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Mūsu mērķis

Lai ikviens
 

Latvijas iedzīvotājs atrod 
iespējas, atbalstu un palīdzību vistuvāk 

savai dzīves vietai.



Iespēju karte
 

ir interneta vietne, kur ikviens Latvijas iedzīvotājs vajadzībām
 

pēc 
pirmās nepieciešamības lietām, emocionāla atbalsta, saskarsmes un būt aktīvam 
un piedalīties var atrast atbilstošas iespējas, ko piedāvā

 
valsts un pašvaldību 

institūcijas, nevalstiskās organizācijas vai paši iedzīvotāji. 

Kartes mērķis ir, lai ikviens valsts iedzīvotājs, izmantojot publisko interneta 
piekļuvi, tajā

 
var rast atbildi

 
uz jautājumiem: 

Vai
 

manā
 

apdzīvotajā
 

vietā
 

vai tās tuvumā
 

ir 
o iespējams

 
saņemt man vajadzīgās pirmās nepieciešamības lietas, emocionālo    

un krīzes atbalstu, 
o iespējas

 
integrēties sabiedrībā, 

o
 

izglītošanās un apmācību iespējas? 
o iespējas piedalīties, būt aktīvam sabiedrības loceklim?
Kad

 
un kā

 
tas man ir pieejams?

Uz
 

kādiem nosacījumiem man tas ir pieejams?

Par Iespēju karti



Kā
 

sākt?

•
 

Ieej www.iespejukarte.lv
 

un apskaties, kā
 

darbojušies citi
•

 
Reģistrējies kā

 
lietotājs

•
 

Saņem paroli pa norādīto e-pastu
•

 
Ieej kartē

 
kā

 
lietotājs un sāc datu ievadi

http://www.iespejukarte.lv/


Zināšanai 
•

 
Lietotāju apstiprina administrators, tāpēc parole uz e-pastu pienāk 
pēc kāda brīža.

•
 

Tekstu var labot, dzēst, papildināt tikai tā
 

ievadītājs.
•

 
Ja pakalpojums vairs nav spēkā, tam pievienojam beigu datumu. 
Statistika paliek, bet iedzīvotājiem tas vairs nav pieejams.

•
 

Ja ievadāt datus par citu organizāciju pakalpojumiem, dariet viņiem 
to zināmu.

•
 

Par ievadīto pakalpojumu vai pasākumu atbild tā
 

ievadītājs.
•

 
Kartes administrācija dzēš

 
aplamus vai aizskarošus ierakstus.

•
 

Kartes administrācija patur tiesības saīsināt pārāk garus tekstus.



Datu ievads 1
•

 
Pakalpojuma aprakstu rakstiet īsi un konkrēti.

•
 

Ja pakalpojums vairs nav spēkā, tam pievienojiet beigu datumu. 
Statistika paliek, bet iedzīvotājiem tas vairs nav pieejams.

•
 

Mājas lapas adresei jānorāda uz konkrētā
 

pakalpojuma vietu
 

jūsu 
mājas lapā.  Piemēram: www.jaunatne.gov.lv

 
ir vispārēja

 
adrese. 

www.jaunatne.gov.lv/lv/raksti_projektu/sadarbbaarci/
 

ir precīza
 adrese.

http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/lv/raksti_projektu/sadarbbaarci/


Datu ievads 2
 Ko ievadīt

Pakalpojumi kartē
 

ir sagrupēti 7 grupās un katrai no tām ir vairākas 
apakšgrupas. Pirms sākt datu ievadi, ieteicams izlasīt kartes sadaļu-

 Par pakalpojumiem.
Visbiežāk sastopamie pašvaldību pakalpojumi
•

 
Pirmās nepieciešamības lietas-

 
pabalsti, pajumte, veselība

•
 

Emocionālais un krīzes atbalsts-
 

konsultācijas, diennakts palīdzība
•

 
Integrācija sabiedrībā-

 
iesaistīšana sabiedrībai derīgos pasākumos, 

atbalsta grupas
Pieprasīti pakalpojumi
•

 
Sociālie pakalpojumi-

 
sociālā

 
rehabilitācija, specializētās darbnīcas, 

sociālā
 

aprūpe, specializētais transports.
Ja kādam pakalpojumam nav savas sadaļas, to ievietojam 

pakalpojuma saturam visatbilstošākajā
 

apakšgrupā.



Sākam darbu!  
www.iespejukarte.lv



Reģistrācija 



Datu ievads 1.daļa

Laukā

 

var ierakstīt cik garu tekstu vēlas. Šajā

 
gadījumā

 

pilns teksts ir:
Atbalsta mājas bērniem un pusaudžiem krīzes 
situācijās. Uzturēšanās līdz 10 dienām. Māja 
atvērta katru dienu.

Izvēlamies no piedāvātā

 
saraksta



Datu ievads 2.daļa

Sīkāka informācija par pasākumu, kā

 
nokļūt, kā

 

vieglāk atrast, kurā

 

stāvā

 
kabinets, kādi dokumenti vajadzīgi, 
vai iespējams iebraukt ar ratiņķrēslu









Veidosim Iespēju karti kopā! 

Gaidīsim Jūsu priekšlikumus un ierosinājumus Iespēju 
kartes pilnveidošanai.

e-pasts ierosinājumiem:
 

dace@bernuforums.lv,
birojs@bernuforums.lv

Paldies!

mailto:dace@bernuforums.lv
mailto:birojs@bernuforums.lv


Maslova
 

piramīda

Ikvienam cilvēkam vissvarīgākās 
vajadzības ir pārtika, pajumte, drošība –

 
gan fiziskā, gan materiālā. Un tad tikai mēs 
domājam par iesaistīšanos, piedalīšanos, 
plānojam nākotni.

Padarīsim Iespēju karti par to 
stabilo atbalstu, kas ļauj droši 
spert soli augšup.
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