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1. Ievads 

Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam ir īstermiņa 
politikas plānošanas dokuments, kas izstrādāts projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu 
īstenošana Latgales reģionā” (vienošanās Nr. 9.2.2.1/15/I/005) ietvaros. LPR DI plāns ir 
vērsts uz iekļaujošas sabiedrības veidošanu, un paredz 5 rīcības virzienus: (1) SBSP 
infrastruktūras attīstīšana, (2) SBSP sniegšana, (3) SBSP pieejamības un kvalitātes 
pilnveidošana, (4) vispārējo pakalpojumu pieejamības sekmēšana, (5) monitorings un 
novērtēšana. LPR DI plāns tika apstiprināts SPAP 2018. gada 15. jūlijā. Pārskata periodā 
(līdz 2019. gada 31. decembrim) DI plānā veikti kopumā 4 grozījumi, bet 5. grozījumi 
apstiprināti 2020. gada februārī. Lai LPR DI plāna ieviešanas progresa izvērtējumā iekļautu 
aktuālāko informāciju, šajā dokumentā ņemti vērā arī 5. grozījumi. 

Atbilstoši aktuālajai (uz 2020. gada 1. aprīli) LPR DI plāna redakcijai sasniedzamie 
rezultatīvie rādītāji paredz SBSP nodrošināšanu 340 bērniem ar FT bez snieguma rezerves 
(390 ar snieguma rezervi) un 363 pilngadīgām personām ar GRT bez snieguma rezerves 
(389 ar snieguma rezervi), kā arī 44 vietu izveidi ģimeniskai videi pietuvinātās aprūpes 
iestādēs bērniem ārpusģimenes aprūpē bez snieguma rezerves (86 ar snieguma rezervi). 
LPR DI plāna aktivitāšu ietvaros 65 personas ar GRT uzsāks patstāvīgu dzīvi ārpus ilgstošās 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, bet institucionālā aprūpē esošo 
bērnu skaits samazināsies par ne mazāk kā 60%. 

Šajā dokumentā sniegts LPR DI plāna ieviešanas progresa izvērtējums – apkopota jaunākā 
pieejamā statistika par DI mērķgrupām LPR un pašvaldību dalījumā, sniegts pārskats par DI 
plāna ietvaros īstenotajām aktivitātēm un sasniegtajiem rezultatīvajiem rādītājiem, raksturota 
SBSP pieejamība DI mērķgrupām, raksturots DI plāna ieviešanas process un izmaiņas tajā 
attiecībā pret sākotnēji apstiprināto DI plānu. 

 

2. Deinstitucionalizācijas mērķgrupas: bērni ar funkcionāliem 
traucējumiem 

2.1. Bērnu ar FT kopskaits 

Saskaņā ar VDEĀVK datiem, 2019. gada decembrī LPR ir 1 209 bērni ar invaliditāti – tas ir 
0,4% no kopējā LPR iedzīvotāju skaita (286 0171) un 2,5% no kopējā LPR bērnu skaita 
(48217) (skatīt tabulu nr. 1). Pēdējo 3 gadu laikā bērnu ar invaliditāti skaits LPR samazinājies 
par 113 jeb 8,5%. Statistika par bērnu ar funkcionēšanas traucējumiem skaitu liecina, ka 
pēdējo 3 gadu laikā salīdzinoši būtiski samazinājies bērnu ar kustību traucējumiem skaits, 
bet pieaudzis – bērnu ar psihiskiem traucējumiem skaits. 

Skaitliski visvairāk bērnu ar invaliditāti ir Daugavpils pilsētā (329), Rēzeknes pilsētā (147), 
Rēzeknes novadā (119), Balvu novadā (100) un Daugavpils novadā (90). Pēdējo 3 gadu laikā 
6 LPR pašvaldībās bērnu ar invaliditāti skaits ir palielinājies (visbūtiskāk – Daugavpils pilsētā 
(+42)), 2 pašvaldībās palicis nemainīgs, bet 13 pašvaldībās samazinājies (visbūtiskāk – 
Balvu novadā (-44), Viļakas novadā (-43) un Daugavpils novadā (-31)). 

333 bērniem ar invaliditāti ir izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā 
ar smagiem FT, un tas ir par 15 bērniem vairāk nekā 2016. gadā. Bērni ar FT, kuriem 
izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem FT, 
līdz četru gadu vecumam (ieskaitot) LPR ir 60. Šāda vecuma bērnu skaits pašvaldībās ir 

 
1 Iedzīvotāju un bērnu kopskaita datu avots: Reģionālās attīstības indikatoru modulis (http://raim.gov.lv/). Dati par 2019. gada sākumu. 

http://raim.gov.lv/
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neliels – Daugavpils pilsētā 19, Rēzeknes pilsētā 9, bet pārējās pašvaldībās mazāk nekā 5 
katrā. Šo bērnu skaits pēdējo 3 gadu laikā nav būtiski mainījies. 

Tabula 1. Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem kopskaits LPR un skaits sadalījumā pa pašvaldībām 
Datu avots: Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) (par stāvokli uz 2019. gada decembri). 

Rādītājs 
Vērtība, 

2016 
Vērtība, 

2019 
Izmaiņas 

2019/2016 

Bērni ar invaliditāti kopā     

Bērni ar invaliditāti kopā 1 322 1 209 -113 

T.sk. bērni ar funkcionēšanas traucējumiem     

Kopā 570 562 -8 

Tai skaitā:     

redzes traucējumi 58 52 -6 

dzirdes traucējumi 52 53 1 

kustību traucējumi 63 39 -24 

psihiskie traucējumi 397 418 21 

T.sk. bērni ar FT, kuriem izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā 
ar smagiem FT 

    

Kopā 318 333 15 

T.sk. bērni ar FT līdz 4 gadu vecumam (ieskaitot), kuriem izsniegts atzinums par īpašas 
kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem FT 

    

Kopā 59 60 1 

Bērni ar invaliditāti sadalījumā pa pašvaldībām     

Daugavpils 287  329 42 

Rēzekne 144  147 3 

Rēzeknes novads 127  119 -8 

Balvu novads 144  100 -44 

Daugavpils novads 121  90 -31 

Krāslavas novads 74  60 -14 

Līvānu novads 64  56 -8 

Ludzas novads 40  40 0 

Preiļu novads 40  36 -4 

Dagdas novads 32  33 1 

Viļānu novads 27  32 5 

Kārsavas novads 25  30 5 

Viļakas novads 72  29 -43 

Ilūkstes novads 27  21 -6 

Riebiņu novads 23  19 -4 

Zilupes novads 21  17 -4 

Rugāju novads 17  16 -1 

Aglonas novads 14  12 -2 

Ciblas novads 10  10 0 

Vārkavas novads 7  9 2 

Baltinavas novads 6  4 -2 

T.sk. bērni ar FT līdz 4 gadu vecumam (ieskaitot), kuriem izsniegts atzinums par īpašas 
kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem FT 

    

Daugavpils 16 19 3 

Rēzekne 13 9 -4 

Balvu novads 1 5 4 

Preiļu novads 1 4 3 

Rēzeknes novads 7 4 -3 

Rugāju novads 2 3 1 

Dagdas novads 0 2 2 
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Rādītājs 
Vērtība, 

2016 
Vērtība, 

2019 
Izmaiņas 

2019/2016 

Daugavpils novads 4 2 -2 

Līvānu novads 3 2 -1 

Viļakas novads 2 2 0 

Viļānu novads 1 2 1 

Baltinavas novads 0 1 1 

Ilūkstes novads 3 1 -2 

Kārsavas novads 1 1 0 

Krāslavas novads 3 1 -2 

Riebiņu novads 0 1 1 

Zilupes novads 1 1 0 

Aglonas novads 0 0 0 

Ciblas novads 0 0 0 

Ludzas novads 1 0 -1 

Vārkavas novads 0 0 0 

 

2.2. DI projektā iesaistīto bērnu ar FT skaits 

Individuālo vajadzību izvērtējumi veikti un individuālie atbalsta plāni sagatavoti 403 bērniem 
ar FT, kas veido 33% no kopējā bērnu ar invaliditāti skaita plānošanas reģionā (skatīt tabulu 
nr. 2). Lielākais izvērtēto bērnu ar FT skaits ir Daugavpils pilsētā (77), Rēzeknes pilsētā (56), 
Balvu novadā (50) un Rēzeknes novadā (48), kā arī Ludzas novadā (30) un Daugavpils 
novadā (27). 

Analizējot izvērtēto bērnu skaitu attiecībā pret kopējo bērnu ar invaliditāti skaitu pašvaldībā, 
trīs pašvaldībās izvērtējumi veikti vairāk nekā pusei no ģenerālkopas – Ludzas novadā 75%, 
Viļakas novadā 62% un Viļānu novadā 56%. Baltinavas novadā, Balvu novadā un Kārsavas 
novadā izvērtēti puse no bērniem ar invaliditāti. Savukārt zemākie izvērtēto bērnu īpatsvara 
rādītāji ir Preiļu novadā (19%), Krāslavas novadā (23%), Daugavpils pilsētā (23%) un Zilupes 
novadā (24%). 

Saskaņā ar projekta ieviešanas informāciju 56 (jeb 14%) no izvērtētajiem bērniem ir vecumā 
līdz 4 gadiem (ieskaitot), 163 (40%) – vecumā no 5 līdz 10 gadiem, 142 (35%) – 11 līdz 15 
gadiem, 42 (10%) – 16 līdz 18 gadiem. Dzimumu dalījumā – 170 meitenes un 233 zēni. 154 
no DI projektā iesaistītajiem bērniem ar FT ir migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi vai 
minoritātes, tai skaitā 4 romu tautības pārstāvji. 166 bērni dzīvo lauku apvidos. 

2020. gadā papildus plānots veikt individuālo vajadzību izvērtējumus provizoriski vēl 137 
bērniem, visvairāk – Daugavpils pilsētā (30) un Daugavpils novadā (30), kā arī Rēzeknes 
pilsētā (15), Preiļu novadā (11) un Balvu novadā (10). Papildu izvērtējumi plānoti visās LPR 
pašvaldībās, izņemot Aglonas novadu. 

Tabula 2. DI projektā iesaistīto bērnu ar FT skaits 
Datu avots: Projekta ieviešanas informācija (par stāvokli uz 2019. gada 31. decembri). 

 
Izvērtēto 

bērnu ar FT 
skaits 

Vēl vērtējamo 
bērnu ar FT 

provizoriskais 
skaits 

KOPĀ: 403 137 

Daugavpils 77 30 

Rēzekne 56 15 

Balvu novads 50 10 

Rēzeknes novads 48 3 
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Izvērtēto 

bērnu ar FT 
skaits 

Vēl vērtējamo 
bērnu ar FT 

provizoriskais 
skaits 

Ludzas novads 30 5 

Daugavpils novads 27 30 

Viļakas novads 18 6 

Viļānu novads 18 6 

Kārsavas novads 15 3 

Krāslavas novads 14 5 

Dagdas novads 10 1 

Riebiņu novads 9 4 

Preiļu novads 7 11 

Rugāju novads 7 3 

Ilūkstes novads 6 2 

Aglonas novads 5 0 

Zilupes novads 4 2 

Baltinavas novads 2 1 

 

2.3. Bērniem ar FT sniegtie pakalpojumi 

No DI projekta ietvaros LPR izvērtētajiem 403 bērniem ar FT līdz 2019. gada beigām 
pakalpojumus bija saņēmuši kopumā 219 bērni (unikālās personas) – tas sastāda 56% pret 
kopējo projektā plānoto rādītāju (skatīt tabulu nr. 3). Skaitliski lielāks pakalpojumus 
saņēmušo bērnu skaits ir Rēzeknes pilsētā (49), Daugavpils pilsētā (32), kā arī Ludzas 
novadā (24), Daugavpils novadā (21) un Rēzeknes novadā (19) (skatīt tabulu nr. 4).  

Analizējot pakalpojumus saņēmušo bērnu skaitu attiecībā pret kopējo pašvaldībās izvērtēto 
bērnu ar FT skaitu, novērojams, ka kopumā 8 pašvaldībās pakalpojumus saņēmuši vairāk 
nekā 50% no izvērtētajiem bērniem (Riebiņu novads, Rēzeknes pilsēta, Ilūkstes novads, 
Viļānu novads, Ludzas novads, Daugavpils novads, Viļakas novads, Rugāju novads). 
Pārējās pašvaldībās pakalpojumus uzsākuši saņemt aptuveni 30%-40% izvērtēto bērnu, 
izņemot Dagdas novadu, kurš šis rādītājs ir 10%. Savukārt 2 pašvaldībās (Aglonas novadā 
un Zilupes novadā) līdz pārskata perioda beigām bērni ar FT pakalpojumus vēl nebija 
uzsākuši saņemt. 

207 bērni ir saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, 8 bērni – sociālās aprūpes 
pakalpojumus, bet 13 bērni – "atelpas brīža" pakalpojumus. Biežākie sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumi bijuši: fizioterapija (87 bērni), masāža (81), reitterapija (79), kanisterapija (49). 
Biežāk šie pakalpojumi sniegti bērniem Rēzeknē un Daugavpilī, kā arī Ludzas novadā. 3 
pašvaldībās nevienam bērnam pārskata periodā nav sniegti sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumi (Dagdas, Aglonas un Zilupes novadi). Sociālās aprūpes pakalpojumi bērniem 
tikuši sniegti 4 pašvaldībās, bet "atelpas brīža" pakalpojumi – 7 pašvaldībās. 
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Tabula 3. DI projekta ietvaros bērniem ar FT sniegtie pakalpojumi LPR kopumā 
Datu avots: Projekta ieviešanas informācija (par stāvokli uz 2019. gada 31. decembri). 
Piezīmes: Pakalpojumu izmantotāju skaits var pārsniegt unikālo personu skaitu, jo viena persona var 
izmantot vairākus pakalpojumus; IK – individuālās konsultācijas. 

Rādītājs Vērtība, 2019 

Bērnu ar FT kopskaits, kas saņem pakalpojumus DI ietvaros   

Bērnu ar FT, kas saņem DI pakalpojumus, skaits kopā (unikālās personas) 219 

% pret kopējo projektā plānoto rādītāju (unikālās personas) 56% 

Tai skaitā dalījumā pa pakalpojumu veidiem   

Bērnu ar FT, kas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, 
skaits kopā (unikālās personas) 

207 

Tai skaitā dalījumā pa pakalpojumu veidiem (pakalpojumu saņēmēji)   

Fizioterapija IN/IK 87 

Masāža 81 

Reitterapija 79 

Kanisterapija 49 

Ergoterapija IN/IK 9 

Mākslas terapija 4 

Psihologa IK 3 

Audiologopēds 1 

Dermatologa konsultācija  1 

Smilšu terapija 1 

Bērnu ar FT, kas saņem sociālās aprūpes pakalpojumus,  
skaits kopā (unikālās personas) 

8 

Bērnu ar FT, kas saņem “Atelpas brīža” pakalpojumu,  
skaits kopā (unikālās personas) 

13 

 
Tabula 4. DI projekta ietvaros bērniem ar FT sniegtie pakalpojumi dalījumā pa pašvaldībām 
Datu avots: Projekta ieviešanas informācija (par stāvokli uz 2019. gada 31. decembri). 
Piezīme: Skaits kopā – unikālās personas; pakalpojumu izmantotāju skaits var pārsniegt unikālo personu 
skaitu, jo viena persona var izmantot vairākus pakalpojumus. 

 Skaits 
kopā 

Sociālā 
rehabilitācija 

Sociālā 
aprūpe 

"Atelpas 
brīdis" 

KOPĀ: 219 207 8 13 

Rēzekne 49 49 0 0 

Daugavpils 32 31 3 0 

Ludzas novads 24 24 1 1 

Daugavpils novads 21 18 0 5 

Rēzeknes novads 19 18 0 1 

Balvu novads 15 11 3 1 

Viļānu novads 15 15 0 0 

Viļakas novads 11 11 0 0 

Riebiņu novads 9 8 1 1 

Ilūkstes novads 5 4 0 3 

Kārsavas novads 5 5 0 0 

Krāslavas novads 5 5 0 0 

Rugāju novads 4 4 0 0 

Preiļu novads 3 3 0 0 

Baltinavas novads 1 1 0 0 

Dagdas novads 1 0 0 1 

Aglonas novads 0 0 0 0 

Vārkavas novads 0 0 0 0 

Zilupes novads 0 0 0 0 
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2.4. Pašvaldībām kompensētie izdevumi par DI projekta ietvaros sniegtajiem 
pakalpojumiem bērniem ar FT 

Par DI projekta ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem bērniem ar FT LPR pašvaldībām kopumā 
kompensēti izdevumi 202 016,09 EUR apmērā. Salīdzinoši lielākās kompensētās summas 
ir: Ludzas novads (42 503,73 EUR), Daugavpils novads (31 724,70 EUR), Daugavpils pilsēta 
(30 854,83 EUR) un Rēzeknes pilsēta (25 458,50 EUR). 5 pašvaldībās kompensētie 
izdevumi ir 5–15 tk EUR apmērā, bet 5 pašvaldībās – ne lielākas par 2 tk EUR. Trīs 
pašvaldībās (Aglonas novads, Vārkavas novads, Zilupes novads) līdz šim nav sniegti un 
kompensēti izdevumi pakalpojumiem bērniem ar FT. (Skatīt tabulu nr. 5.) 

Tabula 5. Pašvaldībām kompensētie izdevumi (EUR) par DI projekta ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem bērniem ar FT 
Datu avots: Projekta ieviešanas informācija (par stāvokli uz 2019. gada 31. decembri). 

