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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 2021. gada 31. decembrim) DI plānā veikti kopumā 11 grozījumi. 

Atbilstoši aktuālajai (uz 2022. gada 1. janvāri) LPR DI plāna redakcijai sasniedzamie 
rezultatīvie rādītāji paredz SBSP nodrošināšanu 390 bērniem ar FT un 389 pilngadīgām 
personām ar GRT, kā arī 44 vietu izveidi ģimeniskai videi pietuvinātās aprūpes iestādēs 
bērniem ārpusģimenes aprūpē (36 vietas ĢVPP un 8 vietas jauniešu mājā). 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 
būs mazāks nekā 92. 

Šajā dokumentā sniegts LPR DI plāna ieviešanas progresa izvērtējums par situāciju uz 
2021. gada decembri – 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. 

Balstoties MK 313 70. punktā noteiktajā, dati un informācija izvērtējumā sniegta atbilstoši 
LPR DI plānā noteiktajām teritorijām, bet papildus grupēta arī atbilstoši teritoriālajam 
iedalījumam pēc administratīvi teritoriālās reformas. 

 

2. Deinstitucionalizācijas mērķgrupas: bērni ar funkcionāliem 
traucējumiem 

2.1. Bērnu ar FT kopskaits 

Saskaņā ar Labklājības ministrijas Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) datiem, 
2021. gada decembrī LPR ir 1 230 bērni ar invaliditāti – tas ir 0,5% no kopējā LPR iedzīvotāju 
skaita (252 6821) un 3,0% no kopējā LPR bērnu skaita (41 6801) (skatīt tabulu nr. 1). Pēdējo 
6 gadu laikā (2016.-2021.) bērnu ar invaliditāti skaits LPR samazinājies par 92 jeb 7,0%. 
Statistika par bērnu ar funkcionēšanas traucējumiem skaitu liecina, ka pēdējo 6 gadu laikā 
samazinājies bērnu ar redzes, dzirdes un kustību traucējumiem skaits, bet pieaudzis – bērnu 
ar psihiskiem traucējumiem skaits (2021. gadā reģionā ir par 96 šādiem bērniem vairāk nekā 
bija 2016. gadā). 

Skaitliski visvairāk bērnu ar invaliditāti ir Daugavpils pilsētā (358), Rēzeknes pilsētā (165), 
Rēzeknes novadā (157), Balvu novadā (134) un Ludzas novadā (99). Pēdējo 6 gadu laikā 
bērnu ar invaliditāti skaits visvairāk ir samazinājies Balvu novadā (-105) un Augšdaugavas 
novadā (-60), bet visvairāk pieaudzis Daugavpils pilsētā (+71) un Rēzeknes pilsētā (+21). 
Pārējās pašvaldības būtiskas izmaiņas nav novērojamas. 

 
1 Centrālā statistikas pārvalde. 2021. IRS040. Provizoriskie iedzīvotājus raksturojošie rādītāji un vecuma struktūra reģionos, valstspilsētās 
un novados (pēc administratīvi teritoriālās reformas 2021. gadā) 2020 - 2021. Oficiālās statistikas portāls. Iegūts no: 
https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRS/IRS040/table/tableViewLayout1/ [skatīts: 21.03.2022]. 

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRS/IRS040/table/tableViewLayout1/
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408 bērniem ar invaliditāti ir izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā 
ar smagiem FT, un tas ir par 90 bērniem vairāk nekā 2016. gadā (+28,0%). Bērni ar FT, 
kuriem izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar 
smagiem FT, līdz četru gadu vecumam (ieskaitot) LPR ir 61, un pēdējos 6 gados tas nav 
būtiski mainījies. Šāda vecuma bērnu skaits pašvaldībās ir neliels – Daugavpils pilsētā 27, 
Rēzeknes pilsētā 7, bet pārējās pašvaldībās nepārsniedz 7 katrā. 

Tabula 1. Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem kopskaits LPR un skaits sadalījumā pa pašvaldībām 
Datu avots: 2019.g. – Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK), par stāvokli uz 2019. gada decembri; 2021.g. – 
Labklājības ministrijas Labklājības informācijas sistēma (LabIS), par stāvokli uz 2021. gada decembri; 1Dati par stāvokli uz 2022. gada 
janvāri. 
Piezīmes: 
2Krāslavas novadā un Preiļu novadā nesakrīt jaunizveidoto novadu kopējais rādītājs un detalizēto rādītāju pa apvienotajiem novadiem 
kopsumma, jo apvienoto novadu rādītāji uzrādīti atbilstoši situācijai pirms ATR, lai tie būtu salīdzināmi ar 2016. un 2019.g. datiem. 
Jaunizveidotā Krāslavas novada dati nesakrīt, jo tam tikuši pievienoti bijušā Aglonas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagasti. 
Savukārt jaunizveidotā Preiļu novada dati nesakrīt, jo no bijušā Aglonas novada tikuši atdalīti Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagasti. 

Rādītājs 
Vērtība, 

2016 
Vērtība, 

2019 
Vērtība, 

2021 

Izmaiņas 

2021/2016  

Bērni ar invaliditāti kopā         

Bērni ar invaliditāti kopā 1 322 1 209 1 230 -92 

T.sk. bērni ar funkcionēšanas traucējumiem         

Kopā 570 562 620 50 

Tai skaitā:         

redzes traucējumi 58 52 38 -20 

dzirdes traucējumi 52 53 48 -4 

kustību traucējumi 63 39 41 -22 

psihiskie traucējumi 397 418 493 96 

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

        

Kopā 318 333 408 90 

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

        

Kopā 59 60 61 2 

Bērni ar invaliditāti sadalījumā pa pašvaldībām         

Daugavpils valstspilsēta 287 329 358 71 

Rēzeknes valstspilsēta 144 147 165 21 

Augšdaugavas novads 148 111 88 -60 

Daugavpils novads 121 90 70 -51 

Ilūkstes novads 27 21 18 -9 

Balvu novads 239 149 134 -105 

Baltinavas novads 6 4 3 -3 

Balvu novads 144 100 87 -57 

Rugāju novads 17 16 16 -1 

Viļakas novads 72 29 28 -44 

Krāslavas novads2 106 93 96 -10 

Dagdas novads 32 33 35 3 

Krāslavas novads 74 60 57 -17 

Līvānu novads 64 56 57 -7 

Ludzas novads 96 97 99 3 

Ciblas novads 10 10 11 1 
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Kārsavas novads 25 30 32 7 

Ludzas novads 40 40 42 2 

Zilupes novads 21 17 14 -7 

Preiļu novads2 84 76 76 -8 

Aglonas novads 14 12 14 0 

Preiļu novads 40 36 44 4 

Riebiņu novads 23 19 16 -7 

Vārkavas novads 7 9 6 -1 

Rēzeknes novads 154 151 157 3 

Rēzeknes novads 127 119 121 -6 

Viļānu novads 27 32 36 9 

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

        

Daugavpils valstspilsēta 16 19 27 11 

Rēzeknes valstspilsēta 13 9 7 -6 

Augšdaugavas novads 7 3 4 -3 

Daugavpils novads 4 2 3 -1 

Ilūkstes novads 3 1 1 -2 

Balvu novads 5 11 7 2 

Baltinavas novads 0 1 0 0 

Balvu novads 1 5 4 3 

Rugāju novads 2 3 1 -1 

Viļakas novads 2 2 2 0 

Krāslavas novads 3 3 1 -2 

Dagdas novads 0 2 1 1 

Krāslavas novads 3 1 0 -3 

Līvānu novads 3 2 1 -2 

Ludzas novads 3 2 3 0 

Ciblas novads 0 0 1 1 

Kārsavas novads 1 1 0 -1 

Ludzas novads 1 0 1 0 

Zilupes novads 1 1 1 0 

Preiļu novads 1 5 4 3 

Aglonas novads 0 0 0 0 

Preiļu novads 1 4 1 0 

Riebiņu novads 0 1 2 2 

Vārkavas novads 0 0 1 1 

Rēzeknes novads 8 6 7 -1 

Rēzeknes novads 7 4 7 0 

Viļānu novads 1 2 0 -1 

 

2.2. DI projektā iesaistīto bērnu ar FT skaits 

Individuālo vajadzību izvērtējumi veikti un individuālie atbalsta plāni sagatavoti 483 bērniem 
ar FT, kas veido 39% no kopējā bērnu ar invaliditāti skaita plānošanas reģionā (skatīt tabulu 
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nr. 2). Lielākais izvērtēto bērnu ar FT skaits ir Balvu novadā (87), Daugavpils pilsētā (87), 
Rēzeknes pilsētā (83) un Rēzeknes novadā (69). 

Analizējot izvērtēto bērnu skaitu attiecībā pret kopējo bērnu ar invaliditāti skaitu pašvaldībā, 
trīs pašvaldībās izvērtējumi veikti vairāk nekā pusei no ģenerālkopas – Balvu novadā 72%, 
Ludzas novadā 59%, Rēzeknē 50%. Savukārt zemākie izvērtēto bērnu īpatsvara rādītāji ir 
Daugavpils pilsētā (24%) un Krāslavas novadā (25%). 

Tabula 2. Bērnu ar FT, kuriem veikti individuālo vajadzību izvērtējumi, skaits 
Datu avots: Projekta ieviešanas informācija (par stāvokli uz 2021. gada 31. decembri). 

  Izvērtēto bērnu ar 
FT skaits 

Izvērtēto bērnu ar 
FT īpatsvars pret 
kopējo bērnu ar 

invaliditāti skaitu (%) 

KOPĀ: 483 39,3 

Daugavpils valstspilsēta 87 24,3 

Rēzeknes valstspilsēta 83 50,3 

Augšdaugavas novads 33 37,5 

Daugavpils novads 27 38,6 

Ilūkstes novads 6 33,3 

Balvu novads 97 72,4 

Baltinavas novads 3 100,0 

Balvu novads 60 69,0 

Rugāju novads 10 62,5 

Viļakas novads 24 85,7 

Krāslavas novads 24 25,0 

Dagdas novads 10 28,6 

Krāslavas novads 14 24,6 

Ludzas novads 58 58,6 

Kārsavas novads 18 56,3 

Ludzas novads 36 85,7 

Zilupes novads 4 28,6 

Preiļu novads 32 42,1 

Aglonas novads 5 35,7 

Preiļu novads 18 40,9 

Riebiņu novads 9 56,3 

Rēzeknes novads 69 43,9 

Rēzeknes novads 51 42,1 

Viļānu novads 18 50,0 

 

2.3. Bērniem ar FT sniegtie pakalpojumi 

No DI projekta ietvaros LPR izvērtētajiem 483 bērniem ar FT līdz 2021. gada beigām 
pakalpojumus bija saņēmuši kopumā 351 bērni (unikālās personas) – tas sastāda 81% pret 
kopējo projektā plānoto rādītāju (skatīt tabulu nr. 3). Skaitliski lielāks pakalpojumus 
saņēmušo bērnu skaits ir Daugavpils pilsētā (93), Rēzeknes pilsētā (68), kā arī Ludzas 
novadā (46) un Balvu novadā (46) (skatīt tabulu nr. 4). Analizējot pakalpojumus saņēmušo 
bērnu skaitu attiecībā pret kopējo pašvaldībās izvērtēto bērnu ar FT skaitu, novērojams, ka 
Augšdaugavas novadā un Daugavpils pilsētā pakalpojumus saņēmušo īpatsvars (un skaits) 
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pārsniedz izvērtēto bērnu skaitu – tas saistīts ar faktu, ka atsevišķus pakalpojumus iespējams 
saņemt arī bez izvērtējuma veikšanas. Vairākums izvērtēto bērnu pakalpojumus saņēmuši 
arī Rēzeknes pilsētā (82% no izvērtētajiem), Ludzas novadā (79%), Krāslavas novadā (67%). 
Savukārt Preiļu novadā tikai 38% izvērtēto bērnu saņēmuši pakalpojumus (tai skaitā bijušajos 
Zilupes un Aglonas novados neviens bērns vēl nav saņēmis pakalpojumus). 

285 bērni ir saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, 107 bērni – sociālās aprūpes 
pakalpojumus, 31 bērns – dienas aprūpes centra pakalpojumus, bet 20 bērni – "atelpas brīža" 
pakalpojumus. Biežākie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bijuši: fizioterapija (133 bērni), 
reitterapija (114), masāža (90), kanisterapija (85). Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi biežāk 
sniegti Rēzeknes pilsētā (62 bērni), Daugavpils pilsētā (57) un Ludzas novadā (43). Sociālās 
aprūpes pakalpojumi biežāk sniegti Daugavpils pilsētā (52). Dienas aprūpes centra 
pakalpojumi biežāk sniegti Ludzas novadā (24), bet "atelpas brīža" pakalpojums – 
Augšdaugavas novadā (12). 

Tabula 3. DI projekta ietvaros bērniem ar FT sniegtie pakalpojumi LPR kopumā 
Datu avots: Projekta ieviešanas informācija (par stāvokli uz 2021. gada 31. decembri). 
Piezīmes: Pakalpojumu izmantotāju skaits var pārsniegt unikālo personu skaitu, jo viena persona var izmantot vairākus 
pakalpojumus; IK – individuālās konsultācijas; tabulā iekļauti dati par reāli izmantotajiem pakalpojumiem (daļa pakalpojumu ir 
piešķirti, bet uz ziņojuma sagatavošanas brīdi vēl nav izmantoti). 

Rādītājs 
Vērtība, 

2019 
Vērtība, 

2021 

Bērnu ar FT kopskaits, kas saņem pakalpojumus DI ietvaros     

Bērnu ar FT, kas saņem DI pakalpojumus, skaits kopā (unikālās personas) 219 351 

% pret kopējo projektā plānoto rādītāju (unikālās personas) 56% 81% 

Tai skaitā dalījumā pa pakalpojumu veidiem     

Bērnu ar FT, kas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, skaits kopā (unikālās personas) 207 285 

Tai skaitā dalījumā pa pakalpojumu veidiem (pakalpojumu saņēmēji)     

Fizioterapija IN/IK 87 133 

Reitterapija 79 114 

Masāža 81 90 

Kanisterapija 49 85 

Mūzikas terapija   26 

Multisensorā istaba   19 

Psihologa IK 3 15 

Logopēds   13 

Ergoterapija IN/IK 9 10 

ABA terapija   8 

Mākslas terapija 4 7 

Smilšu terapija 1 7 

Osteopāts   5 

Bioakustiskā korekcija   4 

Audiologopēds 1 1 

Dermatologa konsultācija  1 1 

Mikropolarizācija   1 

Vingrošana ADELI kostīmā   1 

Bērnu ar FT, kas saņem sociālās aprūpes pakalpojumus, skaits kopā (unikālās personas) 8 107 

Bērnu ar FT, kas saņem Dienas aprūpes centra pakalpojumu (unikālās personas)   31 

Bērnu ar FT, kas saņem “Atelpas brīža” pakalpojumu, skaits kopā (unikālās personas) 13 20 
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Tabula 4. DI projekta ietvaros bērniem ar FT sniegtie pakalpojumi dalījumā pa pašvaldībām 
Datu avots: Projekta ieviešanas informācija (par stāvokli uz 2021. gada 31. decembri). 
Piezīme: Skaits kopā – unikālās personas; pakalpojumu izmantotāju skaits var pārsniegt unikālo personu skaitu, jo viena persona 
var izmantot vairākus pakalpojumus; tabulā iekļauti dati par reāli izmantotajiem pakalpojumiem (daļa pakalpojumu ir piešķirti, bet uz 
ziņojuma sagatavošanas brīdi vēl nav izmantoti). 

