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IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI 
 

AIS Atbalsta intensitātes skala 

ANO Apvienoto Nāciju Organizācija 

ANO Konvencija  ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām 

ANO Komiteja ANO Komiteja par personu ar invaliditāti tiesībām 

ATRK Austrālijas Tiesisko reformu komisija 

Datu mākonis  Mākoņdatošanas pakalpojums 

ES Eiropas Savienība 

ESF Eiropas Sociālais fonds 

LM Labklājības ministrija 

Izmēģinājumprojekts  Izmēģinājumprojekts “Atbalsta personas pakalpojuma 

izmēģinājumprojekta īstenošana pilngadīgām personām ar 

smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem 

(personas ar II un I invaliditātes grupu)” 

NVA Nodarbinātības valsts aģentūra 

NVO nevalstiskās organizācijas 

MK noteikumi Nr.91 2016. gada 9. februāra Ministru kabineta noteikumi nr. 91 

“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. 

specifiskā mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai 

aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un 

ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību 

personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.2. pasākuma 

“Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” 

īstenošanas noteikumi” 

PVO Pasaules Veselības organizācija 

Pakalpojuma administrators Atbalsta personas pakalpojuma administrators 

RC ZELDA Biedrība ““Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem 

traucējumiem “ZELDA”” 

SIVA Sabiedrības integrācijas valsts aģentūra 

VDEĀVK Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija 

VSAA Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 

 

  



8 

 

IZMANTOTO TERMINU SKAIDROJUMS 
 

Aizvietotā lēmumu pieņemšana – lēmumus cilvēka vietā pieņem kāds cits, piemēram, 

aizgādnis, tuvinieks, sociālo pakalpojumu sniedzējs u.c. Formāli aizvietotā lēmumu 

pieņemšana var izpausties gan kā pilna rīcībnespēja, gan arī kā tiesisks ierobežojums, un kā 

daļējs rīcībspējas ierobežojums. Aizvietoto lēmumu pieņemšanu raksturo vairākas pazīmes: 

personai tiek atņemta rīcībspēja; aizvietoto lēmumu pieņēmēju var iecelt, kāds cits, nevis pati 

persona un tas var notikt bez personas piekrišanas; lēmumi tiek pieņemti personas “labākajās 

interesēs” nevis, balstoties uz personas gribu un izvēli1.  

 

Atbalstītā lēmumu pieņemšana – atbalstītā lēmumu pieņemšana ir personisks lēmumu 

pieņemšanas process, kurā persona ar grūtībām lēmumu pieņemšanā tiek atbalstīta, lai attīstītu 

savas spējas pašai pieņemt lēmumus, ciktāl tas ir iespējams. Lēmumu pieņemšanas procesā 

prioritāte tiek dota personas gribai un izvēlei. Tas ir personai tiek sniegta nepieciešamā 

informācija un palīdzība, lai persona pati varētu pieņemt lēmumus par savu dzīvi, veselības un 

sociālo aprūpi, finansēm un īpašumiem.  

 

Atbalstītajai lēmumu pieņemšanai jābūt uz personu vērstai, ar personai piemērotu atbalsta 

veidu un apjomu. Atbalstītā lēmumu pieņemšana ir brīvprātīga un to nevar nevienam uzspiest, 

turklāt atbalsta personas un atbalstāmās personas attiecībās ir jāpastāv uzticībai. Atbalstītā 

lēmumu pieņemšana var būt pilnībā neformāla, kur atbalstu sniedz, t.s. dabiskie atbalsta 

sniedzēji (tuvinieki, draugi), vai formāla, kur atbalsta persona tiek iecelta ar tiesas vai citas 

attiecīgas iestādes starpniecību.  

 

Atbalstāmā persona – atbalsta personas pakalpojuma saņēmējs. 

Uz personu vērstās domāšanas un plānošanas pieeja cenšas izvairīties runāt par cilvēkiem 

valodā, kura: 

• cilvēkus padara atšķirīgus no mums; 

• cilvēkus padara par procesa objektiem, nevis dalībniekiem; 

• mazina cilvēku vērtību vai viņu paveikto, vai atsaucas par cilvēkiem kā objektiem.2 

Tāpēc atbalsta personas pakalpojuma saņēmēji tiek definēti kā “atbalstāmās personas” pretēji 

tradicionāli lietotajam terminam “klients”. 

Atbalsta personas pakalpojuma sniedzējs/atbalsta persona – ir persona, kas palīdz 

atbalstāmajai personai plānot un pašai pieņemt lēmumus par savu dzīvi. 

Atbalsta personas pakalpojuma administrators – iestāde vai organizācija, kas nodrošina 

atbalsta personas pakalpojuma ieviešanu, uzraudzību un administrēšanu.  

Atbalsta plāns – dokuments, kas tiek sagatavots, uzsākot atbalsta personas pakalpojuma 

sniegšanu, un tiek izmantots atbalstītā lēmuma pieņemšanas procesā. Plāns tiek izstrādāts, 

izmantojot uz personu vērstās domāšanas un plānošanas metodes. Atbalsta plāns tiek regulāri 

pārskatīts un papildināts, ja mainās atbalstāmās personas dzīves apstākļi, vai ir sasniegti vai 

mainās plānā noteiktie mērķi. 

 
1 UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities. General comment no. 1 (2014) Article 12: Equal 

recognition before the law. No. CRPD/c/GC/1. 19 May 2014. Para. 27. Pieejams: 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/1&Lang=en  
2 Michael Smull, The Importance of Language – Part 1, Support Development Associates, January 2012, p.2, 

http://sdaus.com/final/wp-content/uploads/importance-of-langauge-part-1-with-footnote.pdf  

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/1&Lang=en
http://sdaus.com/final/wp-content/uploads/importance-of-langauge-part-1-with-footnote.pdf
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Mākoņdatošanas pakalpojums – datu glabāšanas, skaitļošanas jaudas vai programmatūras 

pakalpojumu pirkšana no citas kompānijas, piekļūstot šiem resursiem caur internetu.3 

Persona ar garīga rakstura traucējumiem – atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likumā definētajam ir persona ar psihisku saslimšanu vai garīgās (intelektuālās) 

attīstības traucējumiem, kuri ir noteikti atbilstoši spēkā esošajai Starptautiskās statistiskās 

slimību un veselības problēmu klasifikācijas redakcijai. Atbalsta personas pakalpojumu 

paredzēts nodrošināt tikai personām ar smagiem (II invaliditātes grupa) vai ļoti smagiem (I 

invaliditātes grupa) garīga rakstura traucējumiem. 

Prezumēt – atzīt faktu par juridiski neapšaubāmu, kamēr netiek pierādīts pretējais (piemēram, 

nevainīguma prezumpcija kriminālprocesā). 

Reģionālais koordinators - apmācīts profesionālis, kas organizē atbalsta personas 

pakalpojuma sniegšanas procesu, organizē atbalsta personu darbu un sadarbību konkrētajā 

plānošanas reģionā, kā arī sniedz nepieciešamās konsultācijas atbalsta personai individuālajos 

gadījumos. 

Rīcībspēja – ir personas spēja patstāvīgi veikt tiesiski nozīmīgas darbības un uzņemties 

atbildību par to sekām.4 

Tiesībspēja – ir spēja būt par tiesību un pienākumu subjektu. Tā piemīt jebkuram indivīdam 

neatkarīgi no vecuma, garīgo spēju līmeņa, dzimuma, rases, izcelsmes, reliģiskās piederības 

un citām pazīmēm. Tiesībspēja piemīt katram cilvēkam kā dabisko tiesību izpausme. 

Tiesībspēja rada iespēju cilvēkam iegūt tiesības un uzņemties pienākumus tiesisko darījumu 

rezultātā vai uz likuma pamata. Tiesībspēja rodas ar cilvēka piedzimšanu un beidzas ar 

cilvēka nāvi.5 

Uz personu vērstā domāšana un plānošana – ir strukturētu metožu kopums, kas paredzēts 

atbalsta sniedzējiem, lai palīdzētu nodrošināt dzīves kvalitāti no atbalstāmas personas 

perspektīvas – lai plānotu kopā ar personu, nevis personas vietā. Šīs metodes var tikt 

izmantotas, lai palīdzētu personai domāt par to, kas šobrīd ir svarīgs personas dzīvē un ko 

persona vēlas sasniegt nākotnē. Plānojot tiek veidots personas atbalsta tīkls, ietverot visus 

cilvēkus, kas personas dzīvē ir nozīmīgi. Šī metode skata personu kā vienu veselumu un 

nefokusējas uz medicīnisko vai funkcionālo modeli, kuri „izlabo to, kas ir “nepareizs”. Tas ir 

veids, kā atklāt, aprakstīt un nodrošināt tādu dzīvi, kādu vēlas atbalstāmā persona, nevis 

personas ģimenes locekļi vai sociālo pakalpojumu sniedzēji.6 Atbalstītās lemtspējas modelī uz 

personu vērstā pieeja palīdz noskaidrot atbalsta sniegšanas jomas un ar attiecīgo uz personu 

vērstās plānošanas metožu palīdzību kopā ar personu un viņas atbalsta loku tiek sagatavots 

individuālais atbalsta plāns.  

 

Vietējā kopiena jeb vietējā sabiedrība – cilvēku grupa, kas dzīvo noteiktā vietā un kurus vieno 

kopīga teritorija vai citi faktori, piemēram, valoda, izcelsme, reliģija u.c.. 

 

 
3 Datu valsts inspekcija. “Rekomendācija. Personas datu apstrādes drošība”. Rīgā, lpp. 5. Pieejams: 

http://www.dvi.gov.lv/lv/wp-content/uploads/63472_DVI_personas_datu_apstr_droshiiba_web.pdf  
4 Rīcībspējas jēdziens definēts pēc K.Baloža, Ievads Civiltiesībās, Apgāds Zvaigzne ABC, 2007, 76. lpp.  
5 Tiesībspējas jēdziens definēts pēc K.Baloža, Ievads Civiltiesībās, Apgāds Zvaigzne ABC, 2007, 74.-75.lpp.  
6 I.Leimane-Veldmeijere, A.Mazapša, A.Pavlovska, S.Skirmante, Rokasgrāmata: Pirmie soļi atbalstītās 

lemtspējas ieviešanā Latvijā, Rīga: RC ZELDA, 2016. gada aprīlis, 3. lpp., http://zelda.org.lv/wp-

content/uploads/ZELDA_LV_.pdf  

http://www.dvi.gov.lv/lv/wp-content/uploads/63472_DVI_personas_datu_apstr_droshiiba_web.pdf
http://zelda.org.lv/wp-content/uploads/ZELDA_LV_.pdf
http://zelda.org.lv/wp-content/uploads/ZELDA_LV_.pdf
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IEVADS 
 

Atbalsta personas pakalpojums tiek izstrādāts 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” 9.2.2.2. pasākuma “Sociālo pakalpojumu 

atbalsta sistēmas pilnveide” projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” 

ietvaros, kā arī Eiropas Savienības stratēģijā „Eiropa 2020”, Nacionālajā attīstības plānā 

2014.-2020. gadam un „Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam” 

izvirzīto mērķu un noteikto prioritāšu sasniegšanai. 

 

Atbalsta personas pakalpojuma izstrādi saskaņā ar noslēgto līgumu veic RC ZELDA. 

 

Atbalsta personas pakalpojuma izstrādes mērķis ir pilnveidot atbalsta pasākumus 

personām ar garīga rakstura traucējumiem, izstrādājot un aprobējot atbalsta personas 

pakalpojuma ieviešanas mehānismu, kā rezultātā personas ar garīga rakstura 

traucējumiem pilnvērtīgi izmantos savas juridiskās un sociālās tiesības, t.sk., ir 

motivētas pieņemt patstāvīgus lēmumus ikdienas dzīves prasmju apgūšanas jomā, 

veselības aprūpes, izglītības, finanšu, juridiska rakstura jautājumu risināšanā, kā arī 

būs uzlabojusies personu motivācija iegūt izglītību un iesaistīties darba tirgū un 

sabiedrībā atbilstoši savu spēju līmenim. 

 

Atbalsta personas pakalpojuma mērķa grupa ir pilngadīgas personas ar garīga rakstura 

traucējumiem, kurām VDEĀVK ir noteikusi smagu vai ļoti smagu (II vai I invaliditātes 

grupa) invaliditāti. 

 

Atbalsta personas pakalpojuma izstrāde tiek veikta 3 posmos: 

• 1. posms – Atbalsta personas pakalpojuma apraksts, organizēšanas un finansēšanas 

kārtības izstrāde; 

• 2. posms – Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošana 

pilngadīgām personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem 

(personas ar II un I invaliditātes grupu); 

• 3. posms – Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta rezultātu izvērtējums. 

 

1. posms dalās divos apakšposmos: 

• 1. apakšposms “Atbalsta personas pakalpojuma apraksts, organizēšanas un 

finansēšanas kārtības izstrāde”, kurā tiek izstrādāts atbalsta personas pakalpojuma 

saturs, ieviešanas kārtība izmēģinājumprojektā, kā arī atbalsta personas pakalpojuma 

ieviešanas rokasgrāmatas neaprobētā versija; 

• 2. apakšposms “Atbalsta personas pakalpojuma apraksts, organizēšanas un 

finansēšanas kārtības izstrāde”, kurā, ņemot vērā izmēģinājumprojekta rezultātus, tiek 

izstrādāts atbalsta personas pakalpojuma saturs, ieviešanas kārtība, kā arī atbalsta 

personas pakalpojuma ieviešanas rokasgrāmatas aprobētā versija. 

 

Pirmā posma 1. apakšposma izstrādei tika sagatavoti 4 nodevumi, kur katrā nodevumā tika 

izstrādāta daļa no atbalsta personas pakalpojuma kopējā satura, ieviešanas kārtības un 

rokasgrāmatas. Ceturtais nodevums ir gala nodevums, kurā ir apkopts un papildināts, visos 

trīs nodevumos izveidotais un iesniegtais atbalsta personas pakalpojuma saturs, ieviešanas 

kārtība un rokasgrāmata. Atbalsta personas pakalpojuma nodrošināšanas rokasgrāmata ir 
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ceturtā nodevuma 33 pielikums, kurā ir iekļauta informācija no ceturtā nodevuma, kas būs 

nepieciešama speciālistiem, lai sniegtu atbalsta personas pakalpojumu izmēģinājumprojektā. 

 

Ceturto nodevumu veido 3 daļas: 

• 1.daļa “Esošās situācijas raksturojums ārzemēs un Latvijā”, kas sastāv no 4 nodaļām, 

kurās izvērtēta ANO konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām rīcībspēju un 

tiesībspēju jautājumos, apskatīts rīcībspējas tiesiskais regulējums Latvijā un 

alternatīvie rīcībspējas īstenošanas mehānismi, kā arī analizēta esošā situācija ārzemēs 

un Latvijā atbalstītās lemtspējas jomā. 

• 2.daļa “Atbalsta personas pakalpojums”, kas sastāv no 14 nodaļām, kurās apskatīti 

šādi jautājumi – atbalsta personas pakalpojuma definīcija, mērķi, uzdevumi un tā 

ieviešanā izmantotā metodoloģija; atbalsta jomu loks; atbalsta intensitāte, ilgums un 

apjoms; prasības personām, kuras var saņemt un kuras var sniegt atbalsta personas 

pakalpojumu; atbalsta personas pakalpojuma piešķiršana, atteikšana, pārtraukšana un 

izbeigšana; atbalstāmās personas un atbalsta personas tiesības un pienākumi; ētikas 

prasības atbalsta personas pakalpojuma sniedzējiem. Kā arī aprakstīta 

izmēģinājumprojektā  iesaistīto speciālistu un atbalstāmo personu aptaujas veikšanas 

kārtība. 

• 3.daļa “Atbalsta personas pakalpojumu nodrošināšanas pamatnosacījumi 

izmēģinājumprojektā”, kas sastāv no 6 nodaļām, kurās apskatīti šādi jautājumi – 

atbalsta personas pakalpojuma ieviešanas nosacījumi un administrēšanas kārtība; 

atbalsta personas pakalpojuma iesaistīto pušu sadarbības un komunikācijas modelis; 

atbalsta personas pakalpojuma sniegšanas ietvaros uzkrātās informācijas aprite, 

uzglabāšana un datu aizsardzība. Kā arī aprakstīts atbalsta personas pakalpojuma risku 

vadības process. 

