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Ievads – tiesībsargs Juris Jansons

I Koncepta tiesības dzīvot sabiedrībā valsts politikas trūkums un 
deinstitucionalizācijas (DI) process 

- Ineta Piļāne, tiesībsarga vietniece 

II Apstākļi valsts sociālās aprūpes centros (VSAC)

- Inga Šķestere, Biedrība “ Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” valdes 
priekšsēdētaja 
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I 
Koncepta tiesības dzīvot sabiedrībā 

valsts politikas trūkums un DI process
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• DI mērķis ir samazināt cilvēku skaitu VSAC un attīstīt sabiedrībā 
balstītos pakalpojumus pašvaldībās (gan tiem cilvēkiem, kuri iepriekš 
dzīvoja VSAC,  gan tiem, kas dzīvo ģimenēs). Ar papildu mērķi, lai 
ģimenēs dzīvojošos neievieto VSAC.

• DI procesā tiek izvērtēti gan VSAC, gan sabiedrībā dzīvojošie cilvēki

DI mērķis un jēga
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Cik daudz cilvēku piedalās DI procesā?
Rīgas plānošanas 

reģions
Vidzemes plānošanas 

reģions
Kurzemes 

plānošanas reģions
Zemgales 

plānošanas reģions
Latgales 

plānošanas 
reģions* 

DI projektā 
izvērtēto 
cilvēku skaits

641 pilngadīgie
490 bērni ar FT
398 bērni no 
BSAC

475 pilngadīgie
482 bērni ar FT
156 bērni no
BSAC

394 pilngadīgie
331 bērni ar FT
126 bērni no
BSAC

387 pilngadīgie
392 bērni ar FT
239 bērni no BSAC

462 pilngadīgie
403 bērni ar FT
209 bērni no 
BSAC

No tiem 
pilngadīgie ar 
GRT no VSAC

201 75 107 128 100

Sabiedrībā 
balstīto 
pakalpojumu 
saņēmušo 
cilvēku skaits

173 pilngadīgie
316 bērni ar FT

99 pilngadīgie
249 bērni ar FT

67 pilngadīgie
169 bērni ar FT

140 pilngadīgie
262 bērni ar FT

101 pilngadīgie
267 bērni ar FT

• Saskaņā ar Plānošanas reģionu sniegto informāciju uz 30.09.2020. 5



*Cilvēki, kas dzīvo VSAC, dati uz 01.01.2020 (Pieejams: http://www.lm.gov.lv/lv/nozares-politika/socialie-pakalpojumi/ilgstosas-socialas-aprupes-un-socialas-
rehabilitacijas-pakalpojumi
**Cilvēki, kas kopš 2015.gada līdz šim piedalās DI projektā, VSAC sniegtā informācija uz 2020. gada 1. oktobri 
***Cilvēki, kas kopš 2015.gada līdz šim DI projektā ir izstājušies no VSAC un saņem sabiedrībā balstītos pakalpojumus pašvaldībās, VSAC sniegtā informācija uz 
2020. gada 1. oktobri. Savukārt saskaņā ar Plānošanas reģionu sniegto informāciju uz 30.09.20250. izgājušo personu skaits DI projekta ietvaros ir vēl mazāks - 36 
personas.

Cik daudz pilngadīgo VSAC klientu 

piedalās DI procesā?

3513
cilvēku dzīvo VSAC*

67
cilvēki izgājuši no VSAC un 

dzīvo sabiedrībā***

353
cilvēki piedalās DI projektā**
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• DI projektā iesaistīts pavisam neliels VSAC klientu skaits

• Jēgpilnas aktivitātes DI projektā faktiski nenotiek

• Ievietojot cilvēku VSAC, cilvēka dzīves kvalitāte degradējas

Valstī nav stratēģijas un rīcības plāna, kā pilngadīgām personām ar 
smagu garīgu atpalicību nodrošināt iespēju dzīvot ģimeniskā vidē grupu 

mājā ar īpašo kopšanu

“Nevar sagatavot dzīvei sabiedrībā, 
ja cilvēks nedzīvo sabiedrībā”
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Cik izmaksā VSAC un sabiedrībā balstītie 

pakalpojumi? 

28,14
€ / dienā
VSAC**

17,84
€ / dienā

Sabiedrībā 
balstītie 

pakalpojumi***

*LM dati http://www.lm.gov.lv/lv/publikacijas-petijumi-un-statistika/statistika/valsts-statistika-socialo-pakalpojumu-un-socialas-
palidzibas-joma/gada-dati
**VSAC pakalpojums pilngadīgai personai svārstās robežās no 27,74 līdz 32,27 eur/ dienā, 
bet bērniem ir 101,66 eur/dienā, VSAC sniegtā informācija uz 2020. gada 1. oktobri 
***vidējās izmaksas svārstās no 12,37 līdz 24,34 eur/ dienā, apkopojot vairāku dienas centru un grupu dzīvokļu izmaksas uz 2020. gadā 

37.46
milj €/ 2013.gadā

50.85
milj €/ 2019.gadā

VSAC vajadzībām izlietoto 
līdzekļu kopapjoma pieaugums*
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• Nodibinājums “Fonds KOPĀ”: grupu dzīvokļu pakalpojums personām ar smagiem 
psihosociāliem traucējumiem, speciālās darbnīcas (šūšanas un veļas mazgāšanas) 
personām ar garīga rakstura traucējumiem

• Biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”: dienas aprūpes/nodarbinātības 
centrs personām ar smagiem un dziļiem garīgās attīstības traucējumiem

• Biedrība “Gaismas stars”: dienas aprūpes centrs personām ar psihosociāliem 
traucējumiem

• Biedrība “Rūpju bērns”: sociālais uzņēmums, kurā nodarbināti cilvēki ar 
funkcionāliem traucējumiem, tostarp garīga rakstura traucējumiem

• Biedrība “Cerību spārni”: dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas, sociālais 
uzņēmums Siguldā

• Un citi.

Latvijā jau šobrīd eksistējoši labie piemēri
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Evitas stāsts
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II 
Apstākļi VSAC
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Ēdiena video
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• Gadu gadiem konstatētie cilvēktiesību pārkāpumi – privātums, 
sadzīve, rehabilitācija, vide utt.

• Cilvēka dzīves kvalitāte vispār nav prioritāte

• Tiesībsarga rekomendāciju izpilde un “labie piemēri”

“Cilvēkam tiek atņemta un sagrauta 
personība un cieņa”
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Mārtiņa stāsts
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Tiesībsarga priekšlikumi:

• Nodrošināt visā valsts teritorijā plašu sabiedrībā balstīto pakalpojumu 
klāstu

• Ar 2024. gada 1. janvāri VSAC vairs neievietot nevienu jaunu klientu, 
tā vietā ikvienai personai ar invaliditāti nodrošināt sabiedrībā balstītu 
pakalpojumu 

Ko tālāk?
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Paldies!
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