
Pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem  
 

 

Mērķa grupa 

 

Pakalpojuma veids 

 

Pakalpojuma mērķis un pieejamie speciālisti 

 

Pakalpojuma sniedzējs 

 

Dienas aprūpes centri 

Bērni ar funkcionāliem 

traucējumiem līdz 18*  gadu 

vecumam 

Dienas aprūpes 

centrs 

 

Pakalpojuma mērķis ir veicināt bērnu pašaprūpes un 

pastāvīgas funkcionēšanas spēju attīstīšanu un 

uzturēšanu, citu prasmju attīstību atbilstoši bērna 

vecumam un funkcionālam stāvoklim, veiksmīgai 

integrācijai sabiedrībā. 

 

Pieejamie speciālisti: sociālais darbinieks, aprūpētājs, 

sociālais aprūpētājs,  ergoterapeits, speciālais 

pedagogs, logopēds, mūzikas terapeits. 

 

Biedrība „Rehabilitācijas centrs „Mēs 

esam līdzās”” 

 

Lēdmales iela 2 

 

Kontaktpersona   

Andra Greitāne  

29514536 

rehab@inbox.lv 

 

Bērni ar funkcionāliem 

traucējumiem līdz 18*  gadu 

vecumam 

Dienas aprūpes 

centrs 

 

Pakalpojuma mērķis ir sekmēt bērnu pašaprūpes 

potenciāla attīstību, neatkarības līmeņa 

paaugstināšanos, sociālo prasmju attīstīšanu un sociālo 

integrāciju, kā arī saturīgu brīvā laika pavadīšanu. 

 

Pieejamie speciālisti: sociālais darbinieks,  audzinātājs/ 

aprūpētāja palīgs, fizioterapeits; psihologs, masieris, 

profesionālās izglītības speciālists, logopēds, mūzikas 

nodarbību vadītājs, sporta un citu aktivitāšu vadītājs. 

 

Rīgas 3.pamatskolas dienas aprūpes 

centrs „Torņakalna rūķi”  

 

Telts iela 2a 

 

Kontaktpersona  

Ligita Grafcova 25938164 

ligita.grafcova@inbox.lv 

 

Bērni ar funkcionāliem 

traucējumiem līdz 18* gadu 

vecumam 

Dienas aprūpes 

centrs 

vasaras mēnešos 

Pakalpojuma mērķis ir sekmēt bērnu pašaprūpes 

potenciāla attīstību, neatkarības līmeņa 

paaugstināšanos, sociālo prasmju attīstīšanu un sociālo 

integrāciju, kā arī saturīgu brīvā laika pavadīšanu. 

 

Pieejamie speciālisti: sociālais darbinieks, sociālais 

aprūpētājs, sociālais rehabilitētājs, aprūpētajs, 

psihologs, fizioterapeits, ergoterapeits. 

 

Svētā Jāņa palīdzības dienas aprūpes 

centrs “Saulessvece” 

 

Cēsu iela 8 

 

Kontaktpersona  

Melānija Grundšteina-Gruzdiņa 

29414710 

melanijagrundsteina@gmail.com 
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Pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 

 

Bērni ar kustību traucējumiem 

līdz 18 gadu vecumam 

Sociālās 

rehabilitācijas un 

apmācības 

pakalpojums 

bērniem ar kustību 

traucējumiem 

 

 

Pakalpojuma mērķis ir īstenot 10 mēnešu 

multidisciplināru sociālo rehabilitāciju, tai skaitā 

apmācības, lai bērniem mazinātu kustību traucējumu 

radītos ierobežojumus un veicinātu bērnu integrāciju 

mācību iestādēs.  

 

Pieejamie speciālisti: sociālais darbinieks,  

ergoterapeits, fizioterapeits, psihologs, fizikālās un 

rehabilitācijas medicīnas ārsts, rehabilitācijas 

programmas vadītājs. 