 

Ceturtajā nodevumā iekļautais atbalsta personas pakalpojuma apraksts var tikt precizēts un 

papildināts izmēģinājumprojekta laikā, kā arī veiktie precizējumi un papildinājumi, 

nepieciešamības gadījumā, tiks aprobēti izmēģinājumprojektā. 

 

 Izstrādājot atbalsta personas pakalpojuma aprakstu, autori ņēma vērā gan Latvijas 

starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā, gan citu valstu praksi, gan Latvijā laika periodā no 

2014. līdz 2016. gadam RC ZELDA īstenotā atbalstītās lemtspējas pilotprojekta rezultātus un 

pieredzi.  
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I. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS ĀRZEMĒS UN 

LATVIJĀ 

1. ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām 

rīcībspējas un tiesībspējas jautājumos  

Saskaņā ar ANO Konvenciju visiem cilvēkiem ar invaliditāti ir vienlīdzīgas tiesības uz pilnu 

rīcībspēju un tiesībspēju. Lai visi cilvēki neatkarīgi no invaliditātes smaguma pakāpes varētu 

šīs tiesības īstenot, valstij ir jānodrošina atbalsts lēmumu pieņemšanā. 

ANO Konvencijas 12. pants “Vienlīdzīgas tiesībspējas7 atzīšana” paredz, ka: 

“1. Dalībvalstis atkārtoti apstiprina, ka personām ar invaliditāti visur ir tiesības uz viņu 

tiesībspējas atzīšanu. 

 

2. Dalībvalstis atzīst, ka personām ar invaliditāti līdzvērtīgi ar citiem ir rīcībspēja visās dzīves 

jomās. 

 

3. Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai personām ar invaliditāti nodrošinātu tā 

atbalsta pieejamību, kas tām varētu būt nepieciešams, īstenojot savu rīcībspēju. 

 

4. Dalībvalstis nodrošina, ka visi ar rīcībspējas īstenošanu saistītie pasākumi paredz 

atbilstošas un efektīvas garantijas, lai saskaņā ar starptautiskajiem cilvēktiesību aktiem 

nepieļautu ļaunprātīgu izmantošanu. Šādām garantijām ir jānodrošina, ka, veicot ar rīcībspējas 

īstenošanu saistītos pasākumus, tiek ievērotas attiecīgās personas tiesības, griba un izvēle, 

netiek pieļauti interešu konflikti un ietekmes ļaunprātīga izmantošana, tie ir samērīgi un 

atbilstoši konkrētās personas apstākļiem, tos piemēro pēc iespējas īsāku laiku un regulāri 

pārbauda kompetenta, neatkarīga un objektīva iestāde vai tiesas instance. Šīm garantijām ir 

jābūt proporcionālām tam, cik lielā mērā šie pasākumi skar konkrētās personas tiesības un 

intereses. 

 

5. Ievērojot šī panta noteikumus, dalībvalstis veic atbilstošus un efektīvus pasākumus, lai 

personām ar invaliditāti nodrošinātu vienlīdzīgas tiesības iegūt īpašumu vai to mantot, 

kontrolēt savas finanšu lietas un vienlīdzīgi izmantot banku aizdevumus, hipotekāros kredītus 

un citus finanšu kreditēšanas veidus, un nodrošina, ka personām ar invaliditāti netiek patvaļīgi 

atņemts to īpašums.”.8 

 

Lai izskaidrotu 12. panta saturu, ANO Komiteja ir publicējusi 1. Vispārējo komentāru, kurā 

norādīts, ka atbalstītā lēmumu pieņemšana ietver dažādas atbalsta iespējas, kuras dod 

priekšroku personas gribai, vēlmēm un respektē cilvēktiesības. Atbalstītajai lēmumu 

pieņemšanai jānodrošina visu tiesību aizsardzība, tai skaitā, tiesību, kas saistītas ar 

autonomiju (tiesības uz rīcībspēju un tiesībspēju, tiesības uz vienlīdzīgas tiesībspējas atzīšanu, 

 
7 ANO Konvencijas latviešu valodas tulkojumā 12. panta nosaukums ir “Vienlīdzīgas tiesībspējas atzīšana”, 

tomēr angļu valodā lietotais termins “legal capacity” ietver gan tiesībspēju, gan rīcībspēju. Skatīt 12. panta 

skaidrojumu ANO Komitejas 1. Vispārējā komentārā – UN Committee on the Rights of Persons with 

Disabilities. General comment no. 1 (2014) Article 12: Equal recognition before the law. No. CRPD/c/GC/1. 19 

May 2014. Para. 12. un 13. Pieejams: 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/1&Lang=en 
8 ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. 12. pants. Publicēts: “Latvijas Vēstnesis”, 17.02.2010. 

Nr. 27 (4219). Pieejama: https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1630 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/1&Lang=en
https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1630
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tiesības izvēlēties, kur dzīvot, u.c.) un tiesības, kas saistītas ar aizsardzību pret ļaunprātīgu 

izmantošanu un sliktu izturēšanos (tiesības uz dzīvību, tiesības uz fizisko integritāti, u.c.).9 

 

Ir iespējami dažādi atbalstītās lēmumu pieņemšanas modeļi, tomēr, lai tie atbilstu ANO 

Konvencijas 12. pantam, ir jāņem vērā vairāki 1. Vispārējā komentārā ietvertie 

pamatnosacījumi: 

 

1. Atbalstītajai lēmumu pieņemšanai jābūt pieejamai visiem. Personas atbalsta vajadzību 

līmenis, īpaši, ja tas ir augsts, nedrīkst būt šķērslis atbalsta saņemšanai lēmumu pieņemšanā;  

 

2. Visiem atbalsta modeļiem rīcībspējas un tiesībspējas īstenošanai, tai skaitā, intensīvāka 

atbalsta modeļiem, jābūt balstītiem uz personas gribu un vēlmēm nevis uz to, kas tiek 

uzskatīts par personas objektīvi labākajām interesēm; 

3. Personas komunikācijas veids nedrīkst būt šķērslis atbalsta saņemšanai lēmumu 

pieņemšanā, pat, ja šī komunikācija ir netradicionāla vai arī to saprot tikai daži cilvēki. 

4. Personas formāli izvēlētajai atbalsta personai ir jābūt tiesiski atzītai, izmantojot pieejamu 

un sasniedzamu mehānismu. Dalībvalstīm ir pienākums veicināt atbalsta izveidi, īpaši 

cilvēkiem, kuri ir izolēti un kam varētu nebūt pieejams sabiedrībā sastopamais dabiskais 

atbalsts. Tiesiskās atzīšanas mehānismā jāiekļauj arī nosacījumi trešajām pusēm, kā tās varētu 

pārbaudīt atbalsta personas identitāti, un nepieciešamības gadījumā apstrīdēt atbalsta personas 

rīcību, ja tās uzskata, ka atbalsta persona nedarbojas saskaņā ar personas gribu un vēlmēm; 

5. Lai izpildītu Konvencijas 12. panta 3. paragrāfa prasības un lai dalībvalstis veiktu 

pasākumus nepieciešamā atbalsta saņemšanas nodrošināšanai, dalībvalstīm jānodrošina, ka 

atbalsts personām ar invaliditāti ir pieejams par simbolisku atlīdzību vai bez maksas, un, ka 

finanšu trūkums nav šķērslis saņemt atbalstu rīcībspējas un tiesībspējas īstenošanai;  

6. Atbalstu lēmumu pieņemšanā nedrīkst izmantot kā pamatojumu personas ar invaliditāti citu 

pamattiesību ierobežošanai, īpaši tiesību vēlēt, tiesību laulāties vai izveidot partnerattiecības 

un dibināt ģimeni, reproduktīvo tiesību, vecāku tiesību, tiesību piekrist intīmām attiecībām un 

ārstniecībai, un tiesību uz brīvību ierobežošanai; 

7. Personai ir jābūt tiesībām atteikties no atbalsta un jebkurā brīdī pārtraukt vai mainīt atbalsta 

attiecības; 

8. Visiem procesiem, saistībā ar rīcībspēju un atbalstu, rīcībspējas un tiesībspējas īstenošanā 

jāizveido tiesību un interešu aizsardzības mehānismi; 

9. Rīcībspējas un tiesībspējas īstenošanas atbalsta nodrošināšanai nevajadzētu būt atkarīgai no 

rīcībspējas ekspertīzēm; ir nepieciešami jauni, ne-diskriminējoši atbalsta vajadzību indikatori 

atbalsta rīcībspējas un tiesībspējas īstenošanas nodrošināšanā.10 

Tādējādi no sniegtā ANO Konvencijas 12. panta skaidrojuma var secināt, ka atbalstītā 

lemtspēja palīdz atbalstāmajai personai maksimāli saglabāt rīcībspēju un tiesībspēju un palīdz 

dzīvot pilnvērtīgu dzīvi sabiedrībā uz vienlīdzīgiem nosacījumiem. Atbalstītā lemtspēja 

 
9 UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities. General comment no. 1 (2014) Article 12: Equal 

recognition before the law. No. CRPD/c/GC/1. 19 May 2014. Para. 23. Pieejams: 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/1&Lang=en 
10 UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities. General comment no. 1 (2014) Article 12: Equal 

recognition before the law. No. CRPD/c/GC/1. 19 May 2014. Para. 29. (a) – (i). Pieejams: 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/1&Lang=en 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/1&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/1&Lang=en
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raksturo tādu lēmumu pieņemšanas veidu, kur atbalstāmajai personai tiek sniegta 

nepieciešamā palīdzība un informācija lēmumu pieņemšanā, bet gala lēmuma pieņēmējs 

vienmēr ir pati atbalstāmā persona. Līdz ar to atbalstāmajai personai ir lielāka kontrole pār 

savu dzīvi, pati atbalstāmā persona ir izvēlējusies sev labākos risinājumus, kā rezultātā sniegtā 

palīdzība un atbalsts ir efektīvāks.  

Pilnvērtīgs atbalsts lēmumu pieņemšanā atbalstāmajai personai dod iespēju ne tikai pieņemt 

savām vēlmēm atbilstošus lēmumus visās dzīves jomās, bet arī palīdz pilnvērtīgi iesaistīties 

vietējās kopienas dzīvē. Piemēram, atbalstāmās personas vajadzībām atbilstoša atbalsta 

personas palīdzība konkrētās dzīves jomās var būtiski celt un izmainīt atbalstāmās personas 

pašapziņu un motivāciju aktīvāk iesaistīties sabiedrības dzīvē (piemēram, apgūstot jaunas 

prasmes, iesaistoties darba tirgū vai sabiedrisko organizāciju aktivitātēs). 

Lai gan ANO Komiteja 1. Vispārējā komentārā nesniedz detalizētas vadlīnijas atbalsta 

pakalpojumu veidošanai, tā uzsver, ka “veidojot atbalstītās lēmumu pieņemšanas sistēmas, 

dalībvalstīm ir jānodrošina, ka atbalsta sniedzēji rīcībspējas un tiesībspējas īstenošanā pilnībā 

ievēro personu ar invaliditāti tiesības uz privāto dzīvi”.11 

 

2. Rīcībspējas tiesiskais regulējums Latvijā un alternatīvie 

rīcībspējas īstenošanas mehānismi 

2.1. Rīcībspējas tiesiskais regulējums Latvijā 

Rīcībspēja 

 

Atbilstoši Civillikuma12 1405. pantā ietvertajam formulējumam, rīcībspēja raksturo personas 

spēju uzņemties tiesības un pildīt pienākumus. Rīcībspēja ir absolūti nepieciešama, lai 

persona varētu noslēgt jebkādu tiesisku darījumu, kā arī, lai iesaistītos sabiedrībai nozīmīgos 

procesos, piemēram, varētu piedalīties vēlēšanās, veikt pirkumus, atvērt kontu bankā, saņemt 

sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību utt.  

 

Sasniedzot 18 gadu vecumu, persona automātiski kļūst rīcībspējīga, proti, rīcībspēja nav īpaši 

jāpierāda, bet tiek pieņemts, ka personai tā piemīt, jo ir sasniegts likumā noteiktais vecums.13  

 

Civillikuma 357. pants paredz iespēju ierobežot personai rīcībspēju, proti, noteikt īpašu 

kārtību, kādā persona var īstenot tiesības un uzņemties pienākumus. Tomēr, lai noteiktu 

rīcībspējas ierobežojumus, ir jāizpildās vairākiem kritērijiem: 

• personai ir jābūt garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem; 

• rīcībspējas ierobežojums nepieciešams personas interesēs; 

• tas ir vienīgais veids, kā nodrošināt personas tiesību un interešu aizsardzību. 

 
11 UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities. General comment no. 1 (2014) Article 12: Equal 

recognition before the law. No. CRPD/c/GC/1. 19 May 2014. Para. 47. Pieejams: 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/1&Lang=en 
12 Civillikums. "Valdības Vēstnesis", 20.02.1937., nr.41. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=225418  
13 Civillikuma 1408. pants. Tomēr atsevišķos gadījumos arī nepilngadīgas personas var īstenot daļu rīcībspējas, 

piemēram, tās var stāties laulībā 16 gadu vecumā, persona var nodibināt darba tiesiskās attiecības, ja tā 

sasniegusi 13 gadu vecumu, kā arī ikvienam nepilngadīgajam ir tiesības uz savu brīvo mantu. Tādējādi var 

uzskatīt, ka nepilngadīgajiem ir ar likumu ierobežota rīcībspēja, ko tie var īstenot normatīvajos aktos noteiktajās 

robežās.  

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/1&Lang=en
http://likumi.lv/doc.php?id=225418
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Tādējādi no šī panta izriet, ka rīcībspējas ierobežošanu var izmantot tikai kā galējo līdzekli 

personas tiesību un interešu aizsardzībai. Praksē rīcībspējas ierobežojums tiek izmantots kā 

vienīgais (nevis kā galējais) līdzeklis personas tiesību un interešu īstenošanai, kas ir pretrunā 

ar Civillikumā ietvertajiem principiem. Pretruna ir tajā, ka rīcībspējas ierobežošanas 

mehānismu izmanto, nevis lai aizsargātu personas tiesības un intereses, kā tas ir paredzēts 

Civillikumā, bet, lai personas vietā īstenotu tiesības un intereses, jo pati persona nevar, 

piemēram, izsniegt pilnvaru. Tāpēc, ka persona nevar īstenot savas tiesības, nenozīmē, ka 

viņai uzreiz jāatņem rīcībspēja. Ir jābūt citiem alternatīviem mehānismiem, kā rīcībspēju 

īstenot. 

 

Rīcībspējas ierobežojumu noteikšanai nepieciešams iesniegt pieteikumu tiesā, jānorāda, vai 

un kādās jomās ierobežojumus nepieciešams noteikt, kādēļ šādi ierobežojumi nepieciešami, 

pierādījumi, kas to pamato, vai nepieciešams veikt tiesu psihiatrisko un/vai tiesu psiholoģisko 

ekspertīzi, kā arī aizgādnības apjoms.  

 

Jomas, kurās var noteikt ierobežojumus 

 

Pilna rīcībspējas atņemšana nav iespējama, bet tiesai, pamatojoties uz iesniegto pieteikumu un 

pierādījumiem, ir pienākums izvērtēt katras personas individuālās lietas apstākļus, nosakot 

tādus rīcībspējas ierobežojumus, kas ir absolūti nepieciešami konkrētajai personai.14 

Civilprocesa likumā ir sniegts ilustratīvs, bet ne izsmeļošs jomu uzskaitījums, kurās tiesa var 

noteikt rīcībspējas ierobežojumus: 

• maksājumu izdarīšana un saņemšana; 

• darījumu slēgšana; 

• rīcība ar mantu un tās pārvaldība; 

• komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana.15 

Tiesa var noteikt ierobežojumus arī citās jomās, tomēr tās rīcības brīvība ir ierobežota ar 

Civillikuma 356.1 pantu, kas nosaka, ka nevar noteikt ierobežojumus: 

• personiskajās nemantiskajās tiesībās; 

• tiesībās vērsties tiesā un citās valsts iestādēs par rīcībspējas ierobežojumu pārskatīšanu 

vai rīcībspējas atjaunošanu; 

• tiesībās vērsties valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī tiesās, ja pastāv strīds ar vai par 

aizgādni. 

