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VSAC  

“Rīga” 

VSAC “Vidzeme” VSAC 

“Kurzeme” 

VSAC 

“Zemgale” 

VSAC 

“Latgale” 

Personu skaits, kuras kopš 2015. gada un 

līdz šim piedalās DI projektā   

 

Pilngadīgas 

personas: 62 

 

Bērni: 54 

 

Kopā: 116 

 

 

Pilngadīgas 

personas: 46 

 

 

 

 

Pilngadīgas 

personas: 91 

 

Bērni: 38 

 

Kopā: 129 

 

 

Pilngadīgas 

personas: 82 

 

 

 

Pilngadīgas 

personas: 72 

 

 

Personu skaits, kurām kopš 2015. gada DI 

projekta ietvaros un līdz šim tika veikta 

individuālo vajadzību izvērtēšana un 

izstrādāts individuālais atbalsta plāns 

  

 

Pilngadīgas 

personas: 103 

 

Bērni: 151  

 

Kopā: 254 

 

 

Pilngadīgas 

personas: 83 

 

 

Pilngadīgas 

personas: 110 

 

Bērni: 47 

 

Kopā: 157 

 

Norādīti visi 

klienti, kuriem tika 

veikta individuālo 

vajadzību 

izvērtēšana.  

(izstājušies klienti, 

kas atgriezās savā 

pašvaldībā, 

audžuģimenē, 

klienti, kas atteicās 

turpināt iesaistīties 

DI projektā un 

klienti, kuri 

iestājās no citām 

filiālēm ar iepriekš 

veiktu 

izvērtējumu.) 

 

 

Pilngadīgas 

personas: 86 

 

 

Pilngadīgas 

personas: 130 

(projekta 

sākumā) 

 

83 personas uz šo 

brīdi 

 

Sākotnēji tika 

izvērtētas 130 

personas, no 

kurām 27 klienti 

mainīja viedokli 

un no projekta 

izstājās. Savukārt 

20 personas 

izstājušās citu 

iemeslu dēļ 

(mirušas, 

pārcēlušās uz 

citām institūcijām 

u.tml.). 



Personu skaits, kuras kopš 2015. gada un 

līdz šim DI projekta ietvaros ir izstājušās un 

saņem sabiedrībā balstītos sociālos 

pakalpojumus pašvaldībās 

  

 

Pilngadīgas 

personas: 

• uz grupu 

dzīvokli – 5; 

• uz 

pašvaldības 

sociālo 

dzīvokli – 11; 

• uz pusceļa 

māju - 6 

 

Bērni: 0 

 

Kopā: 22 

 

 

Pilngadīgas 

personas: 13 

 

 

 

0 

 

Pilngadīgas 

personas: 15 

 

 

Pilngadīgas 

personas: 

• uz grupu 

dzīvokli – 5; 

• uz patstāvīgu 

dzīvi – 12 

(pieģimenes, 

savs īpašums). 

 

Kopā: 17 

 

 

 

Personu skaits, kuras kopš 2015. gada un 

līdz šim DI projekta ietvaros bija izstājušās, 

lai saņemtu sabiedrībā balstītos sociālos 

pakalpojumus pašvaldībās, bet tomēr 

atgriezās institūcijā  

 

 

- 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

1 

Personu skaits, kuras kopš 2015. gada un 

līdz šim DI projekta ietvaros bija izstājušās, 

lai saņemtu sabiedrībā balstītos sociālos 

pakalpojumus, bet rezultātā turpina saņemt 

ilgstošo sociālo aprūpi pašvaldības 

institūcijā  

 

 

- 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

- 

Institūcijā esošās izmaksas uz vienu klientu 

dienā 2020. gadā 

  

Pilngadīgas 

personas:  

32.27 euro dienā 

 

Bērni:  

101.66 euro dienā 

 

Pilngadīgas 

personas:  

 

• Filiālē “Ropaži” 

- 

24.87 euro dienā; 

• Filiālē “Rūja”  - 

24.74 euro dienā; 

• Filiālē “Valka” – 

28.27 euro dienā 

Pilngadīgas 

personas:  

30.17 euro dienā 

 

 

Pilngadīgas 

personas:  

 

Vidēji 26.71 euro 

dienā 

 

 

Pilngadīgas 

personas:  

29.97 euro dienā 

 

 

 