  
Kopā 

unikālas 
personas 

Pakalpojumus 
saņēmušo 

īpatsvars pret 
izvērtēto 

bērnu 
kopskaitu (%) 

Sociālā 
rehabilitācija 

Sociālā 
aprūpe 

Dienas 
aprūpes 
centrs 

"Atelpas 
brīdis" 

KOPĀ: 351 65,2 285 107 31 20 

Daugavpils valstspilsēta 93 106,9 57 52 0 0  

Rēzeknes valstspilsēta 68 81,9 62 22 0 0 

Augšdaugavas novads 38 115,2 25 14 0 12 

Daugavpils novads 33 122,2 21 14   9 

Ilūkstes novads 5 83,3 4     3 

Balvu novads 46 47,4 40 7 7 1 

Baltinavas novads 1 33,3 1       

Balvu novads 28 46,7 23 7 5 1 

Rugāju novads 6 60,0 5   2   

Viļakas novads 11 45,8 11       

Krāslavas novads 16 66,7 14 1 0 4 

Dagdas novads 8 80,0 8       

Krāslavas novads 8 57,1 6 1   4 

Ludzas novads 46 79,3 43 7 24 1 

Kārsavas novads 14 77,8 14   14   

Ludzas novads 32 88,9 29 7 10 1 

Zilupes novads   0,0         

Preiļu novads 12 37,5 12 1 0 1 

Aglonas novads   0,0         

Preiļu novads 3 16,7 3       

Riebiņu novads 9 100,0 9 1   1 

Rēzeknes novads 35 50,7 34 4 0 1 

Rēzeknes novads 19 37,3 18     1 

Viļānu novads 16 88,9 16 4     

 
 

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 681 354,21 EUR apmērā. Lielākās kompensētās summas ir: 
Daugavpils pilsēta (198 547,88 EUR), Rēzeknes pilsēta (144 433,99 EUR), Augšdaugavas 
novads (101 230,26 EUR) (skatīt tabulu nr. 5.). 
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Tabula 5. Pašvaldībām kompensētie izdevumi (EUR) par DI projekta ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem bērniem ar FT 
Datu avots: Projekta ieviešanas informācija (par stāvokli uz 2021. gada 31. decembri). 

Rādītājs Vērtība, 2021 

Kompensētie izdevumi (EUR) par SBSP bērniem ar FT   

DI projekta ietvaros kompensētie izdevumi, EUR kopā 681 354,21 

Tai skaitā dalījumā pa pašvaldībām   

Daugavpils valstspilsēta 198 547,88 

Rēzeknes valstspilsēta 144 433,99 

Augšdaugavas novads 101 230,26 

Daugavpils novads 86 633,61 

Ilūkstes novads 14 596,65 

Balvu novads 60 538,16 

Baltinavas novads 720,00 

Balvu novads 27 822,28 

Rugāju novads 4 380,00 

Viļakas novads 27 615,88 

Krāslavas novads 25 476,70 

Dagdas novads 11 330,70 

Krāslavas novads 14 146,00 

Ludzas novads 96 721,60 

Kārsavas novads 13 462,21 

Ludzas novads 83 259,39 

Zilupes novads 0,00 

Preiļu novads 12 377,76 

Aglonas novads 0,00 

Preiļu novads 1 800,00 

Riebiņu novads 10 577,76 

Rēzeknes novads 42 027,86 

Rēzeknes novads 17 203,34 

Viļānu novads 24 824,52 

 

3. Deinstitucionalizācijas mērķgrupas: pilngadīgas personas ar garīga 
rakstura traucējumiem 

3.1. Pilngadīgu personu ar GRT kopskaits 

Saskaņā ar Labklājības ministrijas Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) datiem, 
2021. gada decembrī LPR kopā ir 33 429 pilngadīgas personas ar invaliditāti (skatīt tabulu 
nr. 6). No tiem DI mērķa grupu atbilstoši MK 313 noteikumiem veido 11% jeb 3 831 personas 
(pilngadīgas personas ar GRT, kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II 
invaliditātes grupa)) – tas ir 1,5% no kopējā LPR iedzīvotāju skaita (252 6822). Pēdējo 6 gadu 
laikā pilngadīgu personu ar GRT skaits LPR palielinājies par 135 jeb 3,7%. Statistika liecina, 
ka īpaši pieaudzis personu ar I invaliditātes grupu skaits (+12%). 

 
2 Centrālā statistikas pārvalde. 2021. IRS040. Provizoriskie iedzīvotājus raksturojošie rādītāji un vecuma struktūra reģionos, valstspilsētās 
un novados (pēc administratīvi teritoriālās reformas 2021. gadā) 2020 - 2021. Oficiālās statistikas portāls. Iegūts no: 
https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRS/IRS040/table/tableViewLayout1/ [skatīts: 21.03.2022]. 

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRS/IRS040/table/tableViewLayout1/
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Skaitliski lielāks personu ar GRT skaits novērojams Daugavpils pilsētā (1 110 personas), 
Augšdaugavas novadā (690) un Krāslavas novadā (450). Pēdējo 6 gadu laikā pilngadīgu 
personu ar GRT skaits ir palielinājies Daugavpilī (+87 personas), Balvu novadā (+35), 
Rēzeknē (+27), Augšdaugavas novadā (+25) un Ludzas novadā (+14), bet samazinājies 
Preiļu novadā (-30 personas), Krāslavas novadā (-19) un Rēzeknes novadā (-4). 

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” (Preiļu novads), VSAC “Latgale” filiāle “Kalkūni” 
(Augšdaugavas novads), VSAC “Latgale” filiāle “Kalupe” (Augšdaugavas novads), VSIA 
“Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” (Daugavpils pilsēta), 1 pašvaldības institūcija 
(Sociālo pakalpojumu centrs “Pīlādzis” (Augšdaugavas novads)), 1 komercsabiedrība (SIA 
“Veselības centrs “Ilūkste”“ (Augšdaugavas novads)). 2021. gada decembrī šajās institūcijās 
atradās kopumā 818 personas ar GRT – tas ir par 125 personām jeb 18% vairāk nekā pirms 
6 gadiem. Visbūtiskāk (+98% jeb 80 personas) personu skaits pieaudzis VSAC "Latgale" 
filiālē "Kalkūni" – tas saistīts ar faktu, ka institūcijā izbeigta pakalpojumu sniegšana bērniem 
un telpas pielāgotas pakalpojumu sniegšanai pilngadīgām personām. Būtiski personu skaits 
pieaudzis arī SIA "Veselības centrs "Ilūkste"" (+85% jeb 57 personas). Klientu skaits 
samazinājies VSAC "Latgale" filiālē "Krastiņi" (-17% jeb 19 personas) un VSAC "Latgale" 
filiālē "Kalupe" (-8% jeb 17 personas). 

Tabula 6. Pilngadīgu personu ar GRT kopskaits LPR un skaits sadalījumā pa pašvaldībām 
Datu avots: 2019.g. – Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK), par stāvokli uz 2019. gada decembri; 2021.g. – 
Labklājības ministrijas Labklājības informācijas sistēma (LabIS), par stāvokli uz 2021. gada decembri; 1Dati par pilngadīgām personām ar 
GRT ilgstošas aprūpes institūcijās – Labklājības ministrija; par 2021. gadu norādīts provizoriskais klientu vietu skaits, nevis personu skaits. 
Piezīmes: 
2Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiālē “Kalkūni”, saistībā ar pieprasījuma samazinājumu pēc valsts finansētajiem pakalpojumiem 
bērniem, kā arī, lai novērstu pakalpojumu sniegšanu vienkopus bērniem un pilngadīgām personām, ar 2022. gadu izbeigta pakalpojumu 
sniegšana bērniem. Vienlaicīgi, veicot telpu pielāgošanu pakalpojumu sniegšanai pilngadīgām personām, palielināts pilngadīgo personu 
ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem vietu skaits. 

Rādītājs 
Vērtība, 

2016 
Vērtība, 

2019 
Vērtība, 

2021 

Izmaiņas 

2021/2016  

Pilngadīgas personas ar invaliditāti un personas ar GRT kopā         

Pilngadīgu personu ar invaliditāti skaits kopā 29 345 33 728 33 429 4 084 

Tai skaitā DI mērķgrupa (personas ar GRT, 1. un 2. grupa) 3 696 3 972 3 831 135 

tai skaitā:        

1.grupa 859 1009 960 101 

2.grupa 2 837 2 963 2 871 34 

Pilngadīgu personu ar GRT skaits sadalījumā pa pašvaldībām         

Daugavpils valstspilsēta 1 023 1 114 1 110 87 

Rēzeknes valstspilsēta 242 283 269 27 

Augšdaugavas novads 665 703 690 25 

Daugavpils novads 526 558 548 22 

Ilūkstes novads 139 145 142 3 

Balvu novads 337 393 372 35 

Baltinavas novads 27 30 27 0 

Balvu novads 195 229 216 21 

Rugāju novads 28 34 32 4 

Viļakas novads 87 100 97 10 

Krāslavas novads 469 475 450 -19 

Dagdas novads 91 87 73 -18 
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Rādītājs 
Vērtība, 

2016 
Vērtība, 

2019 
Vērtība, 

2021 

Izmaiņas 

2021/2016  

Krāslavas novads 254 259 243 -11 

Līvānu novads 124 129 134 10 

Ludzas novads 238 253 252 14 

Ciblas novads 42 41 44 2 

Kārsavas novads 55 56 57 2 

Ludzas novads 108 119 119 11 

Zilupes novads 33 37 32 -1 

Preiļu novads 385 396 355 -30 

Aglonas novads 144 136 116 -28 

Preiļu novads 131 154 137 6 

Riebiņu novads 82 78 72 -10 

Vārkavas novads 28 28 30 2 

Rēzeknes novads 337 355 333 -4 

Rēzeknes novads 282 292 264 -18 

Viļānu novads 55 63 69 14 

Pilngadīgas personas ar GRT ilgstošas aprūpes institūcijās          

Cilvēku ar GRT skaits ilgstošas aprūpes institūcijās, skaits kopā1 693 738 818 125 

VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" (Augšdaugavas nov.) 207 197 190 -17 

VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" (Daugavpils) 153 170 177 24 

SIA "Veselības centrs "Ilūkste"" (Augšdaugavas nov.) 67 113 124 57 

VSAC "Latgale" filiāle "Krastiņi" (Preiļu nov.) 114 101 95 -19 

VSAC "Latgale" filiāle "Kalkūni" (Augšdaugavas nov.) 82 89 1622 80 

Sociālo pakalpojumu centrs "Pīlādzis" (Augšdaugavas nov.) 70 68 70 0 

 
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 
Augšdaugavas novadā (108), Daugavpils pilsētā (67) un Preiļu novadā (66). 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 22 personas no VSAC ir pārcēlušās uz dzīvi sabiedrībā (19 no VSAC 
"Latgale" filiāles "Kalupe" un 3 no SIA “Veselības centrs Ilūkste”), tai skaitā 19 personas 
pārcēlušās uz kādu no Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām (visvairāk, 10, uz 
Daugavpils pilsētu), bet 3 – uz Vidzemes plānošanas reģionu. Tas sastāda 34% attiecībā 
pret kopējo projektā plānoto rādītāju (65 personas). 
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Tabula 7. DI projektā iesaistīto pilngadīgu personu ar GRT skaits 
Datu avots: Projekta ieviešanas informācija (par stāvokli uz 2021. gada 31. decembri). 

Rādītājs 
Vērtība, 

2021 

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”, Augšdaugavas nov. 60 

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

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

SPC “Pīlādzis”, Augšdaugavas nov. 3 

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

Tai skaitā pēc dzimuma  

Vīrieši 252 

Sievietes 210 

  

Tai skaitā pēc vecuma  

Līdz 25 gadiem 66 

26-39 gadi 189 

40-64 gadi 195 

65 un vairāk gadi 12 

Kopējais izvērtēto personu ar GRT skaits sadalījumā pa pašvaldībām 462 

Daugavpils valstspilsēta 67 

Rēzeknes valstspilsēta 45 

Augšdaugavas novads 108 

Daugavpils novads 79 

Ilūkstes novads 29 

Balvu novads 63 

Baltinavas novads 5 

Balvu novads 39 

Rugāju novads 10 

Viļakas novads 9 

Krāslavas novads 8 

Dagdas novads 5 

Krāslavas novads 3 

Ludzas novads 62 

Kārsavas novads 13 

Ludzas novads 47 

Zilupes novads 2 

Preiļu novads 66 

Aglonas novads 32 

Preiļu novads 21 

Riebiņu novads 13 

Rēzeknes novads 43 

Rēzeknes novads 23 

Viļānu novads 20 
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Rādītājs 
Vērtība, 

2021 

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 

22 

% pret kopējo projektā plānoto rādītāju (unikālās personas) 34% 

t.sk. no konkrētajām iestādēm:  

VSAC “Latgale” filiāle “Kalupe”, Augšdaugavas nov. 19 

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

SIA “Veselības centrs Ilūkste”, Ilūkstes nodaļa, Augšdaugavas nov. 3 

SPC “Pīlādzis”, Augšdaugavas nov. 0 

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

t.sk. uz:  

Daugavpils valstspilsēta 10 

Augšdaugavas novads 8 

Daugavpils novads 4 

Ilūkstes novads 4 

Preiļu novads 1 

Preiļu novads 1 

Varakļānu novads (Vidzemes plānošanas reģions) 1 

Gulbenes novads (Vidzemes plānošanas reģions) 2 

 

3.3. Pilngadīgām personām ar GRT sniegtie pakalpojumi 

No DI projekta ietvaros LPR izvērtētajām 462 pilngadīgām personām ar GRT līdz 2021. gada 
beigām pakalpojumus bija saņēmusi kopumā 171 unikālā persona – tas sastāda 44% pret 
kopējo projektā plānoto rādītāju (skatīt tabulu nr. 8). Skaitliski lielāks pakalpojumus 
saņēmušo personu skaits ir Daugavpils pilsētā (53) un Ludzas novadā (35) (skatīt tabulu 
nr. 9).  

Analizējot pakalpojumus saņēmušo personu skaitu attiecībā pret kopējo pašvaldībās 
izvērtēto pilngadīgo personu ar GRT skaitu, redzams, ka Daugavpils pilsētā pakalpojumus 
saņēmuši 79% no izvērtētajiem, Ludzas novadā 56%, Rēzeknes pilsētā 44%, Krāslavas 
novadā 37%, bet pārējos novados – mazāk nekā 1/3. 

97 personas ir saņēmuši dienas aprūpes centra pakalpojumus, 67 – specializēto darbnīcu 
pakalpojumus, 36 – fizioterapeita individuālās konsultācijas, 34 – psihologa individuālās 
konsultācijas, 29 – grupu dzīvokļa pakalpojumus, 13 – atbalsta grupu un grupu nodarbību 
pakalpojumus. 3 personas saņēmušas psihiatra individuālās konsultācijas, 3 – aprūpes 
pakalpojumus, bet 1 persona – atelpas brīža pakalpojumu. 

Bijušie VSAC klienti pakalpojumus izmantojuši Daugavpils pilsētā (10 personas) un 
Augšdaugavas novadā (8 personas). 