Rādītājs Vērtība, 2019 

Kompensētie izdevumi (EUR) par SBSP bērniem ar FT  

DI projekta ietvaros kompensētie izdevumi, EUR kopā 202 016,09 

Tai skaitā dalījumā pa pašvaldībām  

Daugavpils 30 854,83 

Rēzekne 25 458,50 

Aglonas novads - 

Baltinavas novads 480,00 

Balvu novads 9 606,51 

Dagdas novads 1 050,00 

Daugavpils novads 31 724,70 

Ilūkstes novads 7 903,10 

Kārsavas novads 1 980,00 

Krāslavas novads 5 460,00 

Ludzas novads 42 503,73 

Preiļu novads 1 800,00 

Rēzeknes novads 9 323,34 

Riebiņu novads 7 530,76 

Rugāju novads 1 650,00 

Vārkavas novads - 

Viļakas novads 15 354,00 

Viļānu novads 9 336,62 

Zilupes novads - 

 

3. Deinstitucionalizācijas mērķgrupas: pilngadīgas personas ar garīga 
rakstura traucējumiem 

3.1. Pilngadīgu personu ar GRT kopskaits 

Saskaņā ar VDEĀVK datiem, 2019. gada decembrī LPR kopā ir 33 728 pilngadīgas personas 
ar invaliditāti (skatīt tabulu nr. 6). No tiem DI mērķa grupu atbilstoši MK 313 noteikumiem 
veido 12% jeb 3 972 personas (pilngadīgas personas ar GRT, kurām ir noteikta smaga vai 
ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa)) – tas ir 1,4% no kopējā LPR iedzīvotāju 
skaita (286 0172). Pēdējo 3 gadu laikā pilngadīgu personu ar GRT skaits LPR palielinājies 
par 276 jeb 7,5%. Statistika liecina, ka īpaši pieaudzis personu ar I invaliditātes grupu skaits 
(+17%). 

 
2 Iedzīvotāju un bērnu kopskaita datu avots: Reģionālās attīstības indikatoru modulis (http://raim.gov.lv/). Dati par 2019. gada sākumu. 

http://raim.gov.lv/


Latgales plānošanas reģions | Deinstitucionalizācijas plāns: Ieviešanas progresa izvērtējums  8 

 

Skaitliski lielāks personu ar GRT skaits novērojams Daugavpils pilsētā (1 114 personas), 
Daugavpils novadā (558), Rēzeknes novadā (292), Rēzeknes pilsētā (283) un Krāslavas 
novadā (259). Pēdējo 3 gadu laikā 16 pašvaldībās pilngadīgu personu ar GRT skaits ir 
palielinājies, 1 pašvaldībā palicis nemainīgs, bet 4 pašvaldībās nedaudz samazinājies 
(Ciblas, Dagdas, Riebiņu, Aglonas novadi). Skaitliski lielākais personu ar GRT skaita 
pieaugums novērojams Daugavpilī (+91 persona) un Rēzeknē (+41), Balvu (+34), 
Daugavpils (+32) un Preiļu (+23) novados, savukārt procentuāli lielākais pieaugums 
novērojams Rugāju (+21%), Preiļu (+18%), Balvu (+17%), Viļakas (+15%) un Viļānu (+15%) 
novados, kā arī Rēzeknes pilsētā (+17%). 

Personām ar GRT ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 
pakalpojumus LPR sniedz 6 institūcijas – 2 valsts institūcijas, tai skaitā viena ar trim filiālēm 
(VSAC “Latgale” filiāle “Krastiņi” (Aglonas novads), VSAC “Latgale” filiāle “Kalkūni” 
(Daugavpils novads), VSAC “Latgale” filiāle “Kalupe” (Daugavpils novads), VSIA “Daugavpils 
psihoneiroloģiskā slimnīca” (Daugavpils pilsēta), 1 pašvaldības institūcija (Sociālo 
pakalpojumu centrs “Pīlādzis”), 1 komercsabiedrība (SIA “Veselības centrs “Ilūkste”“). 
2020. gada 1. janvārī šajās institūcijās atradās kopumā 738 personas ar GRT – tas ir par 45 
personām jeb 6% vairāk nekā pirms 3 gadiem. Visbūtiskāk (+69% jeb 46 personas) personu 
skaits pieaudzis SIA "Veselības centrā "Ilūkste"". Klientu skaits pieaudzis arī VSIA 
"Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" (+11% jeb 17 personas) un VSAC "Latgale" filiālē 
"Kalkūni" (+9% jeb 7 personas). Pārējās pakalpojumu sniegšanas vietās klientu skaits ir 
nedaudz samazinājies. 

Tabula 6. Pilngadīgu personu ar GRT kopskaits LPR un skaits sadalījumā pa pašvaldībām 
Datu avots: Statistika par mērķgrupas kopskaitu – Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK); 
dati par pilngadīgām personām ar GRT ilgstošas aprūpes institūcijās – Labklājības ministrija (par situāciju uz 
2020. gada 1. janvāri). 

Rādītājs 
Vērtība, 

2016 
Vērtība, 

2019 
Izmaiņas 

2019/2016 

Pilngadīgas personas ar invaliditāti un personas ar GRT kopā     

Pilngadīgu personu ar invaliditāti skaits kopā 29 345 33 728 4383 

Tai skaitā DI mērķgrupa (personas ar GRT, 1. un 2. grupa) 3 696 3 972 276 

tai skaitā:     

1.grupa 859 1 009 150 

2.grupa 2 837 2 963 126 

Pilngadīgu personu ar GRT skaits sadalījumā pa pašvaldībām     

Daugavpils 1 023 1 114 91 

Daugavpils novads 526 558 32 

Rēzeknes novads 282 292 10 

Rēzekne 242 283 41 

Krāslavas novads 254 259 5 

Balvu novads 195 229 34 

Preiļu novads 131 154 23 

Ilūkstes novads 139 145 6 

Aglonas novads 144 136 -8 

Līvānu novads 124 129 5 

Ludzas novads 108 119 11 

Viļakas novads 87 100 13 

Dagdas novads 91 87 -4 

Riebiņu novads 82 78 -4 

Viļānu novads 55 63 8 

Kārsavas novads 55 56 1 

Ciblas novads 42 41 -1 
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Rādītājs 
Vērtība, 

2016 
Vērtība, 

2019 
Izmaiņas 

2019/2016 

Zilupes novads 33 37 4 

Rugāju novads 28 34 6 

Baltinavas novads 27 30 3 

Vārkavas novads 28 28 0 

Pilngadīgas personas ar GRT ilgstošas aprūpes institūcijās     

Cilvēku ar GRT skaits ilgstošas aprūpes institūcijās, skaits kopā 693 738 45 

VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" (Daugavpils nov.) 207 197 -10 

VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" (Daugavpils) 153 170 17 

SIA "Veselības centrs "Ilūkste"" (Ilūkste) 67 113 46 

VSAC "Latgale" filiāle "Krastiņi" (Aglonas nov.) 114 101 -13 

VSAC "Latgale" filiāle "Kalkūni" (Daugavpils nov.) 82 89 7 

Sociālo pakalpojumu centrs "Pīlādzis" (Daugavpils nov.) 70 68 -2 

 
3.2. DI projektā iesaistīto pilngadīgu personu ar GRT skaits 

Individuālo vajadzību izvērtējumi LPR veikti 462 personām ar GRT, tai skaitā 362 personām, 
kas dzīvo sabiedrībā, un 100 personām, kas dzīvo VSAC. 252 no LPR izvērtētajām 
personām ir vīrieši, 210 – sievietes. Lielākais izvērtēto pilngadīgu personu ar GRT skaits ir 
Daugavpils novadā (79), Daugavpils pilsētā (67), Ludzas novadā (47), Rēzeknes pilsētā (45) 
un Balvu novadā (39). Izvērtēto personu skaits veido 13% no kopējā personu ar GRT skaita 
reģionā, bet izvērtēto īpatsvara rādītāji kopējā personu ar GRT skaitā ir ļoti atšķirīgi dažādās 
pašvaldībās, svārstoties no 44% Ludzas novadā un 38% Viļānu novadā līdz 3% Krāslavas 
novadā un 5% Dagdas novadā. (Skatīt tabulu nr. 7.) 

Pārskata periodā 9 personas no VSAC ir pārcēlušās uz dzīvi sabiedrībā (visas – no VSAC 
"Latgale" filiāles "Kalupe"), tai skaitā 5 personas uz Daugavpils pilsētu un 4 personas uz 
Daugavpils novadu. Tas sastāda 14% attiecībā pret kopējo projektā plānoto rādītāju (65 
personas). 

Tabula 7. DI projektā iesaistīto pilngadīgu personu ar GRT skaits 
Datu avots: Projekta ieviešanas informācija (par stāvokli uz 2019. gada 31. decembri). 

Rādītājs 
Vērtība, 

2019 

Izvērtēto personu ar GRT skaits^  

Izvērtēto personu skaits kopā 462^ 

^Kopējais izvērtēto personu skaits LPR ir 463, bet viena persona (Daugavpils pilsētā, 60.g.v. vīrietis) ir mirusi, tādēļ 
turpmākajos aprēķinos netiek iekļauta, attiecīgi par 1 personu mainoties arī statistikai attiecībā uz konkrētajām 

mērķgrupām pēc dzimuma, vecuma un pašvaldības. 

t.sk. dzīvo sabiedrībā 362 

t.sk. dzīvo VSAC 100 

VSAC “Latgale” filiāle “Kalupe”, Daugavpils nov. 60 

VSAC “Latgale” filiāle “Krastiņi”, Aglonas nov. 21 

SIA “Veselības centrs Ilūkste”, Ilūkstes nodaļa, Ilūkstes nov. 14 

SPC “Pīlādzis”, Daugavpils nov. 3 

VSAC “Latgale” filiāle “Kalkūni”, Daugavpils nov. 2 

Tai skaitā pēc dzimuma  

Vīrieši 252 

Sievietes 210 

  

Tai skaitā pēc vecuma  

Līdz 25 gadiem 66 

26-39 gadi 189 
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Rādītājs 
Vērtība, 

2019 

40-64 gadi 195 

65 un vairāk gadi 12 

Kopējais izvērtēto personu ar GRT skaits sadalījumā pa pašvaldībām 462 

Daugavpils novads 79 

Daugavpils 67 

Ludzas novads 47 

Rēzekne 45 

Balvu novads 39 

Aglonas novads 31 

Ilūkstes novads 29 

Rēzeknes novads 23 

Preiļu novads 21 

Viļānu novads 20 

Riebiņu novads 13 

Kārsavas novads 11 

Rugāju novads 10 

Viļakas novads 9 

Baltinavas novads 5 

Dagdas novads 5 

Krāslavas novads 5 

Zilupes novads 2 

Ciblas novads 1 

Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, kas pārcēlušies no valsts sociālās aprūpes centriem 
uz dzīvi sabiedrībā (tikai par tiem, kas tika izvērtēti projekta ietvaros!) 

 

Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, kas pārcēlušies no valsts sociālās aprūpes centriem 
uz dzīvi sabiedrībā, skaits kopā 

9 

% pret kopējo projektā plānoto rādītāju (unikālās personas) 14% 

t.sk. no konkrētajām iestādēm:  

VSAC “Latgale” filiāle “Kalupe”, Daugavpils nov. 9 

VSAC “Latgale” filiāle “Krastiņi”, Aglonas nov. 0 

SIA “Veselības centrs Ilūkste”, Ilūkstes nodaļa, Ilūkstes nov. 0 

SPC “Pīlādzis”, Daugavpils nov. 0 

VSAC “Latgale” filiāle “Kalkūni”, Daugavpils nov. 0 

t.sk. uz:  

Daugavpils pilsēta 5 

Daugavpils novads 4 

 

3.3. Pilngadīgām personām ar GRT sniegtie pakalpojumi 

No DI projekta ietvaros LPR izvērtētajām 462 pilngadīgām personām ar GRT līdz 2019. gada 
beigām pakalpojumus bija saņēmušas kopumā 94 (unikālās personas) – tas sastāda 24% 
pret kopējo projektā plānoto rādītāju (skatīt tabulu nr. 8). Skaitliski lielāks pakalpojumus 
saņēmušo personu skaits ir Daugavpils pilsētā (28), Rēzeknes pilsētā (15), Ludzas novadā 
(8) (skatīt tabulu nr. 9).  

Analizējot pakalpojumus saņēmušo personu skaitu attiecībā pret kopējo pašvaldībās 
izvērtēto pilngadīgo personu ar GRT skaitu, novērojams, ka kopumā 2 pašvaldībās 
pakalpojumus saņēmuši vairāk nekā 50% no izvērtētajiem (Kārsavas novads (7 no 11 
personām), Dagdas novads (3 no 5 personām)). Daugavpils pilsētā pakalpojumus uzsākuši 
saņemt 42% no izvērtētajām personām (28 no 67 personām), Rēzeknes pilsētā – 33% (15 
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no 45 personām). 8 pašvaldībās pakalpojumus saņemt uzsākušo personu īpatsvars kopējā 
izvērtēto personu skaitā ir 9%-33%. Savukārt 5 pašvaldībās (Aglonas, Baltinavas, Krāslavas, 
Rēzeknes, Riebiņu novadi) līdz pārskata perioda beigām pilngadīgās personas ar GRT 
pakalpojumus vēl nebija uzsākušas saņemt. 

23 personas ir saņēmušas fizioterapeita individuālās konsultācijas, 23 personas – psihologa 
individuālās konsultācijas, 21 persona – specializēto darbnīcu pakalpojumus, 16 personas 
izmantojušas dienas aprūpes centru pakalpojumus, bet 15 – grupu dzīvokļus, 7 personas 
iesaistījušas atbalsta grupās un grupu nodarbībās, 3 personas saņēmušas psihiatra 
individuālās konsultācijas, bet pa vienai personai – aprūpes pakalpojumu un atelpas brīža 
pakalpojumu. 

Bijušie VSAC klienti pakalpojumus izmantojuši Daugavpils pilsētā (5 personas) un 
Daugavpils novadā (4 personas). Daugavpils pilsētā 5 personas izmanto grupu dzīvokļa 
pakalpojumu un 1 persona apmeklē specializētās darbnīcas. Daugavpils novadā visi 4 bijušie 
VSAC klienti ir izmantojuši psihologa individuālās konsultācijas un dienas aprūpes centra 
pakalpojumus. 

Analizējot pakalpojumu izkliedi pašvaldībās, novērojams, ka specializēto darbnīcu 
pakalpojums ticis sniegts tikai vienā pašvaldībā (Daugavpils pilsēta), atbalsta grupas un 
grupu nodarbības – arī vienā pašvaldībā (Ludzas novads), grupu dzīvokļi – divās pašvaldībās 
(Daugavpils pilsēta un Balvu novads), arī psihiatra individuālās konsultācijas, aprūpes 
pakalpojums un atelpas brīža pakalpojums sniegts vienā pašvaldībā. Lielāka pakalpojumu 
nodrošināšanas izkliede novērojama attiecībā uz fizioterapeita individuālām konsultācijās, 
psihologu individuālām konsultācijām, dienas aprūpes centru pakalpojumiem – šie 
pakalpojumi sniegti 4 vai 5 pašvaldībās. 

Tabula 8. DI projekta ietvaros pilngadīgām personām ar GRT sniegtie pakalpojumi LPR kopumā 
Datu avots: Projekta ieviešanas informācija (par stāvokli uz 2019. gada 31. decembri). 
Piezīmes: Pakalpojumu izmantotāju skaits var pārsniegt unikālo personu skaitu, jo viena persona var 
izmantot vairākus pakalpojumus; IK – individuālās konsultācijas. 

Rādītājs Vērtība, 2019 

Pilngadīgu personu ar GRT kopskaits, kas saņem pakalpojumus DI ietvaros   

Cilvēki ar GRT, kas saņem SBSP, skaits kopā (unikālās personas) 94 

% pret kopējo projektā plānoto rādītāju (unikālās personas) 24% 

Tai skaitā dalījumā pa pakalpojumu veidiem   

Tai skaitā dalījumā pa pakalpojumu veidiem (pakalpojumu saņēmēji)  

Fizioterapeita IK 23 

Psihologa IK 23 

Specializētās darbnīcas 21 

Dienas aprūpes centrs 16 

Grupu dzīvoklis 15 

Atbalsta grupa un grupas nodarbības 7 

Psihiatra IK 3 

Aprūpes pakalpojums 1 

Atelpas brīdis 1 
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Tabula 9. DI projekta ietvaros pilngadīgām personām ar GRT sniegtie pakalpojumi dalījumā pa pašvaldībām 
Datu avots: Projekta ieviešanas informācija (par stāvokli uz 2019. gada 31. decembri). 
Piezīmes: Skaits kopā – unikālās personas; pakalpojumu izmantotāju skaits var pārsniegt unikālo personu 
skaitu, jo viena persona var izmantot vairākus pakalpojumus; IK – individuālās konsultācijas. 
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Kopā 94 23 23 21 16 15 7 3 1 1 

Daugavpils 28     21 1 10         

tai skaitā  
bijušie VSAC klienti 

5   1  5     

Rēzekne 15 15                 

Ludzas novads 8           7   1   

Daugavpils novads 7   6   7           

tai skaitā  
bijušie VSAC klienti 

4  4  4      

Kārsavas novads 7   7               

Balvu novads 6         5       1 

Preiļu novads 6       6           

Viļānu novads 6 3 6               

Ilūkstes novads 4 3     2           

Dagdas novads 3 2           3     

Viļakas novads 3   3               

Rugāju novads 1   1               

Aglonas novads 0                   

Baltinavas novads 0                   

Krāslavas novads 0                   

Rēzeknes novads 0                   

Riebiņu novads 0                   

 

3.4. Pašvaldībām kompensētie izdevumi par DI projekta ietvaros sniegtajiem 
pakalpojumiem pilngadīgām personām ar GRT 

Par DI projekta ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem pilngadīgām personām ar GRT LPR 
pašvaldībām kopumā kompensēti izdevumi 253 298,51 EUR apmērā. Salīdzinoši lielākās 
kompensētās summas ir: Daugavpils pilsēta (152 351,24 EUR), Preiļu novads (34 103,43 
EUR), Balvu novads (32 480,69 EUR) un Daugavpils novads (12 876,04 EUR). 6 
pašvaldībās kompensētās summas ir 1–5 tk EUR apmērā, bet 2 pašvaldībās – mazākas par 
1 tk EUR. 5 pašvaldībās līdz šim nav sniegti un kompensēti izdevumi pakalpojumiem 
pilngadīgām personām ar GRT. (Skatīt tabulu nr. 10.) 

