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1.IEVADS 

Rīgas plānošanas reģiona Deinstucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam (turpmāk arī DI 

plāns) ieviešanas progresa izvērtējums, atbilstoši DI plānā noteiktajam ieviešanas laika 

grafikam un uzraudzībai, veikts par periodu līdz 2021. gada 31. decembrim. DI plāns tika 

izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi 

personām ar invaliditāti un bērniem” (turpmāk – DI projekts) ietvaros, apstiprināts 

2018.gadā.  

DI plāna ieviešanas uzraudzības un rezultātu novērtēšanas mērķis ir izvērtēt izmaiņas 

sabiedrībā sociālo pakalpojumu pieejamībā reģionā, salīdzinot DI plāna īstenošanas gaitā 

sasniegto ar sākotnēji plānoto attiecībā uz katru no DI projekta mērķa grupām. 

DI projekta mērķa grupas ir bērni ar funkcionālajiem traucējumiem (turpmāk arī bērni ar 

FT) un viņu ģimenes (vecāki vai bērnu likumiskie pārstāvji), pilngadīgas personas ar garīga 

rakstura traucējumiem (turpmāk arī personas ar GRT) un bērni ārpusģimenes aprūpē, kam 

veikts individuālo vajadzību izvērtējums un individuālā atbalsta plānu izstrāde DI projekta 

ietvaros.  

Rīgas plānošanas reģiona (turpmāk arī RPR) teritorijā pēc Administratīvi teritoriālās 

reformas (turpmāk arī ATR) stāšanās spēkā un pēc 2021. gada 22. jūnijā pieņemtajiem 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 418 ietilpst 9 pašvaldības – Rīgas valstspilsēta, Jūrmalas 

valstspilsēta un 7 novadu pašvaldības. DI projekta īstenošanā piedalās 8 Rīgas plānošanas 

reģiona pašvaldības1: Jūrmalas valstspilsēta, Ādažu, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, 

Salaspils, Siguldas novadu pašvaldības, kā arī 4 pašvaldības, kas ietilpst Vidzemes un 

Kurzemes plānošanas reģionu teritorijās: Saulkrastu, Ogres, Tukuma, Limbažu novadu 

pašvaldības. Līdz ar to kopš 2021.gada 1. jūlija Rīgas plānošanas reģionā DI projektu 

kopā īsteno 12  partnerpašvaldības.  

RPR DI plānā atbilstoši projekta iespējām aprakstīta un analizēta situācija reģionā, 

sniedzot informāciju par DI projekta partnerpašvaldībās dzīvojošajām mērķa grupas 

personām, informāciju par RPR esošajām valsts un pašvaldību ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas institūcijām, informāciju par reģionā esošajām audžuģimenēm, 

aizbildņiem un adoptētājiem, aprakstīta izvērtējuma rezultātā identificēto mērķa grupas 

personu vajadzību analīze, aplūkota vispārējo un sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu 

pieejamība DI projekta mērķa grupa personām, identificētas galvenās problēmas un vērtēti 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai pieejamie un nepieciešamie 

cilvēkresursi. 

Ņemot vērā raksturīgākās identificētās problēmas, DI projekta iespējas, valsts un pašvaldību 

kapacitāti, DI plāna Stratēģiskajā daļā tika izstrādāts Rīcības plāns un nepieciešamo 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstības risinājums. DI plāns kalpo par pamatu 

jaunu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveidei bērniem ar FT, pilngadīgām 

personām ar GRT un bērniem ārpusģimenes aprūpē. 

 
1 RPR DI projektā nepiedalās Rīgas valstspilsēta. 



RPR Deinstucionalizācijas plāna ieviešanas progresa izvērtējums, 2022 

8 

RPR DI plāna Rīcības plānā noteikti četri rīcības virzieni, kas ietver savstarpēji 

papildinošus uzdevumus un pasākumus DI plānā izvirzītā mērķa sasniegšanai.  

Pirmais rīcības virziens ietver uzdevumus, kas pastāvīgi organizējami un pilnveidojami 

atbildīgo institūciju un nevalstiskā sektora kompetencēs – vajadzību apzināšana, kas 

orientēta uz sociālo dienestu, mērķa grupu un mērķa grupu piederīgo vajadzībām. Otrais 

rīcības virziens ir tieši orientēts uz pakalpojumu nodrošināšanas divām pamata 

komponentēm – infrastruktūru un pakalpojumiem – sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu nodrošināšana, kas orientēta uz infrastruktūras attīstību un sociālo 

pakalpojumu nodrošināšanu. Trešais rīcības virziens ietver uzdevumus, kas paredz attīstīt 

sociāli iekļaujošu politiku - Vispārējo pakalpojumu pieejamības veicināšana, kas orientēta 

uz sabiedrībā iekļaujošu vispārējo pakalpojumu attīstību mērķa grupas personām un 

sabiedrības un pakalpojumu sniedzēju attieksmes maiņu. Ceturtais rīcības virziens ietver 

uzdevumus, kas paredz pilnveidot labas pārvaldības praksi – uzdevumi saistīto nozaru 

integritātei, kas respektē teritoriālo struktūru – pārvaldība, kas orientēta uz sociālo 

pakalpojumu organizatorisko, finansēšanas, institucionālo un teritoriālo struktūru. 

Īstenojot DI plāna rīcības virzienu ietvertos uzdevumus un pasākumus, plānots: 

▪ piedāvāt kvalitatīvus pakalpojumus bērniem ar FT pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, 

kas ietver atbalstu ģimenēm un individuālajos vajadzību izvērtējumos identificēto 

pakalpojumu pieejamību; 

▪ nodrošināt iespēju pilngadīgām personām ar GRT dzīvot sabiedrībā, paredzot 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību un pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšanu, paplašinot iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. 

▪ bērniem ārpusģimenes aprūpē nodrošināt aprūpi ģimeniskā vidē, paredzot 

ģimeniskas vides aprūpi un ģimeniskai videi pietuvinātus ilgstošas sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus; 

Rīcības virzieniem DI plānā identificēti šādi sasniedzamie rezultāti2: 

▪ sniegti sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi 580 bērniem ar FT ar 

snieguma rezervi (506 bērniem bez snieguma rezerves); 

▪ sniegti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi 552 personām ar GRT ar snieguma 

rezervi (516 personām ar GRT bez snieguma rezerves); 

▪ izveidotas 411 vietas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai 

personām ar GRT. 

▪ izveidotas 14 vietas ģimeniskai videi pietuvinātās aprūpes iestādēs bērniem 

ārpusģimenes aprūpē.  

Personu skaits, kam DI plāna ietvaros paredzēts sniegt pakalpojumus, tiek norādīts 

indikatīvi.  

 
2 Bērniem ārpusģimenes aprūpē plānots nodrošināt aprūpi ģimeniskā vidē, paredzot ģimeniskas vides aprūpi 

un ģimeniskai videi pietuvinātus ilgstošas aprūpes pakalpojumus, bet netiek noteikti konkrēti sasniedzamie 

rezultāti, jo tādus neparedz MK 16.06.2015. noteikumiem Nr. 313 “Darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo 

pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un 

bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi ”. 
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Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu izveidei plānots piesaistīt 

9.3.1.1. pasākuma ERAF finansējumu ar snieguma rezervi 13 928 078.18 EUR . 

Pakalpojumu darbības nodrošināšanai paredzēts ESF finansējums 9.2.2.1. pasākuma 

ietvaros, kur kopējais pieejamais finansējums ar snieguma rezervi ir 12 606 007.00 EUR, tai 

skaitā sociālo pakalpojumu nodrošināšanai mērķa grupas personām paredzēts finansējums ir 

9 286 366.75 EUR.  

Atsaucoties uz normatīvo regulējumu, DI procesa īstenošanā, kā arī sākotnējo projekta 

attīstības gaitu, sabiedrībā balstītu sociālu pakalpojumu sniegšana jaunizveidotajā 

infrastruktūrā bija plānota sākot ar 2020. gadu, bet lielākais īpatsvars pakalpojumu sniedzēju 

paredzēja pakalpojumu sniegšanu uzsākt 2021.gadā vai 2022.gada pirmajā pusē. Tomēr 

vairāku, sākotnēji neparedzētu apstākļu dēļ, jaunās pakalpojumu infrastruktūras izveide ir 

aizkavējusies. Atsevišķos gadījumos tā pagarināta līdz pat 2023. gada otrajai pusei (skatīt 1. 

diagrammu). Līdz ar to, tikai  2021. gada otrajā pusē tika uzsākta sabiedrībā balstītu 

pakalpojumu sniegšana jaunizveidotajā infrastruktūrā vienā pašvaldībā. Vairākums no 

partnerpašvaldībām plāno pakalpojumu sniegšanu jaunizveidotajā infrastruktūrā uzsākt 

2022.gada otrajā pusē vai 2023. gadā.          

1. diagramma. DI plāna ieviešanas laika grafiks. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Izmantojot esošo infrastruktūru pakalpojumu sniegšanai, RPR jau no 2016. gada ir 

uzsākta sabiedrībā balstītu sociālu pakalpojumu sniegšana bērniem ar FT, savukārt, 

pilngadīgam personām ar GRT no 2017. gada. Laika periodā līdz 2021.gada 31. decembrim 

DI projekta ietvaros sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus saņēmuši 443 bērni ar FT 

un 197 personas ar GRT. 

Datu avots: RPR Deinstitucionalizācijas plāns 2017.–2020. gadam, Gala redakcija, 

Stratēģiskā daļa, 2018.gads. 
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DI plāna ieviešanas procesa aprakstam izmatotas šādas pētnieciskās metodes: VDEĀVK, 

VBTAI un LM statistikās informācijas apkopojumu analīze, RPR DI projekta ieviešanas 

informācijas par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņēmējiem sekundārā datu 

analīze, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju 

anketēšana, RPR partnerpašvaldību aptauja.  

DI plāna ieviešanas progresa izvērtējumam tika piesaistīti eksperti: 

Diāna Grencmane – pētnieciskā darba eksperte 

Sabīne Skudra – telpiskās plānošanas eksperte 
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2. BĒRNI AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM. 

Nodaļā ir atspoguļota statistiskā informācija par bērnu ar invaliditāti skaitu gan reģionā  

kopumā, gan RPR partnerpašvaldībās un RPR DI projekta ieviešanas informācijas 

apkopojums par sniegtajiem sabiedrībā balstītajiem sociālajiem pakalpojumiem bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm (vecākiem vai bērnu likumiskajiem 

pārstāvjiem) laika posmā līdz 2021.gada 31. decembrim.  

2.1. Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem statistika. 

Saskaņā ar Labklājības ministrija informācijas sistēmas  (turpmāk –   LabIS ) statistikas 

datiem, 2021. gadā reģionā ir 4199 bērni ar invaliditāti (turpmāk – bērni ar FT), no kuriem 

40% jeb 1697 bērni dzīvo RPR partnerpašvaldībās (skatīt tabulu 2.1.1., 12. lpp.). 

Aptuveni 1/3 daļai no visiem RPR partnerpašvaldības esošajiem bērniem ar FT (570 bērni 

jeb 34%) ir izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar 

smagiem funkcionāliem traucējumiem (skatīt 2. diagrammu). 

2. diagramma. RPR partnerpašvaldībās bērnu ar VDEĀVK atzinumu 

īpatsvars DI projekta mērķa grupā - bērni ar FT. 

 

Datu avots: LM, statistikas dati no LabIS uz 2021. gada 31. decembri. 

 

Salīdzinājumā ar 2016. gada rādītāju bērnu ar FT skaits RPR partnerpašvaldībās ir 

palielinājies (+93 bērni) (skatīt tabulu 2.1.1., 12. lpp.). Pieaudzis arī RPR partnerpašvaldībās 

bērnu skaits, kuriem izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību 

(kopš 2017. gada + 148 bērni) (skatīt tabulu 2.1.2., 13. lpp.).   

 

 

 

 DI projekta mērķa grupa 

– 1697 bērni ar FT.  
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2.1.1. tabula. DI projekta mērķa grupas – bērni ar FT, skaits dalījumā pēc RPR 

partnerpašvaldības. 

    
Bērnu ar FT skaits 

  
Dinamika  

  
2016 2019 2021 2021 vs 2016      

Bērnu ar FT kopskaits RPR: 4010 3978 4199 189 

Bērnu ar FT skaits RPR 

partnerpašvaldībās: 1604 1523 1697 93 

1    Jūrmalas valstspilsēta 139 149 173 34 

2    Ādažu novads 59 66 101 42 

3    Ķekavas novads 186 135 138 -48 

4    Limbažu novads 159 145 145 -14 

5    Mārupes novads 123 128 149 26 

6    Ogres novads 226 230 264 38 

7    Olaines novads 110 115 119 9 

8    Ropažu novads 88 85 140 52 

9    Salaspils novads 93 82 85 -8 

10    Saulkrastu novads 29 23 34 5 

11    Siguldas novads 158 148 141 -17 

12    Tukuma novads 234 217 208 -26 

      

Datu avots: LM, statistikas dati no LabIS uz 2021. gada 31. decembri. 

 

Salīdzinājumā ar 2016. gada rādītāju RPR partnerpašvaldību griezumā, bērnu ar FT skaita 

palielinājums dinamikā ir vērojams  Ādažu (+42 bērni), Ogres (+38 bērni), Mārupes (+26 

bērni) novadu pašvaldībās un Jūrmalas valstspilsētā (+34 bērni). Iepriekš minētajos novados 

ir salīdzinoši augstāki dabiskā pieauguma rādītāji. Bērnu ar FT skaita palielināšanās Ropažu 

novada pašvaldībā (+52 bērni) vairāk ietekmējusi Administratīvi teritoriālā reforma – ar 

Vangažu pašvaldības pievienošanos Ropažu novadam. 

Bērnu ar FT skaits samazinājums Ķekavas novada pašvaldībā (-48 bērni) saistīts ar VSAC 

Rīga filiāles “Baldone” slēgšanu3.  

Kopš 2017. gada RPR partnerpašvaldībās pieaudzis gan bērnu skaits ar VDEĀVK atzinumu 

(+ 148 bērni), gan palielinājies bērnu ar VDEĀVK atzinumu īpatsvars mērķa grupas - bērni 

ar FT, vidū par 8% (skatīt 3. diagrammu). 

Skaitliski lielāks bērnu ar VDEĀVK atzinumu pieaugums ir tajās RPR partnerpašvaldībās, 

kurās attiecīgi ir vairāk mērķa grupas bērnu - Jūrmalas valstspilsētā (+25 bērni), Ogres (+26 

bērni), Ādažu (+23 bērni) novada pašvaldībās (skatīt tabulu 2.1.2., 13. lpp.).   

 

 

 
3 Lēmumu par slēgšanai atbalstīto VSAC filiāli "Baldone" ir pieņēmusi Labklājības ministrija ar 2018. gada 

12. novembra rīkojumu Nr.99. 
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3. diagramma. RPR partnerpašvaldībās bērnu ar VDEĀVK atzinumu 

īpatsvars DI projekta mērķa grupā - bērni ar FT, dinamikā. 

 

Datu avots: LM, statistikas dati no LabIS uz 2021. gada 31. decembri. 

 

 

2.1.2. tabula. Bērnu ar VDEĀVK atzinumu skaits dalījumā pēc  RPR 

partnerpašvaldības. 

    

Bērnu ar VDEĀVK atzinumu 

skaits   
Dinamika  

  
2017 2019 2021 2021 vs 2017      

Bērnu ar VDEĀVK kopskaits 

RPR: 
__ 1301 1467 166** 

Bērnu ar VDEĀVK skaits RPR 

partnerpašvaldībās: 
422 469 570 148 

1    Jūrmalas valstspilsēta 48 60 73 25 

2    Ādažu novads 17 18 40 23 

3    Ķekavas novads 45 47 55 10 

4    Limbažu novads 33 32 32 -1 

5    Mārupes novads 34 36 48 14 

6    Ogres novads 50 66 76 26 

7    Olaines novads 33 42 49 16 

8    Ropažu novads 32 31 42 10 

9    Salaspils novads 22 19 25 3 

10    Saulkrastu novads 9 9 15 6 

11    Siguldas novads 46 53 55 9 

12    Tukuma novads 53 56 60 7 

 

    

 

 

Datu avots: LM, statistikas dati no LabIS uz 2021. gada 31. decembri. 

** Piezīme – Bērnu ar VDEĀVK kopskaita dinamika  parāda izmaiņas pret 2019. gadu 
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Saskaņā ar statistikas datiem no LabIS, 2021. gadā RPR partnerpašvaldībās ir 67 bērni, 

kuriem ir noteikta invaliditāte saistībā ar redzes traucējumiem, 108 bērni – ar dzirdes 

traucējumiem, 84 bērni– ar kustību traucējumiem, 500 bērni – ar psihiskiem un uzvedības 

traucējumiem,  938 bērniem identificēti cita veida funkcionālie traucējumi. Skatot rādītājus 

salīdzinājumā ar 2019. gadu, vērojams bērnu skaitlisks pieaugums visās funkcionālo 

traucējumu veidu grupās. Visbūtiskāk ir pieaudzis bērnu skaits, kuriem ir noteikts cita veida 

funkcionālie traucējumi (+138 bērni, laika posmā no 2017. - 2021. gadam) (skatīt 

4.diagrammu). 

 

4.diagramma. Bērnu ar invaliditāti skaits dalījumā pēc funkcionālajiem 

traucējumiem RPR partnerpašvaldībās4. 

 

Datu avots: LM, statistikas dati no LabIS uz 2021. gada 31. decembri. 

  

Piezīme: Funkcionālo traucējumu veidu nosaka pēc slimību un veselības problēmu 

klasifikatora (SSK-10). Vienam bērnam vienlaikus var būt vairāki funkcionālo traucējumu 

veidi. 

 

 

 

 

  

 
4 Salīdzinājums par 2017. gadu dots atbilstoši iekļautajai informācijai RPR Deinstucionalizācijas plānā 

2017.-2020. gadam, 56.lpp. 
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2.2. DI projektā iesaistīto bērnu ar funkcionāliem traucējumiem skaits. 

RPR DI projektā individuālie vajadzību izvērtējumi, izveidojot individuālos atbalsta plānus 

(turpmāk – IAP), veikti 686 bērniem ar FT, aptverot 40% no visiem RPR partnerpašvaldībās 

dzīvojošiem bērniem ar FT. 

Skaitliski visvairāk individuālie vajadzību izvērtējumi bērniem ar FT veikti Ogres novada 

pašvaldībā (132 bērni), otrajā pozīcijā ar līdzīgu izvērtēto bērnu skaitu ierindojas Jūrmalas 

valstspilsētas pašvaldība (98 bērni) un Tukuma novada pašvaldība (97 bērni), trešajā pozīcijā  

- Siguldas novada pašvaldība (71 bērns) (skatīt 2.2.1. tabulu.).  

Laika periodā 2020. - 2021. gads, individuālie vajadzību izvērtējumi veikti 196 bērniem. Var 

izcelt Salaspils novada pašvaldību, kas šajā periodā izvērtēto bērnu skaitu palielināja par 

50% (izvērtēti 51 bērns uz 2021. gada nogali).  

2.2.1. tabula. Izvērtēto bērnu ar FT skaita dalījums pēc RPR partnerpašvaldības. 

    
Izvērtēto bērnu skaits ar IAP 

  
Dinamika  

  
2017 2019 2021 2021 vs 2019    

Izvērtēto bērnu kopskaits         

RPR partnerpašvaldībās: 490 490 686 196 

1    Jūrmalas valstspilsēta 54 54 98  43 

2    Ādažu novads 35 35 36 1 

3    Ķekavas novads 38 38 53 14 

4    Limbažu novads 36 36 36 0 

5    Mārupes novads 20 20 34 15 

6    Ogres novads 97 97 132 35 

7    Olaines novads 33 33 44 11 

8    Ropažu novads 21 20 28 8 

9    Salaspils novads 26 26 51 25 

10    Saulkrastu novads 6 6 6 0 

11    Siguldas novads 55 55 71 16 

12    Tukuma novads 69 69 97 28 

      

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri. 

 

2022. gadā plānots veikt individuālos vajadzību izvērtējumus vēl vismaz 100 bērniem ar FT, 

11 RPR partnerpašvaldības. Lielākais pieteikto bērnu skaits ir Ādažu novada pašvaldībā – 

36 bērni, nākamās ar skaitliski augstāku pieteikto bērnu skaitu ir Limbažu (15 bērni ) un 

Siguldas (14 bērni) novadu pašvaldības (skatīt 2.2.2. tabulu 16.lpp.).  

Plānoto izvērtējamo bērnu ar FT vidū, vērojamas nelielas svārstības bērnu dalījumā pēc 

vecuma rādītāja, 2022. gadā izvērtēšanai pieteikto bērnu vidū procentuāli lielāks īpatsvars ir 

bērniem vecumā no 0-6 gadiem nekā tas bijis iepriekš. No 100 izvērtēšanai pieteiktajiem 

bērniem, 50% (jeb 50 bērniem) ir izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas 

nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem (skatīt 2.2.3. tabulu 

16.lpp.).  
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2.2.2. tabula. Izvērtēto bērnu ar FT skaita dalījums pēc RPR partnerpašvaldības. 

  Izvērtēto bērnu skaits ar IAP Prognoze 

  
2017 2019 2021 2022      

Izvērtēto bērnu kopskaits         

RPR partnerpašvaldībās: 490 490 686 100 

1    Jūrmalas valstspilsēta 54 55 98 2 

2    Ādažu novads 35 35 36 36 

3    Ķekavas novads 38 39 53 3 

4    Limbažu novads 36 36 36 15 

5    Mārupes novads 20 19 34 5 

6    Ogres novads 97 97 132 2 

7    Olaines novads 33 33 44 5 

8    Ropažu novads 21 20 28 3 

9    Salaspils novads 26 26 51 0 

10    Saulkrastu novads 6 6 6 8 

11    Siguldas novads 55 55 71 14 

12    Tukuma novads 69 69 97 7 

 
     

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri. 