Analizējot pakalpojumu izkliedi pašvaldībās, novērojams, ka dienas aprūpes centra 
pakalpojums ticis sniegts 6 pašvaldībās, specializēto darbnīcu pakalpojums 5 pašvaldībās, 
arī fizioterapeita un psihologa konsultācijas bijušas pieejamas 5 pašvaldībās. Grupu dzīvokļi 
nodrošināti 4 pašvaldībās. Pārējie pakalpojumi bijuši pieejami 1-2 pašvaldībās. 

Vērtējot dažādo pakalpojumu pieejamību katrā no pašvaldībām, novērojams, ka lielākā 
pakalpojumu dažādība tikusi nodrošināta Balvu novadā, kur bijuši pieejami 7 pakalpojumi. 6 
dažādi pakalpojumi tikuši nodrošināti Augšdaugavas novadā, bet 5 – Ludzas novadā. Pārējās 
pašvaldībās kopējais nodrošināto pakalpojumu skaits nepārsniedz 3. 
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Tabula 8. DI projekta ietvaros pilngadīgām personām ar GRT sniegtie pakalpojumi LPR kopumā 
Datu avots: Projekta ieviešanas informācija (par stāvokli uz 2021. 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 
Vērtība, 

2021 

Pilngadīgu personu ar GRT kopskaits, kas saņem pakalpojumus DI ietvaros     

Cilvēki ar GRT, kas saņem SBSP, skaits kopā (unikālās personas) 94 171 

% pret kopējo projektā plānoto rādītāju (unikālās personas) 24% 44% 

Tai skaitā dalījumā pa pakalpojumu veidiem     

Tai skaitā   dalījumā pa pakalpojumu veidiem (pakalpojumu saņēmēji)     

Dienas aprūpes centrs 16 97 

Specializētās darbnīcas 21 67 

Fizioterapeita IK 23 36 

Psihologa IK 23 34 

Grupu dzīvoklis 15 29 

Atbalsta grupa un grupas nodarbības 7 13 

Psihiatra IK 3 3 

Aprūpes pakalpojums 1 3 

Atelpas brīdis 1 1 

 
 

Tabula 9. DI projekta ietvaros pilngadīgām personām ar GRT sniegtie pakalpojumi dalījumā pa pašvaldībām 
Datu avots: Projekta ieviešanas informācija (par stāvokli uz 2021. 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 171 37,0 97 67 36 34 29 13 3 3 1 

Daugavpils valstspilsēta 53 79,1 26 26     15         

tai skaitā bijušie VSAC klienti 10   10 10     10         

Rēzeknes valstspilsēta 20 44,4 9 8 19             

Augšdaugavas novads 21 19,4 18 8 11 10 4 6 0 0 0 

Daugavpils novads 11 13,9 11   7 10   6       

tai skaitā bijušie VSAC klienti 4   4 4     4         

Ilūkstes novads 10 34,5 7 8 4   4         

tai skaitā bijušie VSAC klienti 4   4 4     4         

Balvu novads 21 33,3 13 5 1 4 8 0 1 0 1 

Baltinavas novads                       

Balvu novads 12 30,8 9 5 1   8       1 

Rugāju novads 6 60,0 4     1     1     

Viļakas novads 3 33,3       3           

Krāslavas novads 3 37,5 0 0 2 0 0 0 0 3 0 

Dagdas novads 3 60,0     2         3   

Krāslavas novads                       
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Ludzas novads 35 56,5 22 20 0 11 0 7 2 0 0 

Kārsavas novads 12 92,3 11 11   11           

Ludzas novads 23 48,9 11 9       7 2     

Zilupes novads                       

Preiļu novads 12 18,2 9 0 0 3 2 0 0 0 0 

Aglonas novads                       

Preiļu novads 9 42,9 9       2         

Riebiņu novads 3 23,1       3           

Rēzeknes novads 6 14,0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 

Rēzeknes novads                       

Viļānu novads 6 30,0     3 6           

 

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 666 299,58 EUR apmērā. Lielākās kompensētās 
summas ir: Daugavpils pilsēta (314 878,28 EUR), Augšdaugavas novads (96 300,12 EUR), 
Ludzas novads (84 662,99 EUR) (skatīt tabulu nr. 10). VSAC "Latgale" kompensēti izdevumi 
7 736,36 EUR apmērā. 

Tabula 10. Pašvaldībām kompensētie izdevumi (EUR) par DI projekta ietvaros 
sniegtajiem pakalpojumiem pilngadīgām personām ar GRT 
Datu avots: Projekta ieviešanas informācija (par stāvokli uz 2021. gada 31. decembri). 

Rādītājs Vērtība, 2021 

Kompensētie izdevumi (EUR) par SBSP pilngadīgām personām ar GRT   

DI projekta ietvaros kompensētie izdevumi, EUR kopā 666 299,58 

Tai skaitā dalījumā pa pašvaldībām   

Daugavpils valstspilsēta 314 878,28 

Rēzeknes valstspilsēta 16 947,60 

Augšdaugavas novads 96 300,12 

Daugavpils novads 82 046,75 

Ilūkstes novads 14 253,37 

Balvu novads 75 502,03 

Baltinavas novads 0,00 

Balvu novads 64 520,43 

Rugāju novads 9 931,60 

Viļakas novads 1 050,00 

Krāslavas novads 437,58 

Dagdas novads 437,58 

Krāslavas novads 0,00 

Ludzas novads 84 662,99 
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Rādītājs Vērtība, 2021 

Kārsavas novads 37 930,08 

Ludzas novads 46 732,91 

Zilupes novads 0,00 

Preiļu novads 67 401,68 

Aglonas novads 0,00 

Preiļu novads 66 629,48 

Riebiņu novads 772,20 

Rēzeknes novads 2 432,94 

Rēzeknes novads 0,00 

Viļānu novads 2 432,94 

VSAC "Latgale" 7 736,36 

 

 

4. Deinstitucionalizācijas mērķgrupas: bērni ārpusģimenes aprūpē 

Saskaņā ar pašvaldību bāriņtiesu ikgadējo pārskatu datiem, 2020. gadā (jaunākie pieejamie 
dati) kopskaitā 1 026 LPR pašvaldību bērni atrodas ārpusģimenes aprūpē – tas ir 2,5% no 
kopējā LPR bērnu skaita (41 6803). Salīdzinot ar 2016. gadu, ārpusģimenes aprūpē esošo 
bērnu skaits ir samazinājies par 312 personām jeb 23% (skatīt tabulu nr. 11). 

Skaitliski visvairāk bērnu ārpusģimenes aprūpē atrodas Daugavpils pilsētā (252), Rēzeknes 
novadā (144) un Augšdaugavas novadā (129). Pēdējo 6 gadu laikā bērnu skaits 
ārpusģimenes aprūpē visbūtiskāk samazinājies Ludzas novadā (-94 bērni, -53%), 
Augšdaugavas novadā (-63, -33%) un Krāslavas novadā (-34, -24%). (Skatīt tabulas nr. 11 
un 12.) 

68% jeb 693 bērni ievietoti aizbildņu ģimenēs, 24% jeb 250 – audžuģimenēs, bet 8% jeb 83 
atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās. Salīdzinot ar 
2016. gadu visbūtiskāk – par 64% jeb 145 personām – samazinājies to bērnu skaits, kuri 
atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās. Aizbildņu ģimenēs ievietoto bērnu skaits 
samazinājies par 204 personām jeb 23%, bet audžuģimenēs ievietoto bērnu skaits pieaudzis 
par 37 personām jeb 24%. 

Tabula 11. Bērnu ārpusģimenes aprūpē kopskaits LPR un skaits sadalījumā pa pašvaldībām 
Datu avots: Pārskati par bāriņtiesu darbu, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. 

Rādītājs 
Vērtība, 

2016 
Vērtība, 

2018 
Vērtība, 

2020 

Izmaiņas 

2020/2016 

Bērnu skaits ārpusģimenes aprūpē         

Bērnu skaits ārpusģimenes aprūpē kopā 1 338 1 125 1 026 -312 

no tā bērnu skaits, kuri ievietoti audžuģimenē 213 198 250 37 

no tā bērnu skaits, kuri ievietoti aizbildņa ģimenē 897 779 693 -204 

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

228 148 83 -145 

Bērnu skaits ārpusģimenes aprūpē sadalījumā pa pašvaldībām         

Daugavpils valstspilsēta 311 279 252 -59 

Rēzeknes valstspilsēta 69 64 72 3 

 
3 Centrālā statistikas pārvalde. 2021. IRS040. Provizoriskie iedzīvotājus raksturojošie rādītāji un vecuma struktūra reģionos, valstspilsētās 

un novados (pēc administratīvi teritoriālās reformas 2021. gadā) 2020 - 2021. Oficiālās statistikas portāls. Iegūts no: 
https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRS/IRS040/table/tableViewLayout1/ [skatīts: 21.03.2022]. 

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRS/IRS040/table/tableViewLayout1/
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Rādītājs 
Vērtība, 

2016 
Vērtība, 

2018 
Vērtība, 

2020 

Izmaiņas 

2020/2016 

Augšdaugavas novads 192 165 129 -63 

Daugavpils novads 167 145 112 -55 

Ilūkstes novads 25 20 17 -8 

Balvu novads 141 133 117 -24 

Baltinavas novads 5 5 4 -1 

Balvu novads 73 84 62 -11 

Rugāju novads 9 7 12 3 

Viļakas novads 54 37 39 -15 

Krāslavas novads 142 102 108 -34 

Dagdas novads 46 33 24 -22 

Krāslavas novads 96 69 84 -12 

Līvānu novads 44 42 38 -6 

Ludzas novads 177 102 83 -94 

Ciblas novads 23 17 13 -10 

Kārsavas novads 24 16 12 -12 

Ludzas novads 105 52 34 -71 

Zilupes novads 25 17 24 -1 

Preiļu novads 92 84 83 -9 

Aglonas novads 16 13 17 1 

Preiļu novads 53 56 46 -7 

Riebiņu novads 9 5 9 0 

Vārkavas novads 14 10 11 -3 

Rēzeknes novads 170 154 144 -26 

Rēzeknes novads 144 131 119 -25 

Viļānu novads 26 23 25 -1 

 

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

  Kopā Audžuģimenēs 
Pie 

aizbildņiem 
Institūcijās 

Kopā: 1 026 250 693 83 

Daugavpils valstspilsēta 252 73 153 26 

Rēzeknes valstspilsēta 72 21 48 3 

Augšdaugavas novads 129 33 84 12 

Daugavpils novads 112 29 73 10 

Ilūkstes novads 17 4 11 2 

Balvu novads 117 28 85 4 

Baltinavas novads 4 2 2 0 

Balvu novads 62 10 49 3 

Rugāju novads 12 5 7 0 

Viļakas novads 39 11 27 1 

Krāslavas novads 108 18 70 20 

Dagdas novads 24 8 15 1 
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  Kopā Audžuģimenēs 
Pie 

aizbildņiem 
Institūcijās 

Krāslavas novads 84 10 55 19 

Līvānu novads 38 8 29 1 

Ludzas novads 83 20 58 5 

Ciblas novads 13 5 8 0 

Kārsavas novads 12 1 11 0 

Ludzas novads 34 5 24 5 

Zilupes novads 24 9 15 0 

Preiļu novads 83 16 65 2 

Aglonas novads 17 3 14 0 

Preiļu novads 46 9 35 2 

Riebiņu novads 9 0 9 0 

Vārkavas novads 11 4 7 0 

Rēzeknes novads 144 33 101 10 

Rēzeknes novads 119 24 85 10 

Viļānu novads 25 9 16 0 

 

Bērniem ārpusģimenes aprūpē ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijā pakalpojumus līdz 2020. gadam sniedza 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”). Atbilstoši 
situācijai 2021. gada sākumā, 3 institūcijas turpina sniegt ilgstošas sociālās aprūpes 
pakalpojumus bērniem (Daugavpils pilsētas domes Bērnunams–patversme “Priedīte”, 
Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” Bērnu sociālo pakalpojumu centrs, 
Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nams) un 1 institūcija nodrošina “Jauniešu 
māja” pakalpojumu (Sociālā atbalsta un aprūpes centrs "Avots" struktūrvienība "Jauniešu 
māja", Augšdaugavas novads). Kopumā 41 bērns atrodas ilgstošas sociālās aprūpes 
institūcijās, bet 8 jaunieši izmanto “Jauniešu māja” pakalpojumu. (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; 
2020. gada dati – Pārskats par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu 2020. gadā (par situāciju 
uz 2020. gada 31. decembri). 
Piezīme: dati par bērnu skaitu institūcijās 12. un 13.tabulā atšķiras, jo 12.tabulā norādīti dati par 2020. gadu atbilstoši pašvaldību 
bāriņtiesu pārskatiem, bet 13. tabulā – dati par 2020. gada 31. decembri atbilstoši LM ilgstošas sociālās aprūpes pārskatiem. 

Rādītājs 
Vērtība, 

2016 
Vērtība, 

2020 

Izmaiņas 

2020/2016 

Bērnu skaits institūcijās kopā 244 49 -195 

Daugavpils pilsētas domes Bērnunams–patversme “Priedīte” 53 21 -32 

VSAC “Latgale” filiāle “Kalkūni”, Augšdaugavas nov. 53 0 -53 

Naujenes bērnu nams, Augšdaugavas nov. 30 0 -30 

Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” Bērnu sociālo pakalpojumu centrs 20 2 -18 

Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrs “Mūsmājas” 23 0 -23 

Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nams 22 18 -4 

 
4 Ar 2020. gada 1. janvāri Daugavpils novada pašvaldības iestāde “Naujenes bērnu nams” mainīja nosaukumu uz “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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Rādītājs 
Vērtība, 

2016 
Vērtība, 

2020 

Izmaiņas 

2020/2016 

Tilžas internātpamatskolas struktūrvienība “Ābeļzieds”, Balvu nov. 11 0 -11 

Sociālā atbalsta un aprūpes centrs "Avots" struktūrvienība "Jauniešu māja", Augšdaugavas 
nov. 

 -  8  -  

 

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 noteikumiem5, t.i. tie pakalpojumu 
sniedzēji, kuri attiecīgā pakalpojuma sniegšanai ir reģistrēti Sociālo pakalpojumu sniedzēju 
reģistrā6. 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, lielākajā daļā LPR pašvaldību 
tiek sniegti tādi SBSP bērniem ar FT kā aprūpe mājās (7 no 9 pašvaldībām; kopumā 13 
pakalpojumu sniedzēju), krīzes centrs (attiecīgi – 6 no 9; 10), dienas aprūpes centrs (7 no 9; 
13) un sociālā rehabilitācija (7 no 9; 19). Bet tikai dažās pašvaldībās ir arī tādi pakalpojumi 
kā dienas centrs (3 no 9; 3), “atelpas brīdis” (3 no 9; 3), ģimenes asistents (1 no 9; 1). (Skatīt 
tabulu nr. 14.) 

Visās jaunizveidotajās pašvaldībās tiek nodrošināti kādi no SBSP bērniem ar FT. Ja analizē 
situāciju pašvaldību dalījumā pirms administratīvi teritoriālās reformas, tad novērojams, ka 
neviens SBSP bērniem ar FT netiek nodrošināts Ilūkstes, Baltinavas, Dagdas, Zilupes, 
Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novados. 