Tabula 10. Pašvaldībām kompensētie izdevumi (EUR) par DI projekta ietvaros 
sniegtajiem pakalpojumiem pilngadīgām personām ar GRT 
Datu avots: Projekta ieviešanas informācija (par stāvokli uz 2019. gada 31. decembri). 

Rādītājs Vērtība, 2019 

Kompensētie izdevumi (EUR) par SBSP pilngadīgām personām ar GRT  

DI projekta ietvaros kompensētie izdevumi, EUR kopā 253 298,51 

Tai skaitā dalījumā pa pašvaldībām  

Daugavpils 152 351,24 

Rēzekne 4 410,00 

Aglonas novads - 
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Rādītājs Vērtība, 2019 

Baltinavas novads - 

Balvu novads 32 480,69 

Dagdas novads 437,58 

Daugavpils novads 12 876,04 

Ilūkstes novads 3 858,70 

Kārsavas novads 3 088,80 

Krāslavas novads - 

Ludzas novads 5 565,59 

Preiļu novads 34 103,43 

Rēzeknes novads - 

Riebiņu novads - 

Rugāju novads 643,50 

Viļakas novads 1 050,00 

Viļānu novads 2 432,94 

 

 

4. Deinstitucionalizācijas mērķgrupas: bērni ārpusģimenes aprūpē 

Saskaņā ar pašvaldību bāriņtiesu ikgadējo pārskatu datiem, 2018. gadā (jaunākie pieejamie 
dati) kopskaitā 1 125 LPR pašvaldību bērni atrodas ārpusģimenes aprūpē – tas ir 2,3% no 
kopējā LPR bērnu skaita (48 2173). Salīdzinot ar 2016. gadu, ārpusģimenes aprūpē esošo 
bērnu skaits ir samazinājies par 213 personām jeb 16% (bērnu kopskaits reģionā šajā laika 
periodā samazinājies par 2,1%, tātad ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits mazinājies 
daudz būtiskāk nekā kopējais bērnu skaits reģionā) (skatīt tabulu nr. 11). 

Skaitliski visvairāk bērnu ārpusģimenes aprūpē atrodas Daugavpils pilsētā (279), Daugavpils 
novadā (145), Rēzeknes novadā (131) un Balvu novadā (84), bet vismazāk Baltinavas 
novadā (5), Riebiņu novadā (5) un Rugāju novadā (7). Skaitliski bērnu skaits ārpusģimenes 
aprūpē visbūtiskāk samazinājies Ludzas novadā (-53 personas), Daugavpilī (-32), Krāslavas 
novadā (-27) un Daugavpils novadā (-22), savukārt procentuāli lielākais skaita samazinājums 
novērojams Ludzas novadā (-50%), Riebiņu novadā (-44%), Kārsavas novadā (-33%), 
Zilupes novadā (-32%) un Viļakas novadā (-31%). Kopumā 18 pašvaldībās ārpusģimenes 
aprūpē esošo bērnu skaits ir samazinājies, vienā pašvaldībā (Baltinavas novads) skaits nav 
mainījies, savukārt 2 pašvaldībās ir nedaudz palielinājies (Preiļu un Balvu novadi). (Skatīt 
tabulas nr. 11 un 12.) 

69% jeb 779 bērni ievietoti aizbildņu ģimenēs, 18% jeb 198 – audžuģimenēs, bet 13% jeb 
148 atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās. Salīdzinot ar 
2016. gadu visbūtiskāk – par 35% jeb 80 personām – samazinājies to bērnu skaits, kuri 
atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās. Aizbildņu ģimenēs ievietoto bērnu skaits 
samazinājies par 118 personām jeb 13%, bet audžuģimenēs ievietoto bērnu skaits – par 15 
personām jeb 7%. 

  

 
3 Iedzīvotāju un bērnu kopskaita datu avots: Reģionālās attīstības indikatoru modulis (http://raim.gov.lv/). Dati par 2019. gada sākumu. 

http://raim.gov.lv/
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Tabula 11. Bērnu ārpusģimenes aprūpē kopskaits LPR un skaits sadalījumā pa pašvaldībām 
Datu avots: Pārskata par bāriņtiesu darbu 2018. gadā kopsavilkums, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. 

Rādītājs 
Vērtība, 

2016 
Vērtība, 

2018 
Izmaiņas 

2019/2016 

Bērnu skaits ārpusģimenes aprūpē    

Bērnu skaits ārpusģimenes aprūpē kopā 1 338 1 125 -213 

no tā bērnu skaits, kuri ievietoti audžuģimenē 213 198 -15 

no tā bērnu skaits, kuri ievietoti aizbildņa ģimenē 897  779 -118 

no tā bērnu skaits, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijā 

228  148 -80 

Bērnu skaits ārpusģimenes aprūpē sadalījumā pa pašvaldībām     

Daugavpils 311 279 -32 

Daugavpils novads 167 145 -22 

Rēzeknes novads 144 131 -13 

Balvu novads 73 84 11 

Krāslavas novads 96 69 -27 

Rēzekne 69 64 -5 

Preiļu novads 53 56 3 

Ludzas novads 105 52 -53 

Līvānu novads 44 42 -2 

Viļakas novads 54 37 -17 

Dagdas novads 46 33 -13 

Viļānu novads 26 23 -3 

Ilūkstes novads 25 20 -5 

Ciblas novads 23 17 -6 

Zilupes novads 25 17 -8 

Kārsavas novads 24 16 -8 

Aglonas novads 16 13 -3 

Vārkavas novads 14 10 -4 

Rugāju novads 9 7 -2 

Baltinavas novads 5 5 0 

Riebiņu novads 9 5 -4 
 

Tabula 12. Bērnu ārpusģimenes aprūpē skaits sadalījumā pa pašvaldībām un aprūpes veidiem 
Datu avots: Pārskata par bāriņtiesu darbu 2018. gadā kopsavilkums, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. 

  Kopā Audžuģimenēs Pie aizbildņiem Institūcijās 

Kopā: 1 125 198 779 148 

Daugavpils 279 51 178 50 

Daugavpils novads 145 28 91 26 

Rēzeknes novads 131 20 98 13 

Balvu novads 84 10 67 7 

Krāslavas novads 69 4 47 18 

Rēzekne 64 9 38 17 

Preiļu novads 56 11 43 2 

Ludzas novads 52 8 39 5 

Līvānu novads 42 3 37 2 

Viļakas novads 37 8 26 3 

Dagdas novads 33 14 18 1 

Viļānu novads 23 6 16 1 

Ilūkstes novads 20 6 12 2 

Ciblas novads 17 6 11 0 

Zilupes novads 17 5 12 0 
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  Kopā Audžuģimenēs Pie aizbildņiem Institūcijās 

Kārsavas novads 16 1 14 1 

Aglonas novads 13 2 11 0 

Vārkavas novads 10 4 6 0 

Rugāju novads 7 0 7 0 

Baltinavas novads 5 2 3 0 

Riebiņu novads 5 0 5 0 
 

Bērniem ārpusģimenes aprūpē ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijā pakalpojumus sniedz 1 valsts institūcija (VSAC “Latgale” filiāle “Kalkūni”) un 5 
pašvaldības institūcijas (Daugavpils pilsētas domes Bērnunams–patversme “Priedīte”, 
Naujenes bērnu nams (Daugavpils nov.)4, Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais 
dienests” Bērnu sociālo pakalpojumu centrs, Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu 
bērnu nams, Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrs “Mūsmājas”). Pārskata periodā 
2 institūcijas ir pārtraukušas pakalpojumu sniegšanu – SIA “Bērnu Oāze” struktūrvienība 
“Mākoņkalns” Ludzas novadā5 un Tilžas internātpamatskolas struktūrvienība “Ābeļzieds” 
Balvu novadā6. 

2016. gadā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās LPR teritorijā 
atradās 244 bērni, bet 2020. gadā – 120 bērni (-51%). Ilgstošā institucionālā aprūpē esošo 
bērnu skaits ir palielinājies Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu namā (+6 bērni), 
bet pārējās institūcijās bērnu skaits ir būtiski samazinājies. 3 institūcijās esošais bērnu skaits 
pārsniedz Quality4Children standartā7 noteikto skaitu (ne vairāk kā 24 bērni vienā aprūpes 
institūcijā): Daugavpils pilsētas domes Bērnunams–patversme “Priedīte” (26 bērni), VSAC 
“Latgale” filiāle “Kalkūni” Daugavpils novadā (26), Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu 
bērnu nams (28). Savukārt 3 institūcijās bērnu skaits ir mazāks: Naujenes bērnu nams 
Daugavpils novadā (19 bērni), Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” 
Bērnu sociālo pakalpojumu centrs (5), Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrs 
“Mūsmājas” (15). (Skatīt tabulu nr. 13.) 

Tabula 13. Bērnu skaits ārpusģimenes aprūpē institūcijās 
Datu avots: 2016. gada dati – Pārskata par bāriņtiesu darbu 2016. gadā kopsavilkums, Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcija; 2019. gada dati – LM Bērnu un ģimenes politikas departaments (par situāciju uz 2020. gada 29. februāri). 

Rādītājs 
Vērtība, 

2016 
Vērtība, 

2020 
Izmaiņas 

2020/2016 

Bērnu skaits institūcijās kopā 244 120 -124 

Daugavpils pilsētas domes Bērnunams–patversme “Priedīte” 53 26 -27 

VSAC “Latgale” filiāle “Kalkūni”, Daugavpils nov. 53 26 -27 

Naujenes bērnu nams, Daugavpils nov. 30 19 -11 

Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” Bērnu sociālo pakalpojumu centrs 20 5 -15 

Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrs “Mūsmājas” 23 15 -8 

Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nams 22 28 6 

Tilžas internātpamatskolas struktūrvienība “Ābeļzieds”, Balvu nov. 11 18 - 

SIA “Bērnu Oāze” struktūrvienība “Mākoņkalns”, Ludzas nov. 32 - - 

 
4 Ar 2020. gada 1. janvāri Daugavpils novada pašvaldības iestāde “Naujenes bērnu nams” maina nosaukumu un turpmāk sauksies 
“Sociālā atbalsta un aprūpes centrs “Avots”: https://www.daugavpilsnovads.lv/naujenes-bernu-nams-maina-nosaukumu-un-saturu/ 
5 Izslēgts no sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra 23.01.2019. ar pamatojumu: Pakalpojumu sniedzējs neatbilst prasībām, kas 
noteiktas normatīvajos aktos par sociālo pakalpojumu sniedzējiem. 
6 Izslēgts no sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra 23.09.2019. ar pamatojumu: Saņemts pakalpojumu sniedzēja rakstisks iesniegums 
par izslēgšanu no reģistra. 
7 Valsts Bērnu tiesības aizsardzības inspekcija. Quality4Children standarts. Pieejams: 
http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/quality4children_/  
8 Līdz 2020. gada 28. februārim 1 persona turpinājusi saņemt pakalpojumus iestādē, bet kopš 2020. gada 29. februāra konkrētā persona 
atrodas Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrā “Mūsmājas”. 

https://www.daugavpilsnovads.lv/naujenes-bernu-nams-maina-nosaukumu-un-saturu/
http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/quality4children_/
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5. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēji 

Šajā nodaļā tiek apskatīti tie sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi un to sniedzēji, kuri 
atbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma noteikumiem9, t.i. tie pakalpojumu 
sniedzēji, kuri attiecīgā pakalpojuma sniegšanai ir reģistrēti Sociālo pakalpojumu sniedzēju 
reģistrā10. Arī pakalpojumu nodrošināšana konkrētām DI mērķgrupām tiek analizēta atbilstoši 
Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra informācijai – par konkrētajām mērķgrupām 
sniegtiem pakalpojumiem tiek uzskatīti tie, par kuriem reģistrā norādīts, ka tie tiek sniegti 
kādai no trim DI mērķgrupām (bērniem ar FT, bērniem ārpusģimenes aprūpē, pieaugušajiem 
ar GRT). 

5.1. Bērniem ar FT 

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra datiem, 13 (no 21) pašvaldībās ir 
reģistrēti SBSP bērniem ar FT. 

11 pašvaldībās tiek nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums (13 pakalpojuma sniedzēji), 7 
pašvaldībās – krīzes centra pakalpojumi (9 pakalpojuma sniedzēji), 5 pašvaldībās – dienas 
aprūpes centrs (7 pakalpojuma sniedzēji) un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (8 
pakalpojuma sniedzēji), 2 pašvaldībās – dienas centrs (3 pakalpojuma sniedzēji) un “atelpas 
brīdis” (2 pakalpojuma sniedzēji), bet vienā pašvaldībā viens pakalpojuma sniedzējs 
nodrošina arī ģimenes asistenta pakalpojumus (skatīt tabulu nr. 14). 

8 pašvaldībās netiek nodrošināts neviens pakalpojums bērniem ar FT (Aglonas, Baltinavas, 
Daugavpils, Kārsavas, Riebiņu, Vārkavas, Viļakas un Zilupes novadi). Lielākā pakalpojumu 
dažādība ir Daugavpils pilsētā, kur bērniem ar FT pieejami 6 dažādi SBSP. Preiļu novadā un 
Rēzeknes pilsētā pieejami 4 dažādi SBSP. Pārējās pašvaldībās tiek nodrošināti ne vairāk kā 
2-3 dažādi pakalpojumi. 

Salīdzinot ar situāciju 2016. gadā, SBSP piedāvājums bērniem ar FT kopumā ir nedaudz 
palielinājies – konkrētus pakalpojumus nodrošina vairāk pašvaldības. Tai pat laikā no 6 līdz 
8 pieaudzis to pašvaldību skaits, kurās netiek nodrošināts neviens SBSP bērniem ar FT. 
Kopumā novērojama sakarība – pašvaldībās, kur jau iepriekš bija lielāka pakalpojumu 
dažādība, tā ir pieaugusi, bet tajās, kur iepriekš bija pieejami tikai 1-2 pakalpojumi, to 
piedāvājums nav paplašinājies vai ir pat samazinājies. 

 

5.2. Pilngadīgām personām ar GRT 

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra datiem, 13 (no 21) pašvaldībās ir 
reģistrēti SBSP pilngadīgām personām ar GRT. 

9 pašvaldībās tiek nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums (12 pakalpojuma sniedzēji), 7 
pašvaldībās – dienas aprūpes centra pakalpojums (8 pakalpojuma sniedzēji), 2 pašvaldībās 
– grupu dzīvokļi (2 pakalpojuma sniedzēji) un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (2 
pakalpojuma sniedzēji), bet pārējie pakalpojumi (specializētās darbnīcas, pusceļa māja, 
krīzes centrs) pieejami katrs vienā pašvaldībā. (skatīt tabulu nr. 15). 

8 pašvaldībās netiek nodrošināts neviens pakalpojums pilngadīgām personām ar GRT 
(Aglonas, Baltinavas, Dagdas, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas novads, Viļakas un Zilupes 
novadi). Salīdzinoši lielākā pakalpojumu dažādība ir Daugavpils un Rēzeknes pilsētās un 

 
9 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. Pieņemts: 31.10.2002. Stājies spēkā: 01.01.2003. Pieejams: 
https://likumi.lv/doc.php?id=68488 
10 Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs: http://www.lm.gov.lv/lv/socialo-pakalpojumu-sniedzeju-registrs  

https://likumi.lv/doc.php?id=68488
http://www.lm.gov.lv/lv/socialo-pakalpojumu-sniedzeju-registrs
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Daugavpils un Preiļu novados, kur pieejami 3 dažādi SBSP pilngadīgām personām ar GRT. 
Pārējās pašvaldībās tiek nodrošināti ne vairāk kā 1-2 dažādi pakalpojumi. 

Salīdzinot ar situāciju 2016. gadā, SBSP piedāvājums pilngadīgām personām ar GRT 
kopumā ir nedaudz samazinājies. Vienlaikus jāuzsver, ka būtiski palielinājies dienas aprūpes 
centra pakalpojumu piedāvājums – ja iepriekš to nodrošināja 3 pašvaldībās, tad šobrīd jau 7. 
DI projekta ietvaros attīstāmie grupu dzīvokļu un specializēto darbnīcu pakalpojumi pārskata 
periodā nav kļuvuši pieejamāki. Pārskata periodā samazinājusies krīzes centru pakalpojumu 
pieejamība – personām ar GRT pielāgoti krīzes centra pakalpojumi pieejami tikai vienā 
pašvaldībā. 

 

5.3. Bērniem ārpusģimenes aprūpē 

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra datiem, 8 (no 21) pašvaldībās ir reģistrēti 
SBSP bērniem ārpusģimenes aprūpē. 

7 pašvaldībās bērniem ārpusģimenes aprūpē un viņu pārstāvjiem pieejami krīzes centra 
pakalpojumi (8 pakalpojuma sniedzēji), 3 pašvaldībās – sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 
(3 pakalpojuma sniedzēji), 2 pašvaldībās – dienas centra pakalpojumi (2 pakalpojuma 
sniedzēji) (skatīt tabulu nr. 16). ĢVPP un jauniešu mājas vai tiem pielīdzināmi pakalpojumi 
šobrīd LPR netiek sniegti.  

Audžuģimenes pieejamas 18 pašvaldībās un to kopskaits 2019. gadā bijis 95. 

10 pašvaldībās pieejamas tikai audžuģimenes un nav pieejami nekādi citi SBSP. Savukārt 3 
pašvaldībās (Baltinava, Ludza, Vārkava) netiek nodrošināts neviens SBSP bērniem 
ārpusģimenes aprūpē. Lielākā pakalpojumu dažādība nodrošināta Daugavpilī. 

Salīdzinot ar situāciju 2016. gadā, SBSP piedāvājums bērniem ārpusģimenes aprūpē 
kopumā nav būtiski mainījies. Krīzes centru pakalpojumi 2016. gadā bija pieejami 7, bet 
2019. gadā – 8 pašvaldībās, dienas centru pakalpojumi – bija pieejami 1, bet tagad ir pieejami 
2 pašvaldībās. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi iepriekš bija pieejami 4 pašvaldībās, bet 
šobrīd pieejami 3 pašvaldībās. Audžuģimeņu skaits kopumā LPR ir palielinājies (+12), bet 
tas noticis uz tā rēķina, ka skaits būtiski audzis Daugavpils pilsētā un Daugavpils novadā (+9 
un +8), kamēr 8 pašvaldībās audžuģimeņu skaits ir pat samazinājies par 1-2, bet citās – 
palicis nemainīgs. 
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Tabula 14. Bērniem ar FT pieejamie SBSP 
Datu avots: Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs. Dati no reģistra iegūti 2020. gada 27. februārī. 