 

2.2.3. tabula. RPR partnerpašvaldībās izvērtēto un plānoto vērtējamo bērnu ar FT 

demogrāfiskais portrets. 

                                                   Izvērtētie bērni ar IAP                        Prognoze 

 2017 2021 2022 

Izvērtēto bērnu ar FT  skaits % skaits % skaits % 

kopskaits: 490 100 686 100 100 100 

DZIMUMS         

Zēni 293 60 422 62 55 55 

Meitenes 197 40 264 38 45 45 

VECUMS         

 0 - 3 gadi 28 6 47 7 10 10 

4 - 6 gadi 76 16 145 21 33 33 

 7 -11 gadi 196 40 268 39 31 31 

12-17 gadi 173 35 208 30 23 23 

18+ gadi 17 3 18 3 3 3 

VDEĀVK atzinums5       

Ir izsniegts     50 50 

Nav izsniegts     50 50 

       

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021.gada 31.decembri 

 
5 Individuālajos atbalsta plānos informācija par VDEĀVK atzinums nav iekļauta. 
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2.3. DI projektā sniegtais atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. 

Kopumā līdz 2021. gada nogalei sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus DI 

projektā saņēmuši 443 bērni, kas ir 76% no DI plānā sasniedzamā rezultāta (ar snieguma 

rezervi). 

5. diagramma. DI projektā pakalpojumus saņēmušo bērnu ar FT skaits, 

dinamikā. 

 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri. 

 

Kopumā  no pakalpojumus saņēmušajiem 443 bērniem, IAP nav izstrādāts 65 bērniem, 

pakalpojumi sniegti pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas 

nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem (skatīt 6. diagrammu).  

 

6.diagramma. DI projektā izvērtēto bērnu ar FT īpatsvars pakalpojumu 

saņēmēju vidū. 

 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri. 
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Aptuveni 2/3 daļas (jeb 275 bērni) no visiem sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu 

saņēmējiem ir bērni ar VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar 

smagiem funkcionāliem traucējumiem (skatīt 7. diagrammu). 

7. diagramma. Bērnu ar VDEĀVK atzinumu īpatsvars pakalpojumus 

saņēmušo bērnu ar FT vidū. 

 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri. 

 

Analizējot pakalpojumus saņēmušo bērnu demogrāfisko portretu redzams, ka lielākā daļa 

pakalpojumus saņēmušo bērnu ir skolas vecumā (70% - 2021 gadā), vērojams zēnu īpatsvars 

(63%) (skatīt 2.3.1. tabulu).  

2.3.1. tabula. Pakalpojumus saņēmušo bērnu ar FT demogrāfiskais portrets. 

   

 2019 2021 

Pakalpojumus saņēmušo bērnu ar  skaits % skaits % 

FT kopskaits: 266 100 443 100 

DZIMUMS         

Zēni 169 64 278 63 

Meitenes 97 36 165 37 

VECUMS6         

 0 - 3 gadi 7 2 13 3 

4 - 6 gadi 31 12 56 13 

 7 -11 gadi 95 36 129 29 

12-17 gadi 106 40 180 41 

18+ gadi 27 10 65 15 

     

VDEĀVK atzinums         

Ir izsniegts 155 58 275 62 

Nav izsniegts 111 42 168 38 

     

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri. 

 

 
6 Bērniem ar FT, kas saņēmuši DI projektā pakalpojumus, norādītais vecums ir pilni gadi 2021.gadā. 
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Līdz 2021. gada nogalei visās RPR partnerpašvaldībās ir sniegti pakalpojumi bērniem ar 

funkcionālajiem traucējumiem. 10 no 12 RPR partnerpašvaldībām ir sniegti pakalpojumi arī 

bērniem bez IAP. 8 partnerpašvaldībās bērnu ar IAP īpatsvars pakalpojumu saņēmēju vidū 

ir 80% - 100% apmērā (skatīt 2.3.2.tabulu). 

 

2.3.2. tabula. DI projektā pakalpojumus saņēmušo bērnu ar FT skaits dalījumā pēc 

RPR partnerpašvaldības. 

 

      Pakalpojumu   

         saņēmēji, 

        kopskaits 

Pakalpojumu   

saņēmēji, 

 ar IAP 

Pakalpojumu   

saņēmēji 

(bez IAP) 

Bērnu 

ar IAP 

īpatsvars  

% 

Bērnu ar FT skaits: 443 378 65 85  

1    Jūrmalas valstspilsēta 71 57 14 80 

2    Ādažu novads 33 25 8 76 

3    Ķekavas novads 32 27 5 84 

4    Limbažu novads 7 7 0 100 

5    Mārupes novads 24 19 5 79 

6    Ogres novads 89 83 6 93 

7    Olaines novads 39 27 12 69 

8    Ropažu novads 14 14 0 100 

9    Salaspils novads 32 28 4 88 

10    Saulkrastu novads 11 6 5 55 

11    Siguldas novads 45 44 1 98 

12    Tukuma novads 46 41 5 89 

      

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri. 
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Kopumā pakalpojumi bērniem, kuriem izsniegts atzinums par īpašas kopšanas 

nepieciešamību, ir sniegti visās RPR partnerpašvaldībās, tajā skaitā, 5 partnerpašvaldībās 

bērnu ar VDEĀVK atzinumu īpatsvars pakalpojumu saņēmēju vidū ir virs 70% (skatīt 

2.3.3.tabulu). 

 

2.3.3. tabula. DI projektā pakalpojumus saņēmušo bērnu ar FT skaits dalījumā pēc 

RPR partnerpašvaldības. 

 

      Pakalpojumu   

         saņēmēji, 

        kopskaits 

Pakalpojumu   

saņēmēji, 

 ar IAP 

Pakalpojumu   

saņēmēji, 

ar VDEĀVK 

atzinumu 

Bērnu 

ar VDEĀVK 

atzinumu 

īpatsvars % 

Bērnu ar FT skaits: 443 378 275 62  

1    Jūrmalas valstspilsēta 71 57 44 62  

2    Ādažu novads 33 25 24 73  

3    Ķekavas novads 32 27 22 69 

4    Limbažu novads 7 7 4 57 

5    Mārupes novads 24 19 20 83 

6    Ogres novads 89 83 50 56 

7    Olaines novads 39 27 29 74 

8    Ropažu novads 14 14 10 71 

9    Salaspils novads 32 28 14 44 

10    Saulkrastu novads 11 6 10 91 

11    Siguldas novads 45 44 26 58 

12    Tukuma novads 46 41 22 48 

      

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RPR Deinstucionalizācijas plāna ieviešanas progresa izvērtējums, 2022 

21 

 

Vairākumā RPR partnerpašvaldību, kopskaitā 10 pašvaldībās, pakalpojumi bērniem ar FT 

sniegti vismaz 50% apmērā attiecībā pret kopējo izvērtēto bērnu skaitu. (skatīt tabulu 2.3.4.).  

 

2.3.4. tabula. DI projektā pakalpojumus saņēmušo bērnu ar FT skaits dalījumā pēc 

RPR partnerpašvaldības. 

 

       Izvērtētie 

       bērni  

        (ar IAP) 

Pakalpojumu   

saņēmēji 

 (ar IAP) 

Pakalpojumu   

saņēmēji 

(bez IAP) 

Aptvērums7 

% 

Bērnu ar FT kopskaits: 686 378 65 55  

1    Jūrmalas valstspilsēta 98 57 14 58  

2    Ādažu novads 36 25 8 69  

3    Ķekavas novads 53 27 5 51 

4    Limbažu novads 36 7 0 19 

5    Mārupes novads 34 19 5 56 

6    Ogres novads 132 83 6 63 

7    Olaines novads 44 27 12 61 

8    Ropažu novads 28 14 0 50 

9    Salaspils novads 51 28 4 55 

10    Saulkrastu novads 6 6 5 100 

11    Siguldas novads 71 44 1 62 

12    Tukuma novads 97 41 5 42 

      

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Aptvertā mērķa grupas daļa - % no pakalpojumus saņēmušajiem bērniem ar IAP pret DI projektā izvērtēto 

bērnu skaitu.   
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Veicot RPR partnerpašvaldību aptauju par sabiedrība balstītu sociālo pakalpojumu 

nodrošināšanu DI projektā izvērtētajiem bērniem ar FT, tika iegūta arī informācija par bērnu 

skaitu un iemesliem, kuriem pakalpojumi netiks nodrošināti.  

 

Līdz 2021. gada 31.decembrim no visiem DI projektā izvērtētajiem bērniem ar FT, sociālās 

aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi netika nodrošināti 134 bērniem (vai 20%). Skatot 

pakalpojumu neizmantojošo bērnu procentuālo īpatsvara rādītāju RPR partnerpašvaldību 

griezumā, tikai 2 RPR partnerpašvaldībās – Jūrmalas valstspilsētas un Saulkrastu, 

pakalpojumi tiek nodrošināti (tai skaitā plānots nodrošināt) visiem izvērtētajiem bērniem 

(skatīt 2.3.5.tabulu). 

 

2.3.5. tabula. DI projektā pakalpojumus neizmantojošo bērnu ar FT skaits dalījumā 

pēc RPR partnerpašvaldības. 

 

       Izvērtētie 

       bērni  

        (ar IAP) 

Pakalpojumu   

saņēmēji 

 kopskaits 

Izvērtētie 

bērni (ar IAP), 

neizmato 

pakalpojumus 

Pakalpojumus 

neizmantojošo 

bērnu 

īpatsvars % 

Bērnu ar FT kopskaits: 686 443 134 20 

1    Jūrmalas valstspilsēta 98 71 0 0 

2    Ādažu novads 36 33 16 2 

3    Ķekavas novads 53 32 18 3 

4    Limbažu novads 36 7 21 3 

5    Mārupes novads 34 24 5 1 

6    Ogres novads 132 89 19 3 

7    Olaines novads 44 39 10 1 

8    Ropažu novads 28 14 5 1 

9    Salaspils novads 51 32 9 1 

10    Saulkrastu novads 6 11 0 0 

11    Siguldas novads 71 45 12 2 

12    Tukuma novads 97 46 19 3 

      

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri. 
 

Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc pakalpojumi netika nodrošināti, saistīti ar  

apstākļiem, kas rada neatbilstību DI projekta nosacījumiem (65 bērniem vai 49%) - sasniegti 

19 gadi, pārcēlies dzīvot ārpus RPR partnerpašvaldībām,  nav atjaunota invaliditāte. Otrajā 

pozīcijā ierindojas iemesli, kas saistīti ar sadarbību starp sociālo dienestu un bērna 

likumiskajiem pārstāvjiem (36 bērni vai 27%) – sociālajam dienestam neizveidojas 

sadarbība ar ģimeni, bērna likumiskais pārstāvis iesniedz iesniegumu par atteikumu dalībai 

DI projektā. Nelielam bērnu skaitam (16 bērni vai 3%) pakalpojumi tiek nodrošināti ārpus 

DI projekta, piemēram, mācību iestādē. Skaitliski visretāk minētie iemesli – pasliktinās 

bērna veselības stāvoklis (bērns tiek ievietots aprūpes iestādē vai miris, 3 bērni). 
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Līdz 2021. gada nogalei 179 bērni ir saņēmuši Sociālās aprūpes pakalpojumus, 4 bērni – 

Dienas aprūpes centra pakalpojumus, 38 bērni – “Atelpas brīža” pakalpojumu, 338 bērni – 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus  (skatīt tabulu 2.3.6.). 

 

2.3.6. tabula. DI projekta ietvaros bērniem ar FT sniegtie pakalpojumi dalījumā pēc 

RPR partnerpašvaldības8. 
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 Bērnu ar FT kopskaits 

(unikālas personas): 

 

443 

 

179 

 

4 

 

38 

 

338 

1    Jūrmalas valstspilsēta 71 29 0 4  53 

2    Ādažu novads 33 18 2 3  16 

3    Ķekavas novads 32 14 0 1  25 

4    Limbažu novads 7 1 0 0   6 

5    Mārupes novads 24 16 0 0  17 

6    Ogres novads 89 37 0 11  74 

7    Olaines novads 39 29 0 1  28 

8    Ropažu novads 14 3 1 0  11 

9    Salaspils novads 32 8 0 2  29 

10    Saulkrastu novads 11 7 1 3   5 

11    Siguldas novads 45 5 0 13  38 

12    Tukuma novads 46 12 0 0  36 

       
 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri. 
 

Skatot Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pēc to veidiem, kopumā RPR 

partnerpašvaldībās bērniem ar FT sniegti  21 dažādi pakalpojumi. Līdzīgi kā 2019. gadā 

biežāk sniegto pakalpojumu vidū ir fizioterapija (kopskaitā saņēmuši 141 bērns), 

ergoterapija  (54 bērni), un reiterterpija (52 bērni) (skatīt. 8 diagrammu, 24.lpp.) 

 

 

 

 

 

 

 
8 Piezīme: Pakalpojumu saņēmēju skaits sniegto pakalpojumu dalījumā pārsniedz unikālo personu skaitu, jo 

viena persona var saņemt vairākus pakalpojumus.   
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Salīdzinājumā ar 2019. gadu sniegtajiem pakalpojumiem bērniem ar FT redzams, ka būtiski 

palielinājusies ABA terapijas un uudiologopēda pakalpojumu izmantošana. Kā jauni 

pakalpojumi klāt nākuši – speciālais pedagogs, osteopāts, ārstnieciskā masāža (skatīt. 8 

diagrammu). 

8.diagramma. DI projekta ietvaros bērniem ar FT sniegto Sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu veidi, dinamikā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri. 
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Uztura speciālists
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Ārstnieciskā masāža
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Speciālais pedagogs

Rehabilitologs
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Smilšu terapija

Reiterterapija

Ergoterapija
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2021; pakalpojumus saņēmuši 338 bērni

2019; pakalpojumus saņēmuši 208 bērni
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No 275 bērniem ar VDEĀVK atzinumu, kuri saņēmuši pakalpojumus DI projekta ietvaros, 

sociālās aprūpes pakalpojums nodrošināts 179 bērniem (jeb 65%), “Atelpas brīža” 

pakalpojums 38 bērniem (jeb 14%) (skatīt tabulu 2.3.7.).   

 

2.3.7. tabula. DI projekta ietvaros bērniem ar VDEĀVK atzinumu sniegtie 

pakalpojumi dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības 9. 
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Bērnu ar VDEĀVK 

atzinumu kopskaits 

(unikālas personas):          275 179 4 38 168 

1 Jūrmalas valstspilsēta 44 29 0 4 25 

2 Ādažu novads 24 18 1 1 8 

3 Ķekavas novads 22 14 0 3 15 

4 Limbažu novads 4 1 0 0 3 

5 Mārupes novads 20 16 0 0 13 

6 Ogres novads 50 37 0 11 35 

7 Olaines novads 29 29 0 1 17 

8 Ropažu novads 10 3 2 0 6 

9 Salaspils novads 14 8 0 2 11 

10 Saulkrastu novads 10 7 1 3 4 

11 Siguldas novads 26 5 0 13 19 

12 Tukuma novads 22 12 0 0 12 

       
 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Piezīme: Pakalpojumu saņēmēju skaits sniegto pakalpojumu dalījumā pārsniedz unikālo personu skaitu, jo 

viena persona var saņemt vairākus pakalpojumus.   
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2.4. Pašvaldībām kompensētie izdevumi par DI plāna ietvaros sniegtajiem 

pakalpojumiem bērniem ar FT.   

Kopumā līdz 2021. gada 31. decembrim RPR partnerpašvaldībām kompensētie izdevumi par 

sniegtajiem pakalpojumiem bērniem ar FT (ietverot izdevumus par pakalpojumiem bērnu 

vecākiem vai to likumiskajiem pārstāvjiem) ir 954 171 EUR.  

9.diagramma. RPR partnerpašvaldībām kompensētie izdevumi par 

sniegtajiem pakalpojumiem bērniem ar FT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2019. gada 31. decembri. 
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2.5. DI plāna ietvaros sniegtais atbalsts bērnu ar FT ģimenēm. 

DI projekts paredz kompleksa atbalsta nodrošināšanu ģimenēm, kurās ir bērns ar FT, 

sniedzot iespēju sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņemt arī bērna vecākiem (tai skaitā 

bērna likumiskajiem pārstāvjiem). Līdz 2021. gada 31.decembrim pakalpojumu sniegšana 

ģimenei kopumā ir nodrošināta visos RPR partnerpašvaldību novados.  

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ir saņēmušas 162 unikālas personas – bērna vecāks 

vai bērna likumiskais pārstāvis. Pakalpojumu saņēmēju vidū vērojams sieviešu īpatsvars – 

141 sievietes un 21 vīrietis. Divus un vairāk dažāda veida pakalpojums saņēmušas 15 

personas.  

Biežākie saņemtie pakalpojumi bija fizioterapija (142 personas). Ievērojami retāk tika 

nodrošinātas psihologa konsultācijas (30 personas), rehabilitologa konsultācija (7 personas) 

un ārstnieciskā masāža (2 personas). 

10.diagramma. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo vecāku/ 

likumisko pārstāvju skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri. 
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Izmaiņu apkopojums deinstitucionalizācijas mērķa grupā – bērni ar FT.   

▪ RPR partnerpašvaldībās deklarēti 1697 bērni ar FT10, kas ir 40% no kopējā 

reģionā dzīvojošo bērnu ar FT skaita. Aptuveni 1/3 daļai no visiem 

partnerpašvaldības esošajiem bērniem ar FT (570 bērni jeb 34%) ir izsniegts 

VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem 

funkcionāliem traucējumiem. 

 

▪ Salīdzinājumā ar 2016. gada rādītāju bērnu ar FT skaits RPR partnerpašvaldības ir 

palielinājies (+93 bērni).  

 

▪ Kopš 2017. gada RPR partnerpašvaldībās bērnu ar VDEĀVK atzinumu par īpašas 

kopšanas nepieciešamību skaits pieaudzis (+ 148 bērni), palielinot tā īpatsvaru 

bērnu ar FT mērķa grupas vidū par 8%. Tas norāda, ka pieprasījums pēc 

pakalpojumiem bērniem ar FT tikai pieaugs. 

 

▪ Pakalpojumus saņēmuši 443 bērni ar FT, kas ir 76% (ar snieguma rezervi) no DI 

plāna sasniedzamā rādītāja. Vairākums no pakalpojumiem ir sniegti pirms 

infrastruktūras izveides. 

 

▪ Aptuveni 2/3 daļai no pakalpojumus saņēmušajiem bērniem (62% jeb 275 bērni) ir  

izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību. 

 

▪ Pakalpojumi bērniem ar FT tika sniegti visās 12 RPR partnerpašvaldībās, kas 

uzskatāms par labu rezultātu segmenta attīstībā, nodrošinot sabiedrībā balstītu 

sociālo pakalpojumu pieejamību tuvāk dzīvesvietai. 

 

▪ Biežāk sniegtie Sociālas rehabilitācijas pakalpojumi – fizioterapija, ergoterapija un 

reiterterapija. Kopš 2019. gada ievērojami palielinājies bērnu skaits, kuri izmantojuši 

ABA terapijas un audiologopēda pakalpojumus.  

 

▪ Komplekss atbalsts bērnu ar FT ģimenēm, nodrošinot pakalpojumu saņemšanu 

bērnu vecākiem vai bērna likumiskajiem pārstāvjiem, tiek sniegts visās 12 RPR 

partnerpašvaldībās. 

 

  

 
10 VDEĀVK, statistika uz 2021. gada 31. decembri. 
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3. PILNGADĪGAS PERSONAS AR GARĪGA RAKSTURA 

TRAUCĒJUMIEM 

Nodaļā ir atspoguļota statistiskā informācija par pilngadīgu personu ar garīga rakstura 

traucējumiem skaitu, kuras dzīvo sabiedrībā – gan reģionā kopumā, gan RPR 

partnerpašvaldībās, kā arī personu skaits, kuras atrodas RPR ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas institūcijās pilngadīgam personām ar garīga rakstura traucējumiem 

un RPR DI projekta ieviešanas informācijas apkopojums par sniegtajiem sabiedrībā 

balstītajiem sociālajiem pakalpojumiem DI projekta mērķa grupai – pilngadīgas personas ar 

GRT.  

3.1. Pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem statistika. 

3.1.1. RPR partnerpašvaldībās dzīvojošo pilngadīgo personu ar GRT statistika. 

Atbilstoši LabIS informācijas apkopojumam par cilvēku ar invaliditāti skaitu, 2021. gada 

decembrī reģionā ir 10 184 pilngadīgas personas ar GRT kurām noteikta I, II vai III grupas 

invaliditāte. RPR partnerpašvaldībās kopumā dzīvo 3803 personas ar GRT.  

No kopumā RPR partnerpašvaldībās dzīvojošām pilngadīgajām personām ar GRT (3803 

personas), saskaņā ar MK 313 noteikumiem11, DI projekta mērķa grupai atbilst 3544 

personas (pilngadīgas personas ar GRT, kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte, 

I vai II invaliditātes grupa) (skatīt 11. diagrammu). 

 

11. diagramma. RPR partnerpašvaldībās dzīvojošo personu ar GRT 

dalījums pēc invaliditātes grupas. 

 

Datu avots: LM, statistikas dati no LabIS uz 2021. gada 31. decembri. 

 

 

 
11 Ministru kabineta noteikumi Nr. 313. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā 

atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un 

ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma 

"Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274957 

DI projekta mērķa grupa 

RPR partnerpašvaldībās 

– 3544 personas.  
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Salīdzinājumā ar 2016. gadu, vērojams DI projekta mērķa grupas - pilngadīgas personas ar  

GRT, kuras dzīvo sabiedrībā, skaita pieaugums reģionā kopumā (+ 1006 personas), 

pieaugums secīgi ik periodu. RPR partnerpašvaldībās arī kopumā saglabājas DI projekta 

mērķa grupas skaitlisks palielinājums (+ 447 personas), tomēr pieaugums nav vērojams 

salīdzinājumā pret 2019. gadu. (skatīt tabulu 3.1.1.).   

