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Rīgas plānošanas 

reģions 

Vidzemes plānošanas 

reģions 

Kurzemes 

plānošanas reģions 

Zemgales plānošanas 

reģions 

Latgales plānošanas 

reģions 

 

Kopējais personu 

skaits, kuras kopš 

2015.  gada un līdz 

šim piedalās DI 

projektā 

 

Līdz 2020. gada 30. 

septembrim DI 

projekta ietvaros tika 

izvērtētas: 

- 641 pilngadīga 

persona ar 

GRT(t.sk. 201 

persona no 

VSAC); 

- 490 bērni ar FT; 

- 398 bērni no 

BSAC  

 

Līdz 2020. gada 30. 

septembrim 

pakalpojumus saņēma: 

-  173 pilngadīgas 

personas ar GRT; 

- 316 bērni ar FT; 

-118 bērnu ar FT 

likumiskie pārstāvji 

vai audžuģimene. 

 

Līdz 2020. gada 30. 

septembrim DI 

projekta ietvaros tika 

izvērtētas: 

- 475 pilngadīgas 

personas ar GRT 

(t.sk. 75 personas 

no VSAC); 

- 482 bērni ar FT; 

- 156 bērni no 

BSAC  

 

 

Līdz 2020. gada 

30.septembrim 

pakalpojumus saņem: 

-  99 pilngadīgas 

persona ar GRT;  

- 249 bērni ar FT; 

 - 73 bērnu ar FT 

likumiskie pārstāvji 

vai audžuģimene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Līdz 2020. gada 30. 

septembrim DI 

projekta ietvaros tika 

izvērtētas: 

- 394 pilngadīgas 

personas ar GRT 

(t.sk. 107 

personas no 

VSAC); 

- - 331 bērni ar FT;  

- - 126 bērni no BSAC 

-  

 

Līdz 2020. gada 30. 

septembrim 

pakalpojumus saņem: 

-  67 pilngadīgas 

personas ar GRT; 

- 169 bērni ar FT; 

- 110 bērnu ar FT 

likumiskie pārstāvji 

vai audžuģimene.  

 

Līdz 2020. gada 30. 

septembrim DI 

projekta ietvaros tika 

izvērtētas: 

- 387 pilngadīgas 

personas ar GRT 

(t.sk. 128 

personas no 

VSAC); 

- 392 bērni ar FT; 

- 239 bērni no 

BSAC.   

 

Līdz 2020. gada 30. 

septembrim 

pakalpojumus saņem: 

-  140 pilngadīgas 

personas ar GRT; 

- 262 bērni ar FT; 

- 151 bērnu ar FT 

likumiskie pārstāvji 

vai audžuģimene. 

Līdz 2020. gada 30. 

septembrim DI projekta 

ietvaros tika  

izvērtētas: 

- 462 pilngadīgas 

personas ar GRT 

 (t. sk. 100 personas 

no VSAC); 

 

- 403 bērniem ar FT; 

- 209 bērniem BSAC.  

 

 

Līdz 2020. gada 30. 

septembrim 

pakalpojumus saņēma: 

-  101 pilngadīga 

persona ar GRT; 

- 267  bērni ar FT; 

- 111 bērnu ar FT 

likumiskie pārstāvji 

vai audžuģimene.  
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