Salīdzinot ar situāciju 2016. gadā, SBSP piedāvājums bērniem ar FT kopumā ir būtiski 
palielinājies – konkrētus pakalpojumus nodrošina vairāk pašvaldību un vairāk pakalpojumu 
sniedzēju. Kopumā gan 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, lielākajā daļā LPR pašvaldību 
tiek sniegti tādi SBSP pilngadīgām personām ar GRT kā aprūpe mājās (9 no 9 pašvaldībām; 
kopumā 20 pakalpojumu sniedzēju), dienas aprūpes centrs (attiecīgi – 8 no 9; 18) un sociālā 
rehabilitācija (6 no 9; 8). Aptuveni pusē pašvaldību pieejami arī krīzes centra pakalpojumi (5 
no 9; 7), specializētās darbnīcas (5 no 9; 7) un grupu dzīvokļi (4 no 9; 6). Savukārt tikai dažās 
pašvaldībās pieejami tādi pakalpojumi kā grupu dzīvokļi (4 no 9; 6), dienas centrs (3 no 9; 4), 
pusceļa māja (1 no 9; 1). (Skatīt tabulu nr. 15.) 

 
5 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. Pieņemts: 31.10.2002. Stājies spēkā: 01.01.2003. Pieejams: 
https://likumi.lv/doc.php?id=68488 
6 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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Visās jaunizveidotajās pašvaldībās tiek nodrošināti kādi no SBSP pilngadīgām personām ar 
GRT. Ja analizē situāciju pašvaldību dalījumā pirms administratīvi teritoriālās reformas, tad 
novērojams, ka neviens SBSP šai mērķgrupai netiek nodrošināts Baltinavas, Dagdas,  
Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novados. 

Salīdzinot ar situāciju 2016. gadā, SBSP piedāvājums pilngadīgām personām ar GRT 
kopumā ir būtiski palielinājies, īpaši attiecībā uz aprūpi mājās, specializētām darbnīcām, 
dienas aprūpes centriem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem. 

 

5.3. Bērniem ārpusģimenes aprūpē 

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra datiem, SBSP bērniem ārpusģimenes 
aprūpē ir pieejami tikai dažās pašvaldībās. Lai gan audžuģimenes ir visās jaunizveidotajās 
pašvaldībās (to kopskaits 2019. gadā bijis 95), citi pakalpojumi ir tikai retajā pašvaldībā – 
krīzes centrs tikai 2, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tikai 3, bet dienas centrs un jauniešu 
māja tikai 1 pašvaldībā. (Skatīt tabulu nr. 16.)  

Salīdzinot ar situāciju 2016. gadā, SBSP piedāvājums bērniem ārpusģimenes aprūpē 
kopumā nav būtiski mainījies. Audžuģimeņu skaits kopumā LPR ir palielinājies, bet tas noticis 
uz tā rēķina, ka skaits būtiski audzis Daugavpils pilsētā un Daugavpils novadā, kamēr pārējās 
pašvaldībās audžuģimeņu skaits nav būtiski mainījies. 
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Tabula 14. Bērniem ar FT pieejamie SBSP 
Datu avots: Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs. Dati no reģistra iegūti 2022. gada 22. martā. 

  Aprūpe mājās Krīzes centrs Dienas aprūpes 
centrs 

Sociālās 
rehabilitācijas 

institūcija 

Dienas centrs Atelpas brīdis Ģimenes asistents 

LPR kopā: 
Pašvaldību skaits 

7 no 9 6 no 9 7 no 9 7 no 9 3 no 9 3 no 9 1 no 9 

LPR kopā: 
Pakalpojumu 

sniedzēju skaits 
13 10 13 19 3 3 1 

Daugavpils 
valstspilsēta 

       

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

Daugavpils pilsētas 
pašvaldības iestāde 
“Daudzfunkcionālais 
sociālo pakalpojumu 
centrs “Priedīte””, 
Turaidas iela 36, 
Daugavpils, LV-5417 

Daugavpils pilsētas 
pašvaldības iestāde 
"Daudzfunkcionālais 
sociālo pakalpojumu 
centrs "Priedīte"", 
Turaidas iela 36, 
Daugavpils, LV-5417 

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 
“Daudzfunkcionālais 
sociālo pakalpojumu 
centrs “Priedīte””, 
Turaidas iela 36, 
Daugavpils, LV-5417 

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

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

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

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

   

   VSIA "Daugavpils 
psihoneiroloģiskā 
slimnīca", Lielā Dārza 
iela 60/62, Daugavpils, 
LV-5417 

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

   

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

   

    Biedrība “Latgales 
Autisma, sociālās 
rehabilitācijas un 
attīstības centrs 
VALENSIA”, Muitas iela 
1, Daugavpils, LV-5401 

   

Rēzeknes 
valstspilsēta 

       

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

Rēzeknes valstspilsētas 
domes pārvalde 
"Sociālais dienests" 
Sociālo pakalpojumu 
nodaļas Dienas aprūpes 
un rehabilitācijas centrs 
"SPĀRĪTE", Zemnieku 
iela 16A, Rēzekne, LV-
4601 

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

Rēzeknes pilsētas 
domes pārvaldes 
"Sociālais dienests" 
Atbalsta nodaļa, Raiņa 
iela 9B, Rēzekne, LV-
4601 
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  Aprūpe mājās Krīzes centrs Dienas aprūpes 
centrs 

Sociālās 
rehabilitācijas 

institūcija 

Dienas centrs Atelpas brīdis Ģimenes asistents 

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

Rēzeknes valstspilsētas 
domes pārvalde 
"Sociālais dienests" 
Sociālo pakalpojumu 
nodaļas Dienas aprūpes 
un rehabilitācijas centrs 
"SPĀRĪTE", Zemnieku 
iela 16A, Rēzekne, LV-
4601 

   

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

   

    Biedrība “Centrs 
MARTA” Rēzeknes 
filiāle, Viļānu iela 10, 
Rēzekne, LV-4601 

   

Augšdaugavas 
novads 

       

Daugavpils novads  Augšdaugavas novada 
pašvaldības Sociālā 
atbalsta un aprūpes 
centrs "Avots" 
struktūrvienība atbalsta 
centrs "Avotiņi", 
Daugavas iela 4, Krauja, 
Naujenes pag., 
Augšdaugavas nov., LV-
5451 

 Augšdaugavas novada 
pašvaldība Sociālā 
atbalsta un aprūpes 
centrs Avots Sociālās 
rehabilitācijas centrs 
bērniem ar 
funkcionāliem 
traucējumiem, 
Daugavas iela 2, Krauja, 
Naujenes pag., 
Augšdaugavas nov., LV-
5451 

   

  Augšdaugavas novada 
Sociālā dienesta Krīzes 
centrs, Lielā iela 43, 
Kalupe, Kalupes pag., 
Augšdaugavas nov., LV-
5450 

     

Ilūkstes novads        

Balvu novads        

Baltinavas novads        

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

 Balvu novada Sociālās 
pārvaldes 
Daudzfunkcionālais 
sociālo pakalpojuma 
centrs, Vidzemes iela 
2B, Balvi, Balvu nov., 
LV-4501 

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

   

   Balvu novada Sociālās 
pārvaldes Dienas 
aprūpes centrs , Skolas 

Balvu novada Sociālās 
pārvaldes 
Daudzfunkcionālais 
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  Aprūpe mājās Krīzes centrs Dienas aprūpes 
centrs 

Sociālās 
rehabilitācijas 

institūcija 

Dienas centrs Atelpas brīdis Ģimenes asistents 

iela 1, Benislava, 
Lazdukalna pag., Balvu 
nov., LV-4577 

sociālo pakalpojuma 
centrs, Vidzemes iela 
2B, Balvi, Balvu nov., 
LV-4501 

    Balvu novada Sociālās 
pārvaldes Sociālās 
rehabilitācijas centrs, 
Tautas iela 6, Viļaka, 
Balvu nov., LV-4583 

   

    Atbalsta māja Brīvupes", 
Brīvupes, Tutinava, 
Kubulu pag., Balvu nov., 
LV-4501 

   

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

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

     

Viļakas novads Viļakas novada 
Sociālais dienests, 
Parka iela 2, Viļaka, 
Balvu nov., LV-4583 

      

Krāslavas novads        

Dagdas novads        

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

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

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

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

 

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

     

  Biedrība ĢIMENES 
ATBALSTA CENTRS 
ATVĒRTĪBA, Brīvības 
iela 28 - 10, Krāslava, 
Krāslavas nov., LV-5601 

     

Līvānu novads        

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

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

    

   Biedrības "Baltā māja" , 
Stacijas iela 2, Līvāni, 
Līvānu nov., LV-5316 
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  Aprūpe mājās Krīzes centrs Dienas aprūpes 
centrs 

Sociālās 
rehabilitācijas 

institūcija 

Dienas centrs Atelpas brīdis Ģimenes asistents 

Ludzas novads        

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

      

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

 Kārsavas novada 
pašvaldības Sociālā 
dienesta 
Daudzfunkcionālais 
sociālo pakalpojumu 
centrs, Teātra iela 10, 
Kārsava, Ludzas nov., 
LV-5717 

Kārsavas novada 
pašvaldības Sociālā 
dienesta 
Daudzfunkcionālais 
sociālo pakalpojumu 
centrs, Teātra iela 10, 
Kārsava, Ludzas nov., 
LV-5717 

   

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

 Ludzas novada Sociālā 
dienesta 
Daudzfunkcionālais 
Sociālo pakalpojumu 
centrs, 18. novembra 
iela 17A, Ludza, Ludzas 
nov., LV-5701 

Ludzas novada Sociālā 
dienesta 
Daudzfunkcionālais 
Sociālo pakalpojumu 
centrs, 18. novembra 
iela 17A, Ludza, Ludzas 
nov., LV-5701 

   

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

      

Zilupes novads        

Preiļu novads        

Aglonas novads        

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 pag., 
Preiļu nov., LV-5301 

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

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

   

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

  Preiļu novada 
Labklājības pārvaldes 
Sociālais dienests, 
Jaunatnes iela 1, Līči, 
Preiļu pag., Preiļu nov., 
LV-5301 

   

Riebiņu novads        

Vārkavas novads        

Rēzeknes novads        

Rēzeknes novads   Ilzeskalna lauku sieviešu 
biedrības "Mājupceļš" 
dienas aprūpes centrs 
"Sniedz roku", Centra 
iela 4, Ilzeskalns, 

  Rēzeknes novada 
pašvaldības Tiskādu 
bērnu nama "Atelpas 
brīdis", Ezera iela 24, 
Vecružina, Silmalas 
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  Aprūpe mājās Krīzes centrs Dienas aprūpes 
centrs 

Sociālās 
rehabilitācijas 

institūcija 

Dienas centrs Atelpas brīdis Ģimenes asistents 

Ilzeskalna pag., 
Rēzeknes nov., LV-4619 

pag., Rēzeknes nov., 
LV-4636 

Viļānu novads Viļānu novada 
pašvaldības Sociālais 
dienests, Kultūras 
laukums 1A, Viļāni, 
Rēzeknes nov., LV-4650 

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

  

 
Tabula 15. Pilngadīgām personām ar GRT pieejamie SBSP 
Datu avots: Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs. Dati no reģistra iegūti 2022. gada 22. martā. 

  Aprūpe mājās Grupu dzīvokļi Specializētās 
darbnīcas 

Dienas aprūpes 
centrs 

Dienas centrs Sociālās 
rehabilitācijas 

institūcija 

Pusceļa māja Krīzes centrs 

LPR kopā: 
Pašvaldību skaits 

9 no 9 4 no 9 5 no 9 8 no 9 3 no 9 6 no 9 1 no 9 5 no 9 

LPR kopā: 
Pakalpojumu 

sniedzēju skaits 
20 6 7 18 4 8 1 7 

Daugavpils 
valstspilsēta 

        

 Biedrība "Latvijas 
Sarkanais Krusts", 
Krišjāņa Valdemāra 
iela 13, Daugavpils, 
LV-5401 

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

VSIA "Daugavpils 
psihoneiroloģiskā 
slimnīca" 
struktūrvienība 
Specializētās 
darbnīcas, Lielā 
Dārza iela 60/62, 
Daugavpils, LV-5417 

Biedrības "Latvijas 
Sarkanais Krusts" 
Daugavpils pilsētas 
komitejas Dienas 
centrs "Esam 
blakus"", 18. 
novembra iela 197V, 
Daugavpils, LV-5417 

VISA "Daugavpils 
psihoneiroloģiskā 
slimnīca", Lielā Dārza 
iela 60/62, 
Daugavpils, LV-5417 

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

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

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

Daugavpils pilsētas 
pašvaldības iestāde 
"Sociālais dienests" 
Sociālo pakalpojumu 
nodaļas Grupu 
dzīvokļi, 18. 
novembra iela 354V, 
Daugavpils, LV-5413 

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

Daugavpils pilsētas 
pašvaldības iestāde 
“Daudzfunkcionālais 
sociālo pakalpojumu 
centrs “Priedīte””, 
Turaidas iela 36, 
Daugavpils, LV-5417 

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

"Sociālā atbalsta un 
izglītības fonds" , 
struktūrvienība 
"Latgales ģimeņu 
atbalsta centrs 
"Daugavpils", Mazā 
Dārza iela 1 - 1, 
Daugavpils, LV-5404 

  

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

    

    VSIA "Daugavpils 
psihoneiroloģiskā 
slimnīca", Lielā Dārza 
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  Aprūpe mājās Grupu dzīvokļi Specializētās 
darbnīcas 

Dienas aprūpes 
centrs 

Dienas centrs Sociālās 
rehabilitācijas 

institūcija 

Pusceļa māja Krīzes centrs 

iela 60/62, 
Daugavpils, LV-5417 

Rēzeknes 
valstspilsēta 

        

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

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

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

Rēzeknes pilsētas 
domes pārvalde 
"Sociālais dienests", 
Zemnieku iela 16A, 
Rēzekne, LV-4601 

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

  

 Aprūpētāju birojs 
"Uzticība" IK, 
Zemnieku iela 16A, 
Rēzekne, LV-4601 

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

    

Augšdaugavas 
novads 

Augšdaugavas 
novada Sociālais 
dienests, Rīgas iela 
2, Daugavpils, LV-
5401 

       

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

 Augšdaugavas 
novada pašvaldība 
Sociālā atbalsta un 
aprūpes centrs Avots 
Sociālās 
rehabilitācijas centrs 
bērniem ar 
funkcionāliem 
traucējumiem, 
Daugavas iela 2, 
Krauja, Naujenes 
pag., Augšdaugavas 
nov., LV-5451 

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

Augšdaugavas 
novada pašvaldības 
Sociālā atbalsta un 
aprūpes centrs 
"Avots" 
struktūrvienība 
atbalsta centrs 
"Avotiņi", Daugavas 
iela 4, Krauja, 
Naujenes pag., 
Augšdaugavas nov., 
LV-5451 

    Augšdaugavas 
novada Sociālais 
dienests, Miera iela 
12, Skrudaliena, 
Skrudalienas pag., 
Augšdaugavas nov., 
LV-5470 

   Augšdaugavas 
novada Sociālā 
dienesta Krīzes 
centrs, Lielā iela 43, 
Kalupe, Kalupes pag., 
Augšdaugavas nov., 
LV-5450 

Ilūkstes novads  Augšdaugavas 
novada Sociālā 
dienesta Grupu 
dzīvokļi "Pašuliene", 
4, Pašuliene, Šēderes 
pag., Augšdaugavas 
nov., LV-5474 

Augšdaugavas 
novada Sociālā 
dienesta 
Specializētās 
darbnīcas personām 
ar funkcionāliem 
traucējumiem  , 
Kastaņu iela 38A, 
Ilūkste, 
Augšdaugavas nov., 
LV-5447 