 

5 no 12 RPR partnerpašvaldībām – Jūrmalas valstspilsētā un  Ogres, Tukuma, Limbažu, 

Ropažu novadu pašvaldībās, DI projekta mērķa grupas - pilngadīgas personas ar GRT, skaits 

ir virs 400 personām. 

 

 

3.1.1. tabula. DI projekta mērķa grupas - pilngadīgu personu ar GRT skaits dalījumā 

pēc RPR partnerpašvaldības 

 

    
Personu ar GRT skaits 

  
Dinamika  

  
2016 2019 2021 2021 vs 2016      

Personu ar GRT kopskaits RPR: 

 8646 9592 9682 1006 

Personu ar GRT skaits RPR 

partnerpašvaldībās: 
3097 3570 3544 447 

1    Jūrmalas valstspilsēta 413 488 471 58 

2    Ādažu novads 98 97 104 6 

3    Ķekavas novads 220 288 207 -13 

4    Limbažu novads 306 443 429 123 

5    Mārupes novads 132 143 150 18 

6    Ogres novads 519 474 502 -17 

7    Olaines novads 154 187 187 33 

8    Ropažu novads 234 313 402 168 

9    Salaspils novads 163 204 211 48 

10    Saulkrastu novads 65 56 71 6 

11    Siguldas novads 361 407 317 -44 

12    Tukuma novads 432 470 493 61 

      

Datu avots: LM , statistikas dati no LabIS uz 2021. gada 31. decembri. 
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3.1.2. Pilngadīgo personu ar GRT ilgstošas aprūpes institūcijās statistika. 

2021. gada nogalē RPR ir 6 institūcijas, kurās tiek nodrošināts ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām ar GRT (4 institūcijas ir valsts 

finansētas,  1 – pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību un 1 - sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību). 2021. gada 31. decembrī šajās institūcijās kopumā atradās 1150 personas, kas ir 

par 127 personām mazāk salīdzinājumā ar 2016. gadu. Pakalpojuma saņēmēju skaita 

samazināšanās vērojama 4 institūcijās - PSIA "Sloka"  (-30 personas), VSAC Zemgale filiāle 

"Ķīši" (-10 personas), VSAC  Vidzeme filiāle "Ropaži" (-26 personas) un VSAC Rīga filiāle 

"Ezerkrasti" (-65 personas), 2 institūcijas pakalpojumu saņēmēju skaits būtiski nemainās 

kopš 2016. gada  -  SIA "Atsaucība" un VSAC  Rīga filiāle “Kalnciems" (skatīt tabulu 

3.1.2.). 

 

 

3.1.2. tabula. DI projekta mērķa grupas - pilngadīgu personu ar GRT skaits ilgstošas 

aprūpes institūcijās. 

    

 

Personu ar GRT  

ilgstošas aprūpes institūcijās, 

skaits   

Dinamika  

  2016 2019 2021 2021 vs 2016 

Personu ar GRT ilgstošas aprūpes 

institūcijās kopskaits: 
1277 1237 1150 -127 

1 SIA "Atsaucība" 276 276 279 3 

2 PSIA "Sloka" 94 67 64 -30 

3 VSAC Zemgale filiāle "Ķīši" 92 90 82 -10 

4 VSAC  Vidzeme filiāle "Ropaži" 308 295 282 -26 

5 VSAC Rīga filiāle "Kalnciems" 39 41 40 1 

6 VSAC Rīga filiāle "Ezerkrasti" 468 468 403 -65 

       

 Datu avots: Institūciju sniegtā statistika uz 2021. gada 31. decembri. 
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3.2. DI projektā iesaistīto pilngadīgo personu ar GRT skaits. 

Līdz 2021. gada 31. decembrim DI projektā individuālo vajadzību izvērtējumi tika veikti 

676 pilngadīgām personām ar GRT, no kurām 473 (jeb 70%) izvērtētās personas dzīvo 

sabiedrībā un 203 (jeb 30%) izvērtētās personas – ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijā.  

Laika periodā 2019. – 2021. gads, pilngadīgo personu ar GRT, kuras dzīvo sabiedrībā 

izvērtēšanā iesaistījās 3 RPR partnerpašvaldības – Mārupes, Salaspils un Siguldas novada 

pašvaldības (skatīt 3.2.1.tabulu).  

3.2.1. tabula. Izvērtēto pilngadīgo personu ar GRT skaita dalījums pēc RPR 

partnerpašvaldības. 

    

Izvērtēto personu ar  GRT 

skaits    
Dinamika  

  
2017 2019 2021 2021 vs 2017    

Izvērtēto personu ar GRT kopskaits 

RPR partnerpašvaldībās: 440 440 473 33 

1    Jūrmalas valstspilsēta 30 30 30 0 

2    Ādažu novads 40 40 40 0 

3    Ķekavas novads 16 16 16 0 

4    Limbažu novads 76 76 76 0 

5    Mārupes novads 11 11 16 5 

6    Ogres novads 83 83 83 0 

7    Olaines novads 16 16 16 0 

8    Ropažu novads 9 9 9 0 

9    Salaspils novads 15 15 27 12 

10    Saulkrastu novads 4 4 4 0 

11    Siguldas novads 80 80 96 16 

12    Tukuma novads 60 60 60 0 

      

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri. 

 

 

2022. gadā  DI projekta ietvaros individuālo vajadzību izvērtējumus pilngadīgām personām 

ar GRT, kuras dzīvo sabiedrībā, plāno veikt 11 no 12 RPR partnerpašvaldībām, palielinot 

izvērtēto personu ar GRT skaitu par 120 personām (skatīt 3.2.2. tabulu, 33.lpp.).  

VSAC  Vidzeme filiāle "Ropaži" turpina veikt individuālos vajadzību izvērtējumus starp 

iestādē esošajiem  pakalpojuma saņēmējiem (skatīt 3.2.3. tabulu, 33.lpp).  
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.3.2.2. tabula. Izvērtēto pilngadīgo personu ar GRT skaita dalījums pēc RPR 

partnerpašvaldības. 

    Izvērtēto personu ar  GRT skaits Prognoze  

  
2017 2019 2021 2022    

Izvērtēto personu ar GRT kopskaits  440 440 473 120 

1    Jūrmalas valstspilsēta 30 30 30 17 

2    Ādažu novads 40 40 40 6 

3    Ķekavas novads 16 16 16 0 

4    Limbažu novads 76 76 76 16 

5    Mārupes novads 11 11 16 5 

6    Ogres novads 83 83 83 14 

7    Olaines novads 16 16 16 3 

8    Ropažu novads 9 9 9 12 

9    Salaspils novads 15 15 27 14 

10    Saulkrastu novads 4 4 4 6 

11    Siguldas novads 80 80 96 11 

12    Tukuma novads 60 60 60 16 

 
     

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri. 
 

 

 

3.2.3. tabula Izvērtēto pilngadīgo personu ar GRT skaita dalījums pēc ilgstošas 

aprūpes institūcijas. 

    

Izvērtēto personu 

ar GRT skaits 
Dinamika  Prognoze 

  2017 2021 2021 vs 2017 2022    

Izvērtēto personu ar GRT kopskaits: 201 203 2 5 

1 SIA "Atsaucība" 17 17 0 0 

2 PSIA "Sloka" 10 10 0 0 

3 VSAC Zemgale filiāle "Ķīši" 37 37 0 0 

4 VSAC  Vidzeme filiāle "Ropaži" 23 25 2 5 

5 VSAC Rīga filiāle "Kalnciems"  1 1 0 0 

6 VSAC Rīga filiāle "Ezerkrasti" 90 90 0 0 

7 VSAC Rīga filiāle "Teika" 1 1 0 0 

8 VSAC Rīga filiāle "Baldone" 10 slēgta12 - 0 - 0 

9 VSAC Vidzeme filiāle "Allaži" 12  slēgta13      -  0      -   0 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri. 

 
12 Labklājības ministrijas 12.11.2018. rīkojums Nr.99 “Par Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāles 

“Baldone” darbības izbeigšanu. 
13 Labklājības ministrija. Valsts sociālās aprūpes centra Vidzeme filiāles Allaži reorganizācija 2016. gadā. 

 Pieejams: http://www.lm.gov.lv/upload/publikacijas/1/2016.07.08_faktu_lapa_allazi.pdf 
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3.3. DI projektā sniegtie pakalpojumi pilngadīgām personām ar GRT 

partnerpašvaldībās.  

Līdz 2021. gada nogalei sabiedrībā balstīti sociāli pakalpojumi, DI projekta ievaros 

izvērtētajām pilngadīgām personām ar GRT, uzsākti sniegt 11 no 12 RPR 

partnerpašvaldībām (skatīt 3.3.2. tabulu, 35. lpp.). Partnerpašvaldībās pakalpojumi tiek 

sniegti, izmantojot esošo infrastruktūru. 

Kopumā pakalpojumus saņēmuši 197 personas ar GRT, no kuriem 12 personas pārcēlušās 

uz dzīvi sabiedrībā no ilgstošas aprūpes institūcijām (skatīt 12. diagrammu).  

12.diagramma. DI projekta ietvaros sabiedrībā dzīvojošo izvērtēto personu 

ar GRT īpatsvars pakalpojumu saņēmēju vidū. 

 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri. 

 

Personu ar GRT, kuras pārcēlušās uz dzīvi sabiedrībā, iepriekšējā dzīvesvieta bija kādā no 

šādām institūcijām: VSAC Rīga filiāle "Ezerkrasti", VSAC Rīga filiāle "Baldone", VSAC 

Kurzeme filiāle "Iļģi", VSAC Vidzeme filiāle "Rūja", VSAC Zemgale filiāle "Iecava", 

VSAC Zemgale filiāle "Ķīši"  vai VSAC  Vidzeme filiāle "Ropaži" (personu skaitlisko 

dalījumu pēc ilgstošas aprūpes institūcijas skatīt tabulā 3.3.1., 35.lpp.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pakalpojumu 

saņēmēju kopskaits – 

197 personas ar GRT.  

Personas ar GRT, 

185 personas 

Personas ar GRT 

 pārcēlušās no SAC, 

12 personas 
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Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, 2021. gada nogalē sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpoju saņēmēju vidū vērojams izteikts vīriešu īpatsvars (76% no visiem pakalpojumu 

saņēmējiem). 

 

3.3.1. tabula. Personu ar GRT, kuri saņēmuši DI projektā pakalpojumus, 

demogrāfiskais portrets. 

    

 2019 2021 

 skaits % skaits % 

Personu ar GRT kopskaits: 163 100  197 100  

DZIMUMS         

Vīrieši 84 52 100 76 

Sievietes 79 48 97 24 

VECUMS14     

Līdz 25 gadiem 17 10 15 8 

26 - 39 gadi 69 42 80 41 

 40 - 64 gadi 73 45 92 47 

65+ gadi 4 2 10 5 

Dzīvesvieta pirms pakalpojuma saņemšanas (2019 – 9 personas, 2021 – 12 personas) 

VSAC Rīga filiāle "Ezerkrasti" 3  4  

VSAC Rīga filiāle "Baldone" 2  2  

VSAC Kurzeme filiāle "Iļģi" 1  1  

VSAC Vidzeme filiāle "Rūja" 1  1  

VSAC Zemgale filiāle "Iecava" 1  2  

VSAC Zemgale filiāle "Ķīši" 1  1  

VSAC  Vidzeme filiāle "Ropaži"   1  

     

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri. 

 

Personas ar GRT no ilgstošas aprūpes institūcijām (12 personas) ir atgriezušās uz dzīvi 

Ādažu, Ķekavas, Ogres, Siguldas un Tukuma novada pašvaldībās (personu skaitlisko 

dalījumu pēc dzīvesvietas sabiedrībā skatīt tabulā 3.3.2., 36.lpp.).  

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Pilngadīgām  personām ar GRT, kas saņēmuši DI projektā pakalpojumus, norādītais vecums ir pilni gadi 

2019.gadā. 
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Līdz 2021. gada nogalei RPR partnerpašvaldībās sabiedrībā balstītus pakalpojumus 

saņēmuši 42% no visām izvērtētajām personām ar GRT. Skaitliski lielākais pakalpojumu 

saņēmēju skaits ir Ogres (63 personas) un Siguldas (50 personas) novada pašvaldībās. 

Jūrmalas valstspilsēta un Ogres novada pašvaldībā pakalpojumi nodrošināti 70% apmērā 

pret izvērtēto personu skaitu (skatīt tabulu 3.3.2.). 

3.3.2. tabula. DI projektā pakalpojumus saņēmušo personu ar GRT skaits dalījumā 

pēc RPR partnerpašvaldības. 

  

 

Izvērtētās 

personas  

 

Pakalpojumu 

saņēmušās 

personas 

 

Pakalpojumus 

saņēmušās 

personas no 

VSAC 

Aptvērums
15 

% 

Personu ar GRT kopskaits  473 197 12 42 

1    Jūrmalas valstspilsēta 30 21 0 70 

2    Ādažu novads 40 13 1 33 

3    Ķekavas novads 16 5 3 31 

4    Limbažu novads 76 10 0 13 

5    Mārupes novads 16 2 0 13 

6    Ogres novads 83 63 1 76 

7    Olaines novads 16 0 0 0 

8    Ropažu novads 9 1 0 11 

9    Salaspils novads 27 11 0 41 

10    Saulkrastu novads 4 1 0 25 

11    Siguldas novads 96 50 1 52 

12    Tukuma novads 60 20 6 33 

 
     

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Aptvertā mērķa grupas daļa - % no DI projektā pakalpojumus saņēmušajām personām ar  GRT pret DI 

projektā izvērtētajām personām.   
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Līdz 2021. gada 31. decembrim no DI projektā izvērtētajām personām ar GRT, sociālās 

aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi netiks nodrošināti visdrīzāk arī turpmāk  181 personai 

(vai 38% no izvērtēto personu ar GRT skaita). Skaitliski vairāk personu, kurām netiks sniegti 

pakalpojumi ir Limbažu (49 personas) un Tukuma (31 persona) novada pašvaldībās (skatīt 

3.3.3.tabulu). 

3.3.3. tabula. DI projektā pakalpojumus saņēmušo personu ar GRT skaits dalījumā 

pēc RPR partnerpašvaldības. 

  

 

Izvērtēto 

personu 

skaits  

 

Pakalpojumus 

saņēmušo 

personu 

skaits 

 

Pakalpojumu 

nesaņēmušo 

izvērtēto 

personu skaits 

Pakalpojumu 

nesaņēmušo 

personu 

īpatsvars % 

Personu ar GRT kopskaits  473 197 181 38 

1    Jūrmalas valstspilsēta 30 21 9 30 

2    Ādažu novads 40 13 17 43 

3    Ķekavas novads 16 5 7 44 

4    Limbažu novads 76 10 49 64 

5    Mārupes novads 16 2 11 69 

6    Ogres novads 83 63 18 22 

7    Olaines novads 16 0 2 13 

8    Ropažu novads 9 1 8 89 

9    Salaspils novads 27 11 3 11 

10    Saulkrastu novads 4 1 3 75 

11    Siguldas novads 96 50 23 24 

12    Tukuma novads 60 20 31 52 

 
     

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri. 

 

Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc pakalpojumi netika nodrošināti, saistīti ar sadarbību 

starp sociālo dienestu un personas ar GRT ģimeni (55 personas vai 30%) - sociālajam 

dienestam neizveidojas sadarbība ar ģimeni, saņemts personas ar GRT iesniegums ar 

atteikumu dalībai DI projektā. Otrajā pozīcijā ierindojas iemesli, kas saistīti ar personas 

veselības stāvokļa pasliktināšanos (47 personas vai 26%) – vecuma dēļ vairs nevar izmantot 

pakalpojumus, miris vai pārcēlies uz sociālās aprūpes iestādi. Trešajā pozīcijā iemesli, kas 

saistīti ar neatbilstību DI projekta nosacījumiem (23 personas vai 13%) - pārcēlies dzīvot 

ārpus RPR partnerpašvaldībām,  nav atjaunota invaliditāte. Nelielam personu ar GRT 

skaitam (18 personas vai 10%) ir izdevies iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā, mazinot 

aktualitāti par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņemšanu. 
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RPR partnerpašvaldībās personām ar GRT visizplatītākie pakalpojumi ir Speciālistu 

konsultācijas (sniegts 11 RPR partnerpašvaldībās), 7 RPR partnerpašvaldības nodrošina 

Grupu dzīvokļa pakalpojumu, 6 RPR partnerpašvaldības iespējams saņemt Dienas aprūpes 

centra  pakalpojumu. Atbalsta grupas un grupu nodarbības sniegtas 5 partnerpašvaldībās 

(skatīt 3.3.4. tabulu). 

Salīdzinājuma ar 2019. gadu, ievērojami palielinājies personu ar GRT skaits, kuras saņem 

Dienas aprūpes centra  pakalpojumu (no 14 personām 2019. gadā uz 35 personām – 2021. 

gadā). 

 

3.3.4. tabula. DI projekta ietvaros personām ar GRT sniegtie pakalpojumi dalījumā 

pēc RPR partnerpašvaldības16. 
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Personu ar GRT kopskaits 

 (unikālās personas): 
197 24 35 11 18 0 136 80 

1    Jūrmalas valstspilsēta 21 0 0 0 0 0 20 18 

2    Ādažu novads 13 0 0 1 2 0 12 0 

3    Ķekavas novads 5 0 1 3 4 0 1 0 

4    Limbažu novads 10 0 0 0 0 0 4 10 

5    Mārupes novads 2 0 1 1 1 0 0 0 

6    Ogres novads 63 11 22 0 2 0 49 14 

7    Olaines novads 0 0 0 0 0 0 1 0 

8    Ropažu novads 1 0 1 0 0 0 0 0 

9    Salaspils novads 11 3 1 0 0 0 13 0 

10    Saulkrastu novads 1 0 0 0 0 0 1 0 

11    Siguldas novads 50 5 5 6 4 0 32 26 

12    Tukuma novads 20 5 4 0 5 0 3 12 

          

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri. 

 

 

 

 
16 Piezīme: Pakalpojumu saņēmēju skaits sniegto pakalpojumu dalījumā pārsniedz unikālo personu skaitu, jo 

viena persona var saņemt vairākus pakalpojumus.   
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Skatot Speciālistu konsultācijas pēc to veidiem, kopumā RPR partnerpašvaldībās personām 

ar GRT sniegti  12 dažādi pakalpojumi. Līdzīgi kā 2019. gadā biežāk sniegto pakalpojumu 

vidū ir fizioterapija (kopskaitā saņēmušas 66 personas) un ergoterapija  (64 personas) (skatīt. 

13 diagrammu). 

Kā jauni pakalpojumi klāt nākuši – deju terapija, atbalsta personas un rehabilitologa 

pakalpojumi. 

13.diagramma. DI projekta ietvaros personām ar GRT sniegto Speciālistu 

konsultāciju veidi, dinamikā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri. 
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2021; pakalpojuma saņēmēji 136 personas

2019;  pakalpojuma saņēmēji 110 personas
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3.4. Pašvaldībām kompensētie izdevumi par DI plāna ietvaros sniegtajiem 

pakalpojumiem personām ar GRT. 

Kopumā līdz 2021. gada 31. decembrim RPR partnerpašvaldībām kompensētie izdevumi par 

sniegtajiem pakalpojumiem pilngadīgām personām ar GRT ir  504 623 EUR.  

14.diagramma. RPR partnerpašvaldībām kompensētie izdevumi par 

sniegtajiem pakalpojumiem personām ar GRT (EUR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri. 
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3.5. Informācija par RPR izvērtētajām pilngadīgām personām ar GRT ilgstošas 

sociālās aprūpes institūcijās.  

Uz 2021. gada 31. decembri Rīgas plānošanas reģionā DI projektā ilgstošas aprūpes 

institūcijās ir izvērtētas 203 pilngadīga persona ar GRT. Absolūtais vairākums aprūpes 

iestādēs dzīvojošo personu ar GRT (201 persona) tika izvērtētas laika posmā 2016. – 2017. 

gadam. No RPR esošajām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām 

personām ar GRT tikai VSAC  Vidzeme filiāle "Ropaži" turpina veikt individuālos 

vajadzību izvērtējumus tās iestādē dzīvojošajām personām.  

Uz 2021. gada 31. decembri no RPR institūcijās izvērtētajām personām uz dzīvi sabiedrībā 

bija pārcēlušās 27 personas ar GRT (jeb 13%), no kurām 11 personas atgriezušās pie saviem 

tuviniekiem, 4 personām piešķirts sociālais dzīvoklis, 12 personām – grupu dzīvoklis (skatīt 

diagrammu 15.).     

15. diagramma. Uz dzīvi sabiedrībā no institūcijām pārcēlušo personu ar 

GRT skaits dinamikā. 

 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri. 

 

Sabiedrībā balstītus pakalpojumus saņem 12 personas, kas tiek nodrošināti Ādažu, Ķekavas, 

Ogres, Siguldas un Tukuma novadu pašvaldībās.    

Uz 2021. gada 31. decembri no visām RPR institūcijās izvērtētajām personām ar GRT savu 

dzīvesvietu nav mainījušas 100 personas (jeb 49%), t.i., atrodas institūcijā kurā izvērtētas.  
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Izmaiņu apkopojums deinstitucionalizācijas mērķa grupā – pilngadīgas personas ar 

GRT.   

▪ RPR partnerpašvaldībās deklarētas 3544 personas ar GRT17, atbilstošas 

deinstitucionalizācijas mērķa grupai (I vai II invaliditātes grupa), kas ir 37% no 

kopējā reģionā esošā deinstitucionalizācijas mērķa grupas skaita. 

 

▪ Jūrmalas valstspilsētā un Ogres, Tukuma, Limbažu, Ropažu novadu pašvaldībās, DI 

projekta mērķa grupas - pilngadīgas personas ar GRT, skaits ir virs 400 personām. 

 

▪ Salīdzinājumā ar 2016. gada rādītāju vērojams būtisks deinstitucionalizācijas 

mērķa grupas – pilngadīgas personas ar GRT, skaita pieaugums reģionā kopumā 

(+1006 personas), tā arī RPR partnerpašvaldībās (+447 personas). 