  Aprūpe mājās Krīzes centrs 
Dienas aprūpes 

centrs 

Sociālās 
rehabilitācijas 

institūcija 
Dienas centrs Atelpas brīdis Ģimenes asistents 

LPR kopā: 
Pašvaldību skaits 

11 no 21 7 no 21 5 no 21 5 no 21 2 no 21 2 no 21 1 no 21 

LPR kopā: 
Pakalpojumu 
sniedzēju skaits 

13 9 7 8 3 2 1 

Daugavpils pilsēta 
  
  

Daugavpils pilsētas 
pašvaldības iestāde 
"Sociālais dienests" 
Aprūpes mājās birojs 
Vienības iela 8, 
Daugavpils, LV-5401 

Daugavpils pilsētas 
pašvaldības iestāde 
"Sociālais dienests" 
Ģimenes atbalsta 
centrs/patversme 
Šaurā iela 26, 
Daugavpils, LV-5410 

Daugavpils pilsētas 
pašvaldības iestāde 
"Sociālais dienests" 
Dienas aprūpes centrs 
personām ar GRT 
Arhitektu iela 21, 
Daugavpils, LV-5410 

SIA "Latvijas Neredzīgo 
biedrības Rehabilitācijas 
centrs" Daugavpils filiāle 
Čiekuru iela 5 - 2C, 
Daugavpils, LV-5413 

Daugavpils pilsētas 
pašvaldības iestāde 
"Sociālais dienests" 
Dienas centrs 
"Saskarsme" 
Liepājas iela 4, 
Daugavpils, LV-5417 

  
  
  

Daugavpils pilsētas 
pašvaldības iestāde 
"Sociālais dienests" 
Krišjāņa Valdemāra iela 
13, Daugavpils, LV-5401 
  
     

LSK Daugavpils 
komiteja Sociālo 
pakalpojumu centrs 
"Rīta vēsma" 
18. novembra iela 197V, 
Daugavpils, LV-5417 

Sociālo pakalpojumu 
centrs bērniem un 
jauniešiem "Priedīte" 
Dienas centrs 
Turaidas iela 36, 
Daugavpils, LV-5417 
  Biedrības "Avolina" 

Alternatīvās sociālās 
rehabilitācijas centrs 
Latgalē 
Turaidas iela 36, 
Daugavpils, LV-5417 

Rēzeknes pilsēta 
  

Biedrības "Latvijas 
Sarkanais Krusts" 
struktūrvienība "LSK 
Rēzeknes komiteja" 
Raiņa iela 29, Rēzekne, 
LV-4601 
  

Rēzeknes pilsētas 
domes pārvaldes 
"Sociālais dienests" 
Bērnu sociālo 
pakalpojumu centrs 
Viļānu iela 10, Rēzekne, 
LV-4601 
  

Rēzeknes pilsētas 
domes pārvaldes 
"Sociālais dienests" 
Bērnu sociālo 
pakalpojumu centrs 
Viļānu iela 10, Rēzekne, 
LV-4601 

SIA "Latvijas Neredzīgo 
biedrības Rehabilitācijas 
centrs" Rēzeknes filiāle 
Bukmuižas iela 20, 
Rēzekne, LV-4601 

  
  

  
  

  
  

Biedrība "Latvijas 
Sarkanais Krusts" 
Rēzeknes komiteja 
Dienas centrs 
Raiņa iela 29, Rēzekne, 
LV-4601 

Biedrība "Autisma 
atbalsta punkts 
Rēzeknē" 
Atbrīvošanas aleja 155, 
Rēzekne, LV-4604 

Aglonas novads               

Baltinavas novads               

Balvu novads Biedrība "Latvijas 
Samariešu apvienība" 
dienesta "Samariešu 
atbalsts mājās" 
Vidzemes nodaļa 
Krasta iela 1, Balvi, 
Balvu nov., LV-4501 

    SIA "Latvijas Neredzīgo 
biedrības Rehabilitācijas 
centrs" Balvu filiāle 
Brīvības iela 47, Balvi, 
Balvu nov., LV-4501 

      

Ciblas novads Ciblas novada Sociālais 
dienests Aprūpe mājās 
49, Blonti, Blontu pag., 
Ciblas nov., LV-5706 
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  Aprūpe mājās Krīzes centrs 
Dienas aprūpes 

centrs 

Sociālās 
rehabilitācijas 

institūcija 
Dienas centrs Atelpas brīdis Ģimenes asistents 

Dagdas novads           Aleksandrovas 
internātpamatskola 
Aleksandrovas skola, 
Aleksandrova, 
Konstantinovas pag., 
Dagdas nov., LV-5680 

  

Daugavpils novads               

Ilūkstes novads Biedrības "Latvijas 
Sarkanais Krusts" 
struktūrvienība "LSK 
Daugavpils - Ilūkstes 
novadu komiteja" 
Kastaņu iela 38, Ilūkste, 
Ilūkstes nov., LV-5447 

Ilūkstes novada Sociālā 
dienesta Ģimenes 
atbalsta un krīzes centrs 
Skolas iela 11 - 2, 
Šēdere, Šēderes pag., 
Ilūkstes nov., LV-5474 

          

Kārsavas novads               

Krāslavas novads 
  
  

Krāslavas novada 
pašvaldības iestāde 
"Sociālais dienests" 
Grāfu Plāteru iela 6, 
Krāslava, Krāslavas 
nov., LV-5601 
  
  

Krāslavas bērnu 
sociālās rehabilitācijas 
centrs "Mūsmājas" 
Pils iela 5, Krāslava, 
Krāslavas nov., LV-5601 

  
  
  

Krāslavas bērnu 
sociālās rehabilitācijas 
centrs "Mūsmājas" 
Pils iela 5, Krāslava, 
Krāslavas nov., LV-5601 
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

Biedrības Ģimenes 
atbalsta centrs 
"Atvērtība" krīzes centrs 
Pils iela 5, Krāslava, 
Krāslavas nov., LV-5601 

Robežnieku pamatskola 
Skolas iela 1, 
Robežnieki, Robežnieku 
pag., Krāslavas nov., 
LV-5666 

Līvānu novads 
  

Biedrība "Baltā māja" 
Stacijas iela 2, Līvāni, 
Līvānu nov., LV-5316 
  

Alternatīvās aprūpes 
pakalpojumu centrs 
"Rožlejas" 
Draudzības laukums 1, 
Rožupe, Rožupes pag., 
Līvānu nov., LV-5327 

Biedrība "Baltā māja" 
Zaļā iela 10 - 16, Līvāni, 
Līvānu nov., LV-5316 

  
  

  
  

  
  

  
  

Biedrība "Baltā māja" 
Stacijas iela 2, Līvāni, 
Līvānu nov., LV-5316 

Ludzas novads 
  

Biedrības "Latvijas 
Sarkanais Krusts" 
struktūrvienība LSK 
"Ludzas rajona komiteja" 
Latgales iela 129, 
Ludza, Ludzas nov., LV-
5701 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Ludzas novada sociālais 
dienests 
Raiņa iela 16A, Ludza, 
Ludzas nov., LV-5701 

Preiļu novads 
  

Preiļu novada 
Labklājības pārvaldes 
Aprūpes mājās birojs 
Aglonas iela 1A, Preiļi, 
Preiļu nov., LV-5301 

Preiļu novada 
Labklājības pārvaldes 
Krīzes centrs 
Jaunatnes iela 1, Līči, 

Preiļu novada 
Labklājības pārvaldes 
Dienas aprūpes centrs 
Aglonas iela 1A, Preiļi, 
Preiļu nov., LV-5301 

Biedrība "Ģimeņu 
atbalsta centrs 
"Puķuzirnis"" 
Daugavpils iela 34, 
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  Aprūpe mājās Krīzes centrs 
Dienas aprūpes 

centrs 

Sociālās 
rehabilitācijas 

institūcija 
Dienas centrs Atelpas brīdis Ģimenes asistents 

SIA "Preiļu slimnīca" 
struktūrvienība "PS 
Atbalsts" 
Raiņa bulvāris 13, Preiļi, 
Preiļu nov., LV-5301 

Preiļu pag., Preiļu nov., 
LV-5301 
  

  Preiļi, Preiļu nov., LV-
5301 
  

Rēzeknes novads     Ilzeskalna lauku sieviešu 
biedrības "Mājupceļš" 
dienas aprūpes centrs 
"Sniedz roku"" 
Centra iela 4, Ilzeskalns, 
Ilzeskalna pag., 
Rēzeknes nov., LV-4619 

    Rēzeknes novada 
pašvaldības Tiskādu 
bērnu nama "Atelpas 
brīdis" 
Ezera iela 24, 
Vecružina, Silmalas 
pag., Rēzeknes nov., 
LV-4636 

  

Riebiņu novads               

Rugāju novads Rugāju novada 
Sociālais dienests 
Kurmenes iela 48, 
Rugāji, Rugāju pag., 
Rugāju nov., LV-4570 

Nodibinājums "Latgales 
Reģionālais atbalsta 
centrs "Rasas pērles"" 
Varavīksne, Rugāju 
pag., Rugāju nov., LV-
4570 

          

Vārkavas novads               

Viļakas novads               

Viļānu novads Viļānu novada 
pašvaldības Sociālā 
dienesta Sociālo 
pakalpojumu nodaļa 
Kultūras laukums 1A, 
Viļāni, Viļānu nov., LV-
4650 

      Viļānu novada 
pašvaldības Sociālā 
dienesta Sociālā 
atbalsta centrs "Cerība" 
Celtnieku iela 7, Viļāni, 
Viļānu nov., LV-4650 

    

Zilupes novads               

 
Tabula 15. Pilngadīgām personām ar GRT pieejamie SBSP 
Datu avots: Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs. Dati no reģistra iegūti 2020. gada 27. februārī. 

 
Aprūpe mājās Grupu dzīvokļi 

Specializētās 
darbnīcas 

Dienas aprūpes 
centrs 

Dienas centrs 
Sociālās 

rehabilitācijas 
institūcija 

Pusceļa māja Krīzes centrs 

LPR kopā: 
Pašvaldību skaits 

9 no 21 2 no 21 1 no 21 7 no 21 0 no 21 2 no 21 1 no 21 1 no 21 

LPR kopā: 
Pakalpojumu 
sniedzēju skaits 

12 2 2 8 0 2 1 1 

Daugavpils pilsēta 
  

  
  

Daugavpils pilsētas 
pašvaldības iestāde 
"Sociālais dienests" 
Grupu dzīvokļi 
personām ar GRT 
Šaurā iela 26, 
Daugavpils, LV-5410 
  

Valsts SIA 
"Daugavpils 
psihoneiroloģiskā 
slimnīca" 
struktūrvienība 
Specializētās 
darbnīcas 
Lielā Dārza iela 

Daugavpils pilsētas 
pašvaldības iestāde 
"Sociālais dienests" 
Dienas aprūpes 
centrs personām ar 
GRT 
Arhitektu iela 21, 
Daugavpils, LV-5410 
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Aprūpe mājās Grupu dzīvokļi 

Specializētās 
darbnīcas 

Dienas aprūpes 
centrs 

Dienas centrs 
Sociālās 

rehabilitācijas 
institūcija 

Pusceļa māja Krīzes centrs 

60/62, Daugavpils, 
LV-5417 

  

Daugavpils pilsētas 
pašvaldības iestādes 
"Sociālais dienests" 
Dienas aprūpes 
centrs personām ar 
GRT specializētā 
darbnīca 
Arhitektu iela 21, 
Daugavpils, LV-5410 

Rēzeknes pilsēta 
  

Biedrības "Latvijas 
Sarkanais Krusts" 
struktūrvienība "LSK 
Rēzeknes komiteja" 
Raiņa iela 29, 
Rēzekne, LV-4601 

  
  

  
  

Biedrība "Latvijas 
Sarkanais Krusts" 
Rēzeknes komiteja 
Dienas centrs 
Raiņa iela 29, 
Rēzekne, LV-4601 
  

  
  

Biedrība "Autisma 
atbalsta punkts 
Rēzeknē" 
Atbrīvošanas aleja 
155, Rēzekne, LV-
4604 
  

  
  

  
  

Rēzeknes pilsētas 
domes pārvaldes 
"Sociālais dienests" 
Aprūpes mājās birojs 
Zemnieku iela 16A, 
Rēzekne, LV-4601 

Aglonas novads                 

Baltinavas novads                 

Balvu novads Biedrība "Latvijas 
Samariešu 
apvienība" dienesta 
"Samariešu atbalsts 
mājās" Vidzemes 
nodaļa 
Krasta iela 1, Balvi, 
Balvu nov., LV-4501 

Balvu novada 
pašvaldības 
Pansionāts "Balvi" 
Pansionāta 
apbraucamā iela 1, 
Celmene, Kubulu 
pag., Balvu nov., LV-
4566 

            

Ciblas novads Ciblas novada 
Sociālais dienests 
Aprūpe mājās 
49, Blonti, Blontu 
pag., Ciblas nov., 
LV-5706 

              

Dagdas novads                 

Daugavpils novads 
  

Demenes pagasta 

padomes Sociālais 
dienests 
Briģenes iela 2, 
Demene, Demenes 
pag., Daugavpils 
nov., LV-5442 

  

  

  

  

Daugavpils novada 

Sociālais dienests 
Rūpes, Višķu 
tehnikums, Višķu 
pag., Daugavpils 
nov., LV-5481 
  

  

  

  

  

VSAC "Latgale" 

filiāles "Kalupe" 
Pusceļa mājas 
nodaļa 
Lielā iela 1, Kalupe, 
Kalupes pag., 
Daugavpils nov., LV-
5450 
  

  

  

Daugavpils novada 
Sociālais dienests 
Rīgas iela 2, 
Daugavpils, LV-5401 
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Aprūpe mājās Grupu dzīvokļi 

Specializētās 
darbnīcas 

Dienas aprūpes 
centrs 

Dienas centrs 
Sociālās 

rehabilitācijas 
institūcija 

Pusceļa māja Krīzes centrs 

Ilūkstes novads Biedrības "Latvijas 
Sarkanais Krusts" 
struktūrvienība "LSK 
Daugavpils - Ilūkstes 
novadu komiteja" 
Kastaņu iela 38, 
Ilūkste, Ilūkstes nov., 
LV-5447 

    Dienas aprūpes 
centrs Fēnikss 
Zemgales iela 6A, 
Ilūkste, Ilūkstes nov., 
LV-5447 

        

Kārsavas novads Kārsavas novada 
pašvaldības 
sociālais dienests 
Vienības iela 52, 
Kārsava, Kārsavas 
nov., LV-5717 

              

Krāslavas novads           Krāslavas bērnu 
sociālās 
rehabilitācijas centrs 
"Mūsmājas" 
Pils iela 5, Krāslava, 
Krāslavas nov., LV-
5601 

    

Līvānu novads 
  

  
  

  
  

  
  

Biedrība "Baltā 
māja" 
Zaļā iela 10 - 16, 
Līvāni, Līvānu nov., 
LV-5316 

  
  

  
  

  
  

  
  

Biedrība "Baltā 
māja" 
Stacijas iela 2, 
Līvāni, Līvānu nov., 
LV-5316 

Ludzas novads 
  

Biedrības "Latvijas 
Sarkanais Krusts" 
struktūrvienība LSK 
"Ludzas rajona 
komiteja" 
Latgales iela 129, 
Ludza, Ludzas nov., 
LV-5701 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Ludzas novada 
sociālais dienests 
Raiņa iela 16A, 
Ludza, Ludzas nov., 
LV-5701 

Preiļu novads Preiļu novada 
Labklājības 
pārvaldes Aprūpes 
mājās birojs 
Aglonas iela 1A, 
Preiļi, Preiļu nov., 
LV-5301 

    Preiļu novada 
Labklājības 
pārvaldes Dienas 
aprūpes centrs 
Aglonas iela 1A, 
Preiļi, Preiļu nov., 
LV-5301 

      Preiļu novada 
Labklājības 
pārvaldes Krīzes 
centrs 
Jaunatnes iela 1, 
Līči, Preiļu pag., 
Preiļu nov., LV-5301 

Rēzeknes novads       Ilzeskalna lauku 
sieviešu biedrības 
"Mājupceļš" dienas 
aprūpes centrs 
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Aprūpe mājās Grupu dzīvokļi 

Specializētās 
darbnīcas 

Dienas aprūpes 
centrs 

Dienas centrs 
Sociālās 

rehabilitācijas 
institūcija 

Pusceļa māja Krīzes centrs 

"Sniedz roku" 
Centra iela 4, 
Ilzeskalns, Ilzeskalna 
pag., Rēzeknes nov., 
LV-4619 

Riebiņu novads                 

Rugāju novads                 

Vārkavas novads                 

Viļakas novads                 

Viļānu novads Viļānu novada 
pašvaldības Sociālā 
dienesta Sociālo 
pakalpojumu nodaļa 
Kultūras laukums 
1A, Viļāni, Viļānu 
nov., LV-4650 

              

Zilupes novads                 

 
Tabula 16. Bērniem ārpusģimenes aprūpē pieejamie SBSP 
Datu avots: Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs. Dati no reģistra iegūti 2020. gada 27. februārī. Dati par audžuģimeņu skaitu: Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspekcijas/LM sniegtā informācija par 2019.g. 

