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Deinstitucionalizācijas mērķis 
ir nodrošināt cilvēkiem:

• Iespēju vadīt un izvēlēties savu dzīvesveidu 
un dzīvesvietu

• Piekļuvi pakalpojumiem, ko izmanto pārējā 
sabiedrība

• Individuālo atbalstu, bet bērniem – iespēju 
izaugt ģimenē 
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Sabiedrībā balstītie pakalpojumi

Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir pretstatīti institucionālajai 
aprūpei, kuru raksturo šādas pazīmes:
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DI mērķa grupas plānošanas periodā 
2014-2020
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pilngadīgas personas 
ar garīga rakstura 

traucējumiem, 

kuras dzīvo pašvaldībā vai 
VSAC

ārpusģimenes 
aprūpē esošie bērni 

un jaunieši

līdz 18.g.v., kuri saņem 
pakalpojumus ilgstošās 

aprūpes institūcijās

bērni ar 
funkcionāliem 
traucējumiem,

kas dzīvo ģimenēs, un 
viņu vecāki vai 

likumiskie pārstāvji



Uzskaitē esošo pacientu ar psihiskiem un uzvedības 
traucējumiem un VSAC klientu skaita (%) dinamika 

Latvijā laikā no  2009. līdz 2014.gadam

5
Avots: SPKC reģistrs, LM dati

69716 72131 76756 79485 82993 84301
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7,4% 7,4% 6,6% 6,5%
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(1) Aktualitātes...

Kas jau ir izdarīts?

• DI Starptautiskā Konference: liela atsaucība no

sabiedrības puses – 1571 skatītāju (15.06.2015.)

http://www.lm.gov.lv/news/id/6559

• MK noteikumu Nr. 313 «DP “Izaugsme un

nodarbinātība” 9.2.2.1. pasākuma

“Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi»

pieņemšana (16.06.2015.)

• DI Rīcības plāna pieņemšana (15.07.2015.)

http://www.lm.gov.lv/text/3071

• Izsludināta DI projektu iesniegumu atlase

6



(2) Aktualitātes...

Kas tiks darīts?

• Tiks veicināta ciešāka sadarbība ar VSAC, PR un
pašvaldībām

• Vadlīnijas plānošanas reģioniem klientu
individuālo vajadzību novērtēšanai un
deinstitucionalizācijas plānu izstrādei

• Metodika par vienas vienības izmaksu standarta
likmju aprēķina un piemērošanas DP pasākuma
“Deinstitucionalizācija” īstenošanai

• DI Projektu izvērtēšana un līgumu slēgšana
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Avots: LM dati
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Valsts finansēto ilgstošas 
aprūpes institūciju 

klientu skaits dinamikā, 
uz katra gada 1.janvāri

Institūcijām alternatīvo 
sociālo pakalpojumu 

raksturojums, 31.12.2014.



Mērķa grupas individuālo vajadzību 
novērtēšana un deinstitucionalizācijas 
plānošana ESF projektos, 2015.-2016.g.
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Sociālo pakalpojumu sniegšana 
ESF projektos (9.2.2.1. pasākums)
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Pašvaldībām kā plānošanas reģionu 
sadarbības partneriem:

•Jāplāno sabiedrībā balstīto pakalpojumu attīstību DI 
projekta mērķa grupām

• Slēdz ar PR sadarbības līgumus

• Piedalās DI plānu izstrādē

• Sniedz PR informāciju par tās īstenotajiem sabiedrībā 
balstītajiem pakalpojumiem un mērķa grupas 
personām

• Piesaista “sociālo mentoru”

• Nodrošina sabiedrībā balstīto pakalpojumu 
sniegšanu, priekšfinansējot un saņemot ikmēneša 
faktisko izmaksu kompensāciju 
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Paldies par uzmanību!
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