
2. pielikums 

Informācija plašsaziņas līdzekļos un informatīvos pasākumos par atbalsta personas 

pakalpojuma izmēģinājumprojektu 

Publikācijas laikrakstos 

1) Izmēģinājumprojekta ietvaros tiks nodrošināts atbalsts vismaz 330 personām ar garīga 

rakstura traucējumiem, 02.02.2018., Dagdas novada mājaslapa, 

http://www.dagda.lv/otherpages/pilns-zinas-

saturs/backto/11/article/izmeginajumprojekta-ietvaros-tiks-nodrosinats-atbalsts-vismaz-
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4) Ina Jankeviča, Nodrošina atbalsta personas pakalpojumu, Vecumnieku novada 

pašvaldības mājaslapa, 12.01.2018., https://vecumnieki.lv/sabiedriba-aktualais/196-

nodrosina-atbalsta-personas-pakalpojumu 

5) Atbalsta personas pakalpojuma ieviešana Viļakas novadā, 2018. gada janvāris, Viļakas 

novada avīze 

6) Elīna Lāce, Atbalsta persona palīdzēs ieraudzīt, ko cilvēks spēj pats (intervija ar RC 

ZELDA atbalsta personu Inesi Dragūni), “Talsu vēstis”, 17.01.2018., 

http://www.talsuvestis.lv/lv/zinas/atbalsta-persona-palidzes-ieraudzit-ko-cilveks-spej-

pats/ 

7) Atbalstīs cilvēkus ar garīgu invaliditāti, 2018. gada 26. janvāris, “Kurzemes vārds”, 

https://m.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/atbalstis-cilvekus-ar-garigu-invaliditati-

214321 

8) Larisa Zeltiņa, Nodrošina atbalsta personas pakalpojumu, Jēkabpils novada pašvaldības 

mājaslapa, 16.01.2018., http://jekabpilsnovads.lv/?p=16312 

9) Par atbalsta personas pakalpojuma saņemšanu, Viesītes novada pašvaldības mājaslapa, 

12.01.2018., http://www.viesite.lv/?p=37389 

10) Pārpublicēta ziņa no Labklājības ministrijas aktualitātēm, Vismaz 330 personas ar 

garīga rakstura traucējumiem saņems atbalsta personas apkalpojumu, Latvijas Reitingi 
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uzsākšanu “Atbalsta personas pakalpojums”, http://saulkrasti.lv/wp-

content/uploads/2018/02/SDZ_februaris_2018_makets.pdf 

http://www.dagda.lv/otherpages/pilns-zinas-saturs/backto/11/article/izmeginajumprojekta-ietvaros-tiks-nodrosinats-atbalsts-vismaz-330-personam-ar-gariga-rakstura.html
http://www.dagda.lv/otherpages/pilns-zinas-saturs/backto/11/article/izmeginajumprojekta-ietvaros-tiks-nodrosinats-atbalsts-vismaz-330-personam-ar-gariga-rakstura.html
http://www.dagda.lv/otherpages/pilns-zinas-saturs/backto/11/article/izmeginajumprojekta-ietvaros-tiks-nodrosinats-atbalsts-vismaz-330-personam-ar-gariga-rakstura.html
http://www.iecava.lv/lv/zinas/sabiedriba_un_veseliba/19779-ievies-atbalsta-personas-pakalpojumu
http://www.iecava.lv/lv/zinas/sabiedriba_un_veseliba/19779-ievies-atbalsta-personas-pakalpojumu
http://www.iecava.lv/lv/zinas/sabiedriba_un_veseliba/19913-nodrosina-atbalsta-personas-pakalpojumu
http://www.iecava.lv/lv/zinas/sabiedriba_un_veseliba/19913-nodrosina-atbalsta-personas-pakalpojumu
https://vecumnieki.lv/sabiedriba-aktualais/196-nodrosina-atbalsta-personas-pakalpojumu
https://vecumnieki.lv/sabiedriba-aktualais/196-nodrosina-atbalsta-personas-pakalpojumu
http://www.talsuvestis.lv/lv/zinas/atbalsta-persona-palidzes-ieraudzit-ko-cilveks-spej-pats/
http://www.talsuvestis.lv/lv/zinas/atbalsta-persona-palidzes-ieraudzit-ko-cilveks-spej-pats/
https://m.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/atbalstis-cilvekus-ar-garigu-invaliditati-214321
https://m.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/atbalstis-cilvekus-ar-garigu-invaliditati-214321
http://jekabpilsnovads.lv/?p=16312
http://www.viesite.lv/?p=37389
http://www.reitingi.lv/lv/news/10/119813.html
http://www.rekurzeme.lv/vietejas-zinas/latvijas-zinas/sanems-naudu-par-palidzesanu-cilvekiem-ar-garigiem-traucejumiem-134322
http://www.rekurzeme.lv/vietejas-zinas/latvijas-zinas/sanems-naudu-par-palidzesanu-cilvekiem-ar-garigiem-traucejumiem-134322
http://saulkrasti.lv/wp-content/uploads/2018/02/SDZ_februaris_2018_makets.pdf
http://saulkrasti.lv/wp-content/uploads/2018/02/SDZ_februaris_2018_makets.pdf