  Audžuģimenes (skaits) Krīzes centrs Sociālās rehabilitācijas institūcija Dienas centrs 

LPR kopā: 
Pašvaldību skaits 

18 no 21 7 no 21 3 no 21 2 no 21 

LPR kopā: 
Pakalpojumu 
sniedzēju skaits 

95 8 3 2 

Daugavpils pilsēta 19 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde 
"Sociālais dienests" Ģimenes atbalsta 
centrs/patversme 
Šaurā iela 26, Daugavpils, LV-5410 

Biedrības Kristīgai paaudžu kopībai "Tilts" 
struktūrvienība "Daugava" 
Mazā Dārza iela 1 - 3, Daugavpils, LV-5404 

Sociālo pakalpojumu centrs bērniem un 
jauniešiem „Priedīte” 
Turaidas iela 36, Daugavpils, LV-5417 

Rēzeknes pilsēta 2 Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes 
"Sociālais dienests" Bērnu sociālo 
pakalpojumu centrs 
Viļānu iela 10, Rēzekne, LV-4601 

    

Aglonas novads 6       

Baltinavas novads 
 

      

Balvu novads 2       

Ciblas novads 1       

Dagdas novads 10       

Daugavpils novads 20       
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  Audžuģimenes (skaits) Krīzes centrs Sociālās rehabilitācijas institūcija Dienas centrs 

Ilūkstes novads 4 Ilūkstes novada Sociālā dienesta Ģimenes 
atbalsta un krīzes centrs 
Skolas iela 11 - 2, Šēdere, Šēderes pag., 
Ilūkstes nov., LV-5474 

    

Kārsavas novads 3       

Krāslavas novads 
  

8 Biedrības Ģimenes atbalsta centrs "Atvērtība" 
krīzes centrs 
Pils iela 5, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 

Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas 
centrs "Mūsmājas" 
Pils iela 5, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 
  

  
  

Robežnieku pamatskola 
Skolas iela 1, Robežnieki, Robežnieku pag., 
Krāslavas nov., LV-5666 

Līvānu novads 2 Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrs 
"Rožlejas" 
Draudzības laukums 1, Rožupe, Rožupes 
pag., Līvānu nov., LV-5327 

    

Ludzas novads 
 

      

Preiļu novads 1 Preiļu novada Labklājības pārvaldes Krīzes 
centrs 
Jaunatnes iela 1, Līči, Preiļu pag., Preiļu nov., 
LV-5301 

Biedrība "Ģimeņu atbalsta centrs 
"Puķuzirnis"" 
Daugavpils iela 34, Preiļi, Preiļu nov., LV-
5301 

  

Rēzeknes novads 6       

Riebiņu novads 4       

Rugāju novads 1 Nodibinājums "Latgales Reģionālais atbalsta 
centrs "Rasas pērles"" 
Varavīksne, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-
4570 

    

Vārkavas novads 
 

      

Viļakas novads 1       

Viļānu novads 1     Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta 
Sociālā atbalsta centrs "Cerība" 
Celtnieku iela 7, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650 

Zilupes novads 4       
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6. Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu veidojamo sociālo 
pakalpojumu ieviešanas progress 

LPR DI plāna ieviešana plānota laika periodā no 2018. līdz 2020. gadam, tai skaitā 2018.-
2020. gadu periodā paredzot attīstīt SBSP infrastruktūru (infrastruktūras objektu tehniskās 
dokumentācijas izstrāde un projektu iesniegšana apstiprināšanai, iepirkumu organizēšana, 
būvniecība un rekonstrukcija), bet kopš 2019. gada uzsākt SBSP sniegšanu DI mērķgrupām. 
SBSP sniegšana mērķgrupām ir uzsākta (skatīt detalizētāk informāciju 2.3. un 3.3. nodaļās), 
kā arī pārskata periodā ir uzsākta SBSP infrastruktūras izveide, bet nav vēl izveidoti jauni 
pakalpojumu sniedzēji un nav uzsākta pakalpojumu sniegšana jaunveidojamajā 
infrastruktūrā. Lai noskaidrotu, kādā stadijā ir katras pašvaldības īstenotie ERAF atbalstītie 
SBSP veidošanas projekti, tika apzinātas visas projektā iesaistītās pašvaldības. Pārskata 
periodā LPR pašvaldības kopumā iekļaujas plānotajā laika grafikā – SBSP infrastruktūras 
izveide ir uzsākta visās pašvaldībās, kurās tādu plānots veidot (lielākajā daļā pašvaldību 
pakalpojumus jaunveidojamajā infrastruktūrā plānots uzsākt 2020. gada otrajā pusē). 

Bērniem ar FT veidojamās SBSP infrastruktūras projekti šobrīd lielākajā daļā pašvaldību ir 
iepirkumu stadijā – daļā pašvaldību iepirkumi tiek gatavoti, daļā ir izsludināti un daļā jau notiek 
pretendentu izvērtēšana. 3 objekti atrodas būvniecības stadijā (Balvu, Rēzeknes, Rugāju 
novados). Bet 2 objektos (Kārsavas un Ludzas novados) būvdarbi ir jau pabeigti un tie tiek 
gatavoti pakalpojumu uzsākšanai (aprīkojums, iekārtojums). Kopumā lielākā daļa pašvaldību 
plāno pakalpojumus bērniem ar FT jaunveidojamajā infrastruktūrā uzsākt 2020. gada otrajā 
pusē. Atsevišķas pašvaldības objektu būvniecību un iekārtošanu paredz līdz gada beigām 
(Balvi, Daugavpils novads, Krāslava), attiecīgi pakalpojumus plānojot uzsākt 2021. gada 
pirmajā pusē. (Skatīt tabulu nr. 17a. un Pielikumu nr.1.) 

Arī pilngadīgām personām ar GRT veidojamās SBSP infrastruktūras projekti šobrīd lielākajā 
daļā pašvaldību ir iepirkumu stadijā – daļā pašvaldību iepirkumi tiek tikai gatavoti, daļā ir 
izsludināti un daļā jau notiek pretendentu izvērtēšana. 6 objekti atrodas būvniecības stadijā 
(Daugavpils pilsētā, Rēzeknes pilsētā, Balvu, Rēzeknes, Rugāju novados). Bet 5 objektos 
(Ilūkstes, Kārsavas, Ludzas novados) būvdarbi ir jau pabeigti un tie tiek gatavoti pakalpojumu 
uzsākšanai (aprīkojums, iekārtojums). Daugavpils novada dienas aprūpes centrā jau tiek 
sniegti SBSP. Kopumā lielākā daļa pašvaldību plāno pakalpojumus jaunveidojamajā 
infrastruktūrā uzsākt gada otrajā pusē. Atsevišķas pašvaldības objektu būvniecību un 
iekārtošanu paredz līdz gada beigām (Balvi, Daugavpils novads, Krāslava), attiecīgi 
pakalpojumus plānojot uzsākt 2021.gada pirmajā pusē. (Skatīt tabulu nr. 17b. un Pielikumu 
nr.1.) 

ĢVPP infrastruktūra tiek veidota 3 pašvaldībās – Daugavpils pilsētā objekts šobrīd ir 
būvniecības stadijā (plānots pabeigt 2020. gada jūnijā), Krāslavas novadā ir izsludināts 
iepirkums (būvniecību plāno uzsākt 2020. gada novembrī), savukārt Daugavpils novadā jau 
ir uzsākta pakalpojumu sniegšana jaunajā infrastruktūrā, tai skaitā arī Jauniešu mājas 
pakalpojumi (pakalpojums reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 07.04.2020., 
tādēļ šajā ziņojumā tas vēl neuzrādās pie SBSP sniedzējiem 5. nodaļā). (Skatīt tabulu 
nr. 17c. un Pielikumu nr.1.) 

Pielikumā nr.1 iekļauta detalizēta katras pašvaldības sniegtā informācija par katru veidojamo 
SBSP infrastruktūras objektu. 
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Tabula 17a. Ar ERAF atbalstu veidojamo SBSP bērniem ar FT ieviešanas progress pašvaldībās 
Datu avots: Pašvaldību sniegtā informācija (par stāvokli uz 2020. gada 1. aprīli). 
Piezīme: Gadījumos, kad par vairākiem pakalpojumiem norādīta apvienota ieviešanas progresa 
informācija, šie pakalpojumi tiek veidoti vienā kopīgā objektā. 

Pašvaldība Attīstāmie SBSP 
pakalpojumi 

Vietu skaits 
pakalpojumā 

Ieviešanas progress 

Daugavpils pilsēta DAC 20 Izsludināts iepirkums 

SRPC 20 

Atelpas brīdis 6 

Rēzeknes pilsēta DAC 20 Izsludināts iepirkums 

SRPC 36 

Balvu novads DAC 10 Būvniecība 

SRPC 20 

Daugavpils novads SRPC 24 Tiek gatavots iepirkums 

Kārsavas novads DAC 8 Tiek sagatavots nodošanai ekspluatācijā 

SRPC 12 

Krāslavas novads DAC 8 Izsludināts iepirkums 

SRPC 19 

Ludzas novads DAC 8 Objekts nodots ekspluatācijā, tiek aprīkots 

SRPC 30 

Preiļu novads SRPC 8 Izsludināts iepirkums 

Rēzeknes novads DAC 10 Būvniecība 

SRPC 30 

Atelpas brīdis 6 

Rugāju novads DAC 8 Būvniecība 

Viļakas novads SRPC 15 Tiek gatavots iepirkums 

Viļānu novads SRPC 17 Tiek gatavots iepirkums 

 

Tabula 18b. Ar ERAF atbalstu veidojamo SBSP pilngadīgām personām ar GRT ieviešanas progress pašvaldībās 
Datu avots: Pašvaldību sniegtā informācija (par stāvokli uz 2020. gada 1. aprīli). 
Piezīme: Gadījumos, kad par vairākiem pakalpojumiem norādīta apvienota ieviešanas progresa 
informācija, šie pakalpojumi tiek veidoti vienā kopīgā objektā. 

Pašvaldība Attīstāmie SBSP 
pakalpojumi 

Vietu skaits 
pakalpojumā 

Ieviešanas progress 

Daugavpils pilsēta Grupu dzīvokļi 12 Tiek gatavots iepirkums 

Specializētās 
darbnīcas 

27 Būvniecība 

Rēzeknes pilsēta Grupu dzīvokļi 18 Tiek gatavots iepirkums 

DAC 30 Būvniecība 

Specializētās 
darbnīcas 

20 

Balvu novads Grupu dzīvokļi 16 Būvniecība 

DAC 20 Būvniecība 

Specializētās 
darbnīcas 

16 

Daugavpils novads Grupu dzīvokļi 16 Tiek gatavots iepirkums 

DAC 1 35 Tiek sniegti pakalpojumi 

DAC 2 Tiek gatavots iepirkums 

Specializētās 
darbnīcas 

20 Tiek gatavots iepirkums 

Ilūkstes novads Grupu dzīvokļi 16 Tiek sagatavots nodošanai ekspluatācijā 

DAC 14 Tiek sagatavots nodošanai ekspluatācijā 

Specializētās 
darbnīcas 

8 Tiek sagatavots nodošanai ekspluatācijā 

Kārsavas novads DAC 10 Tiek sagatavots nodošanai ekspluatācijā 

Specializētās 
darbnīcas 

6 



Latgales plānošanas reģions | Deinstitucionalizācijas plāns: Ieviešanas progresa izvērtējums  27 

 

Pašvaldība Attīstāmie SBSP 
pakalpojumi 

Vietu skaits 
pakalpojumā 

Ieviešanas progress 

Krāslavas novads Grupu dzīvokļi 8 Tiek gatavots iepirkums 

DAC 10 Tiek gatavots iepirkums 

Ludzas novads DAC 30 Objekts nodots ekspluatācijā, tiek aprīkots 

Specializētās 
darbnīcas 

16 

Preiļu novads Grupu dzīvokļi 16 Izsludināts iepirkums 

DAC 8 Tiek gatavots iepirkums 

Rēzeknes novads Grupu dzīvokļi 8 Būvniecība 

Rugāju novads DAC 8 Būvniecība 

Viļakas novads Grupu dzīvokļi 10 Izsludināts iepirkums 

DAC 8 Izsludināts iepirkums 

Viļānu novads Grupu dzīvokļi 4 Tiek gatavots iepirkums 

DAC 13 

 

Tabula 19c. Ar ERAF atbalstu veidojamo ĢVPP un Jauniešu māju ieviešanas progress pašvaldībās 
Datu avots: Pašvaldību sniegtā informācija (par stāvokli uz 2020. gada 1. aprīli). 

Pašvaldība Attīstāmie SBSP 
pakalpojumi 

Vietu skaits 
pakalpojumā 

Ieviešanas progress 

Daugavpils pilsēta ĢVPP 20 Būvniecība 

Daugavpils novads ĢVPP 8 Tiek sniegti pakalpojumi11 

Jauniešu māja 8 Tiek sniegti pakalpojumi12 

Krāslavas novads ĢVPP 8 Izsludināts iepirkums 

 

7. LPR deinstitucionalizācijas plānā veiktie grozījumi un to ietekme uz 
rezultatīvajiem rādītājiem 

Pārskata periodā LPR deinstitucionalizācijas plānā grozījumi veikti četras reizes (grozījumi 
apstiprināti SPAP attiecīgi 27.12.2018., 05.04.2019., 04.09.2019., 29.10.2019.) un piektie 
grozījumi apstiprināti SPAP 2020. gada 24. februārī. Detalizētu informāciju par LPR 
deinstitucionalizācijas plānā veiktajiem grozījumiem skatīt Pielikumā nr.2. Turpinājumā 
sniegts grozījumu apkopojošs raksturojums un to ietekmes uz rezultatīvajiem rādītājiem 
pārskats. 

Atbilstoši situācijai pēc piecu minēto grozījumu veikšanas trīs LPR pašvaldības ir atteikušās 
no ERAF projekta īstenošanas SAM 9.3.1.1.pasākuma ietvaros (Aglonas novads, Dagdas 
novads, Riebiņu novads). Vairākās pašvaldībās (Ilūkste, Preiļi, Daugavpils novads, 
Rēzeknes pilsēta, Rēzeknes novads, Krāslava, Viļāni) precizēti infrastruktūras attīstības 
risinājumi, mainot iepriekš šajās pašvaldībās apstiprināto SBSP infrastruktūras izveides vietu 
adreses. Dažas pašvaldības lēmušas par atsevišķu SBSP infrastruktūras neveidošanu, 
nosakot alternatīvus risinājumus, sadarbojoties ar jau esošajiem pakalpojumu sniedzējiem 
nevalstiskajā sektorā. Trīs no DI projekta izstājušos pašvaldību rādītājus pārņems pārējās 
LPR pašvaldības, nodrošinot kopējo rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un SBSP 
infrastruktūras izveidi (piemēram, Krāslavas novada pašvaldība, pārņemot finansējumu no 
Aglonas novada, veidos Dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar GRT, un, 
pārņemot finansējumu no Dagdas novada pašvaldības, veidos Grupu dzīvokļu pakalpojumu). 

 
11 ĢVPP pakalpojums reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 07.04.2020., tādēļ šajā ziņojumā tas vēl neuzrādās pie SBSP 
sniedzējiem. 
12 Jauniešu mājas pakalpojums reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 07.04.2020., tādēļ šajā ziņojumā tas vēl neuzrādās pie 
SBSP sniedzējiem. 
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Bērniem ar FT pakalpojumi tiek attīstīti 12 pašvaldībās (sākotnēji: 13). Bērnu ar FT 
mērķgrupā paredzēts izveidot 92 vietas dienas aprūpes centru pakalpojumiem un 12 vietas 
atelpas brīža pakalpojumam, savukārt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus indikatīvi 
plānots nodrošināt 231 personai. No sociālās rehabilitācijas pakalpojumu izveides atteikusies 
Aglonas pašvaldība, bet šajā pašvaldībā plānotās 5 pakalpojumu sniegšanas vietas papildus 
nodrošinās Krāslavas novads. Savukārt Rēzeknes novads plāno veidot 6 vietas atelpas brīža 
pakalpojumam, ko sākotnēji neplānoja darīt. Līdz ar to kopējais izveidoto pakalpojumu vietu 
skaits palielināsies par 6 vietām atelpas brīža pakalpojumā. Sasniedzamais rezultatīvais 
rādītājs šo izmaiņu ietekmē nemainīsies – pakalpojumus plānots nodrošināt 390 bērniem ar 
FT. (Skatīt tabulas nr. 18 un 19.) 

Pilngadīgām personām ar GRT pakalpojumus attīstīta 13 pašvaldībās (sākotnēji: 15). 
Pilngadīgo personu ar GRT mērķgrupā paredzēts izveidot 132 vietas grupu dzīvokļa 
pakalpojuma sniegšanai, 196 vietas dienas aprūpes centra pakalpojumu sniegšanai un 119 
vietas specializēto darbnīcu pakalpojumā. No grupu dzīvokļu pakalpojuma veidošanas 
atteikušās Aglonas un Riebiņu novadu pašvaldības, savukārt Rēzeknes novada pašvaldība 
no 16 uz 8 samazinājusi pakalpojumā plānotās vietas. Tai pat laikā Krāslavas novads plāno 
veidot 8 vietas grupu dzīvokļu pakalpojumā, ko sākotnēji neplānoja darīt. Aglonas, Dagdas, 
Rēzeknes un Riebiņu novadu pašvaldības atteikušās veidot dienas aprūpes centra 
pakalpojumu, kamēr Krāslavas novads plāno veidot 10 vietas dienas aprūpes centra 
pakalpojumu sniegšanā, ko sākotnēji neplānoja darīt. No specializēto darbnīcu pakalpojumu 
veidošanas atteikušās Dagdas un Riebiņu novada pašvaldības. Tai pat laikā plānots, ka 
kopējais veidojamo pakalpojumu vietu skaits vēl mainīsies, jo Riebiņu novada sākotnēji 
plānotos pakalpojumus daļēji pārņems Viļānu novada pašvaldība. 2020. gada 26. martā 
pašvaldībā pieņems lēmums no 4 uz 16 palielināt vietu skaitu grupu dzīvokļu pakalpojumā 
un veidot 10 vietas specializēto darbnīcu pakalpojumā, ko sākotnēji neplānoja darīt. Līdz ar 
to mainīsies arī kopējais pakalpojumu vietu skaits reģionā kopumā – grupu dzīvokļu 
pakalpojumā būs pieejamas 136 vietas (samazinājums par 4 vietām attiecībā pret sākotnējo 
LPR DI plānu), dienas aprūpes centros būs 186 pakalpojumu vietas (-30 vietas), bet 
specializēto darbnīcu pakalpojumā tiks izveidotas 123 vietas (atbilstoši sākotnējā LPR DI 
plāna redakcijā paredzētajam). Šīs izmaiņas tiks iekļautas LPR DI plāna 6.grozījumos. 
Sasniedzamais rezultatīvais rādītājs šo izmaiņu ietekmē nemainīsies – pakalpojumus plānots 
nodrošināt 389 personām ar GRT. (Skatīt tabulas nr. 18 un 19.) 