Iesniedzot pieteikumu par rīcībspējas ierobežojumu noteikšanu, jābūt konkrēti norādītam, 

kādas tiesības un kādēļ ir nepieciešams ierobežot. Proti, prasot ierobežot personas tiesības 

saņemt un izdarīt maksājumus, konkrēti ir jānorāda, par kāda veida maksājumiem ir runa, 

piemēram, par invaliditātes pensijas saņemšanu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta 

saņemšanu vai kopšanas pabalsta saņemšanu, rīcību ar kontu bankā, bankas karti utt. Katrs no 

prasītajiem rīcībspējas ierobežojumiem ir jāpamato arī ar pierādījumiem.  

 

Pierādījumi 

 

Civilprocesa likuma 93. panta pirmā daļa skaidri paredz, ka katrai pusei ir jāpierāda tie fakti, 

uz kuriem tā pamato savus prasījumus vai iebildumus. Iesniedzot pieteikumu tiesā, 

pieteikuma iesniedzējam ir ne tikai jāpamato, kādēļ viņš uzskata, ka konkrētajai personai ir 

jānosaka rīcībspējas ierobežojumi, bet jāiesniedz arī pierādījumi, kas to pamato. Piemēram, 

prasot ierobežot rīcībspēju attiecībā uz maksājumu izdarīšanu un saņemšanu, jābūt 

 
14 Civillikuma 358.1 panta pirmā daļa un Civilprocesa likuma 268. panta pirmā daļa. 
15 Civilprocesa likuma 268. panta otrā daļa. 
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pierādījumiem, kas apliecina, ka persona tik tiešām nespēj rīkoties ar naudu16, prasot 

ierobežot veikt komercdarbību un saimniecisko darbību, jābūt pierādījumiem, kas apliecina, 

ka persona, izmantojot savas tiesības, ir kaitējusi savām interesēm17. Ņemot vērā, ka 

rīcībspējas ierobežošanu var izmantot tikai kā galējo līdzekli personas tiesību un interešu 

aizsardzībai, būtu jāparāda, kādi citi alternatīvi līdzekļi ir izmantoti, lai nodrošinātu 

rīcībspējas īstenošanu atbilstoši personas tiesībām un interesēm. 

 

Riskam ir jābūt reālam, nevis teorētiskam. Ikviena cilvēka dzīvē teorētiski var iestāties riski, 

kas ļautu apšaubīt personas rīcībspēju, tomēr tas nav pietiekams pamats, lai ierobežotu 

rīcībspēju.  Riskus ir jāvērtē katrā jomā, kurā lūdz noteikt rīcībspējas ierobežojumus. 

Piemēram, personu uz un no dienas centra pavada asistents (ģimenes loceklis), tas nozīmē, ka 

faktiski nepastāv risks, ka viņš varētu parakstīt kādus sev neizdevīgus darījumus, uzsākt 

komercdarbību vai saimniecisko darbību, atsavināt nekustamos īpašumus utt.. Tādejādi, 

neesot riskam, nav pamata prasīt rīcībspējas ierobežojuma noteikšanu konkrētajā jomā. 

 

Bieži tiesas paļaujas uz tiesu psihiatrisko/psiholoģisko ekspertīzi kā galveno pierādījumu. 

Tomēr tiesai ir pienākums sākotnēji izvērtēt, vai pietiek ar iesniegtajiem pierādījumiem, lai 

izskatītu jautājumu par rīcībspējas ierobežojumu noteikšanu. Pierādījumi var būt liecinieku 

liecības, sociālo darbinieku atzinumi, ambulatoro ārstu (tajā skaitā psihiatru) izziņas, atzinumi 

no skolas vai dienas  aprūpes centra utt.. Nepieciešamības gadījumā tiesa var piemērot 

Civilprocesa likuma 266. panta ceturto daļu un pati pēc savas iniciatīvas pieprasīt papildus 

pierādījumus (objektīvās izmeklēšanas princips). 

 

Ja tomēr tiesa pieņem lēmumu par ekspertīzes veikšanu, būtu jāizvērtē, kāda veida ekspertīze 

varētu sniegt vispilnīgāko informāciju par personu. Pastāv divu veidu ekspertīzes – 

psihiatriskā (vairāk piemērota cilvēkiem ar psihiskām saslimšanām) vai psiholoģiskā (vairāk 

piemērota cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem). Ekspertīzes var veikt divos veidos – 

ambulatori vai stacionārā. Ja, tiek veikta ambulatorā ekspertīze, personai ir pienākums 

ierasties pie ārsta noteiktā laikā, tomēr nav jāpaliek psihiatriskajā slimnīcā. Ja tiek nozīmēta 

stacionārā ekspertīze – personai ir jāpaliek slimnīcā aptuveni vienu mēnesi, kur tiek novērota 

personas uzvedība.  

 

Tomēr tiesu psihiatriskā/psiholoģiskā ekspertīze nevar būt kā pašmērķis. Jāņem vērā, ka šāda 

ekspertīze var būt personai emocionāli traumējoša, īpaši tiem cilvēkiem, kuri ir bailīgi, kuriem 

ir grūtības iedzīvoties svešā vidē, ir izstrādājies noteikts ikdienas dzīves ritms un tā maiņas 

var radīt būtisku veselības stāvokļa pasliktinājumu, kā arī ir nepieciešama īpaša aprūpe un 

kopšana.  

 

Tādejādi tiesai, izlemjot jautājumu par papildus pierādījumu iegūšanu, ir jāvērtē, kādi 

pierādījumi vēl būtu nepieciešami un kādu papildu informāciju tie varētu sniegt, kas jau nav 

pieejama lietā. Tāpat tiesai būtu jāvērtē, vai pierādījumu iegūšana ir saistīta ar cilvēktiesību 

ierobežojumiem (piemēram, stacionārā ekspertīze) un vai tie ir samērīgi ar iegūstamo 

informāciju un tās nozīmīgumu konkrētā lietā. 

 

Aizgādnības apjoms 

 

 
16 Piemēram, izveidojušās lielas parādsaistības un persona, nenokārtojot iepriekšējās parādsaistības, veic jaunus 

aizņēmumus. Tajā pašā laikā izveidojies parāds par dzīvokli un personai nav pietiekamu iztikas līdzekļu.  
17 Piemēram, persona izveidojusi fiktīvus uzņēmumus vai parakstījusi dokumentus, kļūstot par fiktīva uzņēmuma 

īpašnieku.  
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Civillikuma 358.1 panta otrā daļa paredz, ka “tiesa, izvērtējot personas spējas, vispirms 

nosaka, vai un kādā apjomā aizgādnis ar aizgādnībā esošo rīkojas kopā, un tikai pēc tam — 

vai un kādā apjomā aizgādnis rīkosies patstāvīgi”. Tādējādi vienā spriedumā iespējams iekļaut 

trīs dažādus rīcībspējas īstenošanas veidus: 

• persona kādā noteiktā daļā rīkojas patstāvīgi. Piemēram, var paredzēt, ka persona var 

patstāvīgi rīkoties ar pieciem euro mēnesī vai arī personai piešķirtās invaliditātes 

pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā;  

• persona kādā noteiktā daļā rīkojas kopā ar aizgādni (kopīgā lemtspēja). Tas nozīmē, ka 

personai ir obligāti jākonsultējas ar aizgādni pirms lēmuma pieņemšanas, un 

dokuments ir spēkā tikai tad, ja to parakstījis ne tikai aizgādnībā esošais, bet arī 

aizgādnis;18  

• aizgādnis noteiktā daļā rīkojas atsevišķi (atsevišķā lemtspēja). Šādā gadījumā 

aizgādnis vienpersoniski pieņem lēmumu par rīcībspējas īstenošanas nepieciešamību. 

Pati persona, kurai noteikts rīcībspējas ierobežojums, nav iesaistīta lēmuma 

pieņemšanas procesā, un tās viedoklis nav obligāti jāņem vērā. 

Tiesai ir pienākums izvērtēt katru no šiem rīcībspējas īstenošanas veidiem. Šāda prasība izriet 

no Civillikuma 358.1 panta otrās daļas formulējuma, kas uzliek par pienākumu sākotnēji 

vērtēt mazāk ierobežojoša mehānisma piemērošanas iespējamību un tikai tad vērtēt vairāk 

ierobežojoša mehānisma piemērošanas nepieciešamību. Tomēr jānorāda, ka praksē tas bieži 

netiek ievērots, un nekāds argumentēts vērtējums par nosakāmo rīcībspējas ierobežojuma 

apjomu netiek sniegts. Lielākajā daļā gadījumu norādīts, ka tiesa nosaka aizgādnim tiesības 

rīkoties atsevišķi visā noteiktā rīcībspējas ierobežojuma apjomā, nesniedzot nekādus 

argumentus. 

 

Noteikto rīcībspējas ierobežojumu pārskatīšana vai atcelšana.  

 

Civillikuma 364.1 pants paredz, ka personai noteiktais rīcībspējas ierobežojums ir jāpārskata 

ne retāk kā reizi septiņos gados. Atbilstoši Civilprocesa likuma 270.2 panta pirmās daļas 

prasībām pieteikumu par personas rīcībspējas ierobežojuma apjoma pārskatīšanu var iesniegt 

pati persona, tās aizgādnis, tuvākie radinieki (bērni, brāļi, māsas, vecāki, laulātais) vai 

prokurors19.  

 

Iesniedzot pieteikumu par rīcībspējas ierobežojumu pārskatīšanu, tajā jānorāda, kādi 

ierobežojumi un kādēļ ir jāmaina. Gadījumā, ja tiesai lūdz saglabāt esošo ierobežojumu 

apjomu, tas ir jāpamato ar pierādījumiem.20  

 

Ne Civillikumā, ne Civilprocesa likumā nav atsevišķi paredzēts, ka personai rīcībspēju var 

atjaunot, tomēr tas izriet no Civillikuma 357. panta un 364.1 panta. Proti, ir jāpierāda, ka vairs 

nepastāv apstākļi, kuru dēļ rīcībspēja tika ierobežota, un ir citi mazāk ierobežojoši līdzekļi, 

 
18 Konkrētais princips nebūtu attiecināms uz darba līgumu, jo šādā gadījumā konkrēta persona uzņemas 

individuālas saistības pret darba devēju un tai par to tiek veikta samaksa. Ja līgumu paraksta aizgādnis, tas vairāk 

līdzinātos paverdzināšanai, proti, tiesību un pienākumu noteikšana trešajai personai bez tās iesaistes lēmuma 

pieņemšanā. Tomēr jāuzsver, ka, ja persona strādā, pastāv jautājums par to, vai vispār rīcībspējas ierobežojums ir 

nepieciešams.  
19 Gadījumā, ja persona, kura nav minēta Civilprocesa likuma 270.2 pantā, uzskata, ka personai nepieciešams 

noteikt rīcībspējas ierobežojumu, tai sākotnēji jāvēršas ar iesniegumu pie prokurora. Prokurors izvērtē 

iesniegumu un tam pievienotos materiālus un pieņem lēmumu par nepieciešamību iesniegt pieteikumu tiesā. 

Prokuroram nav obligāti jāapmierina lūgums par pieteikuma iesniegšanu.  
20 Civilprocesa likuma 270.3 pants. 
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kas varētu palīdzēt personai īstenot tās rīcībspēju.21 Ņemot vērā, ka rīcībspējas ierobežojumi 

jāpārskata ne retāk kā reizi septiņos gados, tiek prezumēts, ka šajā laikā persona var būt 

apguvusi jaunas prasmes un iemaņas, kas tai nepieciešamas rīcībspējas īstenošanai, vai arī 

rīcībspējas īstenošana iespējama izmantojot citus mazāk ierobežojošus līdzekļus. Pie tādiem 

pieskaitāmi ne tikai tie, kas aprakstīti nodaļā par alternatīvām rīcībspējas ierobežošanai (tajā 

skaitā arī atbalsta personas pakalpojums), bet arī dažādi sociālie pakalpojumi, piemēram, 

ģimenes asistents, aprūpe mājās, individuālas sociālās rehabilitācijas programmas u.c.. 

 

Pieteikuma iesniegšana un izskatīšana tiesā 

 

Gadījumā, ja personai ir maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss, tā saskaņā ar Valsts 

nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu22 var vērsties Juridiskās palīdzības administrācijā, 

lūdzot sniegt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Atbilstoši Valsts nodrošinātās juridiskās 

palīdzības likuma 10. un 11. pantam juridisko palīdzību var pieprasīt līdz galīgā tiesas 

nolēmuma spēkā stāšanās brīdim, un persona var saņemt juridisku konsultāciju, palīdzību 

procesuālo dokumentu sastādīšanā un juridisko palīdzību pārstāvībai tiesā. Kā norādīts 

iepriekš šis regulējums attiecas tikai uz personām, kurām ir trūcīgas vai maznodrošinātas 

personas statuss. Ja personai nav konkrētā statusa, tā var izvēlēties – iesniegt pieteikumu pati 

vai vērsties pēc palīdzības pie jurista vai advokāta. Izdevumi par sniegto juridisko palīdzību 

tādā gadījumā būs jāsedz pašai personai.  

 

Civilprocesa likuma 264. pants un 270.1 pants paredz, ka pieteikumu par rīcībspējas 

ierobežojumu noteikšanu vai pārskatīšanu iesniedz tiesā pēc personas, kurai lūdz ierobežot vai 

pārskatīt rīcībspēju, deklarētās dzīvesvietas. Ja tādas nav, tad pēc personas dzīvesvietas vai, ja 

persona ievietota ārstniecības iestādē – pēc ārstniecības iestādes adreses.23  

 

Pieteikumu raksta atbilstoši Civilprocesa likuma 254., 265. (rīcībspējas ierobežojumu 

noteikšana) un 270.3 panta (rīcībspējas ierobežojumu pārskatīšana) prasībām. Proti, ir 

jānorāda: 

• tiesa, kurai iesniedz pieteikumu;  

• lietas dalībnieki (pieteikuma iesniedzējs un ieinteresētās personas (pati persona par 

kuru iesniedz pieteikumu, bāriņtiesa), pārstāvji, ja tādi ir; 

• par ko iesniegts pieteikums;  

• pamatojums;  

• pierādījumi, kas apstiprina iesniegto pieteikumu; 

• lūgumi tiesai24; 

• dokumentu saraksts; 

• pieteikuma sastādīšanas laiks un vieta; 

• paraksts.  

 

 
21 Līdz 2011. gada 31. decembrim Civillikuma 364. pants paredzēja, ka personu var atzīt par rīcībspēju, ja tā ir 

izveseļojusies. Šobrīd šāda noteikuma nav, ņemot vērā, ka izveseļošanās no garīga rakstura traucējumiem (īpaši 

intelektuālās attīstības traucējumiem) nav iespējam.  
22 Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums. "Latvijas Vēstnesis", 01.04.2005., nr. 52 (3210), "Ziņotājs", 

28.04.2005, nr. 8. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=104831  
23 Tiesas piekritību iespējams noskaidrot interneta mājaslapā https://tiesas.lv/tiesas/meklet  
24 Lūgumu sadaļā ir jāapkopo visi pieteikumā izteiktie lūgumi: par pierādījumu pieprasīšanu, liecinieku 

uzaicināšanu (norādot liecinieku vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi), ekspertīzes veikšanu vai 

neveikšanu, jomas, kurās rīcībspējas ierobežojumi jānosaka, aizgādnības apjomu u.c. 

https://www.vestnesis.lv/ta/id/104831-valsts-nodrosinatas-juridiskas-palidzibas-likums
https://likumi.lv/doc.php?id=104831
https://tiesas.lv/tiesas/meklet
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Civilprocesa likuma 43. panta pirmās daļas 6. punkts paredz, ka pieteikuma par rīcībspējas 

ierobežojumu noteikšanu vai pārskatīšanu (tajā skaitā arī atjaunošanu) iesniedzējam tiesas 

izdevumi nav jāmaksā. Proti, nav jāmaksā valsts nodeva, kancelejas nodeva25 un ar lietas 

izskatīšanu saistītie izdevumi26.  