 

▪ Deinstitucionalizācijas mērķa grupas – pilngadīgas personas ar GRT, skaita 

pieaugums ir likumsakarīgs, jo ik gadu palielinās bērnu skaits ar  psihiskiem un 

uzvedības traucējumiem. Šis fakts vēlreiz apstiprina DI projekta aktualitāti, kā arī 

liecina par patstāvīga pieprasījuma pēc pakalpojumiem pieaugumu.  

 

▪ RPR ir 6 institūcijas, kurās tiek nodrošināts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojums personām ar GRT. Uz 2021. gada 31. janvāri šajās 

institūcijās kopumā atradās 1150 personas, kas ir par 127 personām mazāk 

salīdzinājumā ar 2016. gadu.  

 

▪ Pirms infrastruktūras izveides pakalpojumus saņēmuši 197 pilngadīgas personas 

ar GRT, kas ir 36% (ar snieguma rezervi) no DI plāna sasniedzamā rādītāja.  

 

▪ No RPR DI projektā izvērtētajām ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās esošajām 

personām ar GRT uz dzīvi sabiedrībā pārcēlušās 27 personas, no kurām 12 

personas saņem pakalpojums RPR DI projekta ietvaros. 

 

▪ Pakalpojumi personām ar GRT tiek sniegt 11 RPR partnerpašvaldībās, kas 

vērtējams pozitīvi sabiedrība balstītu sociālo pakalpojumu attīstībā ārpus Rīgas 

valstspilsētas. 

 

▪ Visizplatītākie pakalpojumi deinstitucionalizācijas mērķa grupai – pilngadīgas 

personas ar GRT,  partnerpašvaldību vidū ir Speciālistu konsultācijas (sniegts 11 

partnerpašvaldībās).  RPR partnerpašvaldībās palielinājusies Dienas aprūpes 

centra pakalpojuma pieejamība (sniegts 6 partnerpašvaldībās). 

 

  

 
17 VDEĀVK, statistika uz 2019. gada 31. decembri. 
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4. BĒRNI ĀRPUSĢIMENES APRŪPĒ 

Nodaļā ir atspoguļota statistiskā informācija par ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem  gan 

Rīgas reģionā kopumā, gan RPR partnerpašvaldībās, un informācija par DI projektā izvērtēto 

bērnu skaitu, kuri atrodas valsts vai pašvaldību bērnu aprūpes iestādēs. 

4.1. Bērni ārpusģimenes aprūpē statistika. 

Saskaņā ar Valsts Bērnu tiesības aizsardzības inspekcijas (turpmāk – VBTAI) apkopotajiem 

bāriņtiesu datiem 2020. gada nogalē Rīgas reģionā  ārpusģimenes aprūpē bija 2538 bērni. 

Savukārt RPR partnerpašvaldībās ārpusģimenes aprūpē bija 995 bērni, kas ir 39% no kopējā 

ārpusģimenes aprūpē esošā bērnu skaita Rīgas reģionā (skatīt 4.1.1. tabulu, 44.lpp.).  

RPR partnerpašvaldībās no visiem ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem lielākā daļa 

bērnu (669 bērni jeb 67%) atrodas aizbildnībā, 1/5 daļa bērnu (221 bērns jeb 22%) – 

audžuģimenēs, savukārt aprūpes iestādēs atrodas skaitliski vismazāk bērnu (105 bērni jeb 

11%), kopumā novērojama ārpusģimenes aprūpē esošā bērnu skaita samazināšanās  (skatīt 

16. diagrammu).  

 

16.diagramma. Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits RPR 

partnerpašvaldībās. 

 

Datu avots: VBTAI, statistika uz 2020. gada 31. decembri. 
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Salīdzinājumā ar 2016. gadu ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits samazinājies gan Rīgas 

reģionā kopumā (-270 bērni), gan RPR partnerpašvaldībās (-222 bērni) (skatīt 4.1.1. tabulu). 

Noturīga ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits samazināšanās tendence vērojama 

Tukuma, Ogres, Siguldas, Mārupes un Ādažu  novadu pašvaldībās.  

Skaitliski visvairāk bērnu ārpusģimenes aprūpē atrodas Tukuma novada pašvaldībā (233 

bērni; salīdzinājumā ar 2016. gadu -79 bērni), Ogres novada pašvaldībā (169 bērni; -63 

bērni) un Jūrmalas valtspilsētā (127 bērni; -12 bērni).  

 

4.1.1. tabula. DI projekta mērķa grupa – bērni ārpusģimenes aprūpē, skaits dalījumā 

pēc RPR partnerpašvaldības 

 

    
Bērni ārpusģimenes aprūpē, skaits 

  
Dinamika  

  
2016 2018 2020 2020 vs 2016      

Bērnu kopskaits RPR: 

 2808 2653 2538 -270 

Bērnu skaits RPR 

partnerpašvaldībās: 1217 1081 995 -222 

1    Jūrmalas valtspisēta 139 128 127 -12 

2    Ādažu novads 23 20 17 -6 

3    Ķekavas novads 86 65 65 -21 

4    Limbažu novads 118 101 108 -10 

5    Mārupes novads 36 23 18 -18 

6    Ogres novads 232 190 169 -63 

7    Olaines novads 52 64 64 12 

8    Ropažu novads 43 59 54 11 

9    Salaspils novads 64 64 51 -13 

10    Saulkrastu novads 18 19 16 -2 

11    Siguldas novads 94 88 73 -21 

12    Tukuma novads 312 260 233 -79 

      

Datu avots: VBTAI, statistika uz 2020. gada 31. decembri. 
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Atbilstoši VBTAI informācijas apkopojumam par 2020. gadu, Rīgas reģionā kopuma 

audžuģimenēs atrodas 503 bērni, RPR partnerpašvaldībās - 221 bērns. Salīdzinājumā ar 

2016. gadu Rīgas reģionā kopumā vērojams bērnu skaita audžuģimenēs pieaugums, kamēr 

RPR partnerpašvaldībās bērnu skaits audžuģimenēs neuzrāda būtiskas izmaiņas.   

 

Skaitliski vairāk bērnu audžuģimenēs ir Tukuma (48 bērni; salīdzinājumā ar 2016. gadu -20 

bērni) un  Ogres (44 bērni; -4 bērni) novadu pašvaldībās.  

 

Starp RPR partnerpašvaldībām – Olaines novadā, vērojama noturīga tendence bērnu skaita 

pieaugumam audžuģimenēs (22 bērni; salīdzinājumā ar 2016. gadu +15 bērni). 

 

4.1.2. tabula. Bērni audžuģimenēs, skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības 

 

    
Bērni audžuģimenēs, skaits 

  
Dinamika  

  
2016 2018 2020 2020 vs 2016      

Bērnu kopskaits RPR: 

 
433 459 503 70 

Bērnu skaits RPR 

partnerpašvaldībās: 
220 205 221 1 

1    Jūrmalas valtspilsēta 3 6 9 6 

2    Ādažu novads 9 7 6 -3 

3    Ķekavas novads 19 12 5 -14 

4    Limbažu novads 22 22 39 17 

5    Mārupes novads 4 5 4 0 

6    Ogres novads 48 37 44 -4 

7    Olaines novads 7 14 22 15 

8    Ropažu novads 8 11 12 4 

9    Salaspils novads 10 14 11 1 

10    Saulkrastu novads 1 1 1 0 

11    Siguldas novads 21 21 20 -1 

12    Tukuma novads 68 55 48 -20 

      

Datu avots: VBTAI, statistika uz 2020. gada 31. decembri. 
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Bērnu skaits aizbildnībā samazinās gan Rīgas reģionā kopumā, gan RPR partnerpašvaldībās. 

Salīdzinājumā ar 2016. gadu RPR partnerpašvaldībās bērnu skaits aizbildnībā samazinājies 

par 93 bērniem jeb 25%.  

 

Kopš 2016. gada noturīga tendence bērnu skaita samazinājumam aizbildnībā vērojama 

Tukuma (–36 bērni), Ogres (–32 bērni), Siguldas (-14 bērni), Mārupes (-14 bērni) un 

Limbažu (-12 bērni) novadu pašvaldībās. 

 

4.1.3. tabula. Bērni aizbildnībā, skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības 

 

    
Bērni aizbildnībā, skaits 

  
Dinamika  

  
2016 2018 2020 2020 vs 2016      

Bērnu kopskaits RPR: 

 1829 1817 1736 -119 

Bērnu skaits RPR 

partnerpašvaldībās: 788 734 669 -93 

1    Jūrmalas valtspilsēta 108 101 100 -8 

2    Ādažu novads 13 13 9 -4 

3    Ķekavas novads 57 50 58 1 

4    Limbažu novads 71 63 59 -12 

5    Mārupes novads 27 15 13 -14 

6    Ogres novads 140 130 108 -32 

7    Olaines novads 30 34 32 2 

8    Ropažu novads 32 46 40 8 

9    Salaspils novads 37 33 30 -7 

10    Saulkrastu novads 14 16 11 -3 

11    Siguldas novads 55 53 41 -14 

12    Tukuma novads 204 180 168 -36 

      

Datu avots: VBTAI, statistika uz 2020. gada 31. decembri. 
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Bērnu skaits aprūpes iestādēs samazinās gan Rīgas reģionā kopumā, gan RPR 

partnerpašvaldībās. Salīdzinājumā ar 2016. gadu RPR partnerpašvaldībās bērnu skaits 

aprūpes iestādēs samazinājies par 104 bērniem jeb 50%.  

 

2020. gada nogalē skaitliski vairāk ārpusģimenes aprūpē esošie bērni aprūpes iestādēs ir 

Jūrmalas valtspilsētai (18 bērni; salīdzinājumā ar 2016. gadu –10 bērni), Tukuma (17 bērni; 

–23 bērni) un Ogres (17 bērni; –27 bērni) novadu pašvaldībās. 

 

4.1.4. tabula. Bērni aprūpes iestādēs, skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības 

 

    
Bērni aprūpes iestādēs, skaits 

  
Dinamika  

  
2016 2018 2020 2020 vs 2016      

Bērnu kopskaits RPR: 

 546 377 299 -247 

Bērnu skaits RPR 

partnerpašvaldībās: 209 142 105 -104 

1    Jūrmalas valstspilsēta 28 21 18 -10 

2    Ādažu novads 1 0 2 1 

3    Ķekavas novads 10 3 2 -8 

4    Limbažu novads 25 16 10 -15 

5    Mārupes novads 5 3 1 -4 

6    Ogres novads 44 23 17 -27 

7    Olaines novads 15 16 10 -5 

8    Ropažu novads 3 2 2 -1 

9    Salaspils novads 17 17 10 -7 

10    Saulkrastu novads 3 2 4 1 

11    Siguldas novads 18 14 12 -6 

12    Tukuma novads 40 25 17 -23 

      

Datu avots: VBTAI, statistika uz 2020. gada 31. decembri. 
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4.2. Informācija par DI projektā RPR izvērtēto ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu 

skaitu ilgstošas sociālas aprūpes institūcijās.  

DI plāna izstrādes laikā RPR 9 institūcijās, kurās tika nodrošināts ilgstošas sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ārpusģimenes aprūpē, tika veikta bērnu 

izvērtēšana, izstrādājot katram bērnam individuālo atbalsta plānu.   

Kopš 2019. gada ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums bērniem ārpusģimenes aprūpē tiek 

nodrošināts vairs tikai 5 institūcijās (3 institūcijas ir valsts finansētas, 2 – pašvaldības).  

2021. gada nogalē institūcijās kopumā atradās 137 bērni jeb 40% no bērnu skaita  2016. 

gadā. Šo samazinājumu rada ne tikai slēgtās institūcijas, bet bērnu skaita samazināšanās 

bērnu aprūpes institūcijās kopumā (skatīt tabulu 4.2.1.). 

4.2.1. tabula. DI projekta mērķa grupa – ārpusģimenes aprūpē esošie bērni ilgstošas 

sociālās aprūpes institūcijās, skaits dalījumā pēc institūcijas. 

  

Bērni sociālās aprūpes 

institūcijās, skaits 
  

Dinamika  

  2016 2019 2021 2021 vs 2016 

  

Bērni sociālās aprūpes 

institūcijās, kopskaits: 
350 147 137 -229 

1 Jūrmalas pilsētas Bērnu un 

jauniešu māja "Sprīdītis"18  

27 20 16 -11 

2 Tukuma pašvaldības Bērnu un 

jauniešu centrs "Sapņi" 

51 23 16 -35 

3 VSAC Rīga filiāle "Pļavnieki" 75 42 41 -34 

4 VSAC Rīga filiāle "Rīga" 61 34 27 -34 

5 VSAC Rīga filiāle "Teika" 30 28 37 7 

6 VSAC Rīga filiāle "Baldone" 59 0 0 Slēgta19 

7 BSAC "Zīles" 17 0 0 Slēgta20 

8 BSAC "Laubere" 18 0 0 Slēgta21 

9 BSAC "Umurga" 12 0 0 Slēgta22 
     

  

 Datu avots: LM, statistika uz 2021. gada 31. decembri. 

 

 
18 Jūrmalas pilsētas domes 29.10.2020. nolikums Nr. 42 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālo 

pakalpojumu centrs “Kauguri ”” nolikums”, paredz ar 2021.gada 1.janvāri Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādi 

“Sprīdītis” reorganizēt, izveidojot Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri ” struktūrvienību - “Bērnu un jauniešu 

māja “Sprīdītis””, kas sniedz ģimenes videi pietuvinātus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus bērniem-bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Bērnu un jauniešu māja 

“Sprīdītis” ir izveidota nepiesaistot DI projekta finansējumu. 
19 Labklājības ministrijas 12.11.2018. rīkojums Nr.99 “Par Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāles 

“Baldone” darbības izbeigšanu.  
20 Alojas novada domes 27.06.2019. lēmums Nr.237 “Par Alojas novada domes Bērnu ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs “Zīles” likvidēšanu”.  
21 Ogres novada pašvaldības domes 19.04.2018. protokola izraksts Nr.6 “Par Ogres novada bērnu nama 

“Laubere” reorganizācijas plāna apstiprināšanu. 
22 Limbažu novada domes 28.03.2019. protokols Nr.5 “Par bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

centra “Umurga” Ģimenes atbalsta centra likvidēšanu. 
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Salīdzinot 2021. gada sociālās aprūpes institūcijā esošo bērnu profilu ar 2016. gadu, 

vērojamas divas būtiskas izmaiņas, kas uzrādījās jau 2019. gadā – sociālās aprūpes 

institūcijās ir izteikts bērnu īpatsvars vecumā no 12-17 gadiem, 65% no kopējā bērnu skaita, 

un izteikts bērnu ar invaliditāti īpatsvars, 81% no kopējā bērnu skaita (skatīt tabulu 4.2.2.). 

4.2.2. tabula. Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu aprūpes iestādēs demogrāfiskais 

portrets.  

Bērni sociālās aprūpes institūcijās  

 

 2017 2019 2021 

Bērnu  skaits % skaits % skaits % 

kopskaits: 350 100 147 100 137 100 

DZIMUMS         

Zēni 203 58 91 62 87 64 

Meitenes 147 42 56 38 50 36 

VECUMS             

 0 - 3 gadi 76 22 4 3 5 4 

4 - 6 gadi 42 12 11 7 7 5 

 7 -11 gadi 92 26 44 30 35 26 

12-17 gadi 140 40 88 60 89 65 

18+ gadi         1 1 

INVALIDITĀTE             

Ir noteikta 159  45  112 76 111 81 

Nav noteikta 191  55 35 24 26 19 

       

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021.gada 31.decembri 
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DI projekta ietvaros RPR ilgstošas aprūpes institūcijās tika izvērtēti 263 bērni. Saskaņā ar 

RPR veikto informācijas apkopojumu uz 2021. gada 31. decembri no visiem izvērtētajām 

bērniem, ilgstošas aprūpes institūcijās atradās 77 bērni jeb 29% no kopējā izvērtēto bērnu 

skaita.  

Skaitliski vislielākais DI projekta ietvaros izvērtēto bērnu skaita samazinājums ir vērojams 

Tukuma novada pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā “Sapņi”. VSAC Rīga filiālēs kopumā 

DI projekta ietvaros tika izvērtēti 151 bērns, no kuriem 32% (jeb 49 bērni) turpina uzturēties 

kādā no VSAC Rīga filiālēm (skatīt 17. diagrammu). 

 

17.diagramma. DI projektā izvērtēto ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu 

skaits dalījumā pēc institūcijas. 

 

Datu avots: RPR projekta ieviešanas informācija uz 2021. gada 31. decembri. 
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Izmaiņu apkopojums deinstitucionalizācijas mērķa grupā – ārpusģimenes  aprūpē 

esoši bērni.   

 

▪ RPR partnerpašvaldībās ārpusģimenes aprūpē atradās 1081 bērns23, kas ir 41% 

no kopējā ārpusģimenes aprūpē esošā bērnu skaita reģionā. 

 

▪ Salīdzinājumā ar 2016. gadu, ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits samazinājies 

gan reģionā kopumā (-155 bērni), gan partnerpašvaldībās (-136 bērni).  

 

▪ DI projekta īstenošanas laikā RPR teritorijā ir slēgtas 4 ilgstošas sociālās aprūpes 

iestādes ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, un 1 reorganizēta24, izveidojot 

ģimeniskai videi pietuvinātu ilgstošas sociālās aprūpes  un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu bērniem-bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Iestādes 

reorganizācija īstenota nepiesaistot DI projekta finansējumu. 

 

▪ Salīdzinājumā ar 2016. gadu DI projekta ietvaros reorganizējamajās sociālās 

aprūpes iestādēs vērojams bērnu skaita samazinājums par 60%, no 350 bērniem 

uz 137 bērniem. 

 

▪ Uz 2021. gada 31. decembri no DI projekta ietvaros izvērtētajiem bērniem  sociālās 

aprūpes iestādēs atrodas 77 bērni, kas ir 29% no visiem sākotnēji izvērtētajiem 

bērniem.  

 

▪ Salīdzinot 2021. gada sociālās aprūpes institūcijā esošo bērnu profilu ar 2016. 

gadu, vērojamas divas būtiskas izmaiņas – izteikts bērnu īpatsvars vecumā no 12-

17 gadiem, 65% no kopējā bērnu skaita, un izteikts bērnu ar invaliditāti īpatsvars, 

81% no kopējā bērnu skaita. 

 

▪ No vēl 4 DI projekta ietvaros reorganizējamajām sociālās aprūpes iestādēm, 1 

iestādē esošais bērnu skaits atbilst Quality4Children standartā25 noteiktajam 

skaitam (ne vairāk kā 24 bērni vienā aprūpes iestādē). 

 

 

 

  

 
23    VBTAI, statistika uz 2018. gada 31. decembri. 
24     01.03.2022.LM lēmums Nr. Nr. 41-2-02.2/ “Par reģistrāciju sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā” 
25 Valsts Bērnu tiesības aizsardzības inspekcija. Quality4Children standarts. Pieejams: 

http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/quality4children_/ 

http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/quality4children_/
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5. SABIEDRĪBĀ BALSTĪTU SOCIĀLO PAKALPOJUMU 

SNIEDZĒJI 

Nodaļā apkopota informācija par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kuri 

atbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma noteikumiem26, un kuri attiecīgā 

pakalpojuma sniegšanai ir reģistrēti Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā27. 

5.1. Sociālie pakalpojumi bērniem ar FT. 

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā pieejamajai informācijai 10 no 12 RPR 

parterpašvaldībām ir reģistrēti sociālie pakalpojumi bērniem ar FT, kopskaitā 30 sociālo 

pakalpojumu sniegšanas vietas.  

DI projekta mērķa grupai – bērni ar FT vispieejamākie ir Sociālās aprūpes pakalpojums un 

Dienas aprūpes centra pakalpojumi, (reģistrēti 7 partnerpašvaldībās) (skatīt 5.1.1. tabulu).  

5.1.1. tabula. Bērniem ar FT pieejamie sociālie pakalpojumi dalījumā pēc RPR 

partnerpašvaldības. 
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Sociālo pakalpojumu vietu 

kopskaits: 
30 11 9 3 4 3 

1 Jūrmalas valstspilseta 3 1 1   1 

2 Ādažu novads 3 1 1 1   

3 Ķekavas novads 1 1     

4 Limbažu novads       

5 Mārupes novads 1 1     

6 Ogres novads 5 3 2    

7 Olaines novads 1  1    

8 Ropažu novads       

9 Salaspils novads 1    1  

10 Saulkrastu novads 3  1  1 1 

11 Siguldas novads 7 2 1 2 1 1 

12 Tukuma novads 5 2 2  1  

Datu avots: Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs, informācijas apkopojums veikts 

2022. gada 11. martā. 

 

 
26 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. 

Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums 
27 Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs. Pieejams: http://www.lm.gov.lv/lv/socialo-pakalpojumu-

sniedzeju-registrs 
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5.2. Sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām ar GRT. 

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra datiem 11 no 12 RPR 

parterpašvaldībām ir reģistrēti sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām ar GRT, 

kopskaitā 38 sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas. 

DI projekta mērķa grupai - pilngadīgām personām ar GRT vispieejamākie ir Aprūpes mājās 

pakalpojums (reģistrēts 9 partnerpašvaldībās), un Dienas aprūpes centra pakalpojums 

(reģistrēts 7 partnerpašvaldībās) (skatīt 5.1.2. tabulu).  

DI projekta mērķa grupai ¬ pilngadīgām personām ar GRT, plašākais pakalpojumu klāsts ir 

pieejamas Jūrmalas valstspilsētā, Siguldas un Salaspils novada pašvaldībās.  

5.2.1. tabula. Pilngadīgām personām ar GRT pieejamie sociālie pakalpojumi 

dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības. 
  