Augšdaugavas 
novada Sociālā 
dienesta Ilūkstes 
dienas aprūpes 
centrs personām ar 
garīga rakstura 
traucējumiem 
“Fēnikss”, Kastaņu 
iela 38A, Ilūkste, 
Augšdaugavas nov., 
LV-5447 
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  Aprūpe mājās Grupu dzīvokļi Specializētās 
darbnīcas 

Dienas aprūpes 
centrs 

Dienas centrs Sociālās 
rehabilitācijas 

institūcija 

Pusceļa māja Krīzes centrs 

Balvu novads         

Baltinavas novads         

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

Balvu novada 
Sociālās pārvaldes 
Daudzfunkcionālais 
sociālo pakalpojuma 
centrs, Liepu iela 2, 
Balvi, Balvu nov., LV-
4501 

Balvu novada 
Sociālās pārvaldes 
Daudzfunkcionālais 
sociālo pakalpojuma 
centrs, Vidzemes iela 
2B, Balvi, Balvu nov., 
LV-4501 

Balvu novada 
Sociālās pārvaldes 
Daudzfunkcionālais 
sociālo pakalpojuma 
centrs, Vidzemes iela 
2B, Balvi, Balvu nov., 
LV-4501 

 Biedrība "Mans 
patvērums", Brīvības 
iela 48, Balvi, Balvu 
nov., LV-4501 

  

  Balvu novada 
Sociālās pārvaldes 
Grupu dzīvoklis, 
Balvu iela 10, Viļaka, 
Balvu nov., LV-4583 

 Balvu novada 
Sociālās pārvaldes 
Dienas aprūpes 
centrs , Skolas iela 1, 
Benislava, 
Lazdukalna pag., 
Balvu nov., LV-4577 

 "Atbalsta māja 
Brīvupes", Brīvupes, 
Tutinava, Kubulu 
pag., Balvu nov., LV-
4501 

  

    Balvu novada 
Sociālās pārvaldes 
Dienas aprūpes 
centrs, Abrenes iela 
9, Viļaka, Balvu nov., 
LV-4583 

    

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

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

Viļakas novads Viļakas novada 
Sociālais dienests, 
Parka iela 2, Viļaka, 
Balvu nov., LV-4583 

       

Krāslavas novads         

Dagdas 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 

        Biedrība ĢIMENES 
ATBALSTA CENTRS 
ATVĒRTĪBA, Brīvības 
iela 28 - 10, Krāslava, 
Krāslavas nov., LV-
5601 
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  Aprūpe mājās Grupu dzīvokļi Specializētās 
darbnīcas 

Dienas aprūpes 
centrs 

Dienas centrs Sociālās 
rehabilitācijas 

institūcija 

Pusceļa māja Krīzes centrs 

Līvānu novads         

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

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

    

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

    

Ludzas novads         

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

       

Kārsavas novads Kārsavas novada 
pašvaldības Sociālā 
dienesta Mobilā 
aprūpes grupa, 
Aprūpes centrs, 
Mežvidi, Mežvidu 
pag., Ludzas nov., 
LV-5725 

 Kārsavas novada 
pašvaldības Sociālā 
dienesta 
Daudzfunkcionālais 
sociālo pakalpojumu 
centrs, Teātra iela 10, 
Kārsava, Ludzas 
nov., LV-5717 

Kārsavas novada 
pašvaldības Sociālā 
dienesta 
Daudzfunkcionālais 
sociālo pakalpojumu 
centrs, Teātra iela 10, 
Kārsava, Ludzas 
nov., LV-5717 

    

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

       

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

 Ludzas novada 
Sociālā dienesta 
Daudzfunkcionālais 
Sociālo pakalpojumu 
centrs, 18. novembra 
iela 17A, Ludza, 
Ludzas nov., LV-5701 

Ludzas novada 
Sociālā dienesta 
Daudzfunkcionālais 
sociālo pakalpojumu 
centrs, 18. novembra 
iela 17A, Ludza, 
Ludzas nov., LV-5701 

    

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

       

Zilupes novads Zilupes novada 
Sociālais dienests, 

Raiņa iela 13, Zilupe, 
Ludzas nov., LV-5751 

       

Preiļu novads         

Aglonas novads         

Preiļu novads Preiļu novada 
Labklājības pārvaldes 
Aprūpes mājās birojs, 
Aglonas iela 1A, 

Preiļu novada 
Labklājības pārvaldes 
Grupu dzīvokļi, 
Jaunatnes iela 1, Līči, 

 Preiļu novada 
Labklājības pārvaldes 
Dienas aprūpes 
centrs, Aglonas iela 

   Preiļu novada 
Labklājības pārvaldes 
Krīzes centrs, 
Jaunatnes iela 1, Līči, 
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  Aprūpe mājās Grupu dzīvokļi Specializētās 
darbnīcas 

Dienas aprūpes 
centrs 

Dienas centrs Sociālās 
rehabilitācijas 

institūcija 

Pusceļa māja Krīzes centrs 

Preiļi, Preiļu nov., LV-
5301 

Preiļu pag., Preiļu 
nov., LV-5301 

1A, Preiļi, Preiļu nov., 
LV-5301 

Preiļu pag., Preiļu 
nov., LV-5301 

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

       

Riebiņu novads         

Vārkavas novads         

Rēzeknes novads Rēzeknes novada 
pašvaldības Sociālais 
dienests, 
Atbrīvošanas aleja 
95A, Rēzekne, LV-
4601 

       

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

    

Viļānu novads Viļānu novada 
pašvaldības Sociālais 
dienests, Kultūras 
laukums 1A, Viļāni, 
Rēzeknes nov., LV-
4650 

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

SIA "Viļānu slimnīca" 
Sociālās aprūpes 
nodaļa, Rīgas iela 57, 
Viļāni, Rēzeknes 
nov., LV-4650 

  

 
Tabula 16. Bērniem ārpusģimenes aprūpē pieejamie SBSP 
Datu avots: Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs. Dati no reģistra iegūti 2022. gada 22. martā. Dati par audžuģimeņu skaitu: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas/LM sniegtā informācija 
par 2019.g. 

  Audžuģimenes (skaits) Krīzes centrs Sociālās rehabilitācijas 
institūcija 

Dienas centrs Jauniešu māja 

LPR kopā: 
Pašvaldību skaits 

9 no 9 2 no 9 3 no 9 1 no 9 1 no 9 

LPR kopā: 
Pakalpojumu 

sniedzēju skaits 
95 2 5 1 1 

Daugavpils 
valstspilsēta 

19     

   Biedrība “Latgales Autisma, sociālās 
rehabilitācijas un attīstības centrs 
VALENSIA”, Muitas iela 1, 
Daugavpils, LV-5401 
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  Audžuģimenes (skaits) Krīzes centrs Sociālās rehabilitācijas 
institūcija 

Dienas centrs Jauniešu māja 

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

  

   "Sociālā atbalsta un izglītības fonds" , 
struktūrvienība "Latgales ģimeņu 
atbalsta centrs "Daugavpils", Mazā 
Dārza iela 1 - 1, Daugavpils, LV-5404 

  

Rēzeknes 
valstspilsēta 

2     

    Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes 
"Sociālais dienests" Atbalsta nodaļa, 
Raiņa iela 9B, Rēzekne, LV-4601 

 

Augšdaugavas 
novads 

24     

Daugavpils novads 20 Augšdaugavas novada pašvaldības 
Sociālā atbalsta un aprūpes centrs 
"Avots" struktūrvienība atbalsta 
centrs "Avotiņi", Daugavas iela 4, 
Krauja, Naujenes pag., 
Augšdaugavas nov., LV-5451 

  Augšdaugavas novada pašvaldības 
Sociālā atbalsta un aprūpes centrs 
"Avots" struktūrvienība "Jauniešu 
māja", Daugavas iela 2, Krauja, 
Naujenes pag., Augšdaugavas nov., 
LV-5451 

Ilūkstes novads 4     

Balvu novads 4     

Baltinavas novads 0     

Balvu novads 2  Biedrība "Mans patvērums", Brīvības 
iela 48, Balvi, Balvu nov., LV-4501 

  

Rugāju novads 1     

Viļakas novads 1     

Krāslavas novads 28     

Dagdas novads 10     

Krāslavas novads 8  Krāslavas bērnu sociālās 
rehabilitācijas centrs "Mūsmājas", 
Pils iela 5, Krāslava, Krāslavas nov., 
LV-5601 

  

Līvānu novads 2     

Ludzas novads 8     

Ciblas novads 1     

Kārsavas novads 3     

Ludzas novads 0     

Zilupes novads 4     

Preiļu novads 11     



Latgales plānošanas reģions | Deinstitucionalizācijas plāns: Ieviešanas progresa izvērtējums  30 

 

  Audžuģimenes (skaits) Krīzes centrs Sociālās rehabilitācijas 
institūcija 

Dienas centrs Jauniešu māja 

Aglonas novads 6     

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

   

Riebiņu novads 4     

Vārkavas novads 0     

Rēzeknes novads 7     

Rēzeknes novads 6     

Viļānu novads 1     
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6. Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu veidojamo sociālo 
pakalpojumu ieviešanas progress 

LPR DI plāna ieviešana tika 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 joprojām procesā ir SBSP infrastruktūras izveide (lielākajā daļā pašvaldību šie darbi ir 
jau pabeigti un uzsākta pakalpojumu sniegšana, bet atsevišķās pašvaldībās dažādu iemeslu 
dēļ (skatīt informāciju tabulās) infrastruktūras izveide ir iekavējusies un vēl tiek turpināta). Lai 
noskaidrotu, kādā stadijā ir katras pašvaldības īstenotie ERAF atbalstītie SBSP veidošanas 
projekti, tika apzinātas visas projektā iesaistītās pašvaldības. 

Šajā nodaļā informācija pārskatāmībai tiek sniegta atbilstoši pašvaldību dalījumam pirms 
administratīvi teritoriālās reformas. 

Bērniem ar FT veidojamās SBSP infrastruktūras projekti šobrīd lielākajā daļā pašvaldību ir 
pabeigti un uzsākta pakalpojumu sniegšana tajos (Daugavpils pilsēta, Rēzeknes pilsēta, 
Daugavpils novads, Balvu novads, Rugāju novads, Viļakas novads, Kārsavas novads, 
Ludzas novads, Preiļu novads). Atsevišķās pašvaldībās infrastruktūras izveide iekavējusies 
un vēl tiek veikti darbi. Rēzeknes pilsētā tiek turpināta baseinu telpu atjaunošana, ko plānots 
pabeigt līdz šī gada augustam. Krāslavas novadā dienas aprūpes centra un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu centra izveide tiek turpināta, meklējot risinājumus papildu 
finansējuma piesaistei, kā arī rosinot grozījumus projektā, samazinot telpu apjomu. Rēzeknes 
novadā infrastruktūras būvdarbi ir pabeigti, bet vēl tiek turpināta aprīkojuma iegāde, un 
pakalpojumu sniegšanas uzsākšana plānota šī gada jūlijā. Savukārt Viļānu novadā rosinātas 
izmaiņas sākotnēji plānotajā infrastruktūras plānā, paredzot sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu centru veidot Tiskādos. (Skatīt tabulu nr. 17a.) 

Arī pilngadīgām personām ar GRT veidojamās SBSP infrastruktūras projekti lielākajā daļā 
pašvaldību ir pabeigti un tajos uzsākta pakalpojumu sniegšana (Daugavpils pilsēta, Ilūkstes 
novads, Balvu novads, Rugāju novads, Viļakas novads, Kārsavas novads, Ludzas novads, 
Kārsavas novads, Preiļu novads). Rēzeknes pilsētā vēl tiek turpināti darbi grupu dzīvokļu 
infrastruktūrā (daļā notiek būvdarbi, daļā tiek sagatavota objekta nodošana ekspluatācijā), kā 
arī specializēto darbnīcu infrastruktūrā (plānots pabeigt šī gada maija beigās). Daugavpils 
novadā ir uzsākta pakalpojumu sniegšana vienā no dienas aprūpes centriem, bet otrā dienas 
aprūpes centrā, kā arī grupu dzīvokļos un specializētās darbnīcās būvdarbi ir noslēgušies, 
bet notiek telpu aprīkošana, lai šī gada jūnijā uzsāktu pakalpojumu sniegšanu. Krāslavas 
novadā infrastruktūras projekts aizkavējies, jo tiek meklētas papildu finansējuma iespējas, tai 
skaitā, iespējams, pašvaldība rosinās projekta grozījumus ar termiņa pagarinājumu (dienas 
aprūpes centra izveide aizkavējusies ar telpu atbrīvošanu saistīto problēmu dēļ). Rēzeknes 
novadā grupu dzīvokļu infrastruktūras būvdarbi ir pabeigti, bet notiek aprīkojuma iepirkums, 
un pakalpojumus plānots uzsākt šī gada jūlijā. Savukārt Viļānu novadā rosinātas izmaiņas 
sākotnēji plānotajā infrastruktūras plānā, paredzot grupu dzīvokļus, dienas aprūpes centru 
un specializētās darbnīcas izvietot vieglas konstrukcijas tipa jaunbūvēs, tādējādi mainot 
sākotnēji plānotās atrašanās vietas. Šobrīd pašvaldība projekta īstenošanas termiņu plāno 
līdz 2022. gada decembrim. (Skatīt tabulu nr. 17b.) 

ĢVPP infrastruktūra tiek veidota 3 pašvaldībās – Daugavpils pilsētā un Daugavpils novadā 
jau ir uzsākta pakalpojumu sniegšana. Krāslavas novadā aizkavējusies ĢVPP infrastruktūras 
izveide – ir noslēdzies būvdarbu iepirkums un tiek slēgts līgums, kura termiņš būs 8 mēneši. 
Papildus pašvaldība informē, ka meklē papildu finansējuma iespējas, tai skaitā plāno rosināt 
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projekta izmaiņas attiecībā uz attiecināmo izmaksu palielināšanu, lai saņemtu aizdevumu 
Valsts kasē. (Skatīt tabulu nr. 17c.) 

Tabula 17a. Ar ERAF atbalstu veidojamo SBSP bērniem ar FT ieviešanas progress pašvaldībās 
Datu avots: Pašvaldību sniegtā informācija (par stāvokli uz 2022. gada 8. martu). 
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 
valstspilsēta 

   

Daugavpils 
valstspilsēta 

DAC 20 Tiek sniegti pakalpojumi. 

SRPC 20 SPS reģistrācijas procesā. 

Atelpas brīdis 6 Tiek sniegti pakalpojumi. 

Rēzeknes 
valstspilsēta 

   

Rēzeknes 
valstspilsēta 

DAC 20 1. Zemnieku iela 16A, Rēzekne 2.stāva pārbūves un teritorijas 
labiekārtošanas būvdarbi. Objekts nodots ekspluatācijā 17.09.2021. 
06.10.2021. reģistrēti SPS pakalpojumi. Notiek pakalpojumu 
sniegšana. 

2. Baseinu telpu atjaunošana Zemnieku ielā 16A 24.02.2022. ir 
izsludināts iepirkums būvdarbiem. Iesniegšanas termiņš: 
15.03.2022. Plānotais būvdarbu laiks – 5 mēneši no līguma 
noslēgšanas dienas. 

SRPC 36 

Augšdaugavas 
novads 

   

Daugavpils novads SRPC 24 Tiek sniegti pakalpojumi. 