Biedrība „Latvijas bērniem ar kustību 

traucējumiem” 

 

Varžu iela 3 

 

Kontaktpersona 

Ilze Kenne 

29460606 

ilzekenne@e-apollo.lv 

 

 

Bērni ar garīgās attīstības un 

uzvedības traucējumiem vecumā 

no 18 mēnešiem līdz 8 gadu 

vecumam  

Agrīnās intervences 

un rehabilitācijas  

programma  

 

Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt agrīnu psihosociālu 

palīdzību un rehabilitāciju bērniem un viņu ģimenēm, 

veicinot bērna iekļaušanos pirmsskolas izglītības 

iestādēs, skolās, kā arī, uzlabojot bērna un ģimeņu 

sociālo funkcionēšanu.  

 

Pieejamie speciālisti: sociālais darbinieks, psihologs; 

ergoterapeits, ABA terapeits, speciālais pedagogs, 

logopēds.  

 

Biedrība “Autisma centrs” 

 

Jeruzalemes iela 2/4 

 

Kontaktpersona  

Margarita Vasiļevska 

29104918 (administrators) 

info@autismacentrs.lv 

 

 

Bērni ar funkcionāliem 

traucējumiem no 2 mēnešiem 

līdz 8 gadu vecumam 

 

 

Agrīnās sociālās 

rehabilitācijas 

pakalpojums 

 

 

 

Pakalpojuma mērķis  ir vispusīgi un plānveidīgi attīstīt 

bērna iemaņas un prasmes, pamatojoties uz speciālistu 

izstrādāto individuālo rehabilitācijas plānu, t.sk. 

komunikācijas prasmes. Sniegt vecākiem  

nepieciešamās specifiskās zināšanas  par bērna 

prasmju un iemaņu apgūšanas metodiku, kā arī  

uzvedības korekciju, kas veicinātu bērna integrāciju 

pirmsskolas izglītības iestādē.  

Pakalpojuma ietvaros tiek īstenota Portidžas agrīnās 

korekcijas metodoloģija 

 

Biedrība ”Latvijas Portidžas 

mācībsistēmas asociācija” 

 

Tērbatas iela 42/44-1 

 

Kontaktpersona 

Ineta Kursiete 

29666158 

Ineta.Kursiete@gmail.com 
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Pieejamie speciālisti:  sociālais darbinieks, Portidžas  

agrīnās korekcijas speciālisti. 

 

Bērni ar autiskā spektra 

traucējumiem no 4 līdz 18 gadu 

vecumam (ieskaitot) 

 

 

 

Socializācijas grupas 

bērniem ar autiskā 

spektra 

traucējumiem 

Pakalpojuma mērķis ir bērniem attīstīt vai uzlabot 

sociālās un komunikācijas prasmes un patstāvīgās 

funkcionēšanas spējas, lai veicinātu patstāvību un 

integrāciju sabiedrībā, tai skaitā mācību iestādēs 

atbilstoši vecumposmam. 

 

Pieejamie speciālisti: ABA terapeiti, sociālie 

rehabilitētāji, sociālais/speciālais pedagogs vai sociālā 

darba speciālists. 

 

Biedrība “Nepaliec viens” 

Daudzfunkcionālais centrs “Solis 

augšup” 

 

Mārupes iela 14A 

 

Kontaktpersona 

Diāna Mekša 

26394426 

dm@nepaliecviens.lv 

 

 

Bērni ar invaliditāti no 3 līdz 

18*gadu vecumam 

Īslaicīgs sociālās 

aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas 

pakalpojums 

institūcijā bērniem  

„Atelpas brīdis”   

 

Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt sociālo aprūpi 

institūcijā – uzraudzību, ēdināšanu, saturīgu brīvā laika 

pavadīšanu, pašaprūpes un sociālo prasmju uzturēšanu, 

vienlaicīgi īslaicīgi atslogojot bērna piederīgos no 

aprūpes pienākumu veikšanas. 