P
ak

al
p

o
ju

m
u

 

sn
ie

g
ša

n
as

 v
ie

tu
 

sk
ai

ts
 

A
p

rū
p

e 
m

āj
ās

 

D
ie

n
as

 a
p

rū
p

es
 

ce
n

tr
s 

S
p

ec
ia

li
zē

tā
 

d
ar

b
n

īc
a 

G
ru

p
u

 m
āj

a/
 

d
zī

v
o

k
li

s 

A
te

lp
as

 b
rī

d
is

 

A
si

st
en

ta
 

p
ak

al
p

o
ju

m
s 

S
o

ci
āl

ās
 

re
h

ab
il

it
āc

ij
as

 

p
ak

al
p

o
ju

m
i 

Sociālo pakalpojumu 

vietu kopskaits: 
38 11 9 4 5 2 5    2 

1 Jūrmalas valstspilsēta 5 1 1 1 1  1  

2 Ādažu novads 1  1      

3 Ķekavas novads 2 1 1      

4 Limbažu novads         

5 Mārupes novads 1 1       

6 Ogres novads 5 3 2      

7 Olaines novads 2 1 1      

8 Ropažu novads 2 1     1  

9 Salaspils novads 4 1 1  1 1   

10 Saulkrastu novads 1      1  

11 Siguldas novads 12 1 2 3 1 1 2   2 2 

12 Tukuma novads 3 1   2    

Datu avots: Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs, informācijas apkopojums 

veikts 2022. gada 11. martā. 
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5.3. Sociālie pakalpojumi bērniem ārpusģimenes aprūpē. 

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā esošo informāciju 4 no 12 RPR 

parterpašvaldībām ir reģistrēti sociālie pakalpojumi ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem 

un viņu likumiskajiem pārstāvjiem, kopskaitā 10 sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas.  

Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums jeb ģimeniskai videi 

pietuvināts aprūpes pakalpojums iestādē ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem ir reģistrēts 

3 partnerpašvaldībās - Jūrmalas valstspilsētā, Siguldas un Tukuma novada pašvaldībās. 

Iepriekš minētajās pašvaldībās tiek nodrošināts arī Krīzes centra pakalpojums. Sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumi – 2 RPR partnerpašvaldībās, Mārupes un Tukuma novada 

pašvaldībās. Vienā partnerpašvaldībā – Ādažu novada pašvaldībā, bērniem ārpusģimenes 

aprūpē tiek nodrošināts Dienas aprūpes centra pakalpojums (Skatīt 5.3.1. tabulu). 

 

5.3.1. tabula. Bērniem ārpusģimenes aprūpē pieejamie sociālie pakalpojumi dalījumā 

pēc RPR partnerpašvaldības. 
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Sociālo pakalpojumu 

vietu kopskaits: 
9 3 2 1 3 

1 Jūrmalas valstspilsēta  1   1 

2 Ādažu novads 1   1  

3 Ķekavas novads      

4 Limbažu novads      

5 Mārupes novads      

6 Ogres novads      

7 Olaines novads      

8 Ropažu novads      

9 Salaspils novads      

10 Saulkrastu novads      

11 Siguldas novads 2 1   1 

12 Tukuma novads 4 1 2  1 

Datu avots: Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs, informācijas apkopojums 

veikts 2022. gada 11. martā. 
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Kā nozīmīgs resurss, kas sekmē bez vecāku gādības palikušo bērnu iespējas augt ģimeniskā 

vidē, ir audžuģimenes. Pēdējos gados audžuģimeņu kustības attīstīšanai, tiek ieguldīti 

ievērojami finanšu līdzekļi.28 Audžuģimeņu skaita mērens pieaugums vērojams arī RPR 

partnerpašvaldībās, kopš 2016.gada audžuģimeņu skaits pieaudzis par 23 ģimenēm (skatīt 

5.3.2. tabulu).  

Uz 2020. gada nogali RPR parterpašvaldībās kopumā ir 166 audžuģimenes, kurās ir bez 

vecāku gādības palikuši bērni. Kopš 2016. gada noturīga tendence audžugimeņu skaita 

pieaugumam ir vērojama Ķekavas,  Mārupes, Ogres, Olaines novadu pašvaldībās.  

 

5.3.2. tabula.  Audžuģimeņu skaits dalījumā pēc RPR partnerpašvaldības. 

    
Audžuģimeņu skaits 

  
Dinamika  

  
2016 2018 2020 2020 vs 2016      

Audžuģimeņu skaits RPR 

partnerpašvaldībās: 143 159 166 23 

1    Jūrmalas valstspilsēta 5 6 5 0 

2    Ādažu novads 0 3 3 3 

3    Ķekavas novads 3 8 11 8 

4    Limbažu novads 3 6 5 2 

5    Mārupes novads 5 9 8 3 

6    Ogres novads 10 11 13 3 

7    Olaines novads 4 7 8 4 

8    Ropažu novads 0 6 6 6 

9    Salaspils novads 2 2 4 2 

10    Saulkrastu novads 0 0 0 0 

11    Siguldas novads 7 10 10 3 

12    Tukuma novads 104 91 93 -11 

      

Datu avots: VBTAI, statistika uz 2020. gada 31. decembri. 

 

*Piezīme: Sociālo pakalpojumu sniedzēju apkopojumu pēc faktiskās pakalpojumu 

sniegšanas  vietas, skatīt 8. sadaļā.  
 

 

 

  

 
28 Labklājības ministrija Publiskais gada pārskats par 2018. gadu. Pieejams: 

http://www.lm.gov.lv/upload/PP_2018_Final.pdf, 54.lpp. 

http://www.lm.gov.lv/upload/PP_2018_Final.pdf
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6. AR EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDA 

(ERAF) ATBALSTU VEIDOJAMO SOCIĀLO 

PAKALPOJUMU IZVEIDES PROGRESS 

RPR DI plāna ieviešanas progresa izvērtējuma nodaļā – Ar Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda (ERAF) atbalstu veidojamo sociālo pakalpojumu izveides progress – sniegta 

informācija par veiktajām izmaiņām RPR DI plānā laikā no 2020.gada 1.janvāra līdz 

2021.gada decembrim, ņemot vērā 2020.gada 30.martā publicētā DI plāna ieviešanas 

progresa izvērtējumu, kurā sniegta informācija par veiktajām izmaiņām laika periodā no 

2018. gada novembra līdz 2019. gada decembrim. Izvērtējumā veikta analīze par izmaiņām 

ar ERAF atbalstu veidojamo sociālo pakalpojumu sniedzēju skaitā un klientu vietu 

skaitā, par izmaiņu ietekmi uz mērķa grupu personu skaitu, kam plānots sniegt ESF 

finansētus pakalpojumus. Nodaļas ietvaros, balstoties uz partnerpašvaldību pārstāvju 

sniegtajām atbildēm, vērtēts sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides progress – 

projektu virzība partnerpašvaldībās un progresa izvērtējums par pakalpojumu sniegšanu 

partnerpašvaldībās, sasniegtie rādītāji attiecībā pret RPR DI plāna aktuālo redakciju. 

Nodaļas noslēgumā apkopoti galvenie secinājumi un veikts izvērtējums par noteikto mērķu 

un plānoto rezultātu sasniegšanu, sniedzot skaidrojumu par atkāpēm no plānotā gan attiecībā 

uz laika grafiku, gan veicamajām aktivitātēm un iznākuma rādītājiem, ņemot vērā arī ārējo 

faktoru ietekmi uz RPR DI plāna īstenošanu. 

6.1. RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS 

PLĀNĀ 2017.-2020.GADAM VEIKTĀS IZMAIŅAS (GROZĪJUMI) 

6.1.1. RPR DI plānā veiktās izmaiņas (grozījumi), veikto izmaiņu galvenie iemesli 

Salīdzinot ar laika periodu no 2018.gada novembra līdz 2019.gada decembrim, kad Sociālo 

pakalpojumu attīstības padomes sekretariātā RPR bija iesniedzis, un Sociālo pakalpojumu 

attīstības padomē (turpmāk – SPAP) tika apstiprināti priekšlikumi RPR DI plāna 

pieciem grozījumiem, šajā pārskata periodā, laikā no 2020. gada janvāra līdz 2021.gada 

decembrim (to ieskaitot) RPR bija iesniedzis un SPAP tika apstiprināti priekšlikumi 

četriem RPR DI plāna grozījumiem. Attiecīgi, šajā RPR DI plāna ieviešanas progresa 

izvērtējuma apakšnodaļā tiek aplūkotas un vērtētas RPR DI plānā veiktie grozījumi un to 

viestās izmaiņas un to potenciālā ietekme uz sasniedzamajiem rezultātiem. 

DI plāna grozījumi Nr.6 veikti 2020.gada martā. Ierosinātie grozījumi RPR DI plānā 

ietvēruši izmaiņas divu partnerpašvaldību infrastruktūras attīstības risinājumos, paredzot 

mainīt DI plānā apstiprināto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu risinājumus Tukuma 

novada, tobrīd vēl Jaunpils novada un Jūrmalas pilsētas pašvaldībās. Bijušā Jaunpils, tagad 

Tukuma novada pašvaldība, atteikusies veidot pakalpojumu infrastruktūru un sniegt sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem jaunizveidotajā 

infrastruktūrā, jo pašvaldība tika saskārusies ar problēmām pakalpojumam plānotās telpas 

padarīt pieejamas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un tajās nav bijis iespējams 

ierīkot labierīcības. Tāpat arī pašvaldība izvērtējot to, ka novadā ir pieci izvērtēti bērni ar 

funkcionāliem traucējumiem, un to, cik noslogots būtu šis centrs, ir secinājusi, ka 
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nepieciešamie ieguldījumi nebūtu samērīgi ar sasniegto rezultātu un centra izveide būtu 

saimnieciski neizdevīga. Vienlaikus, partnerpašvaldība apņēmusies nodrošināt 

rehabilitācijas pakalpojumu RPR īstenotā ESF projekta ietvaros pieciem izvērtētajiem 

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem atbilstoši to individuālajos atbalsta plānos 

noteiktajam. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā, šajos grozījumos veikta grupu dzīvokļa 

pakalpojuma infrastruktūras adreses maiņa no sākotnēji plānotās Dzirnavu ielā 34, Jūrmalā 

uz Hercoga Jēkaba ielu 4, Jūrmalā, kā arī partnerpašvaldība atteikusies veidot pakalpojumu 

infrastruktūru un sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem jaunizveidotajā infrastruktūrā, jo būtu nepieciešams veikt ieguldījumus gan 

esošās infrastruktūras, gan administratīvā resursa pilnveidē, veidojot jaunas papildu 

speciālistu amata vienības, kas veidotu negatīvu ietekmi uz Jūrmalas valstspilsētas 

pašvaldības budžetu. Tāpat arī partnerpašvaldība atteikusies veidot ģimeniskai videi 

pietuvināta pakalpojuma (ĢVPP) un Jauniešu mājas pakalpojumam infrastruktūru 

ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, jo vērtējot ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma 

aktualitāti ilgtermiņā, pašvaldība secinājusi, ka lēnām, bet dinamikā pieprasījums pēc šī 

pakalpojuma Jūrmalas pilsētā samazinās, attiecīgi nolemts neveikt ieguldījumus divu jaunu 

ēku būvniecībā, bet pakalpojumu turpināt nodrošināt pašreizējās adresēs. 

Vienlaikus RPR DI plānā grozījumu Nr.6 ietvaros veikti arī tehniski grozījumi, precizējot 

adresi bijušā Carnikavas novada pašvaldības jaunveidojamam grupu dzīvokļa 

pakalpojumam, kā arī labākai informācijas uztveramībai RPR DI plāna 3.tabulā ir precizēts 

finansējuma apjoms. 

DI plāna grozījumi Nr.7 veikti 2020.gada aprīlī. Ierosinātie grozījumi RPR DI plānā 

ietvēruši izmaiņas Ogres novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumā, kas 

atteikusies veidot infrastruktūru sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu “atelpas brīdis” 16 

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, jo DI projekta veiksmīgai īstenošanai pašvaldībā 

konstatēta nepieciešamība pēc finansējuma palielinājuma darbībai (pasākumam/ rīcībai) 

2.1.18. “Izveidot rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūru 63 bērniem ar FT Ogres novadā 

- Suntažu iela 2, Ogre”. Papildu finansējums ir nepieciešams ēkas Suntažu ielā 2, Ogrē 

pārbūvei, lai būtu iespējams izveidot pietiekami lielu infrastruktūru, kas nodrošinātu 63 

bērniem ar FT rehabilitācijas pakalpojumus. Attiecīgi no izveidojamo pakalpojumu 

infrastruktūras objektu saraksta tiek izslēgta sociālo pakalpojumu sniegšanas vieta 

pakalpojumam “atelpas brīdis” bērniem ar FT Ogres novada pašvaldībā, kas vienlaikus 

apņēmusies nodrošināt 16 bērniem ar FT atelpas brīža pakalpojumu, to pērkot no citiem 

pakalpojumu sniedzējiem. Attiecīgi, finansējums, kas sākotnēji ticis plānots atelpas brīža 

pakalpojuma izveidei, grozījumu rezultātā tiek novirzīts sociālās rehabilitācijas bērniem ar 

FT pakalpojuma infrastruktūras izveidei Ogres novada pašvaldībā. 

DI plāna grozījumi Nr.8 veikti 2020.gada oktobrī. Ierosinātie grozījumi RPR DI plānā, 

saistībā ar SAM 9.3.1.1.pasākuma papildu finansējuma piešķiršanu ietvēruši izmaiņas bijušā 

Mālpils (tagad Siguldas novada), Saulkrastu, bijušā Inčukalna (tagad Siguldas novada), 

bijušā Lielvārdes (tagad Ogres novada), Tukuma, Siguldas, Ādažu, Olaines un bijušā 

Jaunpils (tagad Tukuma) novadu pašvaldībām plānoto izmaksu apmērā, kas objektīvi 

saistītas DI plānā noteikto pakalpojumu infrastruktūras izveides sadārdzinājumu vai 

nepieciešamību veikt lielāku darbu apjomu, kā arī izmaiņas bijušā Jaunpils (tagad Tukuma) 

novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumā, paredzot mainīt DI plānā 
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apstiprināto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu risinājumu, palielinot izveidojamo 

pakalpojumu infrastruktūras objekta – grupu mājas, dzīvokļa pakalpojuma personām ar 

garīga rakstura traucējumiem vietu skaitu (no astoņām uz deviņām klientu vietām), tātad 

kopējo klientu vietu skaitu RPR DI plānā palielinot par vienu vietu. 

DI plāna grozījumi Nr.9 – tehniskie grozījumi veikti 2020.gada novembrī. Ierosināti 

tehniskie grozījumi RPR DI plānā, jo atbildīgā iestāde (Labklājības ministrija) 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. Atbildīgās 

iestādes ierosinātie grozījumi ietver tehniskus grozījumus Rīgas PR DI plāna 3.sadaļā 

“Rīcības plāns”, 4.sadaļas “Nepieciešamais finansējums” tekstā un tabulā nr.3 “Sabiedrībā 

balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides plānotā finansējuma dalījums RPR 

pašvaldību griezumā (EUR)”, kā arī grozījumus bijušā Alojas (tagad Limbažu) novada 

pašvaldības finansējumā atbilstoši KPVIS pieejamai informācijai - atbildīgā iestāde ir 

precizējusi RPR DI plānu. 

Kopsavilkumā, pamatojoties uz veiktajiem RPR DI plāna grozījumiem, Jūrmalas 

valstspilsētas pašvaldībā netiek veidoti pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 

- netiek veidota viena vieta ar rehabilitācijas pakalpojumiem 63 bērniem ar FT, kā arī netiek 

veidotas astoņas vietas Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma saņemšanai astoņiem 

bērniem ārpusģimenes aprūpē, un netiek veidotas arī astoņas vietas Jauniešu mājas 

pakalpojuma saņemšanai astoņiem bērniem ārpusģimenes aprūpē. Tā kā Ogres novada 

pašvaldība ir atteikusies veidot “Atelpas brīža” pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem, netiek veidotas četras vietas pakalpojuma saņemšanai 16 bērniem ar FT. 

Tukuma novada pašvaldība ir atteikusies veidot Rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem Jaunpils pagastā (sākotnēji partnerpašvaldība bija Jaunpils 

novads), tādēļ netiek veidota vieta pakalpojuma saņemšanai septiņiem bērniem ar FT.  

Veikto grozījumu ietekme uz sasniedzamiem rādītājiem ir uzskatāma, jo RPR DI plāna 

2021.gada decembra redakcijā kopumā tiek plānots veidot par 22 pakalpojumu sniegšanas 

vietām mazāk un attiecīgi plānota pakalpojumu sniegšana par 86 bērniem ar FT mazāk, kā 

tika plānots DI plāna redakcijā uz 2019.gada decembri, tāpat arī arī netiek veidotas astoņas 

vietas Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma saņemšanai astoņiem bērniem 

ārpusģimenes aprūpē, un netiek veidotas arī astoņas vietas Jauniešu mājas pakalpojuma 

saņemšanai astoņiem bērniem ārpusģimenes aprūpē. Tomēr tiek veidota viena papildu vieta 

personām ar GRT, palielinot apkalpoto personu skaitu grupu mājas, dzīvokļa pakalpojumā, 

palielinot pakalpojuma saņemšanas vietu skaitu par vienu vietu.  

 

6.1.2. Ar ERAF atbalstu veidojamo sociālo pakalpojumu sniedzēju skaita un klientu 

vietu skaita izmaiņas partnerpašvaldības, provizoriskā ietekme uz plānoto rezultātu 

sasniegšanu 

RPR DI plāna ieviešanas progresa ziņojumā, lai raksturotu izmaiņas ar ERAF atbalstu 

veidojamo sociālo pakalpojumu sniedzēju skaitā un klientu vietu skaitā, apkopotas un 

analizētas veiktās izmaiņas (grozījumi) RPR DI plānā (apakšnodaļa 6.1.1.), tādā veidā arī 
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atainojot izmaiņu attīstības gaitu un iznākumu. Šajā apakšnodaļā 6.1.1. – 6.1.3.tabulā 

apkopota informācija par  sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu skaita un 

personu skaita, kas saņems pakalpojumu projektā (bez snieguma rezerves) salīdzinājums 

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (6.1.1.tabula), pilngadīgām personām ar garīga 

rakstura traucējumiem (6.1.2.tabula) un bērniem ārpusģimenes aprūpē (6.1.3.tabula). 

Tabulās atainotā informācija secīgi arī tiek paskaidrota, pamatojoties uz DI plānā veiktajām 

izmaiņām (grozījumiem) partnerpašvaldībās. 

 

Bērni ar funkcionāliem traucējumiem 

Pēc RPR DI plāna aktuālās redakcijas uz 2021. gada decembri bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi tiks deviņās partnerpašvaldībās, kas 

būtu 13 partnerpašvaldībās, ja skatītos administratīvajā iedalījumā pirms ATR viestajām 

izmaiņām, sarūkot skaitam no 15 (2019.gada decembrī), kas izskaidrojams ar Jūrmalas 

valstpilsētas un bijušā Jaunpils novada pašvaldību atteikšanos veidot pakalpojumu 

infrastruktūru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Vienlaikus Ogres novada 

pašvaldība, atsakoties veidot infrastruktūru pakalpojumam “atelpas brīdis” bērniem ar FT 

nemainīgi plāno veidot infrastruktūru rehabilitācijas pakalpojumam bērniem ar FT. 

Pakalpojumu pieejamību nemainīgi plānots nodrošināt 580 bērniem. Savukārt 18 bērniem 

ar FT pašvaldībās, kas neplāno pakalpojumu infrastruktūras izveidi, tai skaitā 

partnerpašvaldībās, kas atteicās veidot pakalpojumu infrastruktūru, sabiedrībā balstītus 

sociālos pakalpojumus projekta mērķa grupai partnerpašvaldības apņemas un paredz 

nodrošināt sadarbībā ar citām reģiona pašvaldībām funkcionālo saišu ietvaros. 

6.1.1.tabula. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu skaita un 

personu skaita, kas saņems pakalpojumu projektā (bez snieguma rezerves) 

salīdzinājums bērniem ar FT. 

Pakalpojums 

Vietu skaits 

(2019.g.dec. 

red.)* 

Vietu skaits 

(2021.g.dec. 

red.)* 

Personu 

skaits 

(2019.g.dec

. red.)* 

Personu 

skaits 

(2021.g.dec

. red.)* 

Starpība 

Dienas aprūpes 

centra 

pakalpojums  

10 jaunas 

vietas 

10 jaunas 

vietas 
20 bērni 20 bērni n/a 

“Atelpas 

brīža” 

pakalpojums 

4 jaunas 

vietas 

0 jaunas 

vietas 
16 bērni 0 bērni 

-4 vietas 

-16 bērni 

Rehabilitācijas 

pakalpojums 

15 

pašvaldībās 

13 

pašvaldībās, 

9 (pēc ATR) 

456 bērni 386 bērni 

-2 

pašvaldības 

-70 bērni 

*Datu avots: autoru aprēķins, salīdzinot plānoto vietu un personu skaitu RPR 

Deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020. gadam redakcijā uz 2019. gada decembri un RPR 

Deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020. gadam redakcijā uz 2021. gada decembri.  
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Kā redzams 6.1.1.tabulā, divām pašvaldībām atsakoties veidot pakalpojumu projekta mērķa 

grupai un vienai pašvaldībai atsakoties veidot vienu pakalpojumu projekta mērķa grupai,  

pakalpojumu vietu un apkalpoto personu skaita izmaiņas ir uzskatāmas, bet veiktie DI plāna 

grozījumi neskar Dienas aprūpes centra pakalpojuma rādītājus. Tā kā Ogres novada 

pašvaldība atteikusies veidot “Atelpas brīža” pakalpojumu, šāds pakalpojums bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem RPR netiek veidots un projektā pakalpojumu nesaņems. 

Savukārt rehabilitācijas pakalpojumu, divām pašvaldībām atsakoties šo pakalpojumu veidot, 

jaunizveidotajā infrastruktūrā pakalpojumu saņems par 70 bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem mazāk, kā tika plānots DI plāna redakcijā uz 2019.gada decembri. 

Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem 

Pēc RPR DI plāna redakcijas uz 2021. gada decembri sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu infrastruktūru un pakalpojumus personām ar GRT ir plānots attīstīt deviņās 

partnerpašvaldībās, kas būtu 16 partnerpašvaldībās, ja skatītos administratīvajā iedalījumā 

pirms ATR viestajām izmaiņām, un attiecīgi būtu tāpat, kā DI plāna redakcijā uz 2019.gada 

decembri. Mērķējot uz pakalpojumu nodrošinājuma līdzsvarotu teritoriālo pārklājumu, 

kopumā paredzēts izveidot jaunus dienas aprūpes centrus astoņās partnerpašvaldībās. 

“Atelpas brīža” pakalpojumu plānots attīstīt sešās partnerpašvaldībās, tāpat arī specializēto 

darbnīcu pakalpojumus – trīs partnerpašvaldībās, kā arī  grupu dzīvokļus septiņās 

partnerpašvaldībās, papildinot kopējo apkalpoto personu skaitu par vienu, salīdzinot ar 

2019.gada decembri plānoto apkalpoto personu skaitu, kas saņems pakalpojumu projektā 

pēc DI plāna 2021.gada decembra redakcijas. 

6.1.2.tabula. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu skaita un 

personu skaita, kas saņems pakalpojumu projektā (bez snieguma rezerves) 

salīdzinājums pilngadīgām personām ar GRT. 

Pakalpojums 

Vietu skaits 

(2019.g.dec. 

red.)* 

Vietu skaits 

(2021.g.dec. 

red.)* 

Personu 

skaits 

(2019.g. 

red.)* 

Personu 

skaits 

(2021.g. 

red.)* 

Starpība 

Dienas aprūpes 

centra 

pakalpojums  

185 vietas 
185 vietas  

(-6) 2022.g. 
250 personas 

250 

personas 
n/a 

Grupu mājas 

(dzīvokļa) 

pakalpojums 

120 jaunas 

vietas 

121 jaunas 

vietas (-16) 

2022.g. 

120 personas 
121 

personas 

+1 vieta 

+1 persona 

Specializētās 

darbnīcas 

pakalpojums 

71 jauna 

vieta 

71 jauna 

vieta 
84 personas 84 personas n/a 

“Atelpas 

brīža” 

pakalpojums 

15 jaunas 

vietas 

15 jaunas 

vietas 
78 personas 78 personas n/a 

*Datu avots: autoru aprēķins, salīdzinot plānoto vietu un personu skaitu RPR 

Deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020. gadam redakcijā uz 2019.gada decembri un RPR 

Deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020. gadam redakcijā uz 2021.gada decembri. 
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Pamatojoties uz DI plāna aktuālo redakciju (2021.gada decembris), jaunizveidotajos 

pakalpojumos kopā būs 392 vietas, no tām dienas aprūpes centros – 185 vietas, “atelpas 

brīža” pakalpojumā – 15 vietas, specializēto darbnīcu pakalpojumā – 71 vieta un grupu 

dzīvokļos – 121 vieta, kur pamatojoties uz RPR DI plānā veiktajiem grozījumiem Nr.8, ir 

papildinājums par vienu vietu (skatīt 6.1.2.tabulu). Tāpat kā DI plāna redakcijā uz 2019.gada 

decembri, arī DI plāna redakcijā uz 2021.gada decembri, 392 jaunizveidojamo, kā arī 

esošajās pakalpojumu vietās sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi plānots sniegt 552 

mērķa grupas personām. Tomēr ir paredzams pakalpojumu vietu un personu skaita 

samazinājums, pamatojoties uz Ādažu novada pašvaldības domes 2022.gada 26.gada 

lēmumu Nr.30 Par vienošanās izbeigšanu par projekta “Pakalpojumu infrastruktūras 

attīstība deinstitucionalizācijas īstenošanai Carnikavas novadā” īstenošanu, atsakoties 

īstenot projektu bijušajā Carnikavas novadā, attiecīgi neveidot pakalpojumu infrastruktūru 

un nesniegt grupu dzīvokļu un dienas aprūpes centra pakalpojumus personām ar GRT. Tādēļ 

pēc šo grozījumu veikšanas, kas gan netika veikti pārskata periodā, bet ir jau zināmi uz šī 

izvērtējuma sagatavošanas laiku, aktuālie dati par situāciju tiek precizēti un izvērtējumā 

respektēti -  jaunizveidotajos pakalpojumos kopā būs 370 vietas, no tām dienas aprūpes 

centros – 179 vietas, par 6 vietām mazāk, “atelpas brīža” pakalpojumā – 15 vietas, 

specializēto darbnīcu pakalpojumā – 71 vieta un grupu dzīvokļos – 105 vietas, par 16 

vietām mazāk (skatīt 6.1.2.tabulu 49.lpp). 

Bērni ārpusģimenes aprūpē 

Salīdzinot ar 2019.gada decembra redakciju, kur divās RPR partnerpašvaldībās – Jūrmalas 

valstspilsētas un Tukuma novada pašvaldībās - DI plāna plānotajās darbībās tika paredzēts 

veidot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu un jauniešu mājas pakalpojumu, tādā veidā 

šos pakalpojumu kopumā nodrošinot 14 bērniem un 16 jauniešiem, DI plāna 2021.gada 

decembra redakcijā paredzēts veidot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu un jauniešu 

mājas pakalpojumu tikai vienā RPR pašvaldībā – Tukuma novadā, nodrošinot pakalpojumus 

6 bērniem un 8 jauniešiem, pārveidojot pašvaldībā esošo ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu (skatīt 6.1.3.tabulu). 

6.1.3.tabula. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu skaita un 

personu skaita, kas saņems pakalpojumu projektā (bez snieguma rezerves) 

salīdzinājums bērniem ārpusģimenes aprūpē 

Pakalpojums 

Vietu skaits 

(2019.g. 

red.)* 

Vietu skaits 

(2021.g. 

red.)* 

Personu 

skaits 

(2019.g. 

red.)* 

Personu 

skaits 

(2021.g. 

red.)* 

Starpība 

Ģimeniskai 

videi pietuvināts 

pakalpojums  

14 jaunas 

vietas 

6 jaunas 

vietas 
14 bērni 6 bērni 

-8 vietas 

-8 bērni 

Jauniešu mājas 

pakalpojums 

16 jaunas 

vietas 

8 jaunas 

vietas 
16 jaunieši 8 jaunieši 

-8 vietas 

-8 bērni 

*Datu avots: autoru aprēķins, salīdzinot plānoto vietu un personu skaitu RPR 

Deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020. gadam redakcijā uz 2019.gada decembri un RPR 

Deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020. gadam redakcijā uz 2021.gada decembri. 



RPR Deinstucionalizācijas plāna ieviešanas progresa izvērtējums, 2022 

62 

RPR DI plānā jau sākotnēji norādīts DI plāna izstrādes ekspertu viedoklis, ģimeniskai videi 

pietuvinātu pakalpojumu un vietu skaits ir plānots pēc iespējas mazāks, jo pieaugot atbalstam 

aizbildnības, audžuģimeņu kustībai un adopcijai, palielināsies iespējas bērniem augt 

ģimeniskā vidē. 
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6.2. PROGRESA IZVĒRTĒJUMS PAR SOCIĀLO PAKALPOJUMU 

INFRASTRUKTŪRAS IZVEIDI PARTNERPAŠVALDĪBĀS (ERAF 

projektu virzība pašvaldībās) 

Atbilstoši Administratīvi teritoriālās reformas viestajām izmaiņām un Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 418, kopš 2021.gada 1. jūlija Rīgas plānošanas reģionā DI projektu 

īsteno 12 partnerpašvaldības - astoņas Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības: Jūrmalas 

valstspilsēta, Ādažu, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Siguldas novadu 

pašvaldības, kā arī 4 pašvaldības, kas ietilpst Vidzemes un Kurzemes plānošanas reģionu 

teritorijās: Saulkrastu, Ogres, Tukuma, Limbažu novadu pašvaldības, iepriekš 19 RPR 

partnerpašvaldības. 

Lai izvērtētu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides progresu (ERAF projektu 

virzību partnerpašvaldībās), 2022. gada martā tika uzrunātas tās 10 RPR 

partnerpašvaldības, kas plāno reģionā attīstīt sociālo pakalpojumu infrastruktūru ar 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu un sniegt Eiropas Sociālā fonda finansētus 

sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus mērķa grupas personām, tostarp arī 

jaunizveidotajās pašvaldībās integrētās struktūrvienības. Aptaujā “Deinstitucionalizācijas 

(DI) plāna ieviešanas progresa izvērtējums 2020-2021" piedalījās Jūrmalas valstspilsētas, 

Tukuma, Olaines, Ķekavas, Salaspils, Ogres, Siguldas, Limbažu, Saulkrastu un Ādažu 

novadu pašvaldību pārstāvji, sniedzot informāciju par objektiem esošo 10 (iepriekš 18) 

partnerpašvaldību 29 infrastruktūras objektu griezumā. 

Aptaujas anketā RPR partnerpašvaldībām tika jautāts par infrastruktūras būvniecības darbu 

progresu, kā arī par plānoto sabiedrībā balstīto pakalpojumu sniegšanas progresu – kad sākts, 

vai kad indikatīvi tiks uzsākta pakalpojumu sniegšana un kādi sociālo pakalpojumu veidi 

tiks ietverti. Lai nodrošinātu situācijas uz 2021.gada decembri salīdzināšanas iespēju ar 

situāciju uz 2019.gada decembri, aptauja ir veikta un arī aptaujas rezultāti izklāstīti par 

objektiem esošo 10 (tostarp bijušo 18) partnerpašvaldību 29 infrastruktūras objektu 

griezumā – Jūrmalas pilsētā, Tukuma, Olaines, Salaspils, Ķekavas, Ādažu, Limbažu, Ogres, 

Siguldas un Saulkrastu novadu pašvaldībās un bijušo Kandavas, Inčukalna, Lielvārdes, 

Alojas, Mālpils, Salacgrīvas, Jaunpils un Krimuldas novadu pašvaldībās, tātad arī vairs jau 

neiekļaujot bijušo Carnikavas novadu. 

Pamatojoties uz pārskatā par DI projekta SAM 9.3.1.1. pasākuma projektu termiņiem un 

izmaiņām tajos uz 2022. gada 1. martu29, kas sagatavots 19 RPR partnerpašvaldību 

griezumā, projekta darbības ir pabeigtas trijās no tām, septiņās – ierosināts termiņa 

pagarinājums, astoņās – pasākuma projektu termiņos izmaiņas netiek ierosinātas, bet vienā 

RPR partnerpašvaldībā – bijušajā Carnikavas novadā ierosināta projekta pārtraukšana. 

Aptaujā “Deinstitucionalizācijas (DI) plāna ieviešanas progresa izvērtējums 2020-2021", 

apzinot sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības stadiju, progresa situācija 

partnerpašvaldībās kopumā dalāma divās grupās – gadījumi, kur infrastruktūra ir salīdzinoši 

augstā gatavībā vai gadījumi, kur infrastruktūras attīstība norit ierosinātā termiņa 

pagarinājuma laika grafikā.   

 

 
29 Datu avots: Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēma 
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Pamatojoties uz aptaujā sniegtajām atbildēm par katru infrastruktūras objektu, laikā uz 2022. 

gada martu ar ERAF atbalstu veidojamo sociālo pakalpojumu infrastruktūras būvniecības 

projektēšanas darbi lielākajā daļā objektu ir noslēgušies (18. diagramma) – 26 objektos 

projektēšanas darbi ir noslēgušies, bet trīs objektos nav noslēgušies. Jūrmalas pilsētā vienā 

sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektā būvprojekta dokumentācijas izstrāde vēl ir 

procesā, Limbažu (bij. Salacgrīvas) novadā vienā sociālo pakalpojumu infrastruktūras 

objektā būvprojektam būvniecības informācijas sistēmā nav atzīmes par projektēšanas 

nosacījumu izpildi, savukārt sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektā Salaspils novadā 

pēc CFLA pieprasījuma ir jāpārbūvē panduss. 

18. diagramma. Ar ERAF atbalstu veidojamo sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras projektēšanas darbu progress. 

 

Datu avots: RPR partnerpašvaldību aptauja, 2022. gada marts. 

 

Savukārt partnerpašvaldību atbildes par ar ERAF atbalstu veidojamo sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras būvniecības darbu iepirkumiem uz 2022. gada martu, ir dažādas 

(19.diagramma, skatīt 65.lpp) – sešos sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektos, no tiem 

piecos Tukuma novada un vienā Limbažu (bij. Salacgrīvas) novada objektā - iepirkums ir 

noslēdzies, tiek veikta pretendentu izvērtēšana, četros objektos – Siguldas, Ķekavas novada 

un divos Ogres novada objektos - ir noslēgts iepirkuma līgums ar būvniecības veicēju, 12 

sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektos – Tukuma (bij. Kandavas un bij. Jaunpils) 

novadā, Saulkrastu novadā, Siguldas (bij. Inčukalna) novadā, Tukuma novada vienā objektā, 

Limbažu (bij. Alojas) novadā un Ogres (bij. Lielvārdes) novadā - būvniecības darbi ir 

pabeigti, iepirkuma līgums izpildīts, bet pārējos septiņos gadījumos tiek sniegtas citas, 

situāciju paskaidrojošas atbildes - skatīt nākamo lapu. 

 

 

 

26

3

Projektēšanas darbi ir

noslēgušies

Projektēšanas darbi nav

noslēgušies



RPR Deinstucionalizācijas plāna ieviešanas progresa izvērtējums, 2022 

65 

19.diagramma. Ar ERAF atbalstu veidojamo sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras būvniecības darbu iepirkums. 

 

Datu avots: RPR partnerpašvaldību aptauja, 2022. gada marts. 

Olaines novadā norit būvniecība, Jūrmalas pilsētā vienam infrastruktūras objektam 

būvniecības iepirkuma dokumentācija ir izstrādes stadijā, plānots iepirkumu izsludināt 

2022.gada aprīļa mēnesī, savukārt otram infrastruktūras objektam būvniecības iepirkums 

tiks organizēts uzreiz pēc būvprojekta izstrādes pabeigšanas, Siguldas (bij. Krimuldas) 

novadā infrastruktūras objekta būvniecības darbu iepirkums tika pārtraukts, tuvākajā laikā 

plānots izsludināt iepirkumu atkāroti. Limbažu (bij. Alojas) novada viena infrastruktūras 

objekta būvniecības darbu veikšanai 2021.gada martā tika noslēgts būvniecības darbu 

iepirkuma  līgums, objektā tika veikta demontāža, bet pašlaik notiek darbs pie esošā līguma 

izbeigšanas un jauna iepirkuma izsludināšanas. Tāpat arī Limbažu (bij. Salacgrīvas) novada 

viena infrastruktūras objekta būvniecības darbu iepirkums ir pārtraukts, jo būvprojektā 

konstatētas nepilnības,  nepieciešams veikt korekcijas. Savukārt Salaspils novadā, kā jau 

iepriekš tika minēts, būvniecības darbi kopumā ir pabeigti, bet infrastruktūras objektā ir 

jāpārbūvē panduss. 

Apzinot partnerpašvaldībās situāciju ar ERAF atbalstu veidojamo sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras būvniecības darbu progresu, partnerpašvaldības situācija kopumā ir divējāda, 

jo partnerpašvaldības par 12 sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektiem norāda, ka tie ir 

nodoti ekspluatācijā, bet par 10 objektiem, ka būvniecība nav uzsākta (20.diagramma, skatīt 

66.lpp.). Ekspluatācijā nodoti ir objekti Saulkrastu, Tukuma (bij. Kandavas un bij. Jaunpils), 

Siguldas (bij. Inčukalna un bij, Mālpils – abi objekti)), Salaspils un Limbažu (bij. Alojas) 

novados, Tukuma novadā viens objekts un Ogres (bij. Lielvārdes) novadā abi 

partnerpašvaldības objekti. Būvniecība nav uzsākta piecos Tukuma novada infrastruktūras 

objektos, vienā Jūrmalas pilsētas objektā, Siguldas (bij. Krimuldas) novadā un abos 

infrastruktūras objektos Limbažu (bij. Salacgrīvas) novadā. Trijos infrastruktūras objektos 

norit būvniecības pirmā kārta – Olaines novadā un abos infrastruktūras objektos Ogres 

novadā, bet būvniecības otrā kārta norit vienā objektā – Siguldas novadā. Būvniecības darbi 

noslēguma stadijā ir vienā infrastruktūras objektā – Ķekavas novadā, bet par diviem 

infrastruktūras objektiem partnerpašvaldības sniegušas citu, paskaidrojošu atbildi – Ādažu 
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novadā objekts ir nodots ekspluatācijā, tiek veikta aprīkojuma uzstādīšana, Limbažu (bij. 

Alojas) novada vienā infrastruktūras objektā būvniecība tika uzsākta, veikti demontāžas 

darbi, bet darbu turpināšanai, plānots  organizēt jaunu iepirkuma procedūru. 

20. diagramma. Ar ERAF atbalstu veidojamo sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras būvniecības darbu progress. 

 

Datu avots: RPR partnerpašvaldību aptauja, 2022. gada marts. 

 

Atbilstoši DI plānā noteiktajam DI plāna ieviešanas laika grafikam – sniegtam laika periodā 

no 2018.–2023. gadam, laika periodā no 2020.-2021.gada 31. decembrim tikusi paredzēta 

sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide, kā arī sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

sniegšana izveidotajās pakalpojumu sniegšanas vietās. Pārskata periodā aptuveni puse 

infrastruktūras objektu partnerpašvaldībās iekļaujas plānotajā laika grafikā, jo objekti vai nu 

nodoti ekspluatācijā vai ir salīdzinoši augstā gatavības stadijā. Diemžēl līdzīgā apjomā 

infrastruktūras objektu būvniecība vēl nav uzsākta, kam par iemeslu ir kavēšanās ar 

iepirkumu organizēšanu, kuros pašlaik norit pretendentu izvērtēšana, citkārt iepirkums ticis 

pārtraukts un plānots sludināt jaunu iepirkumu. Tas arī atbilst iepriekš 2020.gada martā 

prognozētajam, ka pastāv risks, ka šajā pārskata periodā (2020.–2021. gadam) nobīde no 

plānotā būs salīdzinoši būtiska, kas attiecīgi liegs iespēju mērķa grupas personām 

jaunveidotajā infrastruktūrā pakalpojumu saņemt tam paredzētajā – gaidītajā laikā. Šāda 

situācija arī ir novērojama lielākajā daļā partnerpašvaldību - vairākās partnerpašvaldībās ir 

ierosināts termiņa pagarinājums un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas 

uzsākšana plānota vien 2023.gadā. 
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6.3. PROGRESA IZVĒRTĒJUMS PAR PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS 

UZSĀKŠANU UN SATURU PARTNERPAŠVALDĪBĀS 

Ar ERAF atbalstu veidojamo sociālo pakalpojumu infrastruktūrā sniegto sociālo 

pakalpojumu sniegšanas uzsākšana un saturiskais aizpildījums 

Atbilstoši DI plānā noteiktajam DI plāna ieviešanas laika grafikam sabiedrībā balstītu 

sociālu pakalpojumu sniegšana jaunizveidotajā infrastruktūrā bija plānota sākot ar 2020. 

gadu, bet jau 2020.gada sākumā lielākais īpatsvars pakalpojumu sniedzēju paredzēja, ka  

pakalpojumu sniegšanu varētu uzsākt tikai 2021.gadā vai 2022.gada pirmajā pusē, 

pamatojoties uz kavēšanos ar infrastruktūras izveidi. Tomēr vairāku, sākotnēji neparedzētu 

apstākļu dēļ, aptuveni puse jaunās pakalpojumu infrastruktūras izveide nav pabeigta tam 

paredzētajā periodā, ja skatāmies uz DI plāna ieviešanas laika grafiku, kas paredz laika 

periodā no 2020.gada janvāra - 2021.gada decembrim sociālo pakalpojumu infrastruktūras 

izveidi un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu izveidotajās pakalpojumu 

sniegšanas vietās. Atsevišķos gadījumos infrastruktūras izveides termiņš pagarināts līdz pat 

2023. gada otrajai pusei. Šādu projekta īstenošanas situāciju ataino arī veiktās aptaujas 

rezultāti, partnerpašvaldību sniegtās atbildes. Šajā izvērtējuma apakšnodaļā sniegts izklāts 

par partnerpašvaldību sniegto informāciju par pakalpojumu sniegšanu, plānoto sniegšanas 

uzsākšanas periodu un konkrētāku informāciju par pakalpojumu veidiem, kādi jaunveidotajā 

infrastruktūrā tiek vai tiks sniegti.  

 

Rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar FT 

Pēc RPR DI plāna aktuālās redakcijas uz 2021. gada decembri bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi tiks izveidoti un sniegti deviņās 

partnerpašvaldībās, kas būtu 13 partnerpašvaldībās, ja skatītos administratīvajā iedalījumā 

pirms ATR viestajām izmaiņām. Tas arī atbilst veiktajai partnerpašvaldību aptaujai, kas tika 

veikta par objektiem esošo 10 (tostarp bijušo 18) partnerpašvaldību 29 infrastruktūras 

objektu griezumā. 

