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Publiskai apspriešanai tiek nodota Vidzemes plānošanas reģiona 

deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam  pirmā redakcija 

 

Saskaņā ar Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2017. gada 23. novembra 

lēmumu Nr.1 publiskai apspriešanai tiek nodota Vidzemes plānošanas reģiona 

deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam pirmā redakcija.  

Vidzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāns  ir attīstības plānošanas dokuments, kura 

galvenais uzdevums ir plānot optimālu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību un 

izvietojumu Vidzemes pašvaldībās, lai nodrošinātu sava reģiona iedzīvotājiem nepieciešamos 

atbalsta, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pēc iespējas tuvāk to 

dzīvesvietai un novērstu personu nokļūšanu institūcijās. Galvenās mērķa grupas ir cilvēki ar 

garīga rakstura traucējumiem, bērni sociālās aprūpes centros un bērni ar funkcionāliem 

traucējumiem. 

Publiskā apspriešana notiks laika posmā no 2017. gada 24.novembra līdz 2017. gada 

27.decembrim. Plāna apspriešanā aicināti piedalīties gan pašvaldību pārstāvji, gan  sociālo un 

vispārējo pakalpojumu sniedzēji, gan arī nevalstiskās organizācijas, institūcijas un ikviens 

iedzīvotājs, lai paustu savu viedokli un sniegtu priekšlikumus, ja tādi radušies.  

Ar deinstitucionalizācijas plāna materiāliem elektroniski iespējams iepazīties Vidzemes 

plānošanas reģiona mājaslapā vwww.vidzeme.lv, sadaļā Attīstības plānošana – Sabiedrības 

līdzdalība – Deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam pirmā redakcija. Savukārt 

klātienē ar dokumentiem iespējams iepazīties Vidzemes plānošanas reģiona telpās Cēsīs, Jāņa 

Poruka ielā 8, 3.stāvā, 321. kabinetā (tālrunis 64116009)  un Valmierā, Purva ielā 12a, B. 

korpusā, 2.stāvā (tālrunis  64116080).  

Priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2017. gada 27.decembrim (ieskaitot), aizpildot 

PRIEKŠLIKUMU ANKETU, to nosūtot uz e-pasta adresi vidzeme@vidzeme.lv vai arī pa pastu 

Vidzemes plānošanas reģionam, Jāņa Poruka ielā 8-108, Cēsīs, LV-4101 (pasta zīmogs 2017. 

gada 27.decembris).   

Vienlaikus piedāvājam iespēju savus priekšlikumus izteikt arī TIEŠSAISTĒ, aizpildot līdzdalības 

anketu, kas pieejama saitē http://ej.uz/DI_plans_apspriesana.  

Tāpat informējam, ka sabiedriskās apspriedes sanāksme notiks 2017. gada 12. decembrī 

plkst.12:00 Valmierā, Tērbatas ielā 10.  Dalība sanāksmē jāpiesaka līdz 8.decembrim 

plkst.17:00, reģistrējoties Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapas sadaļā  “Semināri VPR” . 

Gadījumā, ja radušies jautājumi par deinstitucionalizācijas plāna saturu , aicinām sazināties 

ar plāna izstrādātājiem -  SIA “Dynamic University” pārstāvi Ievu Šternu (mo.t. +371  

29142642, e-pasts: ieva.sterna@dynamicuniversity.eu).  
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