Pakalpojuma apjoms līdz 45 dienām gadā (1 personai 

jūnija, jūlija un augusta mēnesī kopā ne vairāk kā 30 

dienas). 

 

Pieejamie speciālisti: sociālais darbinieks, sociālais 

audzinātājs, aprūpētājs/māsu palīgs, speciālais 

pedagogs, sociālais rehabilitētājs. 

 

VSIA “Bērnu klīniskā universitātes 

slimnīca” novietne “Gaiļezers” 

 

Juglas iela 20 

 

Kontaktpersona  

Ingrīda Gailīte 

26532780 

Ingrida.gailite@bkus.lv 

 

Bērni ar funkcionāliem 

traucējumiem līdz 18 gadu 

vecumam 

Individuāla sociālās 

rehabilitācijas plāna 

izstrāde 

Pakalpojuma mērķis ir individuālo rehabilitācijas plāna 

sastādīšanu fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta 

vadībā, nosakot bērnam nepieciešamo speciālistu 

konsultāciju, procedūru u.c., tai skaitā vecāku atbalsta 

pasākumu kompleksu noteiktam laika periodam. 

Vienlaikus bērna ģimenes locekļiem tiek sniegta 

iespēja koordinēti saņemt informāciju un 

SIA “Rīgas veselības centrs” 

 

Filiāles: 

“Ķengarags” - Kaņiera iela 13 

“Imanta” - Imantas 8. līnija 1 - k-1 

“Ziepniekkalns” - Spulgas iela 24 

“Bolderāja” – Mežrozīšu iela 43 

mailto:dm@nepaliecviens.lv
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rehabilitācijas plānu par bērna vajadzībām pēc 

medicīniskās un sociālās rehabilitācijas.  

 

Pieejamie speciālisti: ārsts, sociālais darbinieks, 

fizioterapeits, ergoterapeits, audiologopēds vai 

logopēds, speciālais pedagogs, psihologs. 

 

 

 

 

Kontaktpersona  

Lolita Cibule 

29121580 

Lolita.Cibule@rigasveseliba.lv 

 

Bērni ar funkcionāliem 

traucējumiem un viņu ģimenes 

Individuāla sociālās 

rehabilitācijas 

programma 

Pakalpojuma mērķis ir  palīdzēt bērniem un viņu 

ģimenēm, kuru sociālās problēmas nav atrisināmās ar 

esošo sociālo pakalpojumu palīdzību, esošais 

pakalpojuma saturs neatbilst vajadzībām un 

pakalpojums nepieciešams lielākā apmērā, kā arī 

nepieciešams piesaistīt virkni citu pakalpojumu vai 

resursu. 

 

 

Pieejamie speciālisti:  atkarīgs no individuālām 

vajadzībām.  

 

 

Biedrība “Nepaliec viens” 

Mārupes iela 14A 

Kontaktpersona 

Diāna Mekša 

26394426 

dm@nepaliecviens.lv 

 

Biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju 

Bērns”” 

Balvu iela 11 

Kontaktpersona 

Liene Orniņa 

20004447 

Ceribu.dore@rupjuberns.lv 

 

Nodibinājums “Caritas Latvija” 

O.Vācieša iela 6  

Kontaktpersona 

Inese Motte 

25456951  

inesemotte@gmail.com.  

 

Bērni ar funkcionāliem 

traucējumiem vecumā no 1,5 

līdz 4 gadiem 

Atbalsta personas 

pakalpojums 

(Pilotprojekts) 

 

Pakalpojuma mērķis ir  sniegt praktisku un 

psihoemocionālu atbalstu vecākiem bērna izglītības, 

rehabilitācijas, socializācijas un ikdienas aprūpes 

(uzraudzība un drošība) nodrošināšanā atbilstoši bērna 

Biedrība “Nepaliec viens” 

Kontaktpersona 

Diāna Mekša 

26394426 

mailto:Lolita.Cibule@rigasveseliba.lv
mailto:dm@nepaliecviens.lv


Pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem  
 

specifiskajām vajadzībām, tādējādi mazinot fiziskā un 

garīgā izsīkuma stāvokli vecākiem, atslogojot vecāku 

ikdienu un radot ģimenes sociālai funkcionēšanai 

labvēlīgus apstākļus - harmonizējot ģimenes locekļu 

savstarpējās attiecības un stiprinot ģimenes finansiālo 

kapacitāti vecākiem iesaistoties darba tirgū. 