 

Pēc pieteikuma iesniegšanas, tiesa izvērtēs tā atbilstību formāliem kritērijiem un pieņems, vai 

nu lēmumu ierosināt lietu vai atstāt pieteikumu bez virzības un aicināt novērst trūkumus.27 

Gadījumā, ja persona nepiekrīt tiesas lēmumam, to var pārsūdzēt augstākas instances tiesai 

lēmumā norādītajā termiņā.28 Pēc trūkumu novēršanas tiesa izlems jautājumu par lietas 

nozīmēšanu izskatīšanai, nosakot tiesas sēdes datumu, laiku un vietu.29 Pašai personai, par 

kuru iesniegts pieteikums, ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem, izteikt savus iebildumus, 

kā arī piedalīties lietas izskatīšanā tiesas sēdē.30  

 

Lietas izskatīšana noslēgsies ar tiesas spriedumu, kuru ir tiesības pārsūdzēt visām lietā 

iesaistītajām pusēm.31  

 

2.2. Alternatīvie rīcībspējas īstenošanas mehānismi  
 

Kā norādīts iepriekš, rīcībspējas ierobežošanu var izmantot tikai kā galējo līdzekli personas 

tiesību un interešu aizsardzībā. Tādējādi pirms vēršanās tiesā ar pieteikumu par rīcībspējas 

ierobežojumu noteikšanu, būtu jāizmanto alternatīvi risinājumi. 

 

Pilnvarojums 

 

Saskaņā ar Civillikuma 2289. pantu pilnvarojums ir līgums jeb vienošanās, ar kuru 

pilnvarotājs dod kādai konkrētai personai (pilnvarniekam) tiesības īstenot noteiktas tiesības un 

pienākumus pilnvarotāja vārdā. Šīm tiesībām un pienākumiem jābūt skaidri atrunātiem, lai ne 

tikai pilnvarnieks, bet arī trešās personas zinātu, kādās jomās pilnvarniekam ir tiesības 

rīkoties. Ja personai ar garīga rakstura traucējumiem nepieciešams izsniegt pilnvaru, tā var 

izvēlēties pilnvaras veidu atkarībā no uzticēto pienākumu apjoma: speciālpilnvaru – atsevišķu 

vai noteiktu lietu veikšanai, ģenerālpilnvaru – zināmas šķiras lietu veikšanai un 

universālpilnvaru – pārzināt visas pilnvarotāja lietas.32 

 

Pilnvaras izdošana nekādā veidā neietekmē pilnvarotāja rīcībspēju. Tā viņam paliek pilnā 

apmērā un viņš pats var sevi pārstāvēt, proti, izmantot savas tiesības un uzņemties 

pienākumus. Arī personas ar rīcībspējas ierobežojumu var izsniegt pilnvarojumu, bet tikai 

tādā apjomā kādā nav noteikti rīcībspējas ierobežojumi, proti, daļā, kur persona saglabājusi 

tiesības rīkoties patstāvīgi. 

 

 
25 Civilprocesa likuma 38. panta pirmā daļa – par dokumentu norakstu izsniegšanu vai tiesas sprieduma vai 

lēmuma atkārtotu izsniegšanu, par izziņas izsniegšanu, par liecinieka uzaicināšanu. 
26 Civilprocesa likuma 39. pants. 
27 Civilprocesa likuma 131. pants. 
28 Civilprocesa likuma 133. panta otrā daļa. 
29 Civilprocesa likuma 133. panta trešā daļa. 
30 Civilprocesa likuma 74. panta otrā daļa. 
31 Civilprocesa likuma 268., 270.6, 413. un 450. pants. 
32 Civillikuma 2291.pants. 
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Izdodot pilnvaru, ir jāpārliecinās ne tikai par pilnvarotāja identitāti (pārbaudot personas 

apliecinošo dokumentu), bet arī viņa rīcībspēju33 un gribas izteikumu īstumu.34 Pirmkārt, 

jāpārliecinās, vai persona vispār var paust savu viedokli mutiski, rakstiski vai ar kādām citām 

darbībām, kas nepārprotami liecina par konkrētu gribu. Otrkārt, jānoskaidro, vai persona 

saprot, ko tieši viņa vēlas ierakstīt pilnvarojuma tekstā, proti, kādas būs pilnvarnieka tiesības 

un pienākumi. Visbeidzot, treškārt, vai persona apzinās savas rīcības sekas, proti, kādas 

tiesības un rīcības brīvības apjoms tiks piešķirts pilnvarniekam, ņemot vērā, ka pilnvaras 

devējam jāatzīst pilnvarnieka veiktās darbības par saistošām (ja vien tās nav veiktas 

pārsniedzot izdotā pilnvarojuma apjomu, vai pretrunā ar pilnvaras devēja norādījumiem).  

 

Pilnvarojuma izsniegšanai ir vairākas būtiskas priekšrocības salīdzinājumā ar citiem 

alternatīviem mehānismiem, kas paredzēti personas ar garīga rakstura traucējumiem tiesību un 

interešu aizsardzībai. Kā būtiskākā priekšrocība ir jāmin tā, ka persona saglabā pilnu 

rīcībspēju un tai nav jāpiedzīvo civiltiesiska nāve (nav jāpadara par necilvēku vai 

puscilvēku).35 Jautājumus, kas saistīti ar mantas un īpašumu pārvaldīšanu ir iespējams nodot 

citas personas pārziņā vienkāršā procesā: nav nepieciešama pieteikuma iesniegšana tiesā36, kā 

arī nav nepieciešamas ārstu izziņas par personas veselības stāvokli37. Pilnvaras darbības 

termiņš ir neierobežots un sniedz iespēju noregulēt tādus jautājumus, kurus ar rīcībspējas 

ierobežošanu nav iespējams atrisināt. Piemēram, jautājumus, kas saistīti ar tiesību un interešu 

pārstāvību valsts un pašvaldību institūcijās, tiesībām saņemt un nosūtīt korespondenci, 

tiesībām pieņemt lēmumus par bērniem, (ja tādi ir), tiesības pieņemt lēmumus par ārstniecību 

utt..  

 

Nākotnes pilnvarojums 

 

Civillikuma 2317.1 pants ļauj brīdī, kad persona var paust skaidru gribu izsniegt tādu 

pilnvarojumu, kas stāsies spēkā, ja pilnvarotājs veselības traucējumu vai arī citu iemeslu vai 

apstākļu dēļ nespēs saprast savas darbības nozīmi un nespēs vadīt savu darbību. Šāda kārtība 

tika izveidota, pamatojoties uz to, ka notāri nereti saskārās ar situāciju, ka persona ir nonākusi 

tādā stāvoklī, ka nevar pati rīkoties un līdz ar to arī izsniegt pilnvarojumu, rīcībspējas 

ierobežošanas pamati neeksistē vai process ir pārāk ilgs, bet ir nepieciešams nekavējoties 

nodrošināt personas tiesību un interešu pārstāvību. Šādas problēmas ir īpaši aktuālas, kad 

persona ir nonākusi komā, vai slimnīcā un nevar pati rīkoties un aizsargāt savas intereses. 

 

Nākotnes pilnvarojumu izsniedz zvērināts notārs, vērtējot pilnvarotāja un pilnvarnieka gribas 

izpauduma skaidrību un rīcībspēju (par abiem kritērijiem sīkāk skatīt 3.1. sadaļā par 

pilnvarojumu). Šāda kārtība pamatota ar to, ka, pirmkārt, iestājoties pilnvarojumā minētajai 

situācijai, pats pilnvarnieks nebūs spējīgs rīkoties un uzraudzīt pilnvarnieka darbību. To 

paredz pats nākotnes pilnvarojuma izdošanas mērķis, proti, persona nespēj saprast savas 

darbības nozīmi vai to vadīt. Otrkārt, iespējamais pilnvarnieks uzņemas būtiskus pienākumus 

 
33 Notariāta likuma 83.pants. Latvijas Vēstnesis, 09.07.1993., nr.48. Pieejams: 

http://likumi.lv/doc.php?id=59982; Bāriņtiesu likuma 70.panta pirmā daļa. Latvijas Vēstnesis, 07.07.2006., 

nr.107 (3475). Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=139369 
34 Civillikuma 1427.pants. 
35 Perlin M. Striking for the Guardians and Protectors of the Mind: The Convention on the Rights of Persons 

with Mental Disabilities and the Future of Guardianship Law. 2013, pp. 3-4. Pieejams: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2221452 
36 Rīcībspējas ierobežošanas gadījumā nepieciešams iesniegt pieteikumu tiesā, un lietas izskatīšana var aizņemt 

vairākus mēnešus. 
37 Lai nākotnes pilnvarojums sāktu darboties, nepieciešams saņemt ārstu izziņu par to, ka ir iestājies tāds 

veselības stāvoklis, kur persona nespēj pārvaldīt savus jautājumus. 
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nākotnē – pārstāvēt personas tiesības un intereses tai svarīgos jautājumos. Tādēļ arī ir svarīgi, 

lai abas personas – gan pilnvarotājs, gan pilnvarnieks – ir klāt pilnvaras izdošanas brīdī, lai 

varētu paust savu viedokli par pilnvaras apjomu, tās darbības uzsākšanas nosacījumiem un 

procedūru, kas pilnvarniekam jāveic, lai varētu izpildīt uzticētos pienākumus.  

 

Kad nākotnes pilnvarojums sastādīts, tas tiek reģistrēts īpašā Nākotnes pilnvarojuma reģistrā. 

Atšķirīgs ir darbības uzsākšanas brīdis. Gan pilnvara, gan nākotnes pilnvarojums stājas spēkā 

to noslēgšanas dienā. Bet atšķirībā no pilnvaras nākotnes pilnvarojums sāk darboties tikai, ja 

ir izpildīti divi kritēriji: 

• konstatēts, ka ir iestājies pilnvarojuma tekstā minētais stāvoklis, proti, persona nespēj 

saprast savas darbības nozīmi un nespēj vadīt savu darbību; 

• pilnvarotāja stāvoklis ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.38  

 

Lai nākotnes pilnvarojums sāktu darboties, ir jāsaņem izziņa no ārstniecības iestādes vadītāja, 

ka persona garīga rakstura traucējumu vai citu veselības traucējumu dēļ ir zaudējusi spēju 

saprast savas darbības nozīmi un to vadīt.39 Šādu izziņu var pieprasīt pats nākotnes 

pilnvarnieks, vēršoties tajā ārstniecības iestādē, kur nākotnes pilnvarojuma izdevējs ir 

ievietots, un uzrādot pie notāra noslēgto nākotnes pilnvarojumu. No pieprasījuma saņemšanas 

brīža ārstu komisija 10 darba dienu laikā sniedz atzinumu ārstniecības iestādes vadītājam un 

savukārt viņš izsniedz izziņu nākotnes pilnvarniekam. Ar saņemto izziņu jādodas pie notāra, 

kurš to reģistrē Nākotnes pilnvarojumu reģistrā un izdara atzīmi, ka pilnvara sākusi darboties. 

 

Civillikuma 2317.6 pants paredz, ka persona, kura ir nākotnes pilnvarojumu dotas tiesības 

rīkoties pilnvarotāja vārdā, nevar sev uzticētās tiesības un pienākumus nodot citai personai. 

Šāds ierobežojums pamatots ar to, ka, pirmkārt, pilnvaras izdošana brīdī abām personām ir 

jābūt klāt iepriekš norādīto iemeslu dēļ. Otrkārt, starp pilnvarotāju un pilnvarnieku ir jāpastāv 

uzticības pilnām attiecībām, tādēļ nav pieļaujams, ka pilnvarnieks varētu nodot sev uzticētos 

pienākumus kādai citai personai. Tomēr tas nekādā veidā neliedz pilnvarotājam mainīt 

pilnvaras saturu un par pilnvarnieku noteikt kādu citu personu. 

 

Nākotnes pilnvarojuma izdošanas gadījumā persona saglabā pilnu rīcībspēju un nav 

nepieciešams izmantot smagnējo pagaidu aizgādnības vai rīcībspējas ierobežošanas procesu. 

Tas ir, jo īpaši svarīgi gadījumā, ja persona atgūst pilnu rīcībspēju pēc izrakstīšanas no 

ārstniecības iestādes vai rehabilitācijas iestādes. Tomēr konkrētais mehānisms nav piemērots 

situācijām, kur persona nevar paust skaidru gribu. Tas attiecas gan uz gadījumiem, kur 

persona jau ir nonākusi tādā stāvoklī (piemēram, komā), ka nespēj saprast savas darbības 

nozīmi un to vadīt, kā arī gadījumā, ja personai jau kopš dzimšanas ir tik smagi intelektuālās 

attīstības traucējumi, ka tā nespēj paust savu gribu. Šādos gadījumos, ja nepieciešams piekļūt 

personas īpašumam un to pārvaldīt, ir nepieciešams izmantot citus mehānismus, kas saistīti ar 

pieteikumu iesniegšanu tiesā. 

 

Pagaidu aizgādnība 

 

Pagaidu aizgādnību var nodibināt, ja ir izpildīti vairāki kritēriji: 

• personai ir garīga rakstura, vai kādi citi veselības traucējumi, kuru dēļ persona nespēj 

saprast savas darbības nozīmi vai to vadīt;  

 
38 Civillikuma 2317.3 pants. 
39 Ārstniecības likuma 53.2 panta pirmā daļa. Latvijas Vēstnesis, 01.07.1997., nr. 167/168 (882/883). Pieejams: 

http://likumi.lv/doc.php?id=44108  
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• tas steidzami nepieciešams personas interesēs; 

• traucējumi ir pārejoši; 

• persona ar savu aktīvo darbību nespēj radīt sev kaitējumu; 

• aizgādnība nepieciešama, lai risinātu noteiktas lietas, kas saistītas ar neatliekamu lietu 

kārtošanu vai pamatvajadzību vai kopšanas nodrošināšanu.40  

Visu iepriekš minēto kritēriju izpilde ir obligāta. Tādejādi tiek uzsvērts, ka pagaidu 

aizgādnība ir tiesību un interešu aizsardzības līdzeklis, kas piemērots īstermiņa risinājumam, 

proti, situācijai, kura tuvākajā nākotnē varētu mainīties, personai atgūstot pilnu rīcībspēju.  

 

Vienīgais izņēmums attiecībā uz kritēriju izpildi varētu attiekties uz garīga rakstura vai citu 

veselības traucējumu pārejamību. Ņemot vērā, ka ir iespējams lūgt tiesu nodibināt pagaidu 

aizgādnību līdz brīdim, kad tiek izskatīta lieta par rīcībspējas ierobežojumu noteikšanu, būtu 

pieļaujama atkāpe no kritērija izpildes.41 Tomēr, ja pagaidu aizgādnība tiek izmantota kā 

atsevišķs līdzeklis tiesību un interešu aizsardzības nodrošināšanai, nevis rīcībspējas 

ierobežošanas procesa ietvaros, traucējumu pārejamība ir obligāts kritērijs. 

 

Papildus tam pagaidu aizgādnības piemērošana ir ierobežota laikā. Maksimāli iespējamais 

pagaidu aizgādnības nodibināšanas termiņš ir divi gadi, tomēr tiesa var noteikt arī īsāku laika 

periodu. 42 Pagaidu aizgādnība izbeidzas attiecīgi vai nu ar tiesas nolēmumā paredzētā termiņa 

beigām, ar atsevišķu tiesas nolēmumu par pagaidu aizgādnības izbeigšanu, vai ar nolēmumu 

rīcībspējas ierobežošanas lietā.43  

 

Pagaidu aizgādnības mērķis ir risināt ārkārtas situāciju, kad tuviniekiem ir nepieciešams 

piekļūt personas līdzekļiem, tādēļ arī process ir ātrāks, nekā rīcībspējas ierobežošanas 

gadījumā, nepieciešamais pierādījumu daudzums ir mazāks, un persona saglabā pilnu 

rīcībspēju.44 Lai nodrošinātu uzraudzību pār personas īpašuma izlietošanu, tai tiek iecelts 

pagaidu aizgādnis, kura darbību uzrauga bāriņtiesa.45 Tādējādi pagaidu aizgādnība vairāk 

līdzinās tiesas izdotam pilnvarojumam uz ierobežotu laika periodu, proti, kaut arī personai ir 

iecelts pagaidu aizgādnis, tomēr tā saglabā visas tiesības un pienākumus, un var pati īstenot 

savu rīcībspēju. Ja tomēr persona vēlas atcelt pagaidu aizgādnību, tā pati var vērsties tiesā ar 

pieteikumu par pagaidu aizgādnības atcelšanu.46 

 

Atbalsta personas mehānisms 

 

Atbalsta personas mehānisms tiek uzskatīts par alternatīvu mehānismu rīcībspējas 

ierobežošanai, jo tas vērsts nevis uz ierobežojumu noteikšanu, bet uz konstruktīvāku 

rīcībspējas īstenošanu. Atbalstītās lemtspējas pamatā ir divi galvenie principi: 

• rīcībspēju nevar atņemt. Tā piemīt ikvienam cilvēkam, tikai tādēļ, ka viņš ir cilvēks; 

• valsts pienākums ir nodrošināt nepieciešamo atbalstu, lai persona pati varētu pieņemt 

lēmumus.47 

 
40 Civillikuma 364.2 pants. 
41 Civilprocesa likuma 267.1 pants 
42 Civillikuma 364.2 panta otrā daļa 
43 Civillikuma 364.3 panta pirmā daļa 
44 Civillikuma 364.2 panta pirmā daļa, Civilprocesa likuma 270.10 panta trešā daļa un 270.11 pants 
45 Civillikuma 364.2 pants 
46 Civilprocesa likuma 270.8 pants 
47 Jānorāda, ka neatrisināts ir jautājums par personām, kurā ir ļoti smaga invaliditāte, un kuras praktiski 

nekomunicē. Šādos gadījumos ir jābūt kādai citai personai, kura pieņem lēmumus par nepieciešamo atbalstu un 

aprūpi, kā arī naudas izlietošanu. Tomēr tas nenozīmē, ka ir jāatņem tiesības, kuras persona pati nevar īstenot. 
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RC ZELDA šobrīd izstrādā atbalsta personas pakalpojumu kā alternatīvu mehānismu 

rīcībspējas ierobežošanai. Laikā no 2017. gada 1. decembra līdz 2019. gada 30. novembrim 

atbalsta personas pakalpojums tiks aprobēts izmēģinājumprojekta ietvaros, un pēc tam, ņemot 

vērā izmēģinājumprojekta rezultātus, tiks veidots normatīvais regulējums atbalsta personas 

pakalpojuma ieviešanai. 