Balvu novads    

Balvu novads DAC 10 Tiek sniegti pakalpojumi. 

SRPC 20 Tiek sniegti pakalpojumi. 

Rugāju novads DAC 8 Tiek sniegti pakalpojumi. 

Viļakas novads SRPC 15 Tiek sniegti pakalpojumi. 

Krāslavas novads    

Krāslavas novads DAC 8 Plānots 2022. Tiek meklēti papildu finanšu avoti cenu sadārdzinājumam, 
iespējams, rosinot projekta grozījumus, samazinot piedāvāto pakalpojumu 
(telpu) apjomu. 

SRPC 19 

Ludzas novads    

Kārsavas novads DAC 8 Tiek sniegti pakalpojumi. 

SRPC 12 Tiek sniegti pakalpojumi. 

Ludzas novads DAC 8 Tiek sniegti pakalpojumi. 

SRPC 30 Tiek sniegti pakalpojumi. 

Preiļu novads    

Preiļu novads SRPC 8 Tiek sniegti pakalpojumi. 

Rēzeknes novads    

Rēzeknes novads DAC 10 Būvdarbi ēkā pabeigti, tiek veikts aprīkojuma iepirkums, lai varētu sākt 
pakalpojumus piedāvāt no 07.2022. 

SRPC 30 

Atelpas brīdis 6 

Viļānu novads SRPC 17 Pašvaldība, izvērtējot projekta ieviešanas gaitu, nepieciešamos finanšu 
resursus, ņemot vērā tirgū esošo materiālu un darbaspēku izmaksu 
sadārdzinājumu un izskatot alternatīvus pakalpojuma izveidei 
nepieciešamās infrastruktūras variantus secina, ka Viļānu novada 
pašvaldībā sākotnēji plānotā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras risinājuma ieviešanā ir radušies būtiski apstākļi, kuru dēļ 
nepieciešama LPR DI plānā iekļautā Viļānu novada pašvaldības 
infrastruktūras attīstības risinājumu maiņa DI plānā noteiktajās adresēs. 
Lai nodrošinātu Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 
2018.-2020.g.  iekļauto pakalpojumu izveidošanu, nepieciešams veikt 
grozījumus Viļānu novada pašvaldības domes 2019.gada 24.aprīļa 
lēmumā Nr.5 32 § „Par Latgales plānošanas reģiona 
deinstitucionalizācijas plāna 2018.-2020.g. saskaņošanu un dalību plāna 
īstenošanā”, mainot projekta īstenošanas adreses - rehabilitācijas 
pakalpojuma bērniem ar FT sniegšanas vietu pārceļot uz Tiskādiem, 
Rēzeknes novads. 
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Tabula 18b. Ar ERAF atbalstu veidojamo SBSP pilngadīgām personām ar GRT ieviešanas progress pašvaldībās 
Datu avots: Pašvaldību sniegtā informācija (par stāvokli uz 2022. gada 8. martu). 
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 
valstspilsēta 

   

Daugavpils 
valstspilsēta 

Grupu dzīvokļi 12 Tiek sniegti pakalpojumi. 

Specializētās 
darbnīcas 

27 Tiek sniegti pakalpojumi. 

Rēzeknes 
valstspilsēta 

   

Rēzeknes 
valstspilsēta 

Grupu dzīvokļi 18 1. Ēkas Atbrīvošanas alejā 147a, Rēzeknē pārbūves un piegulošās 
teritorijas labiekārtošana būvdarbi. Būvdarbi tuvojas noslēgumam, 
darbu pabeigšanas termiņš 25.03.2022. 

2. Dzīvokļa Atbrīvošanas alejā 151-3A, Rēzeknē vienkāršotās 
atjaunošanas būvdarbi. Būvdarbi pabeigti 28.02.2022, uzsākts 
objekta nodošanas ekspluatācijā process. 

DAC 30 1. Dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu izveide personām 
ar GRT Viļānu ielā 10, Rēzeknē. Objekts nodots ekspluatācijā 
01.02.2021., 10.08.2021. reģistrēts pakalpojums: dienas aprūpes 
centrs, 11.08.2021. specializētās darbnīcas. Notiek pakalpojumu 
sniegšana. 

2. Būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamās dokumentācijas 
izstrāde un būvdarbi vides pieejamības nodrošināšanai Viļānu ielā 
10, Rēzeknē. Līgums noslēgts 25.11.2021., darbu pabeigšanas 
termiņš 24.05.2022. 

Specializētās 
darbnīcas 

20 

Augšdaugavas 
novads 

   

Daugavpils novads Grupu dzīvokļi 16 07.03.2022. noslēgušies būvdarbi, ēka pieņemta ekspluatācijā. Līdz 
30.06.tiks iegādātas mēbeles un aprīkojums un varēs sākt pakalpojuma 
sniegšanu. 

DAC 1 35 Tiek sniegti pakalpojumi. 

DAC 2 No 31.08.2021.reģistrēts LM SPS reģistrā, pakalpojumi vēl netiek sniegti. 

Specializētās 
darbnīcas 

20 07.03.2022. noslēgušies būvdarbi, ēka pieņemta ekspluatācijā. Līdz 
30.06. tiks iegādātas mēbeles un aprīkojums un varēs sākt pakalpojuma 
sniegšanu. 

Ilūkstes novads Grupu dzīvokļi 16 Tiek sniegti pakalpojumi. 

DAC 14 Tiek sniegti pakalpojumi. 

Specializētās 
darbnīcas 

8 Tiek sniegti pakalpojumi. 

Balvu novads    

Balvu novads Grupu dzīvokļi 16 Tiek sniegti pakalpojumi. 

DAC 20 Tiek sniegti pakalpojumi. 

Specializētās 
darbnīcas 

16 Tiek sniegti pakalpojumi. 

Rugāju novads DAC 8 Tiek sniegti pakalpojumi. 

Viļakas novads Grupu dzīvokļi 10 Tiek sniegti pakalpojumi. 

DAC 8 Tiek sniegti pakalpojumi. 

Krāslavas novads    

Krāslavas novads Grupu dzīvokļi 8 Tika meklētas alternatīvas vietas izvēlei saistībā ar veikto administratīvi 
teritoriālo reformu. Tiek gatavots darba uzdevums projektēšanai. Tiek 
meklēti papildu finanšu avoti cenu sadārdzinājumam. Iespējams, tiks 
rosināti projekta grozījumi saistībā ar termiņa pagarinājumu. 

DAC 10 Plānots 2022. Aizkavējusies secīgi saistītā aktivitāte SAM 8.1.2. projektā 
saistībā ar telpu atbrīvošanu. Tiek meklēti papildu finanšu avoti cenu 
sadārdzinājumam. 

Ludzas novads    

Kārsavas novads DAC 10 Tiek sniegti pakalpojumi. 

Specializētās 
darbnīcas 

6 Tiek sniegti pakalpojumi. 

Ludzas novads DAC 30 Tiek sniegti pakalpojumi. 

Specializētās 
darbnīcas 
 

16 Tiek sniegti pakalpojumi. 
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Pašvaldība Attīstāmie SBSP 
pakalpojumi 

Vietu skaits 
pakalpojumā 

Ieviešanas progress 

Preiļu novads    

Preiļu novads Grupu dzīvokļi 16 Tiek sniegti pakalpojumi. 

DAC 8 Tiek sniegti pakalpojumi. 

Rēzeknes novads    

Rēzeknes novads Grupu dzīvokļi 8 Būvdarbi ēkā pabeigti, tiek veikts aprīkojuma iepirkums, lai varētu sākt 
pakalpojumus piedāvāt no 07.2022. 

Viļānu novads Grupu dzīvokļi 16 Pašvaldība, izvērtējot projekta ieviešanas gaitu, nepieciešamos finanšu 
resursus, ņemot vērā tirgū esošo materiālu un darbaspēku izmaksu 
sadārdzinājumu un izskatot alternatīvus pakalpojuma izveidei 
nepieciešamās infrastruktūras variantus secina, ka Viļānu novada 
pašvaldībā sākotnēji plānotā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras risinājuma ieviešanā ir radušies būtiski apstākļi, kuru dēļ 
nepieciešama LPR DI plānā iekļautā Viļānu novada pašvaldības 
infrastruktūras attīstības risinājumu maiņa DI plānā noteiktajās adresēs. 
Lai nodrošinātu Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 
2018.-2020.g.  iekļauto pakalpojumu izveidošanu, nepieciešams veikt 
grozījumus Viļānu novada pašvaldības domes 2019.gada 24.aprīļa 
lēmumā Nr.5 32 § „Par Latgales plānošanas reģiona 
deinstitucionalizācijas plāna 2018.-2020.g. saskaņošanu un dalību plāna 
īstenošanā”, mainot projekta īstenošanas adreses - grupu dzīvokļus, DAC 
un darbnīcas pieaugušajiem ar GTR izvietojot jaunbūvēs – vieglas 
konstrukcijas tipa mājās Viļānu pilsētā ar projekta īstenošanas termiņu ne 
vēlāk kā 12.2022. 

DAC 13 

Specializētās 
darbnīcas 
 

10 

 

Tabula 19c. Ar ERAF atbalstu veidojamo ĢVPP un Jauniešu māju ieviešanas progress pašvaldībās 
Datu avots: Pašvaldību sniegtā informācija (par stāvokli uz 2022. gada 8. martu). 

Pašvaldība Attīstāmie SBSP 
pakalpojumi 

Vietu skaits 
pakalpojumā 

Ieviešanas progress 

Daugavpils 
valstspilsēta 

   

Daugavpils 
valstspilsēta 

ĢVPP 20 Tiek sniegti pakalpojumi. 

Augšdaugavas 
novads 

   

Daugavpils novads ĢVPP 8 Tiek sniegti pakalpojumi. 

Jauniešu māja 8 Tiek sniegti pakalpojumi. 

Krāslavas novads    

Krāslavas novads ĢVPP 8 Beidzies būvdarbu iepirkums, tiek slēgts Būvdarbu līgums. Plānotie 
būvdarbi 8 mēneši. Tiek meklēti papildu finanšu avoti cenu 
sadārdzinājumam. Tiks rosināti projekta grozījumi saistībā ar 
attiecināmo izmaksu palielināšanu, lai varētu ņemt aizdevumu Valsts 
kasē. 

 

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

Pārskata periodā LPR deinstitucionalizācijas plānā grozījumi veikti 11 reizes (grozījumi 
apstiprināti SPAP attiecīgi 27.12.2018., 05.04.2019., 04.09.2019., 29.10.2019., 24.02.2020., 
25.05.2020., 25.09.2020., 27.11.2020., 3.02.2021., 28.06.2021., 24.08.2021.). Detalizētu 
informāciju par LPR deinstitucionalizācijas plānā veiktajiem grozījumiem skatīt Pielikumā 
nr.1. Turpinājumā sniegts grozījumu apkopojošs raksturojums un to ietekmes uz 
rezultatīvajiem rādītājiem pārskats. 

Šajā nodaļā informācija pārskatāmībai tiek sniegta atbilstoši pašvaldību dalījumam pirms 
administratīvi teritoriālās reformas. 
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Atbilstoši situācijai pēc 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 valstspilsēta, Rēzeknes novads, Krāslava, Viļāni, Balvi) 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; Viļānu novads, pārņemot vietas no Riebiņu novada, palielina grupu mājas 
pakalpojuma vietas pilngadīgām personām ar GRT, kā arī papildus ievieš specializēto 
darbnīcu pakalpojumus). 

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 136 vietas grupu dzīvokļa 
pakalpojuma sniegšanai (samazinājums par 4 vietām attiecībā pret sākotnējo LPR DI plānu), 
186 vietas dienas aprūpes centra pakalpojumu sniegšanai (-30 vietas) un 123 vietas 
specializēto darbnīcu pakalpojumā (atbilstoši sākotnējā LPR DI plāna redakcijā 
paredzētajam). 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. Viļānu novada pašvaldībā, pārņemot rādītājus un finansējumu 
no Riebiņu novada pašvaldības, tiek palielināts grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma 
personām ar GRT izveidojamo vietu skaits no 4 uz 16 vietām (8 vietas no Riebiņu novada 
pašvaldības un vēl 4 vietas papildus) un izveidots specializētās darbnīcas pakalpojums 
personām ar GRT ar 10 vietām (6 vietas no Riebiņu novada pašvaldības un vēl 4 vietas 
papildus). 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 
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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. 

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 2022. gada 21. martā. 
*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 11.groz. (apstiprināti SPAP 24.08.2021.). 

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^ 

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

389 / 363* 389^ 

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 2022. gada 21. martā. 
Piezīme: izmaiņas (kur tādas ir) norādītas skaitļos treknrakstā aiz daļsvītras, pārējos gadījumos izmaiņas nav veiktas. 
^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 / 136 216 / 186 123 52 / 36 34 / 8 

Daugavpils 
valstspilsēta 

20 20 6 12 -  27 20 10 / 0 

Rēzeknes 
valstspilsēta 

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

Augšdaugavas 
novads 

        

Daugavpils novads -  24 -  16 35 20 8 8 

Ilūkstes novads -  -  -  16 14 8 -  -  

Balvu novads         

Baltinavas novads -  -  -  -  -  -  -  -  

Balvu novads 10 20 -  16 20 16 -  -  

Rugāju novads 8 -  -  -  8 -  -  -  

Viļakas novads -  15 -  10 8 -  -  -  

Krāslavas novads         

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

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

Līvānu novads         

Līvānu novads Nepiedalās DI 

Ludzas novads         

Ciblas novads Nepiedalās DI 

Kārsavas novads 8 12 -  -  10 6 -  -  

Ludzas novads 8 30 -  -  30 16 -  -  
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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 

Zilupes novads -  -  -  -  -  -  -  -  

Preiļu novads         

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

Preiļu novads -  8 -  16 8 -  -  -  

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

Vārkavas novads -  -  -  -  -  -  -  -  

Rēzeknes novads         

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

Viļānu novads -  17 -  4 / 16 13 - / 10 -  -  
 

8. Kopsavilkums: LPR deinstitucionalizācijas plāna ieviešanas pārskata 
periodā raksturojums 

8.1. Deinstitucionalizācijas mērķgrupas: bērni ar funkcionāliem traucējumiem 

Saskaņā ar Labklājības ministrijas Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) datiem, 
2021. gada decembrī LPR ir 1 230 bērni ar invaliditāti. Pēdējo 6 gadu laikā (2016.-2021.) 
bērnu ar invaliditāti skaits LPR samazinājies par 92 jeb 7,0%. Statistika par bērnu ar 
funkcionēšanas traucējumiem skaitu liecina, ka pēdējo 6 gadu laikā samazinājies bērnu ar 
redzes, dzirdes un kustību traucējumiem skaits, bet pieaudzis – bērnu ar psihiskiem 
traucējumiem skaits (2021. gadā reģionā ir par 96 šādiem bērniem vairāk nekā bija 
2016. gadā). 

408 bērniem ar invaliditāti ir izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā 
ar smagiem FT, un tas ir par 90 bērniem vairāk nekā 2016. gadā (+28,0%). Bērni ar FT, 
kuriem izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar 
smagiem FT, līdz četru gadu vecumam (ieskaitot) LPR ir 61, un pēdējos 6 gados tas nav 
būtiski mainījies. 

Individuālo vajadzību izvērtējumi veikti un individuālie atbalsta plāni sagatavoti 483 bērniem 
ar FT, kas veido 39% no kopējā bērnu ar invaliditāti skaita plānošanas reģionā. 