Kā redzams 21. diagrammā (skatīt 68.lpp.), rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu bērniem 

ar FT un bērniem un ārpus ģimenes aprūpē 2021.gada 1.pusē (jūnijā) ir uzsākusi viena 

partnerpašvaldība – Saulkrastu novads, kas sniedz pakalpojumus trīs bērniem ar FT jaunajā 

rehabilitācijas kabinetā, bet 2020.gada 2.pusē tika paredzēts sākt sniegt pakalpojumus 

projekta mērķa grupai arī Tukuma (bij. Kandavas) novadā, bet, kā norāda partnerpašvaldība 

nav uzsākts, pamatojoties uz pandēmijas apstākļiem, plašo saslimstību. Pašlaik bijušajā 

Kandavas novadā vienam bērnam tiek sniegti fizioterapijas un ergoterapijas pakalpojumi, 

tomēr nesaistīti ar DI projektu. Četros partnerpašvaldību infrastruktūras objektos plānots 

uzsākt sniegt pakalpojumus 2022.gada 1.pusē – Tukuma, Ādažu, Salaspils novados un Ogres 

(bij. Lielvārdes) novadā, trijos partnerpašvaldību infrastruktūras objektos – 2022.gada 

2.pusē – Siguldas (bij. Inčukalna) novadā un Limbažu (bij. Salacgrīvas un bij. Alojas) 

novadā, bet pārējos četros partnerpašvaldību sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektos – 

Olaines, Ogres, Ķekavas un Siguldas (bij. Krimuldas) novados - 2023.gada 1.pusē. 
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21. diagramma. Kad partnerpašvaldības plāno vai ir uzsākušas rehabilitācijas 

pakalpojuma sniegšanu jaunizveidotajā infrastruktūrā bērniem ar FT un 

bērniem ārpus ģimenes aprūpē. 

 

Datu avots: RPR partnerpašvaldību aptauja, 2022. gada marts. 

 

Jautājot partnerpašvaldībām par rehabilitācijas pakalpojumā bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem plānotajiem speciālistiem, redzams, ka partnerpašvaldības kopumā paredz 

līdzīgu speciālistu klāstu, tomēr dažviet ir arī sava specifika.  Kā redzams 22. diagrammā 

(skatīt 69.lpp.), visbiežāk norādītais speciālists ir fizioterapeits, kas norādīts, ka paredzēts  

partnerpašvaldību 11 infrastruktūras objektos – Olaines, Saulkrastu, Ogres (tostarp arī bij. 

Lielvārdes), Siguldas (bij. Inčukalna un bij. Krimuldas) novados, Ādažu, Tukuma (bij. 

Kandavas), Limbažu (bij. Salacgrīvas, un bij. Alojas)  un Ķekavas novados. Logopēdu 

paredz partnerpašvaldību astoņos infrastruktūras objektos – Olaines, Saulkrastu, Ogres, 

Tukuma ( tostarp arī bij. Kandavas) novados, Ādažu, Siguldas (bij. Krimuldas) un Limbažu 

(bij. Salacgrīvas) novados. Savukārt ergoterapeitu paredz partnerpašvaldību sešos objektos 

– Olaines, Ogres (tostarp arī bij. Lielvārdes), Ādažu, Ķekavas, Tukuma (bij. Kandavas) 

novados. Tāpat arī psihologa pakalpojumu paredz sešos infrastruktūras objektos – Olaines, 

Ogres, Tukuma (tostarp arī bij. Kandavas), Limbažu (bij. Alojas) un Ķekavas novados. 

Mākslas terapija ir norādīta jau vairs tikai partnerpašvaldību piecos infrastruktūras objektos 

– Olaines, Tukuma (tostarp arī bij. Kandavas) Siguldas (bij. Krimuldas) un Limbažu (bij. 

Salacgrīvas) novados, savukārt četros partnerpašvaldību sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras objektos paredz Montesori terapiju – Olaines, Saulkrastu un Tukumā (tostarp 

arī bij. Kandavas) novados. Smilšu terapiju paredz partnerpašvaldību sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras trīs objektos – Olaines, Ādažu un Limbažu (Krimuldas) novados. Savukārt 

tādu rehabilitācijas pakalpojumu kā kanisterapija, paredz tikai divos partnerpašvaldību 

infrastruktūras objektos – Tukuma un Ādažu novados. 
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22. diagramma. Rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar FT - speciālisti. 

 

Datu avots: RPR partnerpašvaldību aptauja, 2022.gada marts. 

 

Kopumā partnerpašvaldības sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektos paredz samērā 

plašu speciālistu klāstu. Sevišķi plašs klāsts ir plānots Olaines novadā – septiņi speciālisti, 

Tukuma (bij. Kandavas) novadā – seši speciālisti, kā arī vēl piesaistīt pēc nepieciešamības. 

Piecus speciālistus paredz sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektos Tukuma un Ādažu 

novados, četrus – Ogres un Siguldas (bij. Krimuldas) novados, trīs – Saulkrastu un Limbažu 

(bij. Salacgrīvas) un Ķekavas novados, divus – Ogres (bij. Lielvārdes) un Limbažu (bij. 

Alojas) novados, bet Siguldas (bij. Inčukalna) novadā - vienu, savukārt Salaspils novada 

pašvaldība norādījusi, ka nav pieejama aktuālā informācija. 

Dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras izveidi bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem DI plāna 2021.gada decembra redakcijā paredz tikai viena partnerpašvaldība 

– Ogres novada pašvaldībā, kas aptaujā norāda, ka paredz pakalpojumu sniegšanu uzsākt 

2023. gada 1.pusē. 

Sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus bērniem ārpusģimenes aprūpē – ģimeniskai 

videi pietuvinātu pakalpojumu un jauniešu mājas pakalpojumu - RPR DI plāna DI plāna 

2021.gada decembra redakcijā paredz tikai viena partnerpašvaldība – Tukuma novada 

pašvaldība, kas partnerpašvaldību aptaujā ir norādījusi, ka ģimeniskai videi pietuvināta 

pakalpojuma sniegšana varētu tikt uzsākta 2023.gada 1.pusē, un arī jauniešu mājas 

pakalpojuma sniegšana varētu tikt uzsākta 2023.gada 1.pusē. 
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“Atelpas brīža” pakalpojums pilngadīgām personām ar GRT 

Ar ERAF atbalstu izveidotajā sociālo pakalpojumu infrastruktūrā pilngadīgām personām ar 

garīga rakstura traucējumiem “Atelpas brīža” pakalpojumu, atbilstoši RPR DI plāna 

redakcijai uz 2021. gada decembri, plānots sniegt sešu partnerpašvaldību septiņos 

jaunizveidotajos sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektos. Kā redzams 23. diagrammā, 

pakalpojuma sniegšanu jaunizveidotajā infrastruktūrā vēl nav uzsākusi neviena 

partnerpašvaldība, bet 2022.gada 1.pusē plānots uzsākt tikai vienā pakalpojumu 

infrastruktūras objektā – Salaspils novadā, bet četros infrastruktūras objektos pakalpojuma 

sniegšanu plānots uzsākt 2022.gad 2.pusē – Tukuma (bij. Jaunpils) novadā, Siguldas (tostarp 

arī bij. Mālpils) un Limbažu novados. 2023.gada 1.pusē pakalpojumu sniegšanu 

jaunizveidotajā pakalpojumu infrastruktūrā plānots uzsākt Ogres novadā, bet 2023.gada 

2.pusē – Jūrmalas valstspilsētā. 

23. diagramma. Kad partnerpašvaldības plāno uzsākt "atelpas brīža" 

pakalpojuma sniegšanu jaunizveidotajā infrastruktūrā. 

 

Datu avots: RPR partnerpašvaldību aptauja, 2022. gada marts. 

 

Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar GRT 

Ar ERAF atbalstu jaunizveidotajā sociālo pakalpojumu infrastruktūrā pilngadīgām 

personām ar garīga rakstura traucējumiem dienas aprūpes centra pakalpojumu, atbilstoši 

RPR DI plāna redakcijai uz 2021. gada decembri, plānots sniegt astoņu partnerpašvaldību 

10 jaunizveidotajos sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektos. Kā redzams 24. 

diagrammā (skatīt 71.lpp.), dienas aprūpes centra pakalpojuma sniegšanu jaunizveidotajā 

infrastruktūrā nav uzsākusi neviena RPR partnerpašvaldība. Uzsākt pakalpojuma sniegšanu 

2022.gada 1.pusē plānots trijos jaunizveidotajos sociālo pakalpojumu infrastruktūras 

objektos – Ogres, Tukuma un Ādažu novados, bet tā paša gada 2.pusē – Siguldas (bij. 

Mālpils) novadā. 2023.gada 1.pusē pakalpojumu sniegšanu uzsākt plānots četros 

infrastruktūras objektos – Olaines, Siguldas (bij. Krimuldas), Limbažu (bij. Alojas) un 

Ķekavas novados, bet 2023.gada 2.pusē – Limbažu (bij. Salacgrīvas) novadā. Tāpat arī 

Jūrmalas valstspilsētas jaunizveidotajā sociālo pakalpojumu infrastruktūrā pakalpojumi nav 

sniegti, un projekta darbību īstenošanai ir ierosināta termiņa pagarināšana līdz 2023.gada 
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beigām, kas nozīmē, ka pakalpojuma sniegšana jaunizveidotajā infrastruktūrā DI projektā 

varētu tikt sniegta 2023.gada 2.pusē, bet iespējams arī netiks uzsākta. 

24. diagramma. Kad partnerpašvaldības plāno uzsākt dienas aprūpes centra 

pakalpojuma sniegšanu jaunizveidotajā infrastruktūrā. 

 

Datu avots: RPR partnerpašvaldību aptauja, 2022. gada marts. 

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums pilngadīgām personām ar GRT 

Ar ERAF atbalstu izveidotajā sociālo pakalpojumu infrastruktūrā pilngadīgām personām ar 

garīga rakstura traucējumiem grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu, atbilstoši RPR DI plāna 

redakcijai uz 2021. gada decembri, paredz 6 partnerpašvaldības 11 jaunizveidotajos sociālo 

pakalpojumu infrastruktūras objektos. Kā redzams 25. diagrammā, pakalpojuma sniegšanu 

vienā sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektā - Salaspils novadā plānots uzsākt 2022. 

gada pirmajā pusē, bet piecos objektos plānots uzsākt 2022.gada 2.pusē - Tukuma, Siguldas 

(tostarp arī bij. Mālpils) novados, Tukuma (bij. Jaunpils) un Limbažu novados. 2023. gada 

1.pusē – četros infrastruktūras objektos – Ogres, Tukuma, Limbažu (bij. Alojas un 

Salacgrīvas) novados, bet 2023.gada 2.pusē pakalpojuma sniegšanu plānots uzsākt Jūrmalā. 

25. diagramma. Kad partnerpašvaldības plāno uzsākt grupu mājas (dzīvokļa) 

pakalpojuma sniegšanu jaunizveidotajā infrastruktūrā. 

 

Datu avots: RPR partnerpašvaldību aptauja, 2022. gada marts. 
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Partnerpašvaldību aptaujā arī tika lūgts sniegt atbildi uz jautājumu, vai ar ERAF atbalstu 

veidojamo sociālo pakalpojumu infrastruktūrā sniegtais sabiedrībā balstītais sociālais 

pakalpojums grupu māja (dzīvoklis) pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem 

tiek veidots ar vai bez diennakts personāla atbalsta. Septiņos no 11 pakalpojumu 

infrastruktūras objektiem – Salaspils, Limbažu (bij. Salacgrīvas un Alojas) novados, 

Jūrmalas valstspilsētā un abos objektos Tukuma (kā arī objektā bij. Jaunpils) novadā - 

pakalpojums plānots ar diennakts personāla atbalstu. Bez diennakts personāla atbalsta 

pakalpojums tiek veidots Ogres novadā, bet partnerpašvaldībās atbild, ka nav informācijas 

par to, vai pakalpojums ietvers aprūpi trīs gadījumos – par pakalpojumiem Siguldas (tostarp 

arī bij. Mālpils un Limbažu novados.  

Specializēto darbnīcu pakalpojums pilngadīgām personām ar GRT 

Ar ERAF atbalstu izveidotajā sociālo pakalpojumu infrastruktūrā pilngadīgām personām ar 

garīga rakstura traucējumiem specializēto darbnīcu pakalpojumu, atbilstoši RPR DI plāna 

redakcijai uz 2021. gada decembri, plāno sniegt trīs partnerpašvaldības četros 

jaunizveidotajos sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektos. Kā redzams 26.diagrammā, 

pamatojoties uz partnerpašvaldību aptauju, jaunizveidotajā infrastruktūrā pakalpojuma 

sniegšanu uzsākt 2022.gada 1.pusē plānots Ogres novadā, tā paša gada 2.pusē – Ogres (bij. 

Lielvārdes) novada objektā, bet 2023.gada 1.pusē pakalpojuma sniegšanu jaunizveidotajā 

infrastruktūrā plānots Tukuma novadā. Savukārt Jūrmalas valstspilsētas jaunizveidotajā 

infrastruktūrā pakalpojumu indikatīvi varētu sākt sniegt 2023.gada 2.pusē. 

26. diagramma. Kad partnerpašvaldības plāno uzsākt specializēto darbnīcu 

pakalpojuma sniegšanu jaunizveidotajā infrastruktūrā. 

 

Datu avots: RPR partnerpašvaldību aptauja, 2022. gada marts. 

 

Lūdzot partnerpašvaldībām uzskaitīt plānoto specializēto darbnīcu (nodarbību) veidus, 

kādas darbnīcas partnerpašvaldības paredz sniegt šajā pakalpojumā ar ERAF atbalstu 

jaunizveidotajā pakalpojumu infrastruktūrā pilngadīgām personām ar GRT, tiek norādīti 

vairāki specializēto darbnīcu veidi. Sociālo pakalpojumu infrastruktūrā Ogres novadā tiek 

norādītās tādas nodarbības, kā kokapstrāde, ziepju / sveču ražošana, rokdarbu darbnīca 
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(tekstila izstrādājumi) un keramikas darbnīca. Sociālo pakalpojumu infrastruktūrā Tukuma 

novadā tiek norādīts - mājturības (ēdiena gatavošana, šūšana), keramikas, lauksaimniecības, 

daiļamatniecības darbnīca / galdamatiecības - restaurācijas darbnīcas. Par sociālo 

pakalpojumu infrastruktūras objektiem Jūrmalā tiek norādīts, ka jau šobrīd pašvaldībā tiek 

nodrošināts specializēto darbnīcu pakalpojums personām ar GRT, tomēr arī šis pakalpojums 

Jūrmalas valstspilsētā netiek sniegts DI (ESF) projekta klientiem, bet ar ERAF atbalstu, 

projekta ietvaros plānots iegādāties izšūšanas šujmašīnu, tādejādi paplašinot specializēto 

darbnīcu pakalpojuma klāstu. 
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7. VĒRTĒJUMS – SECINĀJUMI PAR NOTEIKTO MĒRĶU 

UN PLĀNOTO REZULTĀTU SASNIEGŠANU 

DI projekta mērķis ir palielināt Rīgas reģionā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

pieejamību dzīvesvietā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar garīga 

rakstura traucējumiem, kā arī izveidot ģimeniskai videi pietuvinātas sociālās aprūpes 

iestādes bēriem ārpusģimenes aprūpē. RPR DI plāns pašlaik ir viens no galvenajiem 

instrumentiem ceļā uz izvirzītā mērķa sasniegšanu.  

RPR DI plāna ieviešanas uzraudzības un rezultātu novērtēšanas mērķis ir izvērtēt plāna 

īstenošanas gaitā sasniegto, kā arī salīdzināt sasniegto ar sākotnēji plānoto.  

Kopš 2021.gada 1. jūlija, t.i. pēc ATR stāšanās spēkā un pēc izmainām Ministru kabineta 

noteikumos par plānošanas reģionu teritorijām, Rīgas plānošanas reģionā DI projektu 

kopā īsteno 12  partnerpašvaldības - 8 Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības30: Jūrmalas 

valstspilsēta, Ādažu, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Siguldas novadu 

pašvaldības, kā arī 4 pašvaldības, kas ietilpst Vidzemes un Kurzemes plānošanas reģionu 

teritorijās: Saulkrastu, Ogres, Tukuma, Limbažu novadu pašvaldības.  

Trim pašvaldībām atsakoties veidot pakalpojumus mērķa grupas personām, sabiedrībā 

balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību nemainīgi plānots nodrošināt 580 bērniem. 

Savukārt 18 bērniem ar FT pašvaldībās, kas neplāno pakalpojumu infrastruktūras izveidi, tai 

skaitā partnerpašvaldībās, kas atteicās veidot pakalpojumu infrastruktūru, sabiedrībā 

balstītus sociālos pakalpojumus projekta mērķa grupai partnerpašvaldības apņemas un 

paredz nodrošināt sadarbībā ar citām reģiona pašvaldībām funkcionālo saišu ietvaros. 

Tomēr laika periodā no 2020.gada janvāra līdz 2021.gada decembrim DI plānā veikto 

grozījumu ietekme uz sasniedzamiem rādītājiem ir uzskatāma, jo RPR DI plāna 2021.gada 

decembra redakcijā kopumā tiek plānots veidot par 22 jaunajām pakalpojumu sniegšanas 

vietām mazāk un attiecīgi plānota pakalpojumu sniegšana par 86 bērniem ar FT mazāk, kā 

tika plānots DI plāna redakcijā uz 2019.gada decembri, tāpat arī netiek veidotas astoņas 

vietas Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma saņemšanai astoņiem bērniem 

ārpusģimenes aprūpē, un netiek veidotas arī astoņas vietas Jauniešu mājas pakalpojuma 

saņemšanai astoņiem bērniem ārpusģimenes aprūpē. 

Pārskata periodā arī tiek veidota viena papildu vieta personām ar GRT, palielinot apkalpoto 

personu skaitu grupu mājas, dzīvokļa pakalpojumā, palielinot pakalpojuma saņemšanas 

vietu skaitu par vienu vietu. Tomēr uz izvērtējuma sagatavošanas laiku arī ir zināms, ka arī 

būs pakalpojumu vietu un apkalpoto personu ar garīga rakstura traucējumiem skaita 

samazinājums, jo DI projekts netiks īstenots bijušajā Carnikavas novadā. Tādēļ  

jaunizveidotajos pakalpojumos kopā būs jau vairs tikai 370 vietas, no tām dienas aprūpes 

centros – 179 vietas, par 6 vietām mazāk, “atelpas brīža” pakalpojumā – 15 vietas, 

specializēto darbnīcu pakalpojumā – 71 vieta un grupu dzīvokļos – 105 vietas, par 16 vietām 

mazāk, kā norādīts DI plāna aktuālajā redakcijā. 

 
30 RPR DI projektā nepiedalās Rīgas valstspilsēta. 
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Atbilstoši DI plānā noteiktajam plāna ieviešanas laika grafikam – sniegtam laika periodā no 

2018.–2023. gadam, laika periodā līdz 2021. gada 31. decembrim tika paredzēta 

pakalpojumu infrastruktūras izveide, kā arī sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

sniegšana izveidotajās pakalpojumu sniegšanas vietās. Aptuveni puse 14 no 29 RPR 

partnerpašvaldībās jaunizveidojamo sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektiem ir 

salīdzinoši augstā gatavības pakāpē, lai uzsāktu pakalpojumu sniegšanu, tomēr aptuveni 

tikpat liels īpatsvars jaunizveidojamo sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektu attīstība 

ir būtiski aizkavējusies, trīs gadījumos pat vēl norit projektēšanas darbi, ir gadījumi, kur 

atkārtoti tiek veikta būvniecības darbu iepirkuma procedūra un gadījumi, kur norit 

pretendentu izvērtēšana, tādēļ trešdaļā objektu – 10 gadījumos būvniecība pat nav uzsākta, 

kamēr 12 objekti ir nodoti ekspluatācijā, bet pārējos septiņos objektos norit būvniecības 

darbi dažādās stadijās. Līdz ar to pārskata periodā aptuveni viena pusei pakalpojumu 

infrastruktūras objektu progress kopumā ir tuvu plānotajam progresam pēc plānotā laika 

grafika, bet pārējie gadījumi ir dažādās progresa stadijās, turklāt pastāv risks, ka atsevišķos 

gadījumos pakalpojumu infrastruktūras būvniecības darbi tiks noslēgti pārāk vēlu, lai 

projekta īstenošanas laikā varētu uzsākt pakalpojumu sniegšanu, izmantojot ESF projekta 

finansējumu.  

Lai arī pamatojoties uz DI procesa īstenošanu, pakalpojumu sniegšana jaunizveidotajā 

infrastruktūrā bija plānota sākot ar 2020. gadu, vairākums pakalpojumu sniedzēju paredzēja 

pakalpojumu sniegšanu uzsākt vēlāk - 2021.gadā vai 2022.gada pirmajā. Tomēr, aptaujājot 

partnerpašvaldības vairāku, sākotnēji neparedzētu apstākļu dēļ, jaunās pakalpojumu 

infrastruktūras izveide ir aizkavējusies, un tikai  2021. gada otrajā pusē tika uzsākta 

sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana jaunizveidotajā infrastruktūrā vienā pašvaldībā. 

Atsevišķos gadījumos ierosināta projekta darbību termiņa pagarināšana līdz pat 2023. gada 

otrajai pusei. Diemžēl pakalpojumu sniegšanu jaunizveidotajā infrastruktūrā lielākais 

īpatsvars partnerpašvaldību plāno uzsākt 2022.gada otrajā pusē vai 2023. gadā, tādēļ arī 

paredzams, ka ESF projekta finansējums netiks pilnvērtīgi izmantots tieši jaunizveidotajiem 

sociālajiem pakalpojumiem. 

RPR DI plāna īstenošanas ietvaros DI plānā veikto izmaiņu iemesli ir dažādi, tāpat arī cēloņi 

nobīdei no plānotā laika grafika ir dažādi. Situāciju pārskata periodā ietekmē arī valstī 

notiekoši procesi, partnerpašvaldības min vairākus izmaiņas rosinošus iemeslus, tādus kā 

administratīvi teritoriālā reforma, attiecīgi pašvaldību administrāciju pārstrukturēšana. Tiek 

minēta arī pandēmija, sarežģījumi ar materiālu piegādēm, būvniecības izmaksu pieaugums, 

iepirkuma procedūras un citi. 
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8. PIELIKUMI 

1.pielikums 

 Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēji segmentā - bērni ar 

funkcionāliem traucējumiem. 

Nr. 

p.k. 