 

Šajā nodaļā minēto normatīvo aktu apkopojumu skatīt 1.pielikumā. 

 

3. Esošās situācijas raksturojums ārzemēs atbalstītās 

lemtspējas jomā 

Atbalstītā lemtspēja citu valstu praksē ir salīdzinoši jauns atbalsta mehānisms. Viena no 

valstīm ar ilgāko pieredzi šajā jomā ir Kanāda, kas atbalstīto lēmumu pieņemšanu kā 

mehānismu vienlīdzīgu tiesību iegūšanai sāka attīstīt jau 20. gs. 80. gadu beigās un 90. gadu 

sākumā.  

Tomēr lielākoties atbalstītā lemtspēja citās valstīs tika ieviesta tikai pēc tam, kad 2008. gada 

3. maijā stājās spēkā ANO Konvencija, un tās dalībvalstīm bija jāpārskata līdzšinējais 

regulējums un prakse, lai piemērotu ANO Konvencijas 12. panta prasības. Iepazīstoties ar 

Austrālijas, Čehijas, Kanādas, Īrijas, Itālijas, Izraēlas un Zviedrijas pieredzi, var secināt, ka 

nevienā no minētajām valstīm nav izveidots tāds atbalstītās lēmumu pieņemšanas mehānisms, 

kas pilnībā atbilstu ANO Konvencijā noteiktajam. Vairākās valstīs (piemēram, Kanādā, 

Itālijā, Čehijā, Izraēlā) atbalstītā lēmumu pieņemšana ir noteikta kā alternatīva rīcībspējas 

ierobežošanai un ir nostiprināta normatīvajos aktos, ir valstis (Austrālija, ASV, Bulgārija, 

Čehija), kur veiksmīgi īstenoti atbalstītās lemtspējas pilotprojekti, tomēr šajās valstīs 

atbalstītās lēmumu pieņemšanas mehānisms pastāv vienlaicīgi ar iespēju lielākā vai mazākā 

mērā ierobežot rīcībspēju. Par to liecina katrai no minētajām valstīm ANO Komitejas 

izstrādātās Noslēguma piezīmes, kurās, tāpat kā ANO Komitejas 1. Vispārējā komentārā, tiek 

uzsvērts, ka atbalstītās lēmumu pieņemšanas mehānismu attīstīšana paralēli eksistējošai 

aizvietotās lēmumu pieņemšanas sistēmai nav pietiekama, lai atbilstu ANO Konvencijas 12. 

pantam.48 

 

4. Esošās situācijas raksturojums Latvijā atbalstītās 

lemtspējas jomā 

Latvijā ANO Konvencija ir spēkā kopš 2010. gada 31. marta. Lai īstenotu minēto ANO 

Konvenciju un izpildītu Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2010. gada 27. decembra 

spriedumu,49 2012. gadā Latvijā tika veikta apjomīga rīcībspējas institūta reforma, kas 

noslēdzās ar Saeimas pieņemtiem grozījumiem Civillikumā, Civilprocesa likumā un 

 
Tai jāieceļ pārstāvis, kurš rīkotos atbilstoši labākajai interpretācijai par personas gribu un vēlmēm, neierobežojot 

personas rīcībspēju, bet dodot tai iespēju arī pašai pieņemt lēmumus.  
48 UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities. General comment no. 1 (2014) Article 12: Equal 

recognition before the law. No. CRPD/c/GC/1. 19 May 2014. Para. 28. Pieejams: 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/1&Lang=en  
49 Saskaņā ar Satversmes tiesas 2010. gada 27. decembra spriedumu lietā nr. 2010-38-01 „Par Civillikuma 358. 

panta un 364. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam” līdzšinējais rīcībspējas regulējums 

tika atzīts par spēkā neesošu no 2012. gada 1. janvāra. Spriedums pieejams: http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-

content/uploads/2016/02/2010-38-01_Spriedums.pdf  

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/1&Lang=en
http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2016/02/2010-38-01_Spriedums.pdf
http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2016/02/2010-38-01_Spriedums.pdf
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Bāriņtiesu likumā50. Ar šiem grozījumiem tika mainīta kārtība, kādā personai var ierobežot 

rīcībspēju. Ja iepriekš (līdz 2012. gada 1. janvārim) personai, kurai trūka lielākās daļas vai 

visu garīgo spēju, rīcībspēju varēja ierobežot pilnībā, tad no 2013. gada 1. janvāra tiesa 

personai var ierobežot rīcībspēju tikai daļēji mantiskajās tiesībās, t.i., par finanšu jautājumiem 

un tiesībām pārvaldīt mantu. Turklāt rīcībspēju personai var ierobežot tikai tad, ja “tas ir 

nepieciešams šīs personas interesēs un ir vienīgais veids, kā to aizsargāt”51.  

 

Tomēr Civillikumā netika ietvertas pilnvērtīgas alternatīvas (piemēram, atbalstītās lemtspējas 

mehānisms) rīcībspējas ierobežošanai. Lai risinātu Latvijas Republikas Tiesībsarga un 

nevalstisko organizāciju paustās bažas, ka jaunais rīcībspējas institūta regulējums vēl arvien 

neatbilst ANO Konvencijas 12. pantam, Ministru kabinets uzdeva LM sadarbībā ar Tieslietu 

ministriju izstrādāt konceptuālu risinājumu atbalsta mehānisma ieviešanai.  

 

2013. gada 19. novembrī Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts “Informatīvais ziņojums par 

priekšlikumiem tiesiskajam regulējumam par atbalsta mehānismu personām ar invaliditāti”52, 

kurā pamatota nepieciešamība, īstenot atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojektu, 

kas pēc tā īstenošanas izvērtēšanas, ļautu izstrādāt Latvijai piemērotāko atbalstītās lemtspējas 

modeli. Vienlaicīgi ar informatīvā ziņojuma apstiprināšanu, Ministru kabinets uzdeva LM 

veikt pasākumus, lai atbalsta mehānisma izstrādi personām ar invaliditāti un atbalsta 

pakalpojuma finansēšanu nodrošinātu no labklājības nozarei plānotā 2014.-2020. gada 

plānošanas periodā piešķirtā Eiropas Savienības fondu finansējuma, un ne vēlāk kā viena gada 

laikā pēc izmēģinājumprojekta īstenošanas pabeigšanas LM sadarbībā ar Tieslietu ministriju 

iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par priekšlikumiem ANO Konvencijas 12. 

panta īstenošanai.53  

 

2017. gada 31. augustā ANO Komiteja pēc Latvijas pirmā nacionālā ziņojuma par ANO 

Konvencijas īstenošanu publicēja Noslēguma piezīmes, kurās norādīja, ka 2012. gadā veiktie 

Civillikuma grozījumi attiecībā uz rīcībspēju saglabā diskriminējošus nosacījumus, tostarp 

pagaidu aizgādnību un daļēju rīcībspēju, aicinot “atcelt Civillikumā ietvertās tiesību normas 

par aizvietoto lēmumu pieņemšanu, un atjaunot rīcībspēju pilnā apjomā visām personām ar 

invaliditāti, izmantojot atbalstītās lēmumu pieņemšanas mehānismu, kas respektē personas 

autonomiju, gribu un izvēli.”54 

 

Lai pierādītu, ka šāds atbalstītās lemtspējas mehānisms ir dzīvotspējīgs un cilvēktiesībām 

atbilstošāks mehānisms nekā aizvietotā lemtspēja (aizgādņa institūts), RC ZELDA 2013. gadā 

izstrādāja, un laika periodā no 2014. gada 1. septembra līdz 2016. gada 30. aprīlim īstenoja 

pilotprojektu atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā.55 Pilotprojekta ietvaros tika sagatavotas 

 
50 Saeima pieņēmusi apjomīgus likumu grozījumus, modernizējot rīcībspējas institūtu [online], 30.11.2012. 

Pieejams: http://zelda.org.lv/jaunumi/saeima-pienemusi-apjomigus-likumu-grozijumus-modernizejot-ricibspejas-

institutu-1813  
51 Civillikums. “Valdības Vēstnesis”, 20.02.1937., nr.41. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=90223  
52 Ministru Kabineta 2013. gada 19. novembra sēdes protokollēmums (prot.Nr.61 58.§). Pieejams: 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40288884&mode=mk&date=2013-11-19 
53 Ministru Kabineta 2013. gada 19. novembra sēdes protokollēmums (prot.Nr.61 58.§), 1. un 3. punkts. 

Pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40288884&mode=mk&date=2013-11-19  
54 UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities. Concluding Observations in relation to the initial 

report of Latvia. No. CRPD/C/LVA/CO/1. 31 August 2017, para. 20-21. Pieejams: 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fLVA%2fCO

%2f1&Lang=en  
55 RC ZELDA īstenotais un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “NVO fonds” 

finansētais projekts nr. 2013/EEZ/PP/1/MAC/092/067 “Pilotprojekts atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā”. 

Pieejams: http://zelda.org.lv/zelda/atbalsta-personas-pilotprojekts  

http://zelda.org.lv/jaunumi/saeima-pienemusi-apjomigus-likumu-grozijumus-modernizejot-ricibspejas-institutu-1813
http://zelda.org.lv/jaunumi/saeima-pienemusi-apjomigus-likumu-grozijumus-modernizejot-ricibspejas-institutu-1813
https://likumi.lv/doc.php?id=90223
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40288884&mode=mk&date=2013-11-19
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40288884&mode=mk&date=2013-11-19
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fLVA%2fCO%2f1&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fLVA%2fCO%2f1&Lang=en
http://zelda.org.lv/zelda/atbalsta-personas-pilotprojekts
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četras profesionālas atbalsta personas un iesaistīti un regulāri konsultēti 55 dabiskie atbalsta 

sniedzēji – tuvinieki. Tiešais atbalsts lēmumu pieņemšanā bija nodrošināts 28 personām ar 

garīga rakstura traucējumiem, kuru sniedza četras atbalsta personas.  

Pilotprojekta mērķa grupai pēc 15 mēnešu laikā saņemtā atbalsta bija vērojamas daudzas 

pozitīvas izmaiņas, piemēram, vairākiem cilvēkiem tika pārskatīti rīcībspējas ierobežojumi, 

divām personām rīcībspēja tika atjaunota pilnībā. Vairāki cilvēki projekta rezultātā atrada 

darbu, jaunus draugus, apguva jaunas prasmes u.c. Savukārt, analizējot konsultatīvo darbu ar 

tuviniekiem-atbalsta sniedzējiem, atklājās daži šāda sadarbības modeļa negatīvie aspekti. 

Piemēram, konsultējot tuvinieku-atbalsta sniedzēju, dažkārt radās šaubas vai tuvinieks 

darbojas savās vai atbalstāmās personas interesēs. Detalizētāka informācija par pilotprojekta 

aktivitātēm un rezultātiem pieejama RC ZELDA mājaslapā.56 

Līdz ar to pašreiz izveidojamā atbalsta personas pakalpojuma modeļa nepieciešamība izriet no 

Latvijas starptautiskajām saistībām attiecībā uz vienlīdzīgu tiesībspējas un rīcībspējas 

nodrošināšanu visām personām ar invaliditāti, savukārt piedāvātais atbalsta personas 

pakalpojuma apraksts izstrādāts, ņemot vērā gan ANO Komitejas 1. Vispārējo komentāru, gan 

citu valstu praksi, gan arī RC ZELDA īstenotā pilotprojekta rezultātus un pieredzi.  

 

Atbalsta personas pakalpojuma metodoloģiskais un ieviešanas koncepts tiek veidots paralēli 

valstī uzsāktajam deinstitucionalizācijas procesam, kura ietvaros plānots, ka ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas varēs atstāt 700 personas ar garīga rakstura 

traucējumiem, kuriem atbilstoši viņu vajadzībām tiks izveidoti sabiedrībā balstīti sociālie 

pakalpojumi. Tāpat sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi tiks attīstīti 1400 personām ar 

garīga rakstura traucējumiem, kuras jau šobrīd dzīvo sabiedrībā57. Paredzams, ka atbalsta 

personas pakalpojums nākotnē varētu būt efektīvs atbalsta mehānisms sabiedrībā dzīvojošiem 

cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, ņemot vērā, ka tas tiek veidots atbilstoši 

cilvēktiesību principiem un izmantojot uz personu vērstās domāšanas un plānošanas pieeju. 

 

II. ATBALSTA PERSONAS PAKALPOJUMS 

1. Atbalsta personas pakalpojuma definīcija, mērķis un 

uzdevumi 

Analizējot citu valstu pieredzi, secināms, ka neskatoties uz veiksmīgiem pilotprojektu 

piemēriem, nevienā no valstīm nav izveidoti  atbalsta personas pakalpojumu apraksti, kas 

ietvertu tā definīciju, mērķi un uzdevumus. Līdz ar to formulējot atbalsta personas 

pakalpojuma definīciju un, mērķi un uzdevumus, tika ņemta vērā RC ZELDA pilotprojekta 

pieredze un rezultāti, kā arī ANO Komitejas 1. Vispārējā komentārā ietvertie principi par 

atbalstu rīcībspējas un tiesībspējas īstenošanai. 

Definīcija 

Atbalsta personas pakalpojums ir personai ar garīga rakstura traucējumiem sniegts atbalsts 

lēmumu pieņemšanā, lai palīdzētu tai vienlīdzīgi ar citiem īstenot savu tiesībspēju un 

rīcībspēju. Atbalsts lēmumu pieņemšanā ļauj atbalstāmajai personai pašai pieņemt sev 

 
56 Atbalsta personas pilotprojekts [online]. Pieejams: http://zelda.org.lv/zelda/atbalsta-personas-pilotprojekts  
57 Rīcības plāns deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015.–2020. gadam. [Online]. Pieejams: 

http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/4/ricplans_groz_22032016.pdf   

http://zelda.org.lv/zelda/atbalsta-personas-pilotprojekts
http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/4/ricplans_groz_22032016.pdf
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nozīmīgus lēmumus, palīdz paplašināt savu dabisko atbalsta loku, palīdz pilnveidot spējas 

pārstāvēt sevi un aizsargāt savas intereses, kā arī paplašina atbalstāmās personas zināšanas un 

izpratni par savām tiesībām.  

Mērķis  

Atbalsta personas pakalpojuma mērķis ir nodrošināt atbalstāmās personas cilvēktiesību 

ievērošanu, ieviešot atbalstāmās personas rīcībspējas ierobežošanai alternatīvu tiesību un 

interešu aizsardzības mehānismu – atbalstīto lemtspēju, tādējādi ieviešot praksē ANO 

Konvencijā ietvertās garantijas uz vienlīdzīgu tiesībspējas un rīcībspējas īstenošanu un 

patstāvīgu dzīvi sabiedrībā, nodrošinot atbalstāmajai personai vienlīdzīgas tiesības pieņemt 

sev nozīmīgus lēmumus, un to, ka šie lēmumi tiek ņemti vērā. 

