram, Tiesībsarga biroju).
Pēdējā iniciatīva ir vēstule Tiesībsargam un citām atbildīgajām iestādēm par asistentu
pakalpojuma sniegšanu, sniedzām savus priekšlikumus, lai sakārtotu šo jautājumu.
Pašvaldība ir panākusi, sadarbojoties ar invalīdu biedrībām, ka bērnu invalīdu kopšanas pabalsts,
kas līdz 18.gadiem bija 150Ls, bet pēc 18 gadiem-100Ls, tika pielīdzināts 150 Ls (jeb
213.43EUR).
Salaspils pašvaldība kopā ar biedrībām ir ierosinājušas mainīt arī transporta kompensācijas
pabalstu, kas jau ilgus gadus ir nemainīgs, bet pašreiz par šo jautājumu netiek diskutēts.

Nākotnes vīzija-unikāla specializētā
trenažieru zāle

Trenažieri ir
pielāgoti cilvēkiem
ar īpašām
vajadzībām

Šāda veida zāle vēl
nav nevienā Latvijas
pašvaldībā

To varēs apmeklēt
cilvēki ar invaliditāti
un pensionāri

Pirms diviem gadiem tika pieņemti nekustamā īpašuma
atvieglojumi(neizvērtējot personu ienākumus):
1)Ja ģimenē ir 1.gr. Invalīds NĪ atlaide-70%
2)Ja ģimenē ir persona, kurai pieškirta invaliditāte kopš bērnības NĪ
atlaide – 70%
3)Vientuļam 2.gr. Invalīdam NĪ atlaide – 70%
4) Ja ģimenē ir divi invalīdi (neskatoties uz inv. grupu), tad NĪ
atlaide – 70%

Salaspils pašvaldības vārdā vēlos izteikt lielu paldies visiem, kas mums
palīdzējuši, kas uzklausījuši, īpaši Tiesībsargam un Jurim Jansonam, kā arī
«Apeironam» un Ivaram Balodim!

Nav svarīgi, ko cilvēks sasniedz
vai pazaudē, bet gan – kā viņš panes
iegūto un zaudēto.
(Z. Mauriņa)
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