 

Pieejamie speciālisti: sociālais darbinieks, atbalsta 

persona.  

 

dm@nepaliecviens.lv 

 

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” 

Kontaktpersona 

Agija Saukuma 

29430658; 66102538 

Agija.Saukuma@redcross.lv 

 

Biedrība “Latvijas Samariešu 

apvienība” 

Kontaktpersona 

Ilze Bērziņa 

27888987 

ilze.berzina@samariesi.lv 

 
Invalīdu un viņu draugu apvienība 

“Apeirons” 

Kontaktpersona 

Ivars Balodis 

295452606 

ivars@apeirons.lv 

 
Nodibinājums “Caritas Latvija” 

Kontaktpersona 

Mārīte Šīre  

28619735 

marite.sire02@gmail.com 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“CareLat” 

Kontaktpersona 

Liene Logina 

22124560 siacarelat@gmail.com 

 

 

mailto:dm@nepaliecviens.lv
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Psihologa konsultācijas 

 

Bērni ar funkcionāliem 

traucējumiem un viņu vecāki 

Psiholoģiskā 

palīdzība 

Pakalpojuma mērķis ir stabilizēt bērna 

psihoemocionālo stāvokli, uzlabot/attīstīt noteiktas 

prasmes, spējas (piemēram, komunikācijas prasmes, 

uzmanības noturību) un sniegt atbalstu. 

 

Pieejamais  speciālists: psihologs.  

 

Psihologs  

 

Lācplēša iela 27-9 

 

Kontaktpersona 

Ilze Reinfelde 

29102920 

Ilze.Reinfelde@gmail.com 

 

Bērni ar funkcionāliem 

traucējumiem un viņu vecāki 

Psiholoģiskā 

palīdzība 

Pakalpojuma mērķis ir stabilizēt bērna 

psihoemocionālo stāvokli, uzlabot/attīstīt noteiktas 

prasmes, spējas (piemēram, komunikācijas prasmes, 

uzmanības noturību) un sniegt atbalstu. 

 

Vaučera apmaksu izmanto gadījumos, ja vecāks vēlas 

saņemt atbalstu pie konkrēta psihologa – 10 

konsultācijas sev un/vai bērnam. Viena psihologa 

konsultācijas cena, ko sedz vaučers ir 30 EUR (Ja 

psihologa konsultācija maksā vairāk par 30 EUR, 

starpību klients sedz no saviem līdzekļiem). 

 

Pieejamais  speciālists: psihologs 

 

Vaučers psihologam  

(vecāks izvēlas psihologu) 

 

 

 

 

 

 

Transporta pakalpojumi 

 

Bērni līdz 18 gadu vecumam ar 

VDEĀVK** atzinumu par 

medicīnisko indikāciju 

noteikšanu speciāli pielāgota 

vieglā automobiļa iegādei un 

Transporta 

pakalpojuma 

samaksa 

Par bērniem tiek piešķirta samaksa šādiem 

pakalpojumiem:  

• speciālā autotransporta (mikroautobusa) pakalpojums 

– 284.57 EUR gadā;  

• vai taksometra pakalpojums –284.57 EUR gadā;  

Fiziska persona (vecāks) 
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valsts sociālā pabalsta transporta 

izdevumu kompensēšanai  

• vai degvielas iegāde personīgajam autotransportam – 

284.57 EUR gadā 

 

Ja bērns  mācās pirmsskolas, vispārējās, profesionālās 

vai augstākās izglītības mācību iestādē vai apmeklē 

ilgstošus (ne mazāk kā vienu mēnesi) kvalifikācijas 

iegūšanas vai paaugstināšanas kursus – 21.34 EUR 

mēnesī. 