Bērniem ārpusģimenes aprūpē pakalpojumi tiek attīstīti 3 LPR pašvaldībās (sākotnēji: 5), 
kopumā nodrošinot vietas ĢVPP 36 bērniem (sākotnēji: 52) un jauniešu mājas pakalpojumu 
8 bērniem (sākotnēji: 34). (Skatīt tabulas nr. 18 un 19.) LPR DI plāna grozījumu ietvaros ir 
samazinātas plānotās pakalpojumu sniegšanas vietas bērniem un jauniešiem ārpusģimenes 
aprūpē, kas pamatojas statistikas datos par ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaita 
samazināšanos (skatīt informāciju 4.nodaļā), kā arī jauna ārpusģimenes aprūpes modeļa – 
specializēto audžuģimeņu – ieviešanu, kas paredz aizvien vairāk bērniem aprūpi nodrošināt 
ģimeniskai pietuvinātā vidē. Tādēļ ir iespējams samazināt veidojamo ĢVPP un jauniešu māju 
vietu skaitu. Tādējādi ārpusģimenes aprūpē esošie bērni nonāks citās aprūpes formās – 
adopcijā, audžuģimenēs, vai atgriezīsies bioloģiskajās ģimenēs. Vienlaikus šiem 
grozījumiem ir arī pozitīva ietekme uz finanšu rādītājiem, jo samazinās pašvaldību papildu 
finansējuma apmērs infrastruktūras izveidei. 
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Tabula 20. LPR DI plāna rezultatīvie rādītāji: pēc plāna un pēc fakta atbilstoši grozījumiem 
Datu avots: LPR DI plāns ar apstiprinātajiem grozījumiem par situāciju uz 2020. gada 1. aprīli. 
*Plānotā mērķa vērtība bez snieguma rezerves atbilstoši LPR DI plāna sākotnējai redakcijai. 
^Plānotā mērķa vērtība bez snieguma rezerves atbilstoši LPR DI plāna aktuālajai redakcijai ar 5.groz. (apstiprināti SPAP 24.02.2020.). 

Rezultatīvais rādītājs 

Mērķa vērtība 
(ar snieguma 

rezervi) 
Pēc plāna 

Mērķa vērtība 
Pēc fakta 

(grozījumi) 

Bērnu ar FT skaits, kas saņem ESF atbalstītus sociālos 
pakalpojumus 

390 / 340* 390 / 340^ 

Personu ar GRT skaits, kas saņem ESF atbalstītos sociālās aprūpes 
pakalpojumus dzīvesvietā 

389 / 363* 389 / 363^ 

Personu ar GRT skaits, kas uzsāk patstāvīgu dzīvi ārpus ilgstošās 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas 

65 65 

Institucionālā aprūpē esošo bērnu skaita samazināšanās <92 <92 

Izveidoto un/ vai labiekārtoto vietu skaits bērnu aprūpei ģimeniskai 
videi pietuvinātā pakalpojumā, t.sk. 

86 44 

izveidoto un/ vai labiekārtoto ĢVPP vietu skaits 52 36 

izveidoto un/ vai labiekārtoto jauniešu māju vietu skaits 34 8 

 

Tabula 21. Kopsavilkums par plānotajiem SBSP DI mērķa grupām un to vietu skaitu pašvaldībās: 
pēc plāna un pēc fakta atbilstoši grozījumiem 
Datu avots: LPR DI plāns ar apstiprinātajiem grozījumiem par situāciju uz 2020. gada 1. aprīli. 
Piezīme: izmaiņas (kur tādas ir) norādītas skaitļos treknrakstā aiz daļsvītras, pārējos gadījumos izmaiņas nav veiktas. 
*Aktuālajā LPR DI plāna versijā (5.groz.) joprojām ir iekļauti Riebiņu novada pašvaldībai paredzētie uzraudzības rādītāji un finansējums 
līdz kāda no LPR pašvaldībām pārņems Riebiņu novada pašvaldības 9.3.1.1.pasākuma finansējumu un noteiktos uzraudzības rādītājus 
LPR kvotas ietvaros. 
^Visas norādītās ir jaunizveidotas pakalpojumu vietas. 

Pēc plāna / Pēc fakta 
(grozījumi) 

Bērni ar FT Pilngadīgas personas ar GRT 
Bērni ārpusģimenes 

aprūpē 

DAC 
SRPC 

(personas, 
indikatīvi) 

Atelpas 
brīdis 

Grupu 
dzīvokļi 

DAC 
Specializētās 

darbnīcas 
ĢVPP 

Jauniešu 
māja 

LPR kopā^ 92 231 6 / 12 140 / 132 216 / 196 123 / 119 52 / 36 34 / 8 

Aglonas novads -  5 / 0 -  -  10 / 0 -  -  -  

Baltinavas novads -  -  -  -  -  -  -  -  

Balvu novads 10 20 -  16 20 16 -  -  

Ciblas novads Nepiedalās DI 

Dagdas novads -  -  -  8 / 0 8 / 0 4 / 0 -  -  

Daugavpils 20 20 6 12 -  27 20 10 / 0 

Daugavpils novads -  24 -  16 35 20 8 8 

Ilūkstes novads -  -  -  16 14 8 -  -  

Kārsavas novads 8 12 -  -  10 6 -  -  

Krāslavas novads 8 14 / 19 -  -  / 8 - / 10 -  8 -  

Līvānu novads Nepiedalās DI 

Ludzas novads 8 30 -  -  30 16 -  -  

Preiļu novads -  8 -  16 8 -  -  -  

Rēzekne 20 36 -  18 30 20 16 / 0 8 / 0 

Rēzeknes novads 10 30 - / 6 16 / 8 12 / 0 -  -  8 / 0 

Riebiņu novads* -  -  -  8 / 0 10 / 0 6 / 0 -  -  

Rugāju novads 8 -  -  -  8 -  -  -  

Vārkavas novads -  -  -  -  -  -  -  -  

Viļakas novads -  15 -  10 8 -  -  -  

Viļānu novads -  17 -  4 13 -  -  -  

Zilupes novads -  -  -  -  -  -  -  -  
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8. Kopsavilkums: LPR deinstitucionalizācijas plāna ieviešanas pārskata 
periodā raksturojums 

8.1. Deinstitucionalizācijas mērķgrupas: bērni ar funkcionāliem traucējumiem 

Saskaņā ar VDEĀVK datiem, 2019. gada decembrī LPR ir 1 209 bērni ar invaliditāti. Pēdējo 
3 gadu laikā bērnu ar invaliditāti skaits LPR samazinājies par 113 jeb 8,5%. Statistika par 
bērnu ar funkcionēšanas traucējumiem skaitu liecina, ka pēdējo 3 gadu laikā salīdzinoši 
būtiski samazinājies bērnu ar kustību traucējumiem skaits, bet pieaudzis – bērnu ar 
psihiskiem traucējumiem skaits. 

333 bērniem ar invaliditāti ir izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā 
ar smagiem FT, un tas ir par 15 bērniem vairāk nekā 2016. gadā. Bērni ar FT, kuriem 
izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem FT, 
līdz četru gadu vecumam (ieskaitot) LPR ir 60 un šo bērnu skaits pēdējo 3 gadu laikā nav 
būtiski mainījies. 

Individuālo vajadzību izvērtējumi veikti un individuālie atbalsta plāni sagatavoti 403 bērniem 
ar FT, kas veido 33% no kopējā bērnu ar invaliditāti skaita plānošanas reģionā. 2020. gadā 
papildus plānots veikt individuālo vajadzību izvērtējumus provizoriski vēl 137 bērniem. 
Papildu izvērtējumi plānoti visās LPR pašvaldībās, izņemot Aglonas novadu. 

No DI projekta ietvaros LPR izvērtētajiem 403 bērniem ar FT līdz 2019. gada beigām 
pakalpojumus bija saņēmuši kopumā 219 bērni (unikālās personas) – tas sastāda 56% pret 
kopējo projektā plānoto rādītāju. 207 bērni ir saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, 
8 bērni – sociālās aprūpes pakalpojumus, bet 13 bērni – "atelpas brīža" pakalpojumus. 
Biežākie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bijuši: fizioterapija (87 bērni), masāža (81), 
reitterapija (79), kanisterapija (49). 

Par DI projekta ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem bērniem ar FT LPR pašvaldībām kopumā 
kompensēti izdevumi 202 016,09 EUR apmērā. 

8.2. Deinstitucionalizācijas mērķgrupas: pilngadīgas personas ar garīga rakstura 
traucējumiem 

Saskaņā ar VDEĀVK datiem, 2019. gada decembrī LPR kopā ir 33 728 pilngadīgas personas 
ar invaliditāti. No tiem DI mērķa grupu atbilstoši MK 313 noteikumiem veido 12% jeb 3 972 
personas (pilngadīgas personas ar GRT, kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte 
(I vai II invaliditātes grupa)). Pēdējo 3 gadu laikā pilngadīgu personu ar GRT skaits LPR 
palielinājies par 276 jeb 7,5%. Statistika liecina, ka īpaši pieaudzis personu ar I invaliditātes 
grupu skaits (+17%). 

Individuālo vajadzību izvērtējumi LPR veikti 462 personām ar GRT, tai skaitā 362 personām, 
kas dzīvo sabiedrībā, un 100 personām, kas dzīvo VSAC. Izvērtēto personu skaits veido 13% 
no kopējā personu ar GRT skaita reģionā. 

Pārskata periodā 9 personas no VSAC ir pārcēlušās uz dzīvi sabiedrībā (visas – no VSAC 
"Latgale" filiāles "Kalupe"), tai skaitā 5 personas uz Daugavpils pilsētu un 4 personas uz 
Daugavpils novadu. Tas sastāda 14% attiecībā pret kopējo projektā plānoto rādītāju (65 
personas). 

No DI projekta ietvaros LPR izvērtētajām 462 pilngadīgām personām ar GRT līdz 2019. gada 
beigām pakalpojumus bija saņēmušas kopumā 94 (unikālās personas) – tas sastāda 24% 
pret kopējo projektā plānoto rādītāju. 

23 personas ir saņēmušas fizioterapeita individuālās konsultācijas, 23 personas – psihologa 
individuālās konsultācijas, 21 persona – specializēto darbnīcu pakalpojumus, 16 personas 
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izmantojušas dienas aprūpes centru pakalpojumus, bet 15 – grupu dzīvokļus, 7 personas 
iesaistījušas atbalsta grupās un grupu nodarbībās, 3 personas saņēmušas psihiatra 
individuālās konsultācijas, bet pa vienai personai – aprūpes pakalpojumu un atelpas brīža 
pakalpojumu. 

Bijušie VSAC klienti pakalpojumus izmantojuši Daugavpils pilsētā (5 personas) un 
Daugavpils novadā (4 personas). Daugavpils pilsētā 5 personas izmanto grupu dzīvokļa 
pakalpojumu un 1 persona apmeklē specializētās darbnīcas. Daugavpils novadā visi 4 bijušie 
VSAC klienti ir izmantojuši psihologa individuālās konsultācijas un dienas aprūpes centra 
pakalpojumus. 

Par DI projekta ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem pilngadīgām personām ar GRT LPR 
pašvaldībām kopumā kompensēti izdevumi 253 298,51 EUR apmērā. 

8.3. Deinstitucionalizācijas mērķgrupas: bērni ārpusģimenes aprūpē 

Saskaņā ar pašvaldību bāriņtiesu ikgadējo pārskatu datiem, 2018. gadā (jaunākie pieejamie 
dati) kopskaitā 1 125 LPR pašvaldību bērni atrodas ārpusģimenes aprūpē. Salīdzinot ar 
2016. gadu, ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits ir samazinājies par 213 personām jeb 
16% (bērnu kopskaits reģionā šajā laika periodā samazinājies par 2,1%, tātad ārpusģimenes 
aprūpē esošo bērnu skaits mazinājies daudz būtiskāk nekā kopējais bērnu skaits reģionā). 

69% jeb 779 bērni ievietoti aizbildņu ģimenēs, 18% jeb 198 – audžuģimenēs, bet 13% jeb 
148 atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās. Salīdzinot ar 
2016. gadu visbūtiskāk – par 35% jeb 80 personām – samazinājies to bērnu skaits, kuri 
atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās. Aizbildņu ģimenēs ievietoto bērnu skaits 
samazinājies par 118 personām jeb 13%, bet audžuģimenēs ievietoto bērnu skaits – par 15 
personām jeb 7%. 

8.4. Reģionā esošās ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas 

Personām ar GRT ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 
pakalpojumus LPR sniedz 6 institūcijas – 2 valsts institūcijas, tai skaitā viena ar trim filiālēm 
(VSAC “Latgale” filiāle “Krastiņi” (Aglonas novads), VSAC “Latgale” filiāle “Kalkūni” 
(Daugavpils novads), VSAC “Latgale” filiāle “Kalupe” (Daugavpils novads), VSIA “Daugavpils 
psihoneiroloģiskā slimnīca” (Daugavpils pilsēta), 1 pašvaldības institūcija (Sociālo 
pakalpojumu centrs “Pīlādzis”), 1 komercsabiedrība (SIA “Veselības centrs “Ilūkste”“). 

2020. gada 1. janvārī šajās institūcijās atradās kopumā 738 personas ar GRT – tas ir par 45 
personām jeb 6% vairāk nekā pirms 3 gadiem. Visbūtiskāk (+69% jeb 46 personas) personu 
skaits pieaudzis SIA "Veselības centrā "Ilūkste"". Klientu skaits pieaudzis arī VSIA 
"Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" (+11% jeb 17 personas) un VSAC "Latgale" filiālē 
"Kalkūni" (+9% jeb 7 personas). Pārējās pakalpojumu sniegšanas vietās klientu skaits ir 
nedaudz samazinājies. 

Bērniem ārpusģimenes aprūpē ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijā pakalpojumus sniedz 1 valsts institūcija (VSAC “Latgale” filiāle “Kalkūni”) un 5 
pašvaldības institūcijas (Daugavpils pilsētas domes Bērnunams–patversme “Priedīte”, 
Naujenes bērnu nams (Daugavpils nov.)13, Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais 
dienests” Bērnu sociālo pakalpojumu centrs, Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu 
bērnu nams, Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrs “Mūsmājas”). Pārskata periodā 
2 institūcijas ir pārtraukušas pakalpojumu sniegšanu – SIA “Bērnu Oāze” struktūrvienība 

 
13 Ar 2020. gada 1. janvāri Daugavpils novada pašvaldības iestāde “Naujenes bērnu nams” maina nosaukumu un turpmāk sauksies 
“Sociālā atbalsta un aprūpes centrs “Avots”: https://www.daugavpilsnovads.lv/naujenes-bernu-nams-maina-nosaukumu-un-saturu/ 

https://www.daugavpilsnovads.lv/naujenes-bernu-nams-maina-nosaukumu-un-saturu/
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“Mākoņkalns” Ludzas novadā14 un Tilžas internātpamatskolas struktūrvienība “Ābeļzieds” 
Balvu novadā15. 

2016. gadā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās LPR teritorijā 
atradās 244 bērni, bet 2020. gadā – 120 bērni (-51%). Ilgstošā institucionālā aprūpē esošo 
bērnu skaits ir palielinājies Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu namā (+6 bērni), 
bet pārējās institūcijās bērnu skaits ir būtiski samazinājies. 3 institūcijās esošais bērnu skaits 
pārsniedz Quality4Children standartā16 noteikto skaitu (ne vairāk kā 24 bērni vienā aprūpes 
institūcijā): Daugavpils pilsētas domes Bērnunams–patversme “Priedīte” (26 bērni), VSAC 
“Latgale” filiāle “Kalkūni” Daugavpils novadā (26), Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu 
bērnu nams (28). Savukārt 3 institūcijās bērnu skaits ir mazāks: Naujenes bērnu nams 
Daugavpils novadā (19 bērni), Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” 
Bērnu sociālo pakalpojumu centrs (5), Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrs 
“Mūsmājas” (15). 

8.5. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēji 

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra datiem, 13 (no 21) pašvaldībās ir 
reģistrēti SBSP bērniem ar FT. 

11 pašvaldībās tiek nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums (13 pakalpojuma sniedzēji), 7 
pašvaldībās – krīzes centra pakalpojumi (9 pakalpojuma sniedzēji), 5 pašvaldībās – dienas 
aprūpes centrs (7 pakalpojuma sniedzēji) un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (8 
pakalpojuma sniedzēji), 2 pašvaldībās – dienas centrs (3 pakalpojuma sniedzēji) un “atelpas 
brīdis” (2 pakalpojuma sniedzēji), bet vienā pašvaldībā viens pakalpojuma sniedzējs 
nodrošina arī ģimenes asistenta pakalpojumus. 

Salīdzinot ar situāciju 2016. gadā, SBSP piedāvājums bērniem ar FT kopumā ir nedaudz 
palielinājies – konkrētus pakalpojumus nodrošina vairāk pašvaldības. Tai pat laikā no 6 līdz 
8 pieaudzis to pašvaldību skaits, kurās netiek nodrošināts neviens SBSP bērniem ar FT. 
Kopumā novērojama sakarība – pašvaldībās, kur jau iepriekš bija lielāka pakalpojumu 
dažādība, tā ir pieaugusi, bet tajās, kur iepriekš bija pieejami tikai 1-2 pakalpojumi, to 
piedāvājums nav paplašinājies vai ir pat samazinājies. 

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra datiem, 13 (no 21) pašvaldībās ir 
reģistrēti SBSP pilngadīgām personām ar GRT. 