No DI projekta ietvaros LPR izvērtētajiem 483 bērniem ar FT līdz 2021. gada beigām 
pakalpojumus bija saņēmuši kopumā 351 bērni (unikālās personas) – tas sastāda 81% pret 
kopējo projektā plānoto rādītāju. 285 bērni ir saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, 
107 bērni – sociālās aprūpes pakalpojumus, 31 bērns – dienas aprūpes centra pakalpojumus, 
bet 20 bērni – "atelpas brīža" pakalpojumus. Biežākie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 
bijuši: fizioterapija (133 bērni), reitterapija (114), masāža (90), kanisterapija (85). 

Par DI projekta ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem bērniem ar FT LPR pašvaldībām kopumā 
kompensēti izdevumi 681 354,21 EUR apmērā. 

 

8.2. Deinstitucionalizācijas mērķgrupas: pilngadīgas personas ar garīga rakstura 
traucējumiem 

Saskaņā ar Labklājības ministrijas Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) datiem, 
2021. gada decembrī LPR kopā ir 33 429 pilngadīgas personas ar invaliditāti. No tiem DI 
mērķa grupu atbilstoši MK 313 noteikumiem veido 11% jeb 3 831 personas (pilngadīgas 
personas ar GRT, kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes 



Latgales plānošanas reģions | Deinstitucionalizācijas plāns: Ieviešanas progresa izvērtējums  38 

 

grupa)). Pēdējo 6 gadu laikā pilngadīgu personu ar GRT skaits LPR palielinājies par 135 jeb 
3,7%. Statistika liecina, ka īpaši pieaudzis personu ar I invaliditātes grupu skaits (+12%). 

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 22 personas no VSAC ir pārcēlušās uz dzīvi sabiedrībā (19 no VSAC 
"Latgale" filiāles "Kalupe" un 3 no SIA “Veselības centrs Ilūkste”), tai skaitā 19 personas 
pārcēlušās uz kādu no Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām (visvairāk, 10, uz 
Daugavpils pilsētu), bet 3 – uz Vidzemes plānošanas reģionu. Tas sastāda 34% attiecībā 
pret kopējo projektā plānoto rādītāju (65 personas). 

No DI projekta ietvaros LPR izvērtētajām 462 pilngadīgām personām ar GRT līdz 2021. gada 
beigām pakalpojumus bija saņēmusi kopumā 171 unikālā persona – tas sastāda 44% pret 
kopējo projektā plānoto rādītāju. 

97 personas ir saņēmuši dienas aprūpes centra pakalpojumus, 67 – specializēto darbnīcu 
pakalpojumus, 36 – fizioterapeita individuālās konsultācijas, 34 – psihologa individuālās 
konsultācijas, 29 – grupu dzīvokļa pakalpojumus, 13 – atbalsta grupu un grupu nodarbību 
pakalpojumus. 3 personas saņēmušas psihiatra individuālās konsultācijas, 3 – aprūpes 
pakalpojumus, bet 1 persona – atelpas brīža pakalpojumu. 

Bijušie VSAC klienti pakalpojumus izmantojuši Daugavpils pilsētā (10 personas) un 
Augšdaugavas novadā (8 personas). 

Par DI projekta ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem pilngadīgām personām ar GRT LPR 
pašvaldībām kopumā kompensēti izdevumi 666 299,58 EUR apmērā. 

 

8.3. Deinstitucionalizācijas mērķgrupas: bērni ārpusģimenes aprūpē 

Saskaņā ar pašvaldību bāriņtiesu ikgadējo pārskatu datiem, 2020. gadā (jaunākie pieejamie 
dati) kopskaitā 1 026 LPR pašvaldību bērni atrodas ārpusģimenes aprūpē. Salīdzinot ar 
2016. gadu, ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits ir samazinājies par 312 personām jeb 
23%. 

68% jeb 693 bērni ievietoti aizbildņu ģimenēs, 24% jeb 250 – audžuģimenēs, bet 8% jeb 83 
atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās. Salīdzinot ar 
2016. gadu visbūtiskāk – par 64% jeb 145 personām – samazinājies to bērnu skaits, kuri 
atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās. Aizbildņu ģimenēs ievietoto bērnu skaits 
samazinājies par 204 personām jeb 23%, bet audžuģimenēs ievietoto bērnu skaits pieaudzis 
par 37 personām jeb 24%. 

 

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” (Preiļu novads), VSAC “Latgale” filiāle “Kalkūni” 
(Augšdaugavas novads), VSAC “Latgale” filiāle “Kalupe” (Augšdaugavas novads), VSIA 
“Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” (Daugavpils pilsēta), 1 pašvaldības institūcija 
(Sociālo pakalpojumu centrs “Pīlādzis” (Augšdaugavas novads)), 1 komercsabiedrība (SIA 
“Veselības centrs “Ilūkste”“ (Augšdaugavas novads)). 
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2021. gada decembrī šajās institūcijās atradās kopumā 818 personas ar GRT – tas ir par 125 
personām jeb 18% vairāk nekā pirms 6 gadiem. Visbūtiskāk (+98% jeb 80 personas) personu 
skaits pieaudzis VSAC "Latgale" filiālē "Kalkūni" – tas saistīts ar faktu, ka institūcijā izbeigta 
pakalpojumu sniegšana bērniem un telpas pielāgotas pakalpojumu sniegšanai pilngadīgām 
personām. Būtiski personu skaits pieaudzis arī SIA "Veselības centrs "Ilūkste"" (+85% jeb 57 
personas). Klientu skaits samazinājies VSAC "Latgale" filiālē "Krastiņi" (-17% jeb 19 
personas) un VSAC "Latgale" filiālē "Kalupe" (-8% jeb 17 personas). 

Bērniem ārpusģimenes aprūpē ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijā pakalpojumus līdz 2020. gadam sniedza 1 valsts institūcija (VSAC “Latgale” filiāle 
“Kalkūni”) un 5 pašvaldības institūcijas (Daugavpils pilsētas domes Bērnunams–patversme 
“Priedīte”, Naujenes bērnu nams (Daugavpils nov.)7, Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes 
“Sociālais dienests” Bērnu sociālo pakalpojumu centrs, Rēzeknes novada pašvaldības 
Tiskādu bērnu nams, Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrs “Mūsmājas”). Atbilstoši 
situācijai 2021. gada sākumā, 3 institūcijas turpina sniegt ilgstošas sociālās aprūpes 
pakalpojumus bērniem (Daugavpils pilsētas domes Bērnunams–patversme “Priedīte”, 
Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” Bērnu sociālo pakalpojumu centrs, 
Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nams) un 1 institūcija nodrošina “Jauniešu 
māja” pakalpojumu (Sociālā atbalsta un aprūpes centrs "Avots" struktūrvienība "Jauniešu 
māja", Augšdaugavas novads). 

2016. gadā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās LPR teritorijā 
atradās 244 bērni, bet 2020. gadā 41 bērns atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, 
un 8 jaunieši izmanto “Jauniešu māja” pakalpojumu. 

 

8.5. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēji 

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra datiem, lielākajā daļā LPR pašvaldību 
tiek sniegti tādi SBSP bērniem ar FT kā aprūpe mājās (7 no 9 pašvaldībām; kopumā 13 
pakalpojumu sniedzēju), krīzes centrs (attiecīgi – 6 no 9; 10), dienas aprūpes centrs (7 no 9; 
13) un sociālā rehabilitācija (7 no 9; 19). Bet tikai dažās pašvaldībās ir arī tādi pakalpojumi 
kā dienas centrs (3 no 9; 3), “atelpas brīdis” (3 no 9; 3), ģimenes asistents (1 no 9; 1). Visās 
jaunizveidotajās pašvaldībās tiek nodrošināti kādi no SBSP bērniem ar FT. Ja analizē 
situāciju pašvaldību dalījumā pirms administratīvi teritoriālās reformas, tad novērojams, ka 
neviens SBSP bērniem ar FT netiek nodrošināts Ilūkstes, Baltinavas, Dagdas, Zilupes, 
Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novados. Salīdzinot ar situāciju 2016. gadā, SBSP 
piedāvājums bērniem ar FT kopumā ir būtiski palielinājies – konkrētus pakalpojumus 
nodrošina vairāk pašvaldību un vairāk pakalpojumu sniedzēju. Kopumā gan 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, lielākajā daļā LPR pašvaldību 
tiek sniegti tādi SBSP pilngadīgām personām ar GRT kā aprūpe mājās (9 no 9 pašvaldībām; 
kopumā 20 pakalpojumu sniedzēju), dienas aprūpes centrs (attiecīgi – 8 no 9; 18) un sociālā 
rehabilitācija (6 no 9; 8). Aptuveni pusē pašvaldību pieejami arī krīzes centra pakalpojumi (5 
no 9; 7), specializētās darbnīcas (5 no 9; 7) un grupu dzīvokļi (4 no 9; 6). Savukārt tikai dažās 
pašvaldībās pieejami tādi pakalpojumi kā grupu dzīvokļi (4 no 9; 6), dienas centrs (3 no 9; 4), 
pusceļa māja (1 no 9; 1). Visās jaunizveidotajās pašvaldībās tiek nodrošināti kādi no SBSP 

 
7 Ar 2020. gada 1. janvāri Daugavpils novada pašvaldības iestāde “Naujenes bērnu nams” mainīja nosaukumu uz “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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pilngadīgām personām ar GRT. Ja analizē situāciju pašvaldību dalījumā pirms administratīvi 
teritoriālās reformas, tad novērojams, ka neviens SBSP šai mērķgrupai netiek nodrošināts 
Baltinavas, Dagdas,  Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novados. Salīdzinot ar situāciju 
2016. gadā, SBSP piedāvājums pilngadīgām personām ar GRT kopumā ir būtiski 
palielinājies, īpaši attiecībā uz aprūpi mājās, specializētām darbnīcām, dienas aprūpes 
centriem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem. 

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra datiem, SBSP bērniem ārpusģimenes 
aprūpē ir pieejami tikai dažās pašvaldībās. Lai gan audžuģimenes ir visās jaunizveidotajās 
pašvaldībās (to kopskaits 2019. gadā bijis 95), citi pakalpojumi ir tikai retajā pašvaldībā – 
krīzes centrs tikai 2, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tikai 3, bet dienas centrs un jauniešu 
māja tikai 1 pašvaldībā. Salīdzinot ar situāciju 2016. gadā, SBSP piedāvājums bērniem 
ārpusģimenes aprūpē kopumā nav būtiski mainījies. Audžuģimeņu skaits kopumā LPR ir 
palielinājies, bet tas noticis uz tā rēķina, ka skaits būtiski audzis Daugavpils pilsētā un 
Daugavpils novadā, kamēr pārējās pašvaldībās audžuģimeņu skaits nav būtiski mainījies. 

 

8.6. Secinājumi par LPR DI plāna ieviešanas progresu 

Pārskata periodā LPR deinstitucionalizācijas plānā grozījumi veikti 11 reizes (grozījumi 
apstiprināti SPAP attiecīgi 27.12.2018., 05.04.2019., 04.09.2019., 29.10.2019., 24.02.2020., 
25.05.2020., 25.09.2020., 27.11.2020., 3.02.2021., 28.06.2021., 24.08.2021.). Atbilstoši 
situācijai pēc 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 
valstspilsēta, Rēzeknes novads, Krāslava, Viļāni, Balvi) 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 pārņem pārējās 
LPR pašvaldības, nodrošinot kopējo rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un SBSP 
infrastruktūras izveidi. 

Bērniem ar FT veidojamās SBSP infrastruktūras projekti šobrīd lielākajā daļā pašvaldību ir 
pabeigti un uzsākta pakalpojumu sniegšana tajos (Daugavpils pilsēta, Rēzeknes pilsēta, 
Daugavpils novads, Balvu novads, Rugāju novads, Viļakas novads, Kārsavas novads, 
Ludzas novads, Preiļu novads). Atsevišķās pašvaldībās (Rēzeknes valstspilsēta, Rēzeknes 
novads, Viļānu novads) infrastruktūras izveide iekavējusies un vēl tiek veikti darbi. 

Arī pilngadīgām personām ar GRT veidojamās SBSP infrastruktūras projekti lielākajā daļā 
pašvaldību ir pabeigti un tajos uzsākta pakalpojumu sniegšana (Daugavpils pilsēta, Ilūkstes 
novads, Balvu novads, Rugāju novads, Viļakas novads, Kārsavas novads, Ludzas novads, 
Kārsavas novads, Preiļu novads). Dažās pašvaldībās infrastruktūras izveides darbi vēl 
turpinās (Rēzeknes valstspilsēta, Krāslavas novads, Viļānu novads). 

ĢVPP infrastruktūra tiek veidota 3 pašvaldībās – Daugavpils valstspilsētā un Daugavpils 
novadā jau ir uzsākta pakalpojumu sniegšana. Krāslavas novadā aizkavējusies ĢVPP 
infrastruktūras izveide. 

Atbilstoši plānotajam 2019. gadā tika uzsākta ESF finansēto pakalpojumu sniegšana. Līdz 
2021. gada beigām pakalpojumus bija saņēmuši kopumā 351 bērni ar FT (tas sastāda 81% 
pret kopējo projektā plānoto rādītāju) un 171 pilngadīgas personas ar GRT (tas sastāda 44% 
pret kopējo projektā plānoto rādītāju), tai skaitā 18 personas – bijušie VSAC klienti. 



Latgales plānošanas reģions | Deinstitucionalizācijas plāns: Ieviešanas progresa izvērtējums  41 

 

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) un meklēt 
risinājumus papildu finansējuma piesaistei, 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 neliela. Tā saistīta ar izmaiņām Latvijas administratīvi 
teritoriālajā iedalījumā (nepieciešamība pārgrupēt uzkrātos projekta īstenošanas un 
mērķgrupu raksturojuma datus, paralēli uzturot jauno un iepriekšējo administratīvi teritoriālā 
iedalījuma dalījumu), kā arī vīrusa Covid-19 radītajām sekām (izmaksu pieaugums). 
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Pielikums nr.1: 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.  

 

Grozījumi Nr.6 (apstiprināti SPAP 25.05.2020.) 

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

1. Viļānu novada pašvaldībā, pārņemot rādītājus un finansējumu no Riebiņu novada 
pašvaldības, tiek palielināts grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma personām ar garīga 
rakstura traucējumiem izveidojamo vietu skaits no 4 uz 16 vietām (8 vietas no Riebiņu novada 
pašvaldības un vēl 4 vietas papildus) un izveidots specializētās darbnīcas pakalpojums 
personām ar garīga rakstura traucējumiem ar 10 vietām (6 vietas no Riebiņu novada 
pašvaldības  un vēl 4 vietas papildus). 

2. Kārsavas novada pašvaldībā, veicot tehniskus precizējumus, precizējot plānotā 
infrastruktūras objekta – daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra (Dienas aprūpes 
centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem, Specializētā darbnīca personām ar garīga 
rakstura traucējumiem, Dienas aprūpes centrs bērniem ar smagiem funkcionāliem 
traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem) izveides adreses nomaiņu no Vienības ielas 52, Kārsavā un Teātra ielu 10, 
Kārsavā sakarā ar objekta lietošanas veida maiņu. DI plāna ietvaros plānoto sabiedrībā 
balstīto izveidojamo sociālo pakalpojumu faktiskā atrašanās vieta, tajā skaitā, izveidojamo 
vietu skaits un finansējums nav mainīts, fiziski ir mainīta tikai juridiskā adrese.  