 

Ja bērns apmeklē institūcijas aprūpes, sociālās, 

profesionālās, medicīniskās rehabilitācijas 

pakalpojumu saņemšanai – līdz 71.14 EUR gadā. 

 

Samaksu par pakalpojumu piešķir, neizvērtējot 

ienākumus un materiālo stāvokli. 

 

 

 Aprūpes mājās pakalpojums  

INFOGRAFIKA 

BUKLETS 

 

Bērni līdz 20 gadu vecumam ar 

invaliditāti;  

 

Bērni  līdz 20 gadu vecumam  ar 

VDEĀVK**  atzinumu par 

īpašas kopšanas nepieciešamību; 

 

Bērni līdz 20 gadu vecumam, 

kuriem izsniegts ģimenes ārsta 

izraksts par to, ka bērnam ir 

nepieciešams noformēt 

invaliditāti vai  VDEĀVK**   

atzinumu par īpašas kopšanas 

nepieciešamību. 

Aprūpe mājās 

materiālā atbalsta 

veidā (56.91 EUR 

mēnesī) 

Pakalpojuma mērķis  ir nodrošināt bērna 

pamatvajadzību apmierināšanu, palīdzību mājas darbu 

veikšanā un personiskajā aprūpē. 

 

Atbalstu 56,91 EUR mēnesī var saņemt, ja ģimenes 

rīcībā esošie līdzekļi nepārsniedz 500 EUR apmēru 

katram cilvēkam, kurš dzīvo mājsaimniecībā. Samaksu 

veic ģimenes izvēlētam aprūpes mājās pakalpojuma 

veicējam. 

 

Pieejamie speciālisti: aprūpētājs. 

 

Fiziska vai juridiska persona 

https://ld.riga.lv/files/Bukleti/Aprupe_majas_berniem_infografika.pdf
https://ld.riga.lv/files/Bukleti/Aprupe_majas_berniem_buklets.pdf
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Bērni līdz 20 gadu vecumam ar 

invaliditāti;  

 

Bērni  līdz 20 gadu vecumam  ar  

VDEĀVK**  atzinumu par 

īpašas kopšanas nepieciešamību; 

 

Bērni līdz 20 gadu vecumam, 

kuriem izsniegts ģimenes ārsta 

izraksts par to, ka bērnam ir 

nepieciešams noformēt 

invaliditāti vai  VDEĀVK** 

atzinumu par īpašas kopšanas 

nepieciešamību. 

Aprūpe mājās 

iepirkuma veidā 

Pakalpojuma mērķis  ir nodrošināt bērna 

pamatvajadzību apmierināšanu, palīdzību mājas darbu 

veikšanā un personiskajā aprūpē.  

 

Aprūpi mājās piešķir, nevērtējot ģimenes ienākumus, 

un to nodrošina pakalpojuma sniedzējs, ar kuru 

pašvaldība ir noslēgusi līgumu, līdz 35 stundām nedēļā 

atbilstoši RSD veiktajai ģimenes vajadzību 

izvērtēšanai un izstrādātajam plānam - pamatvajadzību 

apmierināšana, personiskā aprūpe, palīdzība mājas 

darbu veikšanā. 

 

Pieejamie speciālisti: aprūpētājs. 

 

Juridiska persona 

 

Bērni līdz 20 gadu vecumam ar 

invaliditāti;  

 

 Bērni  līdz 20 gadu vecumam  

ar  VDEĀVK** atzinumu par 

īpašas kopšanas nepieciešamību; 

 

Bērni līdz 20 gadu vecumam, 

kuriem izsniegts ģimenes ārsta 

izraksts par to, ka bērnam ir 

nepieciešams noformēt 

invaliditāti vai VDEĀVK** 

atzinumu par īpašas kopšanas 

nepieciešamību. 