9 pašvaldībās tiek nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums (12 pakalpojuma sniedzēji), 7 
pašvaldībās – dienas aprūpes centra pakalpojums (8 pakalpojuma sniedzēji), 2 pašvaldībās 
– grupu dzīvokļi (2 pakalpojuma sniedzēji) un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (2 
pakalpojuma sniedzēji), bet pārējie pakalpojumi (specializētās darbnīcas, pusceļa māja, 
krīzes centrs) pieejami katrs vienā pašvaldībā. 

Salīdzinot ar situāciju 2016. gadā, SBSP piedāvājums pilngadīgām personām ar GRT 
kopumā ir nedaudz samazinājies. Vienlaikus jāuzsver, ka būtiski palielinājies dienas aprūpes 
centra pakalpojumu piedāvājums – ja iepriekš to nodrošināja 3 pašvaldībās, tad šobrīd jau 7. 
DI projekta ietvaros attīstāmie grupu dzīvokļu un specializēto darbnīcu pakalpojumi pārskata 
periodā nav kļuvuši pieejamāki. Pārskata periodā samazinājusies krīzes centru pakalpojumu 

 
14 Izslēgts no sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra 23.01.2019. ar pamatojumu: Pakalpojumu sniedzējs neatbilst prasībām, kas 
noteiktas normatīvajos aktos par sociālo pakalpojumu sniedzējiem. 
15 Izslēgts no sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra 23.09.2019. ar pamatojumu: Saņemts pakalpojumu sniedzēja rakstisks iesniegums 
par izslēgšanu no reģistra. 
16 Valsts Bērnu tiesības aizsardzības inspekcija. Quality4Children standarts. Pieejams: 
http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/quality4children_/  

http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/quality4children_/
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pieejamība – personām ar GRT pielāgoti krīzes centra pakalpojumi pieejami tikai vienā 
pašvaldībā. 

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra datiem, 8 (no 21) pašvaldībās ir reģistrēti 
SBSP bērniem ārpusģimenes aprūpē. 

7 pašvaldībās bērniem ārpusģimenes aprūpē un viņu pārstāvjiem pieejami krīzes centra 
pakalpojumi (8 pakalpojuma sniedzēji), 3 pašvaldībās – sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 
(3 pakalpojuma sniedzēji), 2 pašvaldībās – dienas centra pakalpojumi (2 pakalpojuma 
sniedzēji) (skatīt tabulu nr. 16). ĢVPP un jauniešu mājas vai tiem pielīdzināmi pakalpojumi 
šobrīd LPR netiek sniegti.  

Audžuģimenes pieejamas 18 pašvaldībās un to kopskaits 2019. gadā bijis 95. 10 pašvaldībās 
pieejamas tikai audžuģimenes un nav pieejami nekādi citi SBSP. 

Salīdzinot ar situāciju 2016. gadā, SBSP piedāvājums bērniem ārpusģimenes aprūpē 
kopumā nav būtiski mainījies. Krīzes centru pakalpojumi 2016. gadā bija pieejami 7, bet 
2019. gadā – 8 pašvaldībās, dienas centru pakalpojumi – bija pieejami 1, bet tagad ir pieejami 
2 pašvaldībās. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi iepriekš bija pieejami 4 pašvaldībās, bet 
šobrīd pieejami 3 pašvaldībās. Audžuģimeņu skaits kopumā LPR ir palielinājies (+12), bet 
tas noticis uz tā rēķina, ka skaits būtiski audzis Daugavpils pilsētā un Daugavpils novadā (+9 
un +8), kamēr 8 pašvaldībās audžuģimeņu skaits ir pat samazinājies par 1-2, bet citās – 
palicis nemainīgs. 

8.6. Secinājumi par LPR DI plāna ieviešanas progresu 

Pārskata periodā LPR deinstitucionalizācijas plānā grozījumi veikti četras reizes (grozījumi 
apstiprināti SPAP attiecīgi 27.12.2018., 05.04.2019., 04.09.2019., 29.10.2019.) un piektie 
grozījumi apstiprināti SPAP 2020. gada 24. februārī. Atbilstoši situācijai pēc piecu minēto 
grozījumu veikšanas trīs LPR pašvaldības ir atteikušās no ERAF projekta īstenošanas SAM 
9.3.1.1.pasākuma ietvaros (Aglonas novads, Dagdas novads, Riebiņu novads). Vairākās 
pašvaldībās precizēti infrastruktūras attīstības risinājumi, mainot iepriekš šajās pašvaldībās 
apstiprināto SBSP infrastruktūras izveides vietu adreses. Dažas pašvaldības lēmušas par 
atsevišķu SBSP infrastruktūras neveidošanu, nosakot alternatīvus risinājumus, sadarbojoties 
ar jau esošajiem pakalpojumu sniedzējiem nevalstiskajā sektorā. Trīs no DI projekta 
izstājušos pašvaldību rādītājus pārņems pārējās LPR pašvaldības, nodrošinot kopējo 
rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un SBSP infrastruktūras izveidi. 

LPR DI plāna ieviešana plānota laika periodā no 2018. līdz 2020. gadam, tai skaitā 2018.-
2020. gadu periodā paredzot attīstīt SBSP infrastruktūru (infrastruktūras objektu tehniskās 
dokumentācijas izstrāde un projektu iesniegšana apstiprināšanai, iepirkumu organizēšana, 
būvniecība un rekonstrukcija), bet kopš 2019. gada uzsākt SBSP sniegšanu DI mērķgrupām. 
SBSP sniegšana mērķgrupām ir uzsākta, kā arī pārskata periodā ir uzsākta SBSP 
infrastruktūras izveide, bet nav vēl izveidoti jauni pakalpojumu sniedzēji un nav uzsākta 
pakalpojumu sniegšana jaunveidojamajā infrastruktūrā. Pārskata periodā LPR pašvaldības 
kopumā iekļaujas plānotajā laika grafikā – SBSP infrastruktūras izveide ir uzsākta visās 
pašvaldībās, kurās tādu plānots veidot (lielākajā daļā pašvaldību pakalpojumus 
jaunveidojamajā infrastruktūrā plānots uzsākt 2020. gada otrajā pusē). 

Bērniem ar FT pakalpojumi tiek attīstīti 12 pašvaldībās (sākotnēji: 13) – paredzēts izveidot 
92 vietas dienas aprūpes centru pakalpojumiem un 12 vietas atelpas brīža pakalpojumam, 
savukārt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus indikatīvi plānots nodrošināt 231 personai. 
Pakalpojumus plānots nodrošināt 390 bērniem ar FT. 
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Bērniem ar FT veidojamās SBSP infrastruktūras projekti šobrīd lielākajā daļā pašvaldību ir 
iepirkumu stadijā. 3 objekti atrodas būvniecības stadijā, bet 2 objektos būvdarbi ir jau pabeigti 
un tie tiek gatavoti pakalpojumu uzsākšanai (aprīkojums, iekārtojums). Kopumā lielākā daļa 
pašvaldību plāno pakalpojumus bērniem ar FT jaunveidojamajā infrastruktūrā uzsākt 
2020. gada otrajā pusē. Atsevišķas pašvaldības objektu būvniecību un iekārtošanu paredz 
līdz gada beigām (Balvi, Daugavpils novads, Krāslava), attiecīgi pakalpojumus plānojot 
uzsākt 2021. gada pirmajā pusē. 

Pilngadīgām personām ar GRT pakalpojumus attīstīta 13 pašvaldībās (sākotnēji: 15) – 
paredzēts izveidot 132 vietas grupu dzīvokļa pakalpojuma sniegšanai, 196 vietas dienas 
aprūpes centra pakalpojumu sniegšanai un 119 vietas specializēto darbnīcu pakalpojumā. 
Tai pat laikā plānots, ka kopējais veidojamo pakalpojumu vietu skaits vēl mainīsies, jo 
Riebiņu novada sākotnēji plānotos pakalpojumus daļēji pārņems Viļānu novada pašvaldība. 
Līdz ar to mainīsies arī kopējais pakalpojumu vietu skaits reģionā kopumā – grupu dzīvokļu 
pakalpojumā būs pieejamas 136 vietas (samazinājums par 4 vietām attiecībā pret sākotnējo 
LPR DI plānu), dienas aprūpes centros būs 186 pakalpojumu vietas (-30 vietas), bet 
specializēto darbnīcu pakalpojumā tiks izveidotas 123 vietas (atbilstoši sākotnējā LPR DI 
plāna redakcijā paredzētajam). Šīs izmaiņas tiks iekļautas LPR DI plāna 6.grozījumos. 
Sasniedzamais rezultatīvais rādītājs šo izmaiņu ietekmē nemainīsies – pakalpojumus plānots 
nodrošināt 389 personām ar GRT. 

Pilngadīgām personām ar GRT veidojamās SBSP infrastruktūras projekti šobrīd lielākajā 
daļā pašvaldību ir iepirkumu stadijā. 6 objekti atrodas būvniecības stadijā, bet 5 objektos 
būvdarbi ir jau pabeigti un tie tiek gatavoti pakalpojumu uzsākšanai (aprīkojums, 
iekārtojums). Daugavpils novada dienas aprūpes centrā jau tiek sniegti SBSP. Kopumā 
lielākā daļa pašvaldību plāno pakalpojumus jaunveidojamajā infrastruktūrā uzsākt gada 
otrajā pusē. Atsevišķas pašvaldības objektu būvniecību un iekārtošanu paredz līdz gada 
beigām (Balvi, Daugavpils novads, Krāslava), attiecīgi pakalpojumus plānojot uzsākt 
2021. gada pirmajā pusē. 

ĢVPP infrastruktūra tiek veidota 3 pašvaldībās – Daugavpils pilsētā objekts šobrīd ir 
būvniecības stadijā (plānots pabeigt 2020. gada jūnijā), Krāslavas novadā ir izsludināts 
iepirkums (būvniecību plāno uzsākt 2020. gada novembrī), savukārt Daugavpils novadā jau 
ir uzsākta pakalpojumu sniegšana jaunajā infrastruktūrā, tai skaitā arī Jauniešu mājas 
pakalpojumi (pakalpojums reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 07.04.2020., 
tādēļ šajā ziņojumā tas vēl neuzrādās pie SBSP sniedzējiem). LPR DI plāna grozījumu 
ietvaros ir samazinātas plānotās pakalpojumu sniegšanas vietas bērniem un jauniešiem 
ārpusģimenes aprūpē, kas pamatojas statistikas datos par ārpusģimenes aprūpē esošo 
bērnu skaita samazināšanos, kā arī jauna ārpusģimenes aprūpes modeļa – specializēto 
audžuģimeņu – ieviešanu, kas paredz aizvien vairāk bērniem aprūpi nodrošināt ģimeniskai 
pietuvinātā vidē. Tādēļ ir iespējams samazināt veidojamo ĢVPP un jauniešu māju vietu 
skaitu. Tādējādi ārpusģimenes aprūpē esošie bērni nonāks citās aprūpes formās – adopcijā, 
audžuģimenēs, vai atgriezīsies bioloģiskajās ģimenēs. Vienlaikus šiem grozījumiem ir arī 
pozitīva ietekme uz finanšu rādītājiem, jo samazinās pašvaldību papildu finansējuma apmērs 
infrastruktūras izveidei. 

Atbilstoši plānotajam 2019. gadā tika uzsākta ESF finansēto pakalpojumu sniegšana. Līdz 
2019. gada beigām pakalpojumus bija saņēmuši kopumā 219 bērni ar FT (tas sastāda 56% 
pret kopējo projektā plānoto rādītāju) un 94 pilngadīgas personas ar GRT (tas sastāda 24% 
pret kopējo projektā plānoto rādītāju), tai skaitā 9 personas – bijušie VSAC klienti. 
Paredzams, ka pēc 2020. gadā plānotās SBSP infrastruktūras izveides rezultatīvie rādītāji DI 
mērķgrupās būtiski palielināsies. 
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Līdz ar to secināms, ka LPR DI plānā veiktajiem grozījumiem nav būtiskas ietekmes uz 
kopējo rezultatīvo rādītāju sasniegšanu. Nelielas nobīdes SBSP infrastruktūras ieviešanas 
laika grafikā pašvaldībās radījusi nepieciešamība pārskatīt sākotnēji plānotās pakalpojumu 
sniegšanas un/vai izveides vietas (mainot to atrašanās adreses, telpas), bet LPR līmenī 
papildu laiku prasījusi nepieciešamība pārdalīt to 3 pašvaldību sasniedzamos rezultatīvos 
rādītājus, kuras atteikušās turpināt ieviest SBSP infrastruktūru.  

Ārējo faktoru ietekme, savukārt, bijusi minimāla. Tomēr tiem varētu būt būtiska ietekme 
turpmākajā LPR DI plāna ieviešanā gan attiecībā uz izmaiņām Latvijas administratīvi 
teritoriālajā iedalījumā, gan vīrusa Covid-19 radītajām sekām. Tāpat ārējo faktoru ietekme uz 
pakalpojumu ieviešanas laika plānu iespējama infrastruktūras ekspluatācijā nodošanas 
procesā, kā arī SBSP reģistrēšanā (tam prasot vairāk laika, nekā sākotnēji pašvaldības 
plānojušas). 
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Pielikums nr.1: Ar ERAF atbalstu veidojamo SBSP ieviešanas progress 
pašvaldībās 

Pašvaldība Attīstāmie SBSP 
pakalpojumi 

Vietu skaits 
pakalpojumā 

Ieviešanas progress 
(pašvaldības sniegtā informācija) 

Ieviešanas 
progress 

Daugavpils pilsēta Bērni ar FT: DAC 20 Sagatavota iepirkuma dokumentācija 
būvniecības darbiem (paziņojums nosūtīts uz 
IUB izsludināšanai, provizoriski 9.aprīlī 
paziņojums varētu tikt publicēts). 

Izsludināts 
iepirkums 

Bērni ar FT: SRPC 20 

Bērni ar FT: Atelpas 
brīdis 

6 

Pilngadīgas 
personas ar GRT: 
Grupu dzīvokļi 

12 Sagatavota iepirkuma dokumentācija apvienotai 
iepirkumu procedūrai, t.i. būvniecības ieceres 
dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un 
būvdarbu veikšana. Dokumentācija 08.04.2020. 
tika nosūtīta CFLA pirmspārbaudei. 

Tiek gatavots 
iepirkums 

Pilngadīgas 
personas ar GRT: 
Specializētās 
darbnīcas 

27 Notiek būvniecības darbi, līguma termiņš līdz 
27.06.2020. (šajā termiņā nav iekļauts objekta 
pieņemšanas ekspluatācijā termiņš). 

Būvniecība 

ĢVPP 20 Notiek būvniecības darbi, līguma termiņš līdz 
27.06.2020. (šajā termiņā nav iekļauts objekta 
pieņemšanas ekspluatācijā termiņš). 

Būvniecība 

Rēzeknes pilsēta Bērni ar FT: DAC 20 Izsludināts iepirkums (21.04. atvēršana), 
provizoriski būvdarbi tiks uzsākti 2020.gada 
jūnijā. 

Izsludināts 
iepirkums 

Bērni ar FT: SRPC 36 

Pilngadīgas 
personas ar GRT: 
Grupu dzīvokļi 

18 Sagatavota iepirkumu dokumentācija. Tiek gatavots 
iepirkums 

Pilngadīgas 
personas ar GRT: 
DAC 

30 Notiek būvniecības darbi, provizoriski būvdarbi 
tiks pabeigti 2020.gada septembrī. 

Būvniecība 

Pilngadīgas 
personas ar GRT: 
Specializētās 
darbnīcas 

20 

Aglonas novads - - Atsaukta dalība DI. Atsaukta dalība 

Balvu novads Bērni ar FT: DAC 10 Notiek būvdarbi. Plānots pabeigt 30.05.2020. 
Tiek gatavota aprīkojuma un iekārtu iegādes 
iepirkuma dokumentācija. Kopējā projekta 
realizācija pagarināta līdz decembrim. 

Būvniecība 

Bērni ar FT: SRPC 20 

Pilngadīgas 
personas ar GRT: 
Grupu dzīvokļi 

16 Notiek būvdarbi. Plānots pabeigt 15.05.2020.  
Tiek gatavota aprīkojuma un iekārtu iegādes 
iepirkuma dokumentācija. Kopējā projekta 
realizācija pagarināta līdz decembrim. 

Būvniecība 

Pilngadīgas 
personas ar GRT: 
DAC 

20 Notiek būvdarbi. Plānots pabeigt 30.05.2020. 
Tiek gatavota aprīkojuma un iekārtu iegādes 
iepirkuma dokumentācija. Kopējā projekta 
realizācija pagarināta līdz decembrim. 

Būvniecība 

Pilngadīgas 
personas ar GRT: 
Specializētās 
darbnīcas 

16 

Dagdas novads - - Atsaukta dalība DI. Atsaukta dalība 

Daugavpils novads Bērni ar FT: SRPC 24 Tiek gatavota aprīkojuma iepirkuma 
specifikācija, iepirkumi tiks izsludināti līdz 
30.06.2020. 

Tiek gatavots 
iepirkums 

Pilngadīgas 
personas ar GRT: 
Grupu dzīvokļi 

16 Sagatavota iepirkuma dokumentācija 
būvprojekta izstrādei, iepirkums tiks izsludināts 
līdz 31.03.2020. Līdz 2020.g.beigām plānots 
saņemt būvprojektu un gada beigās izsludināt 
būvdarbu iepirkumu. 

Tiek gatavots 
iepirkums 

Pilngadīgas 
personas ar GRT: 
DAC 1 

35 Darbojas. Tiek sniegti 
pakalpojumi 

Pilngadīgas 
personas ar GRT: 
DAC 2 

Tiek aktualizēta būvniecības dokumentācija, 
iepirkums tiks izsludināts līdz 30.06.2020. 

Tiek gatavots 
iepirkums 

Pilngadīgas 
personas ar GRT: 
Specializētās 
darbnīcas 

20 Sagatavota iepirkuma dokumentācija 
būvprojekta izstrādei, iepirkums tiks izsludināts 
līdz 31.03.2020. Līdz 2020.g.beigām plānots 
saņemt būvprojektu un gada beigās izsludināt 
būvdarbu iepirkumu. 