Uzdevumi  

Atbalsta personas pakalpojuma uzdevumi ir nodrošināt: 

• atbalstāmajai personai iespēju paust savu gribu, izvēli, plānot un pašai pieņemt 

lēmumus par savu dzīvi, veselības un sociālo aprūpi, finansēm un īpašumiem; 

• atbalstāmās personas lemtspējas īstenošanu;  

• atbalstāmajai personai iespēju pieprasīt informāciju un saņemt skaidrojumu; 

• atbalstāmās personas gribas, izvēles un lēmumu skaidrojumu trešajām pusēm;  

• atbalstāmās personas tiesības uz atbilstošām garantijām attiecībā par iejaukšanos 

personas dzīvē, tai skaitā, garantijās jāietver aizsardzība no ļaunprātīgas izmantošanas 

un pārmērīgas ietekmes. 

 

Atbalsta personas pakalpojums sevī ietver gan uzticības pilnu attiecību veidošanu starp 

atbalsta personu un atbalstāmo personu, gan nepieciešamā atbalsta jomu un atbalsta 

sniegšanas intensitātes noteikšanu, gan atbalsta sniegšanu lēmumu pieņemšanā. Atbalsta 

personas pakalpojums tiek sniegts, izmantojot uz personu vērsto domāšanas un plānošanas 

pieeju. 

 

Atbalsta sniegšanas pamatprincipi58 atbalstītā lēmuma pieņemšanā: 

  

1) vienmēr tiek prezumēts, ka atbalstāmajai personai ir rīcībspēja. Atbalsta personas 

piešķiršana neietekmē atbalstāmās personas rīcībspēju; 

2) ikvienam ir tiesības pieņemt lēmumus, un ikviens var paust savu gribu un izvēli. 

Personai ar garīga rakstura traucējumiem ir tiesības saņemt tai piemērotu atbalstu 

lēmumu pieņemšanā; 

3) atbalsta persona nevar tikt nozīmēta pret atbalstāmās personas gribu; 

4) atbalstītā lēmumu pieņemšana balstās uz uzticēšanos starp atbalstāmo personu un 

atbalsta personu; 

5) atbalsta personai nav tiesību rīkoties atbalstāmās personas vietā, bet viņa var sniegt 

atbalstāmajai personai padomus dažādu lēmumu pieņemšanā; 

6) atbalsta persona ir tiesīga piedalīties un sniegt konsultāciju jebkurā gadījumā, kad 

atbalstāmā persona ved pārrunas par līgumu, ierodas iestādē kā klients, tiek uzklausīts 

tiesā vai administratīvā procesā kā liecinieks vai jebkurā citā situācijā, kad atbalstāmā 

persona veic juridiski saistošas darbības vai finanšu darījumus; 

7) pildot savus pienākumus, atbalsta personai jāņem vērā atbalstāmās personas griba, 

vēlmes un intereses. Atbalsta persona nedrīkst izdarīt spiedienu uz atbalstāmo 

 
58 Sagatavoti, ņemot vērā vairāku Austrālijas un ASV pilotprojektu principu piemērus. 



28 

 

personu, lai mainītu tās lēmumu. Atbalsta persona nedrīkst gūt personīgu labumu no 

atbalstāmās personas pieņemtajiem lēmumiem; 

8) atbalsta personas uzdevums ir palīdzēt atbalstāmajai personai izprast pieejamās 

izvēles, palīdzēt pieņemt lēmumu un palīdzēt paziņot atbalstāmās personas lēmumu 

vai nodomus citiem. 

 

2. Atbalsta personas pakalpojuma ieviešanā izmantotā 

metodoloģija  

2.1. Uz personu vērstās domāšanas un plānošanas 

metodes  
 

Uz personu vērstā domāšana un plānošana ir strukturētu metožu kopums, kas paredzēts 

atbalsta sniedzējiem, lai palīdzētu nodrošināt dzīves kvalitāti no atbalstāmās personas 

perspektīvas – lai plānotu kopā ar atbalstāmo personu, nevis atbalstāmās personas vietā. Šīs 

metodes var tikt izmantotas, lai palīdzētu atbalstāmajai personai domāt par to, kas šobrīd ir 

svarīgs atbalstāmās personas dzīvē un ko atbalstāmā persona vēlas sasniegt nākotnē. Plānojot 

tiek veidots atbalstāmās personas atbalsta tīkls, ietverot visus cilvēkus, kas atbalstāmās 

personas dzīvē ir nozīmīgi. Šī metode skata atbalstāmo personu kā vienu veselumu un 

nefokusējas uz medicīnisko vai funkcionālo modeli, kuri „izlabo to, kas ir “nepareizs”. Tas ir 

veids, kā atklāt, aprakstīt un nodrošināt tādu dzīvi, kādu vēlas atbalstāmā persona, nevis 

atbalstāmās personas ģimenes locekļi vai sociālo pakalpojumu sniedzēji.59 Atbalstītās 

lemtspējas modelī uz personu vērstā pieeja palīdz noskaidrot atbalsta sniegšanas jomas un ar 

attiecīgo uz personu vērstās plānošanas metožu palīdzību kopā ar atbalstāmo personu un viņas 

atbalsta loku tiek sagatavots individuālais atbalsta plāns.  

 

Vairāki citās valstīs īstenotie atbalstītās lemtspējas projekti izmanto uz personu vērstās 

domāšanas un plānošanas metodes gan atbalstāmās personas vajadzību noteikšanai, gan 

turpmāk atbalsta sniegšanai. Piemēram, šo pieeju, sniedzot atbalstu lēmumu pieņemšanā 

izmanto gan pilotprojektos Austrālijā60, gan organizācija QUIP61 Čehijā. Arī RC ZELDA 

savā 2014.-2016. gadā īstenotajā pilotprojektā, izmantoja uz personu vērstās domāšanas un 

plānošanas metodes kā pamatmetodes atbalsta sniegšanā un pārliecinājās par šo metožu 

efektivitāti.  

 

Uz personu vērstās domāšanas un plānošanas metodes iedrošina cilvēkus pašiem pieņemt sev 

būtiskos lēmumus. Uz personu vērstās pieejas pamatā ir cieņpilna attieksme pret visiem 

iesaistītajiem. Izmantojot uz personu vērsto pieeju, ir iespējams atklāt, izprast un skaidri 

aprakstīt atbalstāmās personas unikālās raksturojošās iezīmes tā, lai atbalstāmajai personai 

būtu pozitīva kontrole pār savu dzīvi; lai atbalstāmā persona justos novērtēta par tās 

ieguldījumu vietējā kopienā (pagātnē, pašreiz un turpmāk) un, lai saņemtu nepieciešamo 

atbalstu no sava atbalsta tīkla.  

 
59 I.Leimane-Veldmeijere, A.Mazapša, A.Pavlovska, S.Skirmante, Rokasgrāmata: Pirmie soļi atbalstītās 

lemtspējas ieviešanā Latvijā, Rīga: RC ZELDA, 2016. gada aprīlis, 3. lpp., http://zelda.org.lv/wp-

content/uploads/ZELDA_LV_.pdf  
60 Aging, Disability and Home Care of the Department of Family and Community Sercvices, New South Wales, 

Supported Decision Making, A Handbook for Supporters, 

https://www.adhc.nsw.gov.au/__data/assets/file/0011/346196/Handbook_for_supporters.pdf, 51.lpp. 
61 Organizācijas QUIP mājaslapas angļu valodas versija, [online]. Pieejama: 

http://www.kvalitavpraxi.cz/en/about-us/, skatīta 26.11.2017.  

http://zelda.org.lv/wp-content/uploads/ZELDA_LV_.pdf
http://zelda.org.lv/wp-content/uploads/ZELDA_LV_.pdf
https://www.adhc.nsw.gov.au/__data/assets/file/0011/346196/Handbook_for_supporters.pdf
http://www.kvalitavpraxi.cz/en/about-us/
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Uz personu vērstās domāšanas un plānošanas metodes palīdz cilvēkiem pašiem izprast, kādu 

dzīvi viņi vēlas, noskaidrot, kāds atbalsts nepieciešams, lai sasniegtu to, ko viņi vēlas; palīdz 

noteikt atbalsta personāla lomu un nodrošināt, ka atbalsta sniedzēji palīdz atbalstāmajai 

personai sasniegt savus mērķus. Plānošana saved kopā cilvēkus, kas iesaistīti atbalstāmās 

personas atbalstīšanā un parāda atbalsta sniedzējiem, kā viņi var palīdzēt atbalstāmajai 

personai sasniegt savus mērķus. 

 

Uz personu vērstās plānošanas pamatelementi62 : 

1. Atbalstāmā persona ir centrā – tas nozīmē, ka atbalstāmā persona pati izvēlas, kas būs 

iesaistīts/i plānošanā, un, ja iespējams, nosaka plānošanas sanāksmes vietu un laiku. 

2. Atbalstāmās personas izvēlētie tuvinieki un draugi ir partneri plānošanas procesā. 

3. Atbalsta plāns parāda, kas atbalstāmajai personai ir svarīgi šobrīd un nākotnē un kāds 

atbalsts ir nepieciešams. 

4. Atbalsta plāns palīdz atbalstāmajai personai veidot viņas vietu vietējā kopienā. 

5. Atbalsta plāns rezultējas regulārā atbalstāmās personas uzklausīšanā un turpmākās 

darbībās noteikšanā saskaņā ar atbalsta plānā paredzēto. Atbalsta plānu īstenot 

nozīmē palīdzēt atbalstāmajai personai sasniegt dzīvē to, ko tā vēlas.  

 

Apkārtējās vides nozīme 

Uz personu vērstās domāšanas un plānošanas metožu pielietojuma gadījumā liela uzmanība 

tiek pievērsta videi, kurā atbalstāmā persona dzīvo. Saskaņā ar Maiklu Smallu un Mariju Lū 

Bornu daudzām pilngadīgām personām ar GRT nav kontroles pār lietām, kas tām ļautu justies 

komfortabli un būt apmierinātām un laimīgām, un vienīgais veids, kā to darīt ir reaģēt ar 

vārdiem vai attiecīgu uzvedību uz šo vidi 63. Uz personu vērstās domāšanas un plānošanas 

metožu pielietojuma procesā tiek identificētas lietas, kas ir “toksiskas” jeb kaitīgas 

atbalstāmajai personai un ir svarīgi palīdzēt atbalstāmajai personai virzīties no “toksiskas” 

vides uz “dziedējošu” vidi.  

 

Ja atbalstāmā persona dzīvo toksiskā vidē – tā var izrādīt neapmierinātību, reaģējot uz 

toksisko vidi ar uzvedības traucējumiem, depresiju vai agresiju. Pētījumi rāda, ka 70-80% 

gadījumu agresija ir atbildes reakcija uz toksisku vidi. Savukārt paciešamā vidē64 (vidē, kur ir 

iespējams izdzīvot, bet ne izbaudīt dzīvi) atbalstāmā persona biežāk būs depresīva nekā 

agresīva (piemēram, t.s. iemācītā bezpalīdzība, motivācijas trūkums). Atbalstoša vide ļauj 

atbalstāmajai personai attīstīties un ceļ tās pašapziņu, bet dziedējoša vide ir gan atbalstoša, 

gan tajā pastāv atbalstāmās personas dziedinoši elementi, piemēram, attiecības un paradumi.65 

 

Uz personu vērstās domāšanas un plānošanas metodes sevī ietver vairākus instrumentus, taču 

ne visi no tiem tiks izmantoti izmēģinājumprojekta ietvaros, jo tie tiek izmantoti arī citos 

kontekstos un citiem mērķiem, piemēram, deinstitucionalizācijas procesā, kad cilvēki pārceļas 

 
62Apraksts sagatavots, balstoties uz RC ZELDA trenera Maikla Smalla (ASV) 2011. gadā vadītā apmācību kursa 

mācību materiāliem. 
63 Michael Smull, Mary Lou Bourn. The Importance of Environment: From Toxic to Healing, 2012. gada maijs. 

Pieejams: http://sdaus.com/final/wp-content/uploads/importance-of-the-environment-final.pdf  
64 Termins “’paciešama” vide ir tulkojums no angļu valodas “tolerated environment”, kopā ar latviešu valodas 

tulkotājiem atrasts risinājums termina skaidrojumam – “paciešams” no vārda paciest. Vārda “paciest” 

skaidrojums tezaurs.lv - http://www.tezaurs.lv/#/sv/paciest  
65Vairāk par vides nozīmi skatīt I.Leimane-Veldmeijere, A.Mazapša, A.Pavlovska, S.Skirmante, Rokasgrāmata: 

Pirmie soļi atbalstītās lemtspējas ieviešanā Latvijā, Rīga: RC ZELDA, 2016. gada aprīlis, 51.-52. lpp., 

http://zelda.org.lv/wp-content/uploads/ZELDA_LV_.pdf 

http://sdaus.com/final/wp-content/uploads/importance-of-the-environment-final.pdf
http://www.tezaurs.lv/#/sv/paciest
http://zelda.org.lv/wp-content/uploads/ZELDA_LV_.pdf
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no dzīves institūcijā uz dzīvi sabiedrībā vai citos pārmaiņu procesos. Turklāt daži no šiem 

instrumentiem ir vairāk saistīti ar organizāciju un pakalpojumu sniedzēju darba organizēšanu, 

un, lai gan RC ZELDA tos izmanto savā ikdienas darbā, tie netiks detalizēti aprakstīti, jo 

neattiecas uz atbalsta personu tiešo darbu – atbalsta sniegšanu lēmumu pieņemšanā.  Tāpēc 

zemāk aplūkosim tikai būtiskākos no uz personu vērstās domāšanas un plānošanas metožu 

instrumentiem. 

Uz personu vērstās domāšanas un plānošanas metodes66 

1. metode: Attiecību karte 

Attiecību karte palīdz uzsākt plānošanu un tuvāk iepazīt atbalstāmo personu un tās atbalsta 

loku (skatīt 1. attēlu).  

1. attēls 

Attiecību karte 

 

Attiecību karti (skatīt 2.pielikumu) aizpilda pati atbalstāmā persona, lūdzot palīdzību atbalsta 

personai, ja tas ir nepieciešams. Šajā attiecību kartē norādītā informācija ļauj gūt skaidru 

priekšstatu par to, kuri cilvēki atbalsta atbalstāmo personu – kuras atbalstāmās personas 

dzīves jomas viņi pārstāv un cik tuvas ir viņu attiecības ar atbalstāmo personu. No attiecību 

kartes iegūtā informācija darbojas kā uzaicinājums uz sarunu par to, kā iespējams uzlabot 

 
66Uz personu vērstās domāšanas un plānošanas metožu apraksts sagatavots pēc M.Smalla, H.Sandersones un 

B.Allena 2005. gada rokasgrāmatas “Uz personu vērstā domāšana”, un B.Satlera un M.Smalla 2008. gada 

rokasgrāmatas “Uz personu vērsta apraksta lietošanas pamācība”. Abas rokasgrāmatas angļu valodā un latviešu 

valodā pieejamas RC ZELDA bibliotēkā. 
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atbalstāmās personas dzīves kvalitāti. Izmantojot šo informāciju, tiek uzzināts, kurus cilvēkus 

uzaicināt uz plānošanas tikšanos un kādas attiecības var attīstīt.67   

 

Lai labāk iepazītu atbalstāmo personu un noskaidrotu, kurš no attiecību kartē norādītajiem 

cilvēkiem (dabiskā atbalsta sniedzējiem) varētu būt patiesi ieinteresēts atbalstāmās personas 

dzīvē, dabiskā atbalsta sniedzējiem ieteicams uzdot šādus jautājumus: 

• Kas jums Jūsu tuviniekā patīk? 

• Ko Jūs viņā apbrīnojat? 

• Kad jums pēdējoreiz kopā bija jautri vai – kad jūs pēdējo reizi kopā labi pavadījāt 

laiku? Ko jūs darījāt? 

 

2. metode: Kas ir svarīgi pašai atbalstāmajai personai un kas ir svarīgi atbalstāmās 

personas interesēs no drošības un veselības viedokļa tā izšķiršana un līdzsvara atrašana 

Šī ir viena no svarīgākajām uz personu vērstās domāšanas un plānošanas metodēm, un tā 

palīdz noteikt līdzsvaru starp to, kas ir svarīgi pašai atbalstāmajai personai, un to, kas ir 

svarīgi atbalstāmās personas interesēs drošības un veselības kontekstā (skatīt 2. attēlu). 