13) Edīte Bēvalde, Personas ar garīga rakstura traucējumiem var saņemt pakalpojumu, 

“Zemgale”, 27.02.2018. 

14) Iveta Šmugā, Pieejams Resursu centra “ZELDA” atbalsts (intervija ar RC ZELDA 

atbalsta personu Rūtu Lejnieci), “Stars”, 02.03.2018., 

https://www.estars.lv/print/?mode=news&objID=37240,  

15) Ilva Kalnāja, Diskusijas “Par savādu atgadījumu ar mums” atspoguļojums “Atver 
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1) Annija Petrova, Latvijas Radio, 04.03.2018., LR sižets un LSM raksts, Cilvēkiem ar 

garīga rakstura traucējumiem sniedz atbalstu lēmumu pieņemšanā, 
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sniedz-atbalstu-lemumu-pienemsana.a270111/ 
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6) 24.09.2019., Justīne Savitska, Annija Petrova, Sergejs Kuzņecovs, No bērnunama uz 

17 gadiem pansionātos. Kā Genādijs uzmeklēja radus un devās “brīvībā”, LSM.lv portāls, 

https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/cilvekstasti/no-bernunama-uz-17-gadiem-

pansionatos-ka-genadijs-uzmekleja-radus-un-devas-briviba.a332517/ (Latvijas Radio 

dokumentāls stāsts par RC ZELDA atbalstāmo personu) 

Informēšana semināros un citos pasākumos par atbalsta personas pakalpojumu 

  

RC ZELDA organizētie un vadītie informatīvie semināri par atbalsta personas 

izmēģinājumprojekta uzsākšanu: 

 

01.12.2017. – informatīvais seminārs Valmierā (Vidzemes plānošanas reģionam) 

04.12.2017. – informatīvais seminārs Kuldīgā (Kurzemes plānošanas reģionam) 

05.12.2017. – informatīvais seminārs Jelgavā (Zemgales plānošanas reģionam) 

07.12.2017. – informatīvais seminārs Līvānos (Latgales plānošanas reģionam) 

08.12.2017. – informatīvais seminārs Rīgā (Rīgas plānošanas reģionam) 

25.01.2018. – informatīvais seminārs Rīgā (visiem interesentiem) 

 

19.01.2018. – RC ZELDA direktore Ieva Leimane-Veldmeijere un atbalsta persona-juriste 

Kristīne Ribnere tikās ar JPA, un informēja par RC ZELDA darbu, kā arī par atbalsta 

personas pakalpojumu. 

 

22.02.2018. – RC ZELDA direktore Ieva Leimane-Veldmeijere un atbalsta persona-juriste 

Kristīne Ribnere piedalījās Eiropas dienai noziegumos cietušajiem veltītajā diskusijā, kuru 

organizēja Tieslietu ministrija, un iepazīstināja ar RC ZELDA darbu, t.sk. informēja par 

atbalsta personas pakalpojumu.  

 

15.06.2018. – RC ZELDA direktore Ieva Leimane-Veldmeijere piedalījās Zemgales 

plānošanas reģiona organizētajā starpreģionu seminārā par deinstitucionalizācijas procesu 

“DI. Status Quo. Quo Vadis?” un sniedza prezentāciju par atbalsta persona pakalpojuma 

īstenošanu. 

 

30.06.2018. – RC ZELDA direktore Ieva Leimane-Veldmeijere un atbalsta persona Dace 

Pole piedalījās sarunu festivāla “Lampa” diskusijā “Par savādu gadījumu ar mums”. 