Tiek gatavots 
iepirkums 
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Pašvaldība Attīstāmie SBSP 
pakalpojumi 

Vietu skaits 
pakalpojumā 

Ieviešanas progress 
(pašvaldības sniegtā informācija) 

Ieviešanas 
progress 

ĢVPP 8 Darbojas Tiek sniegti 
pakalpojumi17 

Jauniešu māja 8 Darbojas Tiek sniegti 
pakalpojumi18 

Ilūkstes novads Pilngadīgas 
personas ar GRT: 
Grupu dzīvokļi 

16 Telpu remonts ir pabeigts, notiek iekārtošana 
(virtuves iekārtu izgatavošana, sadzīves 
tehnikas iegāde u.c.). 

Tiek 
sagatavots 
nodošanai 
ekspluatācijā 

Pilngadīgas 
personas ar GRT: 
DAC 

14 Būvniecības darbi ir noslēgušies, notiek telpu 
iekārtošana (materiāltehnisko preču  
izgatavošana, piegāde, uzstādīšana). Daļa 
noslēgto līgumu izpildīta, daļa procesā, daļai – 
notiek tirgus izpēte. 

Tiek 
sagatavots 
nodošanai 
ekspluatācijā 

Pilngadīgas 
personas ar GRT: 
Specializētās 
darbnīcas 

8 Būvniecības darbi ir noslēgušies, notiek telpu 
iekārtošana (materiāltehnisko preču  
izgatavošana, piegāde, uzstādīšana). 

Tiek 
sagatavots 
nodošanai 
ekspluatācijā 

Kārsavas novads Bērni ar FT: DAC 8 Būvdarbi ir pabeigti, pašvaldība plāno iekārtot 
infrastruktūras objekta apkārtējo vidi. Plānots 
iegādāties aprīkojumu projekta ietvaros. 

Tiek 
sagatavots 
nodošanai 
ekspluatācijā 

Bērni ar FT: SRPC 12 

Pilngadīgas 
personas ar GRT: 
DAC 

10 Būvdarbi ir pabeigti, pašvaldība plāno iekārtot 
infrastruktūras objekta apkārtējo vidi. Plānots 
iegādāties aprīkojumu projekta ietvaros. 

Tiek 
sagatavots 
nodošanai 
ekspluatācijā Pilngadīgas 

personas ar GRT: 
Specializētās 
darbnīcas 

6 

Krāslavas novads Bērni ar FT: DAC 8 Izsludināts iepirkums uz Apliecinājuma kartes 
izstrādi, iekštelpu labiekārtošanas darbi plānoti 
2021.gada sākumā, kad ārpusģimenes aprūpē 
esošie bērni pārceļas uz jauno ēku.  

Izsludināts 
iepirkums 

Bērni ar FT: SRPC 19 

Pilngadīgas 
personas ar GRT: 
Grupu dzīvokļi 

8 Saskaņots LPR DI plānā, jāuzsāk grozījumu 
ierosināšana projekta pieteikumā, kā arī darba 
uzdevuma gatavošana projektēšanai. 

Tiek gatavots 
iepirkums 

Pilngadīgas 
personas ar GRT: 
DAC 

10 Saskaņots LPR DI plānā, jāuzsāk grozījumu 
ierosināšana projekta pieteikumā, kā arī darba 
uzdevuma gatavošana projektēšanai. 

Tiek gatavots 
iepirkums 

ĢVPP 8 Izsludināts iepirkums uz būvprojekta izstrādi, 
būvdarbus varētu uzsākt novembrī. 

Izsludināts 
iepirkums 

Ludzas novads Bērni ar FT: DAC 8 Būvdarbi pabeigti, akts par būves pieņemšanu 
ekspluatācijā parakstīts 2020.gada 23.martā. 
Iepirkumu procedūras par aprīkojuma un 
mēbeļu iegādi ir veiktas, noslēgti 8 līgumi, 
notiek preču piegāde. Tiklīdz centrs tiks aprīkots 
ar mēbelēm un aprīkojumu specializētajām 
darbnīcām, pieņemti darbinieki, tas tiks 
reģistrēts sociālo pakalpojumu reģistrā. Plānots, 
ka Ludzas novada daudzfunkcionālais sociālo 
pakalpojumu centrs savu darbību uzsāks jūnijā 
(ja nebūs citu neparedzētu apstākļu, proti, ja 
ārkārtas situācija netiks pagarināta). 

Objekts nodots 
ekspluatācijā, 
tiek aprīkots 

Bērni ar FT: SRPC 30 

Pilngadīgas 
personas ar GRT: 
DAC 

30 

Pilngadīgas 
personas ar GRT: 
Specializētās 
darbnīcas 

16 

Preiļu novads Bērni ar FT: SRPC 8 Iepirkums noslēdzies, notiek pretendentu 
izvērtēšana. 

Izsludināts 
iepirkums 

Pilngadīgas 
personas ar GRT: 
Grupu dzīvokļi 

16 Iepirkums noslēdzies, notiek pretendentu 
izvērtēšana. Iegādāts veļas telpai 
nepieciešamais aprīkojums, iegādāts mobilais 
pacēlājs. 

Izsludināts 
iepirkums 

Pilngadīgas 
personas ar GRT: 
DAC 

8 Tiek izstrādāta tehniskā dokumentācija 
pārbūves veikšanai, stāvlaukuma ierīkošanai, 
āra aktivitāšu laukuma izveidei. Iegādāts 
psihologa nodarbībām nepieciešamais 
inventārs, keramikas nodarbībām 
nepieciešamais inventārs. 

Tiek gatavots 
iepirkums 

Rēzeknes novads Bērni ar FT: DAC 10 Būvdarbu līgums noslēgts 20.02.2020. Darbu 
atļaujas datums 01.04.2020. Ir uzsākti būvdarbi. 

Būvniecība 

Bērni ar FT: SRPC 30 

 
17 ĢVPP pakalpojums reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 07.04.2020., tādēļ šajā ziņojumā tas vēl neuzrādās pie SBSP 
sniedzējiem. 
18 Jauniešu mājas pakalpojums reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 07.04.2020., tādēļ šajā ziņojumā tas vēl neuzrādās pie 
SBSP sniedzējiem. 



Latgales plānošanas reģions | Deinstitucionalizācijas plāns: Ieviešanas progresa izvērtējums  38 

 

Pašvaldība Attīstāmie SBSP 
pakalpojumi 

Vietu skaits 
pakalpojumā 

Ieviešanas progress 
(pašvaldības sniegtā informācija) 

Ieviešanas 
progress 

Bērni ar FT: Atelpas 
brīdis 

6 

Pilngadīgas 
personas ar GRT: 
Grupu dzīvokļi 

8 Būvdarbu līgums noslēgts 18.12.2019. Darbu 
atļaujas datums 14.01.2020. Kopš 2020. gada 
janvāra vidus notiek būvdarbi. 

Būvniecība 

Riebiņu novads - - Atsaukta dalība DI. Atsaukta dalība 

Rugāju novads Bērni ar FT: DAC 8 Notiek būvniecība. Termiņš: 02.08.2019.-
01.08.2020. 

Būvniecība 

Pilngadīgas 
personas ar GRT: 
DAC 

8 

Viļakas novads Bērni ar FT: SRPC 15 Plānots iegādāties kušeti pakalpojumu 
sniegšanai. Telpas jau bija atbilstošas un nav 
nepieciešamības veikt remontdarbus. 
Aprīkojums tiks iegādāts reizē ar DAC 
labiekārtošanu. 

Tiek gatavots 
iepirkums 

Pilngadīgas 
personas ar GRT: 
Grupu dzīvokļi 

10 Izsludināts iepirkums, kurš ir noslēdzies, bet 
līgums vēl nav noslēgts. Būvprojekts 
(apliecinājuma kartes) saskaņots ar būvvaldi. 

Izsludināts 
iepirkums 

Pilngadīgas 
personas ar GRT: 
DAC 

8 Izsludināts iepirkums, kurš ir noslēdzies, un 
līgums noslēgts 30.03.2020. Būvprojekts 
(apliecinājuma kartes) saskaņots ar būvvaldi. 

Izsludināts 
iepirkums 

Viļānu novads Bērni ar FT: SRPC 17 Uzsākta būvprojekta izstrāde, iepirkuma 
procedūras izsludināšanas termiņš 05.2020. 

Tiek gatavots 
iepirkums 

Pilngadīgas 
personas ar GRT: 
Grupu dzīvokļi 

4 

Pilngadīgas 
personas ar GRT: 
DAC 

13 
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Pielikums nr.2: LPR deinstitucionalizācijas plānā veiktie grozījumi 

Grozījumi Nr.1 (apstiprināti SPAP 27.12.2018.) 

Ierosinātie grozījumi skar izmaiņas Ilūkstes novada pašvaldības un Preiļu novada 
pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumā, mainot iepriekš šajās pašvaldībās 
apstiprināto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides vietas adreses. 
Izvērtējot Ilūkstes novada un Preiļu novada pašvaldību ierosinātos grozījumus DI plānā, 
secināts, ka grozījumi neietekmē DI projekta iznākuma un rezultāta rādītājus, jo plānotie 
sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi tiks izveidoti atbilstoši DI plānā noteiktajam un 
pašvaldību lēmumos norādītajam (pakalpojumu veids, vietu skaits pakalpojumā).  

 

Grozījumi Nr.2 (apstiprināti SPAP 05.04.2019.) 

Ierosinātie grozījumi skar izmaiņas Aglonas novada, Dagdas novada un Daugavpils novada 
pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumā, nosakot alternatīvu infrastruktūras attīstības 
risinājumu:  

1)  mainot infrastruktūras objektu izveides vietu adreses Aglonas novada un Daugavpils 
novada pašvaldību infrastruktūras attīstības risinājumā;  

2)  izslēdzot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras personām ar GRT – 
dienas aprūpes centru un specializēto darbnīcu izveidi Dagdas novada pašvaldībā, 
pamatojoties uz pašvaldības lēmumu un 08.02.2019. noslēgto nodomu protokolu ar biedrību 
"Dagdas invalīdu brālība "NEMA"" par dienas aprūpes centra pakalpojuma personām ar GRT 
sniegšanu.  

 

Grozījumi Nr.3 (apstiprināti SPAP 04.09.2019.) 

Ierosinātie grozījumi skar izmaiņas 3 pašvaldību infrastruktūras attīstības risinājumā, 
paredzot:  

1) Rēzeknes pilsētas pašvaldībā izslēgt no veidojamo objektu saraksta ģimeniskai videi 
pietuvināta pakalpojuma (2x8) un jauniešu mājas pakalpojuma izveidi.  

2) Rēzeknes novada pašvaldībā: 

2.1. izslēgt no veidojamo objektu saraksta jauniešu mājas pakalpojuma izveidi;  

2.2. mainīt plānotā grupu dzīvokļa pakalpojuma objekta izveides adresi no Miera ielas 3, 
Strūžāni, Strūžānu pagasts, Rēzeknes novads uz adresi – Pilcene, Dricānu pagasts, 
Rēzeknes novads, un samazināt minētā pakalpojuma izveidojamo vietu skaitu no 16 uz 8 
vietām, paredzot nepieciešamības gadījumā grupu dzīvokļa pakalpojumu nodrošināt 
sadarbībā ar biedrību “Latvijas Sarkanais krusts”;  

2.3. izslēgt no veidojamo objektu saraksta dienas aprūpes centra personām ar garīga 
rakstura traucējumiem izveidi, nepieciešamības gadījumā dienas aprūpes centra 
pakalpojumu iepērkot no NVO, kas ir reģistrējušas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 
Dienas aprūpes centra pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem sniegšanā;  

2.4. papildināt plānoto infrastruktūras attīstības risinājumu ar jaunu objektu – atelpas brīža 
pakalpojuma izveidi (6 vietas) bērniem ar FT, paredzot vides pieejamības nodrošināšanu 
minētajam pakalpojumam. 
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3) Krāslavas novada pašvaldībā mainīt plānotā ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojuma 
bērniem ārpusģimenes aprūpē objekta izveides adresi no Vienības ielas 61 A, Krāslavā uz 
adresi – Plāteru ielā 10, Krāslava.  

 

Grozījumi Nr.4 (apstiprināti SPAP 29.10.2019.) 

Ierosinātie grozījumi skar izmaiņas Viļānu novada pašvaldību infrastruktūras attīstības 
risinājumā, paredzot mainīt DI plānā apstiprināto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
objektu izveides adreses no “Celtnieku iela 7, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650” un “Brīvības iela 
25, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650” uz adresi “Mehanizatoru iela 24A, Viļāni, Viļānu nov., LV-
4650.  

Alternatīvais risinājums DI plānā paredzēto pasākumu īstenošanai Viļānu novadā iepriekš 
netika skatīts, jo nekustamā īpašuma tiesības adresē “Mehanizatoru iela 24A, Viļāni, Viļānu 
nov., LV-4650” Pašvaldība ieguva 2018.gada 19.jūnijā, bet saskaņā ar pieņemšanas-
nodošanas aktu fiziski objekts tika pārņemts tikai 2018.gada 13.jūlijā. Viļānu novada 
pašvaldības ERAF projekta vadības grupa ir salīdzinājusi infrastruktūras tehnisko stāvokli uz 
ERAF projekta uzsākšanas brīdi objekta adresē “Mehanizatoru iela 24A, Viļāni, Viļānu nov., 
LV-4650” ar iepriekš DI plānā apstiprinātajiem infrastruktūras objektiem adresēs “Celtnieku 
iela 7, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650” un “Brīvības iela 25, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650” un 
secinājusi, ka, izvēloties alternatīvo risinājumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras attīstībai, pašvaldība varētu mazināt risku projekta īstenošanas gaitā sasniegt 
ievērojami lielākas izmaksas nekā sākotnēji aplēsēs plānots un, iespējams, tas ļautu 
optimizēt projektā plānotās būvniecības izmaksas, kā arī nākotnē vienuviet nodrošināt 
izveidoto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ilgtspēju. Grupu dzīvokļus, dienas aprūpes 
centru personām ar garīga rakstura traucējumiem un Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem paredzēts izvietot pašvaldībai piederošā četru 
stāvu ēkā. Ēka plāno provizoriski sadalīt piecos korpusos atbilstoši mērķa grupu vajadzībām 
- ēkas 1.stāvā būs Viļānu novada sociālais dienests un NVO koprades telpas, 2. un 3.stāvā 
– grupu dzīvokļi, dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, 4.stāvā 
- sociālie dzīvokļi.  

 

Grozījumi Nr.5 (apstiprināti SPAP 24.02.2020.) 

Ierosinātie grozījumi skar izmaiņas 6 pašvaldību plānotās sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu infrastruktūras risinājumos:  

1. Aglonas novada pašvaldība – izslēdzot plānoto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
personām ar garīga rakstura traucējumiem infrastruktūras izveidi, pašvaldībai atsakoties no 
ERAF projekta īstenošanas SAM 9.3.1.1.pasākuma ietvaros. 

2. Dagdas novada pašvaldība – izslēdzot plānoto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
personām ar garīga rakstura traucējumiem infrastruktūras izveidi, pašvaldībai atsakoties no 
ERAF projekta īstenošanas SAM 9.3.1.1.pasākuma ietvaros, pamatojot atteikumu ar 
ieguldāmo finanšu resursu nesamērību ar sagaidāmo rezultātu. 

3. Daugavpils pilsētas pašvaldība – izslēdzot no izveidojamo pakalpojumu infrastruktūras 
objektu saraksta ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem “jauniešu mājas” pakalpojuma 
izveidi (Viršu iela 48-98, Viršu iela 46-84, Viršu iela 46-90, Daugavpils, LV-5413, Križu 
mikrorajons), aizvietojot pakalpojumu ar jauno ārpusģimenes aprūpes modeli – 
specializētajām audžuģimenēm un mainot plānotā “Grupu mājas (dzīvokļa)” pakalpojuma 
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personām ar garīga rakstura traucējumiem objekta izveides adresi no “Poligona ielas 58-46, 
58-49, 58-55 un 48-78, Daugavpils, LV-5413 Križu mikrorajons” uz adresi “18.novembra iela 
354V, Daugavpils, LV-5413”, nesamazinot sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības.  

4. Krāslavas novada pašvaldība – pārņemot rādītājus un finansējumu no Aglonas novada 
pašvaldības, veidos Dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīga rakstura 
traucējumiem (10 vietas) un palielinās Sociālo rehabilitācijas pakalpojumu centra bērniem ar 
FT izveidojamo vietu skaitu no 14 līdz 19 vietām, pārņemot rādītājus un finansējumu no 
Dagdas novada pašvaldības, veidos “Grupu māju (dzīvokli)” pakalpojumu personām ar 
garīga rakstura traucējumiem (8 vietas). 

5. Rēzeknes novada pašvaldība – veicot tehniskus precizējumus, precizējot plānoto 
infrastruktūras objektu – Dienas aprūpes centra un Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
centra izveides adreses no Ezera iela 23, Vecružinas ciems, Silmalas pagasts, Rēzeknes 
novads uz Ezera iela 23A, Vecružinas ciems, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads. 

6. Riebiņu novada pašvaldība – izslēdzot plānoto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
personām ar garīga rakstura traucējumiem infrastruktūras izveidi, pašvaldībai atsakoties 
slēgt līgumu ar CFLA par ERAF projekta īstenošanu SAM 9.3.1.1.pasākuma ietvaros.  

LPR DI plānā joprojām ir iekļauti Riebiņu novada pašvaldībai paredzētie uzraudzības rādītāji 
un finansējums līdz kāda no Latgales PR pašvaldībām pārņems Riebiņu novada pašvaldības 
9.3.1.1.pasākuma finansējumu un noteiktos uzraudzības rādītājus Latgales PR kvotas 
ietvaros, tādējādi nodrošinot DI plānā paredzēto infrastruktūras objektu izveidi savā 
pašvaldībā atbilstoši ERAF ieguldījumu nosacījumiem sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu infrastruktūras izveidei.  

 

 