 

“Kas ir svarīgi atbalstāmajai personai” ir viss, kam pēc atbalstāmās personas domām ir kāda 

vērtība, ko viņa uzskata par svarīgu savā dzīvē, kas viņu dara laimīgu, vai apmierinātu un, 

visbeidzot, kuri cilvēki ir viņai svarīgi. Tādejādi uz to, kas atbalstāmajai personai svarīgi 

norāda viss, kas ikdienā tam palīdz justies apmierinātam un laimīgam – tie var būt līdzcilvēki 

vai attiecības ar tiem; lietas, ar ko atbalstāmā persona nodarbojas; vietas, kur atbalstāmā 

persona dodas; ikdienas rituāli; dzīves ritms; lietas, kas atbalstāmajai personai pieder68. Kas ir 

svarīgi atbalstāmajai personai, tā izsaka savu viedokli ar vārdiem un savu rīcību. Ja vārdi ir 

pretrunā ar rīcību, jāpievērš uzmanība rīcībai. 

 

2.attēls 

Kas ir svarīgi atbalstāmajai personai un kas ir svarīgi atbalstāmās personas 

interesēs 

 
67 I.Leimane-Veldmeijere, A.Mazapša, A.Pavlovska, S.Skirmante, Rokasgrāmata: Pirmie soļi atbalstītās 

lemtspējas ieviešanā Latvijā, Rīga: RC ZELDA, 2016. gada aprīlis, 53. lpp., http://zelda.org.lv/wp-

content/uploads/ZELDA_LV_.pdf 
68 Michael Smull, Mary Lou Bourn. The Importance of Environment: From Toxic to Healing: 

http://sdaus.com/final/wp-content/uploads/importance-of-the-environment-final.pdf  

http://zelda.org.lv/wp-content/uploads/ZELDA_LV_.pdf
http://zelda.org.lv/wp-content/uploads/ZELDA_LV_.pdf
http://sdaus.com/final/wp-content/uploads/importance-of-the-environment-final.pdf
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“Kas ir svarīgi atbalstāmās personas interesēs” ir viss, kas nodrošina atbalstāmās personas 

labklājību, t.i.: 

• fiziskā veselība un drošība, tostarp veselīgs dzīvesveids un profilakse; 

• emocionālā veselība un drošība, tostarp nepieciešamais atbalsts;  

• kas pēc citu domām ir nepieciešams, lai palīdzētu atbalstāmajai personai būt par 

pilntiesīgu sabiedrības locekli.69 

 

Veselības jomā – tā var būt informācija, kas jāņem vērā par atbalstāmās personas veselības 

stāvokli, vai atbalstāmajai personai ir nepieciešama regulāra medicīniskā palīdzība; vai ir kādi 

veselīga dzīvesveida aspekti, kurus ir būtiski zināt par atbalstāmo personu (diēta, veselīgs 

dzīvesveids, riskanti ieradumi utt.). Drošības jomā – tā var būt informācija par apkārtējo vidi, 

kurā dzīvo atbalstāmā persona; viņas fizisko un emocionālo stabilitāti, vai atbalstāmajai 

personai ir baiļu sajūta. Piemēram, atbalsta plāna veidotājs, var jautāt:  

• Kā atbalstāmā persona pavada laiku vienatnē? 

• Kā atbalstāmā persona uztver svešiniekus un citus cilvēkus, kuru palīdzība var vai 

nevar būt noderīga ārkārtas situācijās?  

• Vai atbalstāmajai personai ir izpratne par bīstamām vai draudīgām situācijām? 

• Vai ir kāda cita būtiska informācija, kas saistīta ar atbalstāmās personas drošību un 

tām lietām, kuras ir jānodrošina citiem, lai atbalstāmās personas dzīvē pastāvētu 

pietiekams līdzsvars starp pašai atbalstāmajai personai svarīgo un viņas drošību? 

 

Tas, kas ikvienai atbalstāmajai personai ir SVARĪGI, un tas, kas ir SVARĪGI viņas interesēs, 

savstarpēji mijiedarbojas, un ir nepieciešams atrast līdzsvaru70, kas var būt mainīgs un 

vienmēr ir saistīts ar kompromisiem: 

 
69Michael Smull, Mary Lou Bourn. The Importance of Environment: From Toxic to Healing: 

http://sdaus.com/final/wp-content/uploads/importance-of-the-environment-final.pdf  
70 Piemēram, Jānim ir ļoti svarīgi diendienā ēst saldumus (tas Jānim ir ļoti svarīgi). Nesen Jānim tika 

diagnosticēts cukura diabēts, un tāpēc ir pilnībā jāmaina diēta (tas ir ļoti svarīgi Jāņa interesēs). Lai atrastu 

līdzsvaru starp to, kas Jānim ir svarīgi, un to, kas ir svarīgi Jāņa interesēs, atbalsta persona Jānim var pastāstīt par 

http://sdaus.com/final/wp-content/uploads/importance-of-the-environment-final.pdf
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• starp lietām, kas ir SVARĪGAS atbalstāmajai personai;  

• starp lietām, kas ir SVARĪGAS atbalstāmajai personai, un tām lietām, kas ir 

SVARĪGAS, atbalstāmās personas interesēs. 

Tie, kas izmanto darbā uz personu vērstās domāšanas un plānošanas metodes, piekrīt, ka 

veselības un drošības jautājumiem atbalstāmā persona pievērsīs uzmanību tādā gadījumā, ja 

tie būs saistīti ar kaut ko, kas viņai ir svarīgs. Ja starp to, “kas ir svarīgi atbalstāmajai 

personai”, un to, “kas ir svarīgi atbalstāmās personas interesēs”, tiek atrasts līdzsvars, 

atbalstāmā persona saņem sev atbalstu “tādā veidā, lai viņa saskatītu, sniegtā atbalsta nozīmi”, 

un vienlaikus tiek gādāts par atbalstāmās personas “veselību un drošību”.71  

 

To, kas ir svarīgi atbalstāmajai personai, un kas ir svarīgi atbalstāmās personas interesēs no 

drošības un veselības viedokļa iespējams noteikt ar šādām metodēm: Laba diena/slikta diena, 

Rituāli un ikdienišķās darbības, Saziņas tabula, Attiecību karte. 

 

 

3. metode: Atbilstoša darbinieka piemeklēšana 

Šī uz personu vērstās domāšanas un plānošanas metode palīdz noteikt, kāds darbinieks būtu 

atbalstāmajai personai vispiemērotākais atbalsta sniedzējs, kāds atbalsts ir nepieciešams, 

prasmes, kas nepieciešamas, lai varētu atbalstīt atbalstāmo personu, atbalsta personai 

nepieciešamās rakstura īpašības, atbalstāmās personas un atbalsta personas kopīgās 

intereses72. Visa šī informācija tiek iegūta sarunā ar atbalstāmo personu un tās atbalsta tīkla 

pārstāvjiem.  

 

Veidojot atbalsta plānu, atbalstāmajai personai un tās dabiskā atbalsta sniedzējiem jāuzdod 

jautājumi, kas palīdzētu noskaidrot atbalstāmajai personai piemērotāko atbalstāmo personu 

(skatīt 1.tabulu73). 

 

1. tabula 

 
veselīgiem saldumiem, ar nelielu cukura saturu un ieteikt doties pie diētas speciālista, kas var palīdzēt izveidot 

atbilstošu ēdienkarti, saglabājot iespēju kontrolētā apjomā lietot arī veselībai nekaitīgus saldumus.  
71 I.Leimane-Veldmeijere, A.Mazapša, A.Pavlovska, S.Skirmante, Rokasgrāmata: Pirmie soļi atbalstītās 

lemtspējas ieviešanā Latvijā, Rīga: RC ZELDA, 2016. gada aprīlis, 54. lpp., http://zelda.org.lv/wp-

content/uploads/ZELDA_LV_.pdf 
72 Veidne ir pieejama vietnē: http://trainingpack.personcentredplanning.eu/index.php/en/person-centred-

thinking-tools/matchingsupport  
73 Tabulas autors – Maikls Smalls, sagatavots pēc RC ZELDA 2011. gada apmācību materiāliem. 

http://zelda.org.lv/wp-content/uploads/ZELDA_LV_.pdf
http://zelda.org.lv/wp-content/uploads/ZELDA_LV_.pdf
http://trainingpack.personcentredplanning.eu/index.php/en/person-centred-thinking-tools/matchingsupport
http://trainingpack.personcentredplanning.eu/index.php/en/person-centred-thinking-tools/matchingsupport
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Izanalizējot izveidoto sarakstu, ir iespējams secināt, kādām īpašībām ir jāpiemīt meklētajai 

atbalsta personai un kādas īpašības nebūtu vēlamas. Tālāk, kad ir skaidras vēlamās atbalsta 

personas īpašības, tiek apkopota informācija par nepieciešamajām atbalsta jomām un 

atbilstoši šīm jomām noteiktas nepieciešamās atbalsta personas prasmes, rakstura īpašības un 

kopīgās intereses (skatīt 2. tabulu)  

 

 

 

2. tabula 
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4. metode: Saziņas tabula  

Saziņas tabula ir ļoti noderīga gadījumos, kad atbalstāmā persona nevar sazināties verbāli, jo 

šajā tabulā iekļauti ne tikai vārdi, bet arī atbalstāmās personas rīcības apraksts. Jāņem arī vērā, 

ka dažkārt tas, ko atbalstāmā persona saka, var krasi atšķirties no tā, kādu attieksmi viņa pauž 

ar savu rīcību. Tomēr, tā kā mums ir pareizi jāsaprot vēstījums, ko atbalstāmā persona nodod 

citiem cilvēkiem savā vidē, ir būtiski izprast atbalstāmās personas komunikācijas veidu. Tas 

arī ļauj mums nodot šai atbalstāmajai personai savu vēstījumu.74  

 

Saziņas tabulā tiek atspoguļota šāda informācija (skatīt 3.tabulu): 

• kas notiek atbalstāmās personas tuvumā – apstākļi/citu personu rīcība/kad tas 

notiek/nesenās darbības vai notikumi; 

• ko atbalstāmā persona dara, ko saka, vai ko ir darījusi, vai teikusi sakarā ar citu sacīto; 

• kā atbalstāmās personas rīcību pēc novērotā skaidro tie, kuri atbalstāmo personu pazīst 

vislabāk; 

• konkrēti, īsi norādījumi atbalsta personām, piemēram, informācija par rīcību, kādai 

būtu jāseko kā atbildes reakcijai uz 3.tabulas otrajā kolonnā aprakstītajām darbībām 

vai teikto. 

 

Kad saziņas tabula ir aizpildīta, ir iegūta informācija par to, kas pašlaik notiek atbalstāmās 

personas dzīvē, vidē un kādas izmaiņas viņa vēlētos.  

 

 

3. tabula 

 
74 I.Leimane-Veldmeijere, A.Mazapša, A.Pavlovska, S.Skirmante, Rokasgrāmata: Pirmie soļi atbalstītās 

lemtspējas ieviešanā Latvijā, Rīga: RC ZELDA, 2016. gada aprīlis, 56. lpp., http://zelda.org.lv/wp-

content/uploads/ZELDA_LV_.pdf 

http://zelda.org.lv/wp-content/uploads/ZELDA_LV_.pdf
http://zelda.org.lv/wp-content/uploads/ZELDA_LV_.pdf
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5. metode: Laba diena/ slikta diena 

Šis instruments ļauj izprast, kam jābūt atbalstāmās personas ikdienā un kam noteikti nē, kādi 

ir iemesli, kas atbalstāmās personas dienu var padarīt par neizdevušos vai ļoti sliktu dienu. 

Veidojot atbalsta plānu (skatīt 2.pielikumu) atbalstāmajai personai tiek uzdoti šādi jautājumi: 

• Ja Jūs vēlaties, lai Jums būtu ļoti laba diena vai nedēļa, kas būtu jādara vai 

jānodrošina? 

• Kam jānotiek, lai Jūsu diena būtu sabojāta? (tas sniedz atbildi uz jautājumu, kādas 

lietas, attiecības, apstākļi ir  jāizskauž no atbalstāmās personas dzīves). 

• Kāda Jums ir tipiska laba un tipiska slikta diena? 

•  Kā Jūs izrādāt, ka Jums ir bijusi slikta diena un kas par to liecina? 

• Kas Jūs nomierina? Kā Jūs tiek galā ar sliktām emocijām? 

Šos jautājumus ir svarīgi uzdot arī atbalstāmās personas norādītajiem (skatīt 1. instrumentu 

– attiecību apli) dabiskā atbalsta sniedzējiem. 

 

6. metode: Kas darbojas/nedarbojas 

 

Šis instruments tiek izmantots, lai apkopotu informāciju par to, kādā vidē atbalstāmā persona 

pašlaik dzīvo un kādas izmaiņas ir nepieciešamas: no kādām lietām (darbībām, attiecībām, 

utt.) ir jāatbrīvojas, bet kurām lietām ir īpaši liela nozīme atbalstāmās personas dzīvē (skatīt 

3.attēlu). Lai iegūtu nepieciešamo informāciju, dažkārt svarīgi ir noderīgi noskaidrot to, kāda 

ir atbalstāmās personas tipiski slikta diena un laba diena. Detalizēti aplūkojot to, kādas ir šīs 

ikdienišķās darbības, var iegūt ļoti izsmeļošu informāciju par atbalstāmās personas apkārtējo 
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vidi un to, kas atvieglo vai apgrūtina dzīvošanu tajā.75  

Šo instrumentu ieteicams izmantot, gan jautājot pašas atbalstāmās personas viedokli, gan 

viņas dabisko atbalsta sniedzēju viedokli, tādejādi iespējams iegūt informāciju no vairāku 

personu skatupunktiem. Instruments ir ļoti noderīgs situācijās, kad ir radušās domstarpības 

starp atbalstāmo personu un dabiskā atbalsta sniedzēju vai atbalsta personu. Vislabāk šāda 

analīze darbojas, ja koncentrējas uz vienu atbalstāmās personas dzīves aspektu, piemēram, 

atbalstāmā persona nevēlas lietot medikamentus vai atbalstāmā persona pārstāj apmeklēt 

dienas aprūpes centru u.c.. 

 

3. attēls 

Kas darbojas/nedarbojas 

 

 

7. metode: Rituāli  

Rituāli caurvij mūsu ikdienu un ikvienam no mums nodrošina pastāvīguma, mierinājuma un 

kontroles sajūtu. Tie var būt rīta vai došanās gulēt rituāli, svētku svinēšanas rituāli, sliktas 

pašsajūtas novēršanas rituāli, brīvdienu pavadīšanas rituāli, zaudējuma pārdzīvošanas rituāli, 

u.c. Noskaidrojot atbalstāmās personas ikdienas rituālus, iespējams labāk izprast, kas ir 

svarīgi atbalstāmajai personai un kas ir svarīgi viņas interesēs drošības un veselības kontekstā. 

8. metode: Izzināšanas žurnāls 

 
75  I.Leimane-Veldmeijere, A.Mazapša, A.Pavlovska, S.Skirmante, Rokasgrāmata: Pirmie soļi atbalstītās 

lemtspējas ieviešanā Latvijā, Rīga: RC ZELDA, 2016. gada aprīlis, 55. lpp., http://zelda.org.lv/wp-

content/uploads/ZELDA_LV_.pdf 

http://zelda.org.lv/wp-content/uploads/ZELDA_LV_.pdf
http://zelda.org.lv/wp-content/uploads/ZELDA_LV_.pdf
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Izzināšanas žurnāla metode var palīdzēt atbalsta personai dokumentēt uzzināto informāciju 

par atbalstāmo personu, ļaujot secināt, kas darbojas un kas nedarbojas un ko vajadzētu mainīt 

vai darīt savādāk (skatīt 4.attēlu). Ar izzināšanas žurnāla metodi iegūto informāciju var tālāk 

izmantot, veidojot atbalstāmās personas atbalsta plānu, izsecinot un atbalsta plānā no 

izzināšanas žurnāla iekļaujot lietas, kas darbojas un tāpēc ir saglabājamas un lietas, kas 

nedarbojas, un kā mainīt to, kas nedarbojas. 