Diskusiju organizēja LM sadarbībā ar RC ZELDA. Daļa diskusijas skāra atbalsta personas 

pakalpojuma pieredzi. 

 

10.08.2018. – RC ZELDA direktore Ieva Leimane-Veldmeijere uzņēma RC ZELDA birojā 

organizācijas Mental Health Perspectives (Lietuva) vadītāju Karili Levickaiti un 

iepazīstināja ar RC ZELDA atbalsta personas izmēģinājumprojektu. 

 

02.11.2018. – RC ZELDA direktore Ieva Leimane-Veldmeijere sniedza prezentāciju par 

atbalsta personas pakalpojumu “Apeirons” sociālo mentoru mācību seminārā. 

 

25.01.2019. – RC ZELDA direktore Ieva Leimane-Veldmeijere, atbalsta persona-juriste 

Kristīne Ribnere un atbalsta persona Sigita Zankovska-Odiņa tikās ar Swedbank un LM 

pārstāvjiem. Tikšanās mērķis bija pārrunāt atbalsta personas lomu, pienākumus un 

atbildību, sniedzot atbalstu personai ar GRT, kura apmeklē banku. 

 

22.02.2019. – RC ZELDA reģionālā koordinatore Ingūna Krātiņa, atbalsta personas 

Kristīne Ribnere un Harijs Kadiķis piedalījās Eiropas dienai noziegumos cietušajiem 

veltītajā diskusijā, kuru organizēja krīzes centrs “Skalbes”, un informēja par atbalsta 

personas pakalpojumu. 
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22.03.2019. – RC ZELDA reģionālā koordinatore Ingūna Krātiņa, atbalsta personas 

Kristīne Ribnere un Harijs Kadiķis piedalījās LM ikgadējās sociālo darbinieku konferences 

ietvaros organizētajā Resursu tirgū un reklamēja atbalsta personas pakalpojumu. 

 

15.05.2019. RC ZELDA reģionālā koordinatore Aleksandra Pavlovska un atbalsta personas 

– Inese Meļņičenko un Anita Ose piedalījās Zemgales plānošanas reģiona organizētajā 

pieredzes apmaiņas seminārā sociālo pakalpojumu sniedzējiem “Sociālās integrācijas un 

rehabilitācijas pakalpojumi cilvēkiem ar GRT” un sniedza prezentāciju par atbalsta 

personas pakalpojumu Zemgales reģionā. 

 

31.05.2019. – RC ZELDA direktore Ieva Leimane-Veldmeijere piedalījās Rīgas domes 

Labklājības departamenta ikgadējā konferencē sociālajiem darbiniekiem “Rīgas pilsētas 

pašvaldības sociālā darba aktualitātes” un sniedza prezentāciju “Atbalstītā lemtspēja: 

iespējas un ierobežojumi”, informējot par atbalsta personas pakalpojumu. 

 

06.06.2019. – RC ZELDA direktore Ieva Leimane-Veldmeijere piedalījās laikraksta 

“Dienas Bizness” konferences “Kad rītdiena ir šodiena – aktuālās tendences medicīnas 

aprūpē un farmācijā” ietvaros organizētajā paneļdiskusijā “Pacienta tēla izmaiņas un 

mijiedarbība ar sabiedrību”, cita starpā arī informējot, par atbalsta personas pakalpojumu. 

 

26.06.2019. – RC ZELDA direktore Ieva Leimane-Veldmeijere piedalījās LM Sociālo 

pakalpojumu attīstības padomes sēdē un sniedza prezentāciju par atbalsta personas 

pakalpojuma ieviešanas gaitu. 

 

28.06.2019. – RC ZELDA direktore Ieva Leimane-Veldmeijere un Sigita Zankovska-

Odiņa pēc LM ielūguma piedalījās sarunu festivālā “Lampa” divās paneļdiskusijās: 1. 

paneļdiskusijas tēma bija stereotipi un aizspriedumi pret cilvēkiem ar GRT, un šajā 

paneļdiskusijā piedalījās atbalsta persona Sigita Zankovska-Odiņa. 2. paneļdiskusijas tēma 

bija “Tiesības un iespējas uz vienlīdzīgu dzīvi jeb deinstitucionalizācijas process: 

Skandināvijas, Latvijas, Čehijas piemēri”, un tajā piedalījās RC ZELDA direktore Ieva 

Leimane-Veldmeijere. 
 

 

 

 

  

 