Individualizēta 

aprūpe mājās 

(vaučers 

līdzmaksājums līdz 

490 EUR mēnesī) 

Pakalpojuma mērķis  ir nodrošināt bērna 

pamatvajadzību apmierināšanu, aprūpi, uzraudzību, 

pašaprūpes spēju attīstību un saturīgu brīvā laika 

pavadīšanu bērna dzīvesvietā. 

 

Ģimene var izvēlēties pakalpojuma sniedzēju***, ar 

kuru pašvaldība noslēdz līgumu par pakalpojuma 

samaksas līdzfinansēšanu jeb vaučera piešķiršanu līdz 

490 EUR mēnesī. RSD veic ģimenes situācijas 

izvērtējumu, bet nevērtē ģimenes ienākumus.  

 

Pieejamie speciālisti: aprūpētājs u.c. speciālisti. 

 

Fiziska vai juridiska persona 

  

Valsts asistents 

 

Bērni no 5 līdz 18 gadu 

vecumam ar invaliditāti, kuriem 

ir izsniegts  VDEĀVK**   

atzinums par īpašas kopšanas 

Valsts asistents Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt iespēju bērnam no 5 

līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti pārvietoties ārpus 

mājokļa, lai novērstu vai mazinātu personas 

invaliditātes izraisītās negatīvās sociālās sekas bērna 

 

Fiziska vai juridiska persona 
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nepieciešamību dzīvē un nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un 

iekļaušanos sabiedrībā, palīdzot bērnam nokļūt uz 

izglītības iestādi, dienas aprūpes centru, dienas centru, 

sociālās rehabilitācijas institūciju, dažādiem sociāliem 

un sabiedriskiem pasākumiem, ārstniecības iestādēm, 

pie ģimenes ārsta, saņemtu ārstniecības pakalpojumu, 

uz brīvā laika pavadīšanas vietām, dažādām 

institūcijām un saņemtu citus pakalpojumus. 

 

Pieejamie speciālisti: asistents. 

 

   

Pavadonis - asistents 

 

Bērni no 5 līdz 18 gadu 

vecumam ar invaliditāti, kuriem 

ir izsniegts  VDEĀVK** 

atzinums par pavadoņa 

pakalpojuma nepieciešamību 

Pavadonis  - 

asistents 

Pakalpojuma mērķis  pavadīt un palīdzēt nokļūt no 

mājokļa uz izvēlēto galamērķi un atpakaļ bērnam ar 

invaliditāti, kuram ir būtiski pārvietošanās traucējumi 

un kurš nesaņem asistenta pakalpojumu pašvaldībā. 

 

Pieejamie speciālisti: pavadonis-asistents.  

 

Fiziska vai juridiska persona 

 

   

Asistents izglītības iestādē 

 

 

Bērni no 5 līdz 18 gadu 

vecumam ar invaliditāti, kuriem 

ir izsniegts  VDEĀVK**   

atzinums par īpašas kopšanas 

nepieciešamību 

Asistents izglītības 

iestādē 

Pakalpojuma mērķis  ir palīdzēt bērnam integrēties 

izglītības iestādē,  sniegt bērnam pārvietošanās 
atbalstu un palīdzību pašaprūpē. 
 
Vecākam ar iesniegumu jāvēršas bērna izglītības 
iestādē. 
 
Pieejamie speciālisti: asistents.  

 

 

Fiziska vai juridiska persona 

 



Pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem  
 

 

18* personām, kuras ir  sasniegušas 18 gadu vecumu un turpina iegūt vispārizglītojošo vai profesionālo izglītību,  ir tiesības saņemt sociālo pakalpojumu, bet 

ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam). 

**Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisija 

*** Valsts informācijas sistēmā “Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs” reģistrēts aprūpes mājās pakalpojuma sniedzējs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