Novads Pakalpojuma sniedzējs Pakalpojuma sniegšanas 

adrese 

 Aprūpe mājās 

1. Jūrmalas 

valstspilseta 

SIA Atbalss6 birojs "Aprūpe mājās" Mežsargu iela 4/6, 

Jūrmala, LV-2008 

2. Ādažu 

novads 

Carnikavas novada pašvaldības 

Sociālā dienesta pakalpojums 

"Aprūpe mājās" 

Stacijas iela 5, Carnikava, 

Carnikavas pag., Ādažu 

nov., LV-2163 

3. Ķekavas 

novads 

Pašvaldības aģentūras "Ķekavas 

sociālās aprūpes centrs" Aprūpes 

mājās birojs 

Gaismas iela 19 k-8, 

Ķekava, Ķekavas pag., 

Ķekavas nov., LV-2123 

4. Mārupes 

novads 

Mārupes novada Sociālais dienests Daugavas iela 29, Mārupe, 

Mārupes pag., Mārupes 

nov., LV-2167 

5. Ogres 

novads 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"LENIS L" 

Mālkalnes prospekts 3, 

Ogre, Ogres nov., LV-

5001 

6. Ogres 

novads 

Lielvārdes novada sociālais dienests Raiņa iela 11A, Lielvārde, 

Ogres nov., LV-5070 

7. Ogres 

novads 

Biedrības "Latvijas Samariešu 

apvienība" dienesta "Samariešu 

atbalsts mājās" Vidusdaugavas 

nodaļa 

Grīvas prospekts 4 - 4, 

Ogre, Ogres nov., LV-

5001 

8. Siguldas 

novads 

Sociālās aprūpes biedrība "Saullēkts" Dārza iela 47A, Sigulda, 

Siguldas nov., LV-2150 

9. Siguldas 

novads 

Biedrība "Cerību spārni" Rīgas iela 1, Sigulda, 

Siguldas nov., LV-2150 

10. 

 

Tukuma 

novads 

Biedrības "Latvijas Samariešu 

apvienība" dienesta "Samariešu 

atbalsts mājās" Kurzemes nodaļa 

Pils iela 13, Tukums, 

Tukuma nov., LV-3101 

11. Tukuma 

novads 

Kandavas novada pašvaldības iestāde 

"Kandavas novada sociālais 

dienests" Aprūpes mājās nodaļa 

Jelgavas iela 4A, Kandava, 

Tukuma nov., LV-3120 

 Dienas aprūpes centrs 

12. Jūrmalas 

valstspilsēta 

Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs 

“Jaundubulti” 

Strēlnieku prosp.38, 

Jūrmala, LV-2015 

13. Ādažu 

novads 

Biedrība cilvēku ar īpašām 

vajadzībām un viņu piederīgo 

atbalstam "DZĪVESSPĒKS" 

Pirmā iela 34, Ādaži, 

Ādažu pag., Ādažu nov., 

LV-2164 
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14. Ogres 

novads 

Ogres novada sociālā dienesta 

Dienas centrs “Saime” 

Suntažu iela 2, Ogre, 

Ogres nov., LV-5001 

15. Ogres 

 novads 

Lielvārdes novada sociālā dienesta 

Sociālais dienas aprūpes centrs 

Ausekļa iela 3, Lielvārde, 

Ogres nov., LV-5070 

16. Olaines 

novads 

Olaines novada pašvaldības 

aģentūras “Olaines sociālais 

dienests” Sociālās aprūpes nodaļas 

Dienas centrs personām ar garīga 

rakstura traucējumiem 

Veselības iela 7, Olaine, 

Olaines nov., LV-2114 

17. Saulkrastu 

novads 

SIA "ELNE" Stacijas iela 4A, 

Saulkrasti, Saulkrastu 

nov., LV-2160 

18. Siguldas 

novads 

Biedrība "Cerību spārni" Rīgas iela 1, Sigulda, 

Siguldas nov., LV-2150 

19. Tukuma 

novads 

Tukuma novada pašvaldības 

aģentūras “Tukuma novada sociālais 

dienests” Dienas aprūpes centrs 

“Saime” 

Dārzniecības iela 2A, 

Tukums, Tukuma nov., 

LV-3101 

20. Tukuma 

novads 

Kandavas novada domes pašvaldības 

aģentūras “Kandavas novada 

sociālais dienests” Dienas nodaļa 

Jelgavas iela 4 A, 

Kandava, Tukuma nov., 

LV-3120 

 Dienas centrs 

21. Ādažu 

novads 

Carnikavas alternatīvās aprūpes 

centrs "Pīlādzis"" 

Stacijas iela 5, Carnikava, 

Ādažu nov., LV-2163 

22. Siguldas 

novads 

Inčukalna novada sociālā dienesta 

"Dienas centrs Sarma" 

Atmodas iela 1, Inčukalns, 

Inčukalna pag., Siguldas 

nov., LV-2141 

23. Siguldas 

novads 

Inčukalna novada sociālā dienesta 

"Dienas centrs Gauja" 

Centra iela 6, Gauja, 

Inčukalna pag., Siguldas 

nov., LV-2140 

 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 

24. Salaspils 

novads 

Salaspils novada Sociālā dienesta 

struktūrvienība "Sociālo 

pakalpojumu centrs" 

Skolas iela 7, Salaspils, 

Salaspils nov., LV-2121 

25. Saulkrastu 

novads 

Saulkrastu slimnīcas sociālās 

rehabilitācijas kabinets 

Ainažu iela 34, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, LV-

2160. 

 

26. Siguldas 

novads 

Biedrība "Cerību spārni" Rīgas iela 1, Sigulda, 

Siguldas nov., LV-2150 

27. Tukuma 

novads 

Tukuma novada sociālais dienests  

Rehabilitācijas nodaļa 

Jelgavas iela 4A, Kandava, 

Tukuma nov., LV-3120 
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 Ģimenes asistenta pakalpojums 

28. Jūrmalas 

valstspilsēta 

“Jūrmalas veselības veicināšanas un 

sociālo pakalpojumu centrs”  

Sociālās aprūpes daļas Aprūpe mājās 

pakalpojumu nodaļa            

(pavadoņa pakalpojums) 

Strēlnieku prospekts 38, 

Jūrmala, LV-2015 

29. Saulkrastu 

novads 

SIA "ELNE" Stacijas iela 4A, 

Saulkrasti, Saulkrastu 

nov., LV-2160 

30. Siguldas 

novads 

Biedrība "Aicinājums Tev" Ata Kronvalda iela 4, 

Sigulda, Siguldas nov., 

LV-2150 
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2.pielikums 

 Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēji segmentā – personas ar 

garīga rakstura traucējumiem 

Nr. 

p.k. 

Novads Pakalpojuma sniedzējs Pakalpojuma 

sniegšanas adrese 

 Aprūpe mājās 

1. Jūrmalas 

valstspilsēta 

SIA Atbalss 6 birojs "Aprūpe 

mājās" 

Mežsargu iela 4/6, 

Jūrmala, LV-2008 

2. Ķekavas 

novads 

Pašvaldības aģentūras "Ķekavas 

sociālās aprūpes centrs" Aprūpes 

mājās birojs 

Gaismas iela 19 k-8, 

Ķekava, Ķekavas pag., 

 Ķekavas nov., LV-2123 

3. Mārupes 

novads 

Mārupes novada Sociālais dienests Daugavas iela 29, 

Mārupe, Mārupes pag.,  

Mārupes nov., LV-2167 

4. Ogres  

novads 

Biedrības "Latvijas Samariešu 

apvienība" dienesta "Samariešu 

atbalsts mājās" Vidusdaugavas 

nodaļa 

Grīvas prospekts 4 - 4, 

Ogre, Ogres nov., LV-

5001 

5. Ogres  

novads 

Lielvārdes novada sociālais 

dienests 

Raiņa iela 11A, 

Lielvārde, Ogres nov., 

LV-5070 

6. Ogres 

 novads 

Ikšķiles novada pašvaldības 

Sociālais dienests 

Daugavas prospekts 34, 

Ikšķile, Ogres nov., LV-

5052 

7. Olaines  

novads 

Olaines novada pašvaldības 

aģentūras "Olaines sociālais 

dienests" struktūrvienība "Sociālās 

aprūpes nodaļa" 

Zeiferta iela 8, Olaine, 

Olaines nov., LV-2114 

8. Ropažu 

novads 

Stopiņu novada domes sociālais 

dienests 

Institūta iela 1A, 

Ulbroka, Stopiņu pag., 

Ropažu nov., LV-2130 

9. Salaspils 

novads 

SIA "Salaspils veselības centrs" 

nodaļa "Aprūpe mājās" 

Lauku iela 8, Salaspils, 

Salaspils nov., LV-2121 

10. Siguldas 

novads 

Biedrība "Cerību spārni" Rīgas iela 1, Sigulda, 

Siguldas nov., LV-2150 

11. Tukuma 

novads 

Biedrības "Latvijas Samariešu 

apvienība" dienesta "Samariešu 

atbalsts mājās" Kurzemes nodaļa 

Pils iela 13, Tukums,  

Tukuma nov., LV-3101 
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 Dienas aprūpes centrs 

12. Jūrmalas 

valstspilsēta 

Jūrmalas sociālo pakalpojumu 

centrs “Jaundubulti” centrs 

"'Ķemeri" 

Dūņu ceļš 2, Jūrmala, 

LV-2012 

13. Ādažu  

novads 

Biedrība cilvēku ar īpašām 

vajadzībām un viņu piederīgo 

atbalstam "DZĪVESSPĒKS" 

Pirmā iela 34, Ādaži, 

Ādažu pag., Ādažu nov., 

LV-2164 

14. Ķekavas 

novads 

Pašvaldības aģentūras "Ķekavas 

sociālās aprūpes centrs" dienas 

aprūpes centrs "Gaismas iela" 

Gaismas iela 19 k-8, 

Ķekava, Ķekavas pag., 

Ķekavas nov., LV-2123 

15. Ogres  

novads 

Ogres novada Sociālā dienesta 

Dienas centrs "Saime" 

Upes prospekts 16, Ogre, 

Ogres nov., LV-5001 

16. Ogres  

novads 

Lielvārdes novada sociālā dienesta 

Sociālais dienas aprūpes centrs 

Ausekļa iela 3, Lielvārde, 

Ogres nov., LV-5070 

17. Olaines  

novads 

Olaines novada pašvaldības 

aģentūras "Olaines sociālais 

dienests" Sociālo pakalpojumu 

nodaļas Dienas centrs personām ar 

garīga rakstura traucējumiem    

Veselības iela 7, Olaine, 

Olaines nov., LV-2114 

18. Salaspils 

novads 

Salaspils novada Sociālā dienesta 

struktūrvienība "Sociālo 

pakalpojumu centrs" 

Skolas iela 7, Salaspils, 

Salaspils nov., LV-2121 

19. Siguldas 

novads 

Biedrība "Aicinājums Tev" Dienas 

aprūpes centrs "Saulespuķes" 

Ata Kronvalda iela 4, 

Sigulda, Siguldas nov., 

LV-2150 

20. Siguldas 

novads 

Biedrība "Cerību spārni" Rīgas iela 1, Sigulda, 

Siguldas nov., LV-2150 

 Specializētās darbnīcas 

21. Jūrmalas 

valstspilsēta 

Jūrmalas sociālo pakalpojumu 

centrs “Jaundubulti” centrs 

"'Ķemeri" 

Dūņu ceļš 2, Jūrmala, 

LV-2012 

22. Siguldas 

novads 

Biedrības "Inčukalna Invalīdu 

Biedrība" sociālās rehabilitācijas un 

integrācijas centrs "Mūsmājas" 

Plānupes iela 15, 

Inčukalns, Inčukalna 

pag., Siguldas nov., LV-

2141 

23. Siguldas 

novads 

Biedrība "Aicinājums Tev" Dienas 

nodarbinātības centrs 

Ata Kronvalda iela 4, 

Sigulda, Siguldas nov., 

LV-2150 

24. Siguldas 

novads 

Bērnu un jauniešu ar invaliditāti 

biedrība "Cerību spārni" 

Rīgas iela 1, Sigulda, 

Siguldas nov., LV-2150 
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 Grupu dzīvoklis 

25. Jūrmalas 

valstspilsēta 

Jūrmalas sociālo pakalpojumu 

centrs "Jaundubulti"  centrs 

"Ķemeri" 

Dūņu ceļš 2, Jūrmala, 

LV-2012 

26. Siguldas 

novads 

Biedrība "Cerību spārni" Kārkli, Siguldas pag., 

Siguldas nov., LV-2150 

27. 

 

 

Tukuma 

novads 

Tukuma novada pašvaldības iestāde 

"Tukuma novada sociālais dienests" 

Grupu dzīvoklis Meža iela 4 - 43, 

Tukums 

Meža iela 4 - 43, 

Tukums, Tukuma nov., 

LV-3101 

28. Tukuma 

novads 

Tukuma novada pašvaldības iestāde 

"Tukuma novada sociālais dienests"  

Grupu dzīvoklis "Mežrozītes" 

Mežrozītes, Irlava, 

Irlavas pag., Tukuma 

nov., LV-3137 

29. Salaspils 

novads 

Salaspils novada Sociālā dienesta 

struktūrvienība "Sociālo 

pakalpojumu centrs" 

Skolas iela 7, Salaspils, 

Salaspils nov., LV-2121 

 Atelpas brīdis 

30. Salaspils 

novads 

Salaspils novada Sociālā dienesta 

struktūrvienība "Sociālo 

pakalpojumu centrs" 

Skolas iela 7, Salaspils, 

Salaspils nov., LV-2121 

31. Siguldas 

novads 

Biedrība "Aicinājums Tev" Rīgas iela 1, Sigulda, 

Siguldas nov., LV-2150 

 Asistenta pakalpojums 

32. Jūrmalas 

pilsēta 

“Jūrmalas veselības veicināšanas 

un sociālo pakalpojumu centrs”  

Sociālās aprūpes daļas Aprūpe 

mājās pakalpojumu nodaļa 

(pavadoņa pakalpojums) 

Strēlnieku prospekts 38, 

Jūrmala, LV-2015 

33. Saulkrastu 

novads 

SIA "ELNE" Stacijas iela 4A, 

Saulkrasti, Saulkrastu 

nov., LV-2160 

34. Siguldas 

novads 

Biedrība "Aicinājums Tev" Ata Kronvalda iela 4, 

Sigulda, Siguldas nov., 

LV-2150 

35. Ropažu novads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"RB Ģimenes asistentu serviss" 

Pīlādžu iela 12, 

Dzidriņas, Stopiņu 

pagasts, Ropažu nov., 

LV-2130 

36. Siguldas 

novads 

Bērnu un jauniešu ar invaliditāti 

biedrība "Cerību spārni" 

Rīgas iela 1, Sigulda, 

Siguldas nov., LV-2150 

 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 

37. Siguldas 

novads 

Bērnu un jauniešu ar invaliditāti 

biedrība "Cerību spārni" 

Rīgas iela 1, Sigulda, 

Siguldas nov., LV-2150 

38. Siguldas 

novads 

Biedrība "Aicinājums Tev" Rīgas iela 1, Sigulda, 

Siguldas nov., LV-2150 
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3.pielikums 

 Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēji segmentā – ārpusģimenes 

aprūpē esoši bērni 

Nr. 

p.k. 

Novads Pakalpojuma sniedzējs Pakalpojuma sniegšanas 

adrese 

 Ilgstošās sociālās aprūpes iestāde 

1. Jūrmalas 

valstspilsēta 

Jūrmalas sociālo pakalpojumu 

centra "Kauguri" 

struktūrvienība "Bērnu un 

jauniešu māja "Sprīdītis" 

Ventspils šoseja 20A k-1, 

Jūrmala, LV-2011 

2. Tukuma 

novads 

Bērnu un jauniešu centrs 

,,Sapņi" 

Sapņi, Irlava, Irlavas pag., 

Tukuma nov., LV-3137 

3. Siguldas 

novads 

Nodibinājuma "Allažu bērnu 

un ģimenes atbalsta centrs" 

struktūrvienība ,,Atvasīte" 

Stārķu iela 4, Allaži, Allažu 

pag., Siguldas nov., LV-2154 

 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 

4. Tukuma 

novads 

Biedrība  "Palēciens Tev" Tidaholmas iela 1, Tukums, 

Tukuma nov., LV-3101 

5. Tukuma 

novads 

Nodibinājuma "Sociālā 

atbalsta un izglītības fonds" 

struktūrvienība Ģimeņu 

atbalsta centrs "Terēze" 

Pils iela 11, Tukums, Tukuma 

nov., LV-3101 

 Dienas aprūpes centrs 

6. Ādažu novads Biedrība "Ādažu bērniem un 

jauniešiem" 

Parka iela 4, Ādaži, Ādažu 

nov., LV-2164 

 Krīzes centrs 

7. Jūrmalas 

valstspilsēta 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 

iestāde "Sociālo pakalpojumu 

centrs "Kauguri"" Atbalsta 

centrs bērniem “Paspārne” 

Sēravotu iela 9 k-2, Jūrmala, 

LV-2012 

8. Tukuma 

novads 

Nodibinājums "Zantes 

ģimenes atbalsta centrs" 

Skolas iela 4, Zante, Zantes 

pag., Tukuma nov., LV-3134 

9. Siguldas 

novads 

Nodibinājums "Allažu bērnu 

un ģimenes atbalsta centrs" 

Stārķu iela 4, Allaži, Allažu 

pag., Siguldas nov., LV-2154 

 

 

 

 

 

 

  



4.pielikums 

Pārskats par Rīgas plānošanas reģiona DI plānā iekļauto  

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides 

finansējuma un laika grafika progresu uz 2022. gada 1. janvāri* 
 

Pašvaldība 

Kopējās 

plānotās 

SBSP 

infrastruktūra

s izmaksas 

(EUR) 

SBSP infrastruktūras attiecināmās izmaksas (EUR), t.sk.: 

Neattiecinā

mās 

izmaksas 

(EUR) 

Infrastruktūras 

izveides datums KOPĀ 

9.3.1.1.pasākuma finansējums (EUR), t.sk.: 
Pašvaldības 

ieguldītais 

papildu 

finansējums 
KOPĀ ERAF 

Pašvaldības 

budžets 

Valsts 

budžeta 

dotācija 

pašvaldībai 

Valsts 

budžets 

1 2=3+10 3=4+9 4=5+6+7+8 5 6 7 8 9 10 11 

Alojas novads 1 529 184.06 1 362 970.90 916 538.23 694 118.47 76 616.85 32 835.80  112 967.11 446 432.67 166 213.16 31.12.2022. 

Limbažu novads 790 123.50 790 123.50 622 976.34 497 728.19 62 214.42 20 738.14 42 295.59 167 147.16 0.00 30.06.2022. 
Salacgrīvas novads 599 569.32 599 569.32 599 569.32 509 633.92 67 451.55 22 483.85 0.00 0.00 0.00 30.06.2022. 
Jūrmala 1 474 774.71 1 412 590.00 1 412 590.00 1 200 701.50 180 105.22 31 783.28 0.00 0.00 62 184.71 30.06.2022. 
Ogres novads 4 058 257.00 4 015 257.00 2 399 970.08 1 732 647.36 193 938.03 64 646.01 408 738.68 1 615 286.92 43 000.00 31.10.2022. 
Lielvārdes novads 509 031.12 277 146.50 277 146.50 230 233.87 29 857.25 9 952.42 7 102.96 0.00 231 884.62 01.04.2022. 

Tukuma novads 2 726 590.59 2 726 590.59 2 251 954.59 1 823 856.36 230 995.82 76 998.61 120 103.80 474 636.00 0.00 31.12.2022. 
Jaunpils novads 461 962.97 461 962.97 379 153.15 306 524.64 38 755.48 12 918.50 20 954.53 82 809.82 0.00 30.06.2022. 
Kandavas novads 27 854.18 27 854.18 27 854.18 23 676.06 2 924.69 1 253.43 0.00 0.00 0.00 Pabeigts 
Krimuldas novads 474 462.09 474 462.09 474 462.09 403 292.78 53 376.98 17 792.33 0.00 0.00 0.00 15.12.2022. 
Mālpils novads 355 390.37 333 337.75 333 337.75 283 337.08 37 500.50 12 500.17 0.00 0.00 22 052.62 30.04.2022. 

Siguldas novads 854 077.46 854 077.46 695 092.19 560 579.56 75 425.89 18 856.47 40 230.27 158 985.27 0.00 16.10.2022. 
Inčukalna novads 50 986.38 50 986.38 50 986.38 43 338.42 5 735.97 1 911.99 0.00 0.00 0.00 Pabeigts 
Ādažu novads 1 150 845.21 1 150 845.21 1 150 845.21 924 805.18 131 751.30 23 250.23 71 038.50 0.00 0.00 30.06.2022. 
Carnikavas novads 936 719.39 936 719.39 807 821.88 662 124.33 96 118.68 16 962.12 32 616.75 128 897.51 0.00 31.12.2022. 
Olaines novads 1 513 362.53 1 098 066.55 659 147.94 476 766.36 57 052.69 14 263.17 111 065.72 438 918.61 415 295.98 05.06.2023. 
Salaspils novads 474 607.17 474 607.17 474 607.17 403 416.09 56 952.86 14 238.22 0.00 0.00 0.00 30.06.2021. 
Saulkrastu novads 14 789.35 14 789.35 14 789.35 12 570.95 1 774.72 443.68 0.00 0.00 0.00 Pabeigts 
Ķekavas novads 379 235.83 379 235.83 379 235.83 322 350.45 48 352.57 8 532.81 0.00 0.00 0.00 31.12.2022. 

KOPĀ 18 381 823.23 17 441 192.14 13 928 078.18 11 111 701.57 1 446 901.47 402 361.23 967 113.91 3 513 113.96 940 631.09  

*Informācija par finansējuma progresu balstīta uz KP VIS datiem par iesniegtajiem maksājumu pieprasījumiem 2022. gada 1. janvārī. Informācija par sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu infrastruktūras izveides gala termiņiem balstīta uz projektos (tai skaitā arī līdz 2022. gada 1. janvārim ierosinātajos projekta grozījumos) norādīto informāciju par 

projekta īstenošanas beigu termiņu. Izmaiņas pašvaldības sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides finansējumā un izveides datumā izceltas Treknrakstā. 