Vienlaikus LPR ir veicis precizējumus 4.3.sadaļas "Sasniedzamie rezultatīvie rādītāji" tabulā 
Nr.30, samazinot plānotās pakalpojumu sniegšanas vietas bērniem un jauniešiem 
ārpusģimenes aprūpē, jo bērniem ārpusģimenes aprūpē pakalpojumi tiek attīstīti 3 
pašvaldībās (sākotnēji bija plānots 5 pašvaldībās), kopumā nodrošinot vietas ģimeniskai videi 
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pietuvinātā pakalpojumā 36 bērniem (sākotnēji plānots 52) un jauniešu mājas pakalpojumā 
8 bērniem (sākotnēji plānots 34). 

 

Grozījumi Nr.7 (apstiprināti SPAP 25.09.2020.) 

Saskaņā ar MK 20.12.2016. noteikumos Nr.871 “Darbības programmas "Izaugsme un 
nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu 
aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 
9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu 
īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 
(turpmāk – MK noteikumi Nr.871) noteikto darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 
piešķirto papildu SAM 9.3.1.1.pasākuma finansējumu, kas  pēc 2020. gada 1.novembra ir 
sadalāms starp pašvaldībām, balstoties uz KP VIS līdz 2020. gada 31. oktobrim ievadīto 
informāciju (ierosinātajiem projektu grozījumiem) par pašvaldību plānotajām kopējām 
attiecināmajām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides izmaksām, 
LPR lūdza sava reģiona pašvaldībām izvērtēt infrastruktūras izveidei plānoto finansējuma 
apmēru atbilstoši tā brīža pašvaldību noslēgtajiem līgumiem ar CFLA un pēc 
nepieciešamības precizēt iespējamo kopējo plānotā infrastruktūras izveidei nepieciešamā 
finansējuma apmēru, iesniedzot arī infrastruktūras izmaksu pieauguma pamatojošos 
dokumentus, pašvaldību lēmumus vai apliecinājumus.  

Tā rezultātā ierosinātie grozījumi Nr.7 skar izmaiņas Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Preiļu un 
Viļānu novada pašvaldībās tām plānoto izmaksu apmērā, kas objektīvi saistītas ar citas 
pašvaldības rādītāju un finansējuma pārņemšanu, DI plānā noteikto pakalpojumu 
infrastruktūras izveides sadārdzinājumu vai nepieciešamību veikt lielāku darbu apjomu. 

 

Grozījumi Nr.8 (apstiprināti SPAP 27.11.2020.) 

Atbildīgā iestāde atbilstoši Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumu Nr.871 “Darbības 
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt 
pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti 
neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu 
atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.871) 11.prim 3 punktā 
noteiktajai kārtībai ir noteikusi un aprēķinājusi 9.3.1.1.pasākuma papildu piešķirtā 
finansējuma (10.3 milj. EUR) daļas apmēru tām pašvaldībām, kuras sabiedrībā balstītu 
sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidē iegulda vairāk pašvaldību finansējuma kā 
minimāli nepieciešamo, iestrādājot pašvaldību papildu 9.3.1.1.pasākuma finansējuma daļas 
dalījumā pa finansējuma avotiem arī LPR DI plānā, un atbilstoši MK noteikumu Nr.871 
11.prim 3.6.apakšpunktā noteiktajai kārtībai ir rosinājusi tehniskos DI plāna grozījumus 
(9.3.1.1.pasākuma papildu finansējuma iegrāmatošanai pa finansējuma avotiem un attiecīga 
pašvaldību papildu ieguldāmā finansējuma daļas samazināšanai pašvaldību kopējās 
infrastruktūras izmaksās) virzīt izskatīšanai Sociālo pakalpojumu attīstības padomei.  

Ierosinātie grozījumi ietver tehniskus grozījumus LPR DI plāna 4.5.sadaļas “Nepieciešamais 
finansējums” tekstā un tabulā Nr.35 “LPR DI infrastruktūras kopējais plānotais finansējums 
dalījumā pa pašvaldībām”.  

9.3.1.1.pasākuma papildu finansējuma sadales starp pašvaldībām kārtība tika saskaņota ar 
pašvaldībām un to intereses pārstāvošajām apvienībām (Latvijas Pašvaldību savienību, 
Latvijas Lielo pilsētu asociāciju) MK noteikumu Nr.871 grozījumu saskaņošanas laikā šī gada 
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vasarā. Papildu piešķirtās 9.3.1.1.pasākuma finansējuma summas ar pašvaldībām atsevišķi 
netika skaņotas, jo to neparedz MK noteikumos Nr.871 noteiktā 9.3.1.1.papildu finansējuma 
sadales starp pašvaldībām kārtība. 

 

Grozījumi Nr.9 (apstiprināti SPAP 3.02.2021.) 

Ierosinātie grozījumi skar izmaiņas Balvu novada pašvaldības infrastruktūras attīstības 
risinājumā, paredzot mainīt DI plānā apstiprināto grupu dzīvokļa  pakalpojuma risinājumu. 
Saskaņā ar Balvu novada domes 14.06.2018. lēmumu “Par Latgales plānošanas reģiona 
deinstitucionalizācijas plānā 2018.-2020. gadam iekļauto Balvu novada pašvaldības 
infrastruktūras attīstības risinājumu, finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem un 
sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības saskaņošanu” (protokols Nr.4, 66.§) un 
saskaņoto LPR DI plānu, ēkā, kas atrodas Liepu ielā 2, Balvos, tika paredzēts izveidot 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu – grupu dzīvokļus 16 pilngadīgām personām ar 
garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – personas ar GRT), paredzot pilnīgu ēkas noslodzi 
minētajam pakalpojumam. Tā kā ēkā līdz 9.3.1.1.pasākuma īstenošanas uzsākšanai atradās 
sociālā dzīvojamā māja “Atvasara”, kurā dzīvoja 13 personas ar funkcionāliem traucējumiem, 
tad pašvaldību atrada risinājumu 11 sociālajās mājas “Atvasara” īrniekiem – personām ar 
viegliem un vidējiem funkcionāliem traucējumiem, piešķirot to rīcībā citas viņu vajadzībām 
atbilstošas dzīvojamās telpas. Tā kā pašvaldībai līdz šim brīdim nav izdevies atrisināt 
dzīvesvietas jautājumu divām personām ar smagiem kustību funkcionālajiem traucējumiem 
(1.invaliditātes grupa, pārvietojas ratiņkrēslā), jo nav iespēju piedāvāt viņu vajadzībām 
atbilstoši pielāgotas dzīvojamās telpas, tad personas turpina īrēt dzīvojamo platību Liepu ielā 
2, Balvos. Pašvaldība, izvērtējot situāciju, ir nolēmusi, ka grupu dzīvokļa pakalpojuma 
infrastruktūras izveide notiks daļā ēkas, attiecīgi pārējā daļa ēkas tiks izmantota sociālo 
dzīvokļu vajadzībām. Sociālo dzīvokļu īrnieki neizmantos DI mērķa grupai paredzētās 
koplietošanas telpas – virtuvi, atpūtas telpu, sanitārās telpas u.c. 

Ierosinātie grozījumi ietver redakcionālus grozījumus DI plāna 34. tabulā “Plānotais SBSP 
pilngadīgām personām ar GRT izvietojums un tā pamatojums”, precizējot informāciju objekta 
raksturojumā par Balvu novada grupu dzīvokli personām ar garīga rakstura traucējumiem no 
“Ēka tiks renovēta un pēc renovācijas tajā atradīsies tikai grupu dzīvokļi (pilnīga ēkas 
noslodze).” uz “Daļa ēkas tiks renovēta un tajā atradīsies grupu dzīvokļi 16 (sešpadsmit) 
personām ar garīga rakstura traucējumiem (daļēja ēkas noslodze). Nerenovētajā ēkas daļā 
atradīsies divi atsevišķi dzīvokļi personām ar kustību funkcionāliem traucējumiem, katrā 
dzīvoklī ir pieejama sava virtuve un sanitārais mezgls.” Ierosinātie grozījumi Balvu novada 
pašvaldības plānotajā infrastruktūras objekta aprakstā neatstāj ietekmi uz plānotajām 
izmaksām, projekta iznākuma un rezultātu rādītājiem, kā arī laika grafiku. Papildu ir veikti 
tehniski precizējumi DI plāna 35.tabulas “LPR DI infrastruktūras kopējais plānotais 
finansējums dalījumā pa pašvaldībām” sadaļas “Pašvaldības ieguldītais papildu finansējums” 
ierakstā par Ilūkstes novadu, precizējot summu no 9 459.35 EUR uz 9 279.35 EUR. 

 

Grozījumi Nr.10 (apstiprināti SPAP 28.06.2021.) 

Ierosinātie grozījumi ietver redakcionālas izmaiņas LPR DI plāna 33. tabulas "Plānotais 
SBSP bērniem ar FT izvietojums un tā pamatojums" 1.7.1. un 1.7.2. apakšpunktos - 
informācijas par objekta Teātra ielā 10, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717 aprakstošajā 
daļā, papildinot to ar šādu informāciju  "Pēc infrastruktūras izveides telpas tiks izmantotas 
tikai projektā plānoto pakalpojumu sniegšanai, bet NVO biedrībai "Sapratne" un Kārsavas 
Sociālā dienesta struktūrvienībai – mobilā brigāde (aprūpe mājās) tiks nodrošinātas citas 
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telpas" un 34. tabulas "Plānotais SBSP pilngadīgām personām ar GRT izvietojums un tā 
pamatojums" 1.7.3. un 1.7.4. apakšpunktos informācijas par objekta Teātra ielā 10, Kārsava, 
Kārsavas novads, LV-5717 aprakstošajā daļā, papildinot to ar šādu informāciju – "Pēc 
infrastruktūras izveides telpas tiks izmantotas tikai projektā plānoto pakalpojumu sniegšanai, 
bet NVO biedrībai "Sapratne" un Kārsavas Sociālā dienesta struktūrvienībai – mobilā brigāde 
(aprūpe mājās) tiks nodrošinātas citas telpas". 

Vienlaikus LM kā ES fondu atbildīgā iestāde ir ierosinājusi tehniskos grozījumus DI plāna 
31.tabulā “Kopsavilkums par plānotajiem SBSP DI mērķa grupām un to vietu skaitu 
pašvaldībās”, lai atspoguļotu un nodrošinātu vienveidīgu sociālās rehabilitācijas centru 
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem pakalpojumu (turpmāk – SRC) vietas uzskaites 
pieeju. 9.3.1.1. pasākuma ietvaros tādiem plānotajiem sabiedrībā balstītiem sociālajiem 
pakalpojumiem kā grupu dzīvoklis, dienas aprūpes centrs, specializētā darbnīca, “atelpas 
brīža” pakalpojums plānošanas reģionu DI plānos un pašvaldību īstenotajos projektos plāno 
faktisko vietu skaitu jeb vietu skaitu atbilstoši tam, cik liels mērķa grupas personu skaits fiziski 
vienlaikus var atrasties un saņemt pakalpojumu. Sākotnēji arī attiecībā uz SRC tika plānots, 
ka pakalpojumu vietu skaits tiks noteikts, balstoties uz SRC izveidojamo 
kabinetu/pakalpojumu skaitu to pašvaldību infrastruktūras risinājumos, kur to uz DI plāna 
izstrādes brīdi 2018. gadā bija iespējams noteikt. Taču 2019. gadā, uzsākoties aktīvai 
9.3.1.1. pasākuma projektu iesniegumu vērtēšanai, tika secināts, ka ļoti daudzu pašvaldību 
infrastruktūras risinājumu ietvaros uz projektu iesniegšanas un izvērtēšanas brīdi 
pašvaldībām vēl nebija skaidrība par precīzu izveidotajos SRC sniedzamo pakalpojumu 
klāstu vai izveidojamo kabinetu skaitu (projektu atlasē nebija nosacījums iesniegt augstas 
gatavības projektus). Lai nerastos nevienlīdzīga pieeja, Atbildīgā iestāde pieņēma lēmumu, 
ka turpmāk 9.3.1.1. pasākuma projektos SRC bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 
(turpmāk – bērni ar FT) tiek uzskaitīti kā viena izveidota pakalpojuma sniegšanas vieta, 
neatkarīgi no pakalpojumu veidiem un telpu skaita, kā arī tur pakalpojumus saņēmušo mērķa 
grupas personu skaita. Šāda rādītāja uzskaites pieeja pamatā tika izmantota 9.3.1.1. 
pasākuma projektu vērtēšanas komisijas darbā un projektos, kur SRC tika plānotas kā 
vairākas pakalpojumus vietas, sadarbības iestādes atzinumā un lēmumā par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu tika lūgts SRC projektā norādīt kā vienu 
pakalpojumu vietu. Šāda SRC rādītāja vērtības uzskaites pieeja tika pielietota arī ierosinot 
darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk – darbības programma) 
grozījumiem Nr. 5, ar kuriem tika ierosinātas izmaiņas iznākuma rādītāju vērtības uzskaites 
pieejā un iznākuma rādītāja definīcijā, apvienojot personām ar garīga rakstura traucējumiem 
un bērniem ar FT izveidojamo pakalpojuma vietu skaitu un nosakot tā sasniedzamo vērtību. 
Tāpat arī atbilstoši nozares normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SRC tiks reģistrēti kā viens 
sociālo pakalpojumu sniedzējs. 

 

Grozījumi Nr.11 (apstiprināti SPAP 24.08.2021.) 

Ierosinātie grozījumi ietver redakcionālās izmaiņas LPR DI plāna 33. tabulas "Plānotais 
SBSP bērniem ar FT izvietojums un tā pamatojums" 1.11.3. un 1.11.4. apakšpunktos 
informācijas par objekta Zemnieku iela 16A, Rēzekne, LV-4601 raksturojuma aprakstošajā 
daļā, papildinot to ar šādu informāciju - “DAC un SRPC izveide plānota pašvaldības īpašumā 
esošas ēkas 2.stāvā un 1.stāvā (pagrabstāvā). Būvniecības veids: pārbūve un vienkāršotā 
atjaunošana.”" un 34. tabulas "Plānotais SBSP pilngadīgām personām ar GRT izvietojums 
un tā pamatojums" 1.11.5. apakšpunktā informācijas par objekta Atbrīvošanās alejā 147A, 
Rēzeknē aprakstošajā daļā un atrašanās vietas adresē, papildinot atrašanās vietas adresi ar 
Rūpnīcas iela 6C, Rēzeknē, LV-4604 un objekta raksturojuma aprakstošajā daļā, papildinot 
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to ar šādu informāciju “Piebraucamā ceļa/stāvvietu izbūve, teritorijas labiekārtošana (t.sk. 
teritorijas nožogojums) un ārējo inženierkomunikāciju izbūve tiks veikta arī uz blakus 
pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības pēc adreses Rūpnīcas 6C, Rēzeknē. 
Ieguldījumi adresē Rūpnīcas 6C, Rēzeknē ir nepieciešami tikai teritorijas labiekārtošanas un 
piekļuves grupu dzīvokļu pakalpojuma sniegšanas vietai adresē Atbrīvošanas aleja 147A, 
Rēzeknē nodrošināšanai un adrese Rūpnīcas 6C, Rēzeknē netiks reģistrēta Sociālo 
pakalpojumu sniedzēju reģistrā kā grupu dzīvokļu pakalpojuma sniegšanas vieta.” 

 