Izzināšanas žurnāls (tāpat kā viss atbalsta plāns) pieder tai atbalstāmajai personai, par kuru tas 

tiek aizpildīts, un tam būtu jābūt noderīgam tieši šai atbalstāmajai personai. Svarīgi izskaidrot 

atbalstāmajai personai, kāpēc šāds izzināšanas žurnāls tiek aizpildīts. Ja atbalsta persona 

palīdz šo žurnālu aizpildīt atbalstāmajai personai, tad nepieciešams atsaukt atmiņā notikumus 

un situācijas, ko atbalstāmā persona darīja un kā jutās. Lai atcerētos konkrētus notikumus no 

atbalstāmās personas dzīves, tad var palīdzēt fotogrāfijas, kurās redzams, ko atbalstāmā 

persona darīja, kuros redzama pati atbalstāmā persona vai tā persona, ar kuru kopā šī darbība 

tika veikta, u.c. 

 

4. attēls 

Izzināšanas žurnāls
Ko es darīju...

Datums

Ko es

darīju? Kas tur bija? Kas bija labi?

Kas nebija 

labi?

Padomājiet:

Kad tas 

notika?

Kur tas 

notika?

Cik ilgi tas 

turpinājās?

Padomājiet: 

Vai jums patika 

šo personu 

klātesamība?

Ar kurām citām 

personām jūs 

gribētu būt kopā 

tajā brīdī?

Padomājiet:

Kas jums 

patika?

Kā jūs jutāties?

Ko jūs vēlētos 

turpināt?

Ko uzzinājāt?

Padomājiet:

Kas jums 

nepatika?

Kā jūs 

jutāties?

Ko jūs 

nevēlētos 

turpināt?

Ko uzzinājāt?

 
 

 

2.2. Izmēģinājumprojekta ietvaros izmantojamās 

papildus metodes un instrumenti 

Lai gan izmēģinājumprojektā atbalstāmo personu vajadzību novērtēšanā un atbalsta sniegšanā 

galvenokārt tiks izmantotas uz personu vērstās domāšanas un plānošanas metodes, ir arī 

vairākas citas metodes, kuras var būt noderīgas, pamatojoties uz RC ZELDA pieredzi, un 

atbalstītās lēmumu pieņemšanas principiem. Šajā sadaļā sniegts īss katras metodes apraksts ar 

papildus informācijas avotiem. Ar izvēlētajām papildus metodēm atbalsta personas tiks 

iepazīstinātas un apmācītas to pielietošanā  izmēģinājumprojekta ietvaros paredzētajās 
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apmācībās. Turklāt RC ZELDA bibliotēkā ir pieejami vairāki šo metožu praktiskās 

pielietošanas materiāli, kuri būs pieejami atbalsta personām visa izmēģinājumprojekta laikā 

 1) Plānošanas resursu komplekta metode (Planning Resource Kit) 

Austrālijā izstrādātais Plānošanas resursu komplekts ir noderīgs un pieejams instruments, kas 

var palīdzēt novērtēt atbalstāmās personas ar kompleksām atbalsta vajadzībām76 (ieskaitot 

atbalsta jomas un iespējamos riskus) un veikt turpmāku atbalsta plānošanu. Šis instruments ir 

balstīts uz cilvēktiesības un sadarbības principiem, kas var palīdzēt atbalstāmajai personai 

attīstīt pašaizstāvību un motivāciju pieņemt sev svarīgus lēmumus. Izmēģinājumprojekta 

ietvaros daži šī instrumenta elementi tiks iekļauti atbalsta plānā kā sākotnējā novērtējuma 

daļas. Tomēr atsevišķos gadījumos atbalsta persona var izmantot visu instrumentu, ja tas 

varētu palīdzēt labāk novērtēt atbalstāmo personu. 

Resursi: 

- https://www.arts.unsw.edu.au/research/intellectual-disability- behaviour-support-

program/support-planning/ (vispārīga informācija par instrumentu angļu valodā) 

- https://www.arts.unsw.edu.au/media/FASSFile/IDBS_SPF_ResourceKIt.pdf 

(instruments angļu valodā) 

- https://www.arts.unsw.edu.au/media/FASSFile/UNSW_PlanningResourceKit_Narrate

d_compressedp.pptx (prezentācija ar lekciju angļu valodā) 

2) Kembervela vajadzību novērtējuma metode 

Lielbritānijā izstrādātais Kembervela vajadzību novērtējums (Camberwell Needs 

Assessment)77 ir paredzēts personu ar GRT vajadzību novērtēšanai 22-26 atbalsta jomās, kas 

ietver atsevišķus pielāgotus instrumentus dažādām grupām, piemēram, pilngadīgām personām 

ar smagiem GRT, pilngadīgām personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem, 

pilngadīgām personām ar psihiskām saslimšanām. Pastāv arī novērtēšanas instruments, kas 

izstrādāts mātēm un grūtniecēm ar garīgās veselības problēmām. Lai gan Kembervela 

vajadzību novērtējums Latvijā vēl nav zināms, tas varētu būt noderīgs instruments, jo 

instrumenta izmantošanai nav nepieciešama īpaša apmācība. Grāmata "CAN: Camberwell 

Need Needs Assessment" ietver visas nepieciešamās veidlapas, instrumentus un apmācību 

rokasgrāmatu. Izmēģinājumprojekta laikā atbalsta personas tiks apmācītas šī instrumenta 

lietošanā, lai nepieciešamības gadījumā varētu to izmantot kā papildu līdzekli sākotnējam 

atbalstāmo personu novērtējumam. Detalizētāka informācija par šo instrumentu tiks iekļauta 

aprobētajā rokasgrāmatas versijā, jo pašreiz izmēģinājumprojekta vadības grupa šo 

instrumentu iepazīst un vērtē, kā to izmantot izmēģinājumprojekta vajadzībām. 

Resursi: 

http://www.researchintorecovery.com/CAN (angļu valodā) 

 

3) MAPS (Kartes) un PATH (Ceļš) metodes 

 
76 Kompleksas vajadzības – vairākas savstarpēji saistītas vajadzības, kas aptver medicīnas un sociālos 

jautājumus” (J. Rankin, S. Regan. Meeting Complex Needs: The future of social care. 7 lpp. Pieejams: 

https://www.ippr.org/research/publications/meeting-complex-needsthe-future-of-social-care) 
77 Pieejams: http://www.researchintorecovery.com/CAN  

https://www.arts.unsw.edu.au/research/intellectual-disability-%20behaviour-support-program/support-planning/
https://www.arts.unsw.edu.au/research/intellectual-disability-%20behaviour-support-program/support-planning/
https://www.arts.unsw.edu.au/media/FASSFile/IDBS_SPF_ResourceKIt.pdf
https://www.arts.unsw.edu.au/media/FASSFile/UNSW_PlanningResourceKit_Narrated_compressedp.pptx
https://www.arts.unsw.edu.au/media/FASSFile/UNSW_PlanningResourceKit_Narrated_compressedp.pptx
http://www.researchintorecovery.com/CAN
https://www.ippr.org/research/publications/meeting-complex-needsthe-future-of-social-care
http://www.researchintorecovery.com/CAN
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PATH78 (jeb Ceļš) un MAPS (Rīcības plānu izstrāde jeb Kartes) ir plānošanas instrumenti 

darbam ar grupu, kurus var izmantot kopā ar atbalsta plānu vai kā alternatīvu atbalsta plānam 

(skatīt 2.pielikumu). Šo instrumentu pamatā ir izmantota vizualizēšanas metode, zīmējot 

atbalstāmās personas mērķus un sapņus, kā arī procesu, kā tos sasniegt. Plānošana notiek kopā 

ar atbalstāmo personu un tās dabiskā atbalsta sniedzējiem. MAPS metodi izstrādāja Džeks 

Pirpoints un Marša Foresta 1980. gadu vidū, PATH  izstrādāja nedaudz vēlāk 2001.gadā 

(Džeks Pirpoints, Džons O'Braiens, Marša Foresta). 

 

MAPS ir vairāk orientēts uz atbalstāmās personas pagātni, tas dod iespēju atbalsta personai 

labāk izzināt atbalstāmo personu – viņa stāstu, viņa dotības, talantus, par ko atbalstāmā 

persona  sapņo un no kā baidās. MAPS ir labs instruments, lai organizētu atbalstu šeit un 

tagad. Savukārt PATH ir radošs plānošanas instruments, kas ir orientēts uz nākotni un palīdz 

formulēt atbalstāmās personas iespējamās un pozitīvās darbības. Tas lieliski noder komandas 

veidošanai, lēmumu pieņemšanai un īstenošanai, kā arī konfliktu risināšanai. 

 

PATH īstenošanas vadlīnijas: 

 

Procesu vada sarunas vadītājs (izmēģinājumprojekta ietvaros tā var būt atbalsta persona vai 

reģionālais koordinators) un kāds palīdz visu dzirdēto uzzīmēt. 

 

• VĪZIJA – šis posms sākas, lūdzot atbalstāmo personu padomāt, par ko viņa sapņo, 

kas viņai ir vissvarīgākais, kad viņa domā par savu nākotni? Citi klātesošie dabiskā 

atbalsta sniedzēji tiks lūgti pateikt, kādu viņi gribētu redzēt atbalstāmās personas 

nākotni.  

Uzdodamie jautājumi:  

- Lūdzu, pastāstiet par saviem sapņiem....  

- Ja nekas Jūs neierobežotu, ko Jūs vēlētos darīt vai sasniegt? 

- Kā Jūs gribētu dzīvot? 

- Lūdzu turpiniet... Ko vēl Jūs gribētu sasniegt? 

 

• MĒRĶA NOVĒRTĒŠANA - šajā posmā sarunas vadītājs lūdz visus klātesošos 

iedomāties, ka ir pagājis gads, kopš šīs tikšanas.  

Uzdodamie jautājumi: 

- Iedomājaties, ka ir pagājis viens gads un mēs esam sanākuši kopā, lai 

novērtētu, kāds ir bija gads. Kas šajā laikā ir sasniegts attiecībā uz Jūsu 

sapņiem?  

- Kāpēc, Jūsuprāt, dzīve tagad (pēc 1 gada) ir labāka? Kas par to liecina?  

- Ko Jūs esat darījis, lai piepildītu sapņus? 

 

Visiem šajā solī dzirdētajiem stāstījumiem un “atmiņām” jābūt konkrētām, 

iespējamām un pozitīvām. Mērķis ir dot sarunas dalībniekiem labāku izpratni par to, 

kā varētu izskatīties, ja viņi patiešām būtu ceļā uz atbalstāmās personas sapni. 

 

• ŠEIT – šis solis var parādīt starpību starp pozitīvo iespējamo nākotni un esošo 

situāciju. Tā ir saruna par to, kur atbalstāmā persona atrodas šobrīd (apstākļi, fakti, 

resursi utt.). 

Uzdodamie jautājumi: 

 
78  PATH pilnais nosaukums – Planning Alternative Tomorrows with Hope (Alternatīvā nākotnes 

plānošana ar cerību). 
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- Kur mēs esam tagad? 

- Vai ir kaut kas no tā, ko Jūs vēlaties sasniegt, jau tagad? 

 

• IESAISTĪŠANA – šajā solī sarunas vadītājs jautā dalībniekiem: "Kādi cilvēki mums 

būs vajadzīgi mūsu ceļojumā, lai sasniegtu pozitīvu nākotni?”. Tā ir iespēja aicināt 

citus piedalīties atbalstāmās personas dzīvē nākotnē. Sarunas vadītājs arī var jautāt, 

vai ir kādi citi cilvēki, kuri nav klāt, bet varētu būt iesaistīti, lai palīdzētu 

atbalstāmajai personai sasniegt savu mērķi. 

 

• STIPRINĀŠANA – sarunas dalībnieki runā par to, kas viņiem būs jādara, lai 

palīdzētu atbalstāmajai personai turpināt koncentrēties uz turpmāko ceļu (atbalstāmās 

personas mērķiem) – nosakot, kādas zināšanas un prasmes viņiem jau ir un ko viņi 

var izmantot šobrīd, kā arī zināšanas un prasmes, kas viņiem būs nepieciešams 

attīstīt. 

 

• DARBĪBAS – šis pēdējais solis ļauj sarunas dalībniekiem identificēt nākamās 

darbības – gan lielas, gan mazas, kuras iespējams nosaukt jau šobrīd. Īpaša uzmanība 

tiek pievērsta lietām, ko var izdarīt pēc 6 mēnešiem, pēc 3 mēnešiem, un nākamo 72 

stundu laikā. Šī secība ir ļoti svarīga, to nosaka PATH metode. Sarunas vadītājs jautā 

par konkrētām darbībām, tajās iesaistītajiem cilvēkiem, vietām, kur tās notiks un 

termiņiem – kurš ko darīs, kurš palīdzēs, kad un kur. 

 

MAPS īstenošanas vadlīnijas: 

 

• Kas ir karte? 

Sarunas dalībnieku iesildīšanās – sarunas vadītājs lūdz dalībniekiem pastāstīt, kāpēc 

kartes ir svarīgas, kādas kartes ir labas, kādas ir sliktas un kāpēc. 

 

• Kāda ir atbalstāmās personas pagātne? 

Šis solis ļauj atbalstāmajai personai un tiem, kas ilgu laiku viņu pazīst, pastāstīt par 

atbalstāmās personas pagātni. Bieži vien pagātne ir atklāsme citiem sarunas 

dalībniekiem. Citi cilvēki kļūst vairāk informēti par to, ko atbalstāmā persona 

pārdzīvojusi savā dzīvē. 

 

• Kādi ir Jūsu sapņi? 

Sapnis ir MAPS procesa galvenais elements. Atbalstāmā persona tiek aicināta 

dalīties ar saviem sapņiem, un citi sarunas dalībnieki tiek aicināti papildināt 

atbalstāmās personas teikto ar saviem idejām (ar atbalstāmās personas atļauju). 

 

• Kādas ir Jūsu bažas? No kā Jūs baidāties? 

Kaut arī šis solis var būt grūts, ir noderīgi ļaut sarunā klātesošajiem un pašai 

atbalstāmajai personai paust savas bažas un tās atzīt. Līdz ar to var kļūt skaidrs, no kā 

atbalstāmā persona šobrīd baidās un ka viņa ir ļoti tālu no saviem sapņiem.  

 

• Kas ir atbalstāmā persona? 

Sarunas vadītājs lūdz cilvēkus padomāt par atbalstāmo personu – un nosaukt 

īpašības, kas raksturo atbalstāmo personu. Tas bieži vien ir ļoti stiprinošs process 

atbalstāmajai personai, kurai šī karte tiek veidota, un viņa ģimenei. 

 

• Kādas ir atbalstāmās personas dotības, stiprās puses un talanti? 
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Sarunas vadītājs lūdz klātesošos izteikt savu viedokli par to, kas viņiem patīk 

atbalstāmajā personā: dotības, stiprās puses un talanti, kurus var izmantot 

atbalstāmās personas sapņu sasniegšanai. 

 

• Kas vajadzīgs atbalstāmajai personai, lai sasniegtu savu sapni un izvairītos no 

bažām? 

Šajā posmā sarunas dalībnieki sāk domāt par cilvēkiem un resursiem, kas ir 

vajadzīgi, lai palīdzētu atbalstāmajai personai virzīties uz viņas sapņa realizēšanu 

dzīvē un neļauties savām bažām. 

 

• Rīcības plāns 

Rīcības plānā ir konkrēti norādītas visas darbības, iesaistītās personas un viņu 

veicamās darbības un katras darbības īstenošanas termiņi. 

 

Resursi: 

- https://inclusive-solutions.com/person-centred-planning/path/ (PATH instrukcijas un 

video stāsti angļu valodā) 

- https://www.youtube.com/watch?v=Xzco2nT3pOc&app=desktop (plānošanas PATH 

piemērs angļu valodā – šim video ir sagatavots RC ZELDA veidots teksta tulkojums) 

- https://inclusive-solutions.com/person-centred-planning/maps/ (MAPS instrukcijas un 

video stāsti angļu valodā) 

 

4) Uz risinājumu orientētā īstermiņa konsultēšanas metode  

Uz risinājumu orientētā īstermiņa pieeja – ir konsultāciju veids, kurš nemeklē un neanalizē 

problēmas rašanās iemeslus, bet rada problēmas risinājumus. Metodes uzmanības fokusā 

atrodas risinājumi, cerības, resursi, stiprās puses un pozitīvie izņēmuma gadījumi. Šajā 

metodē tiek uzskatīts, ka atbalstāmās personas motivācija aug, jo terapeitiskajās sarunās 

koncentrējas uz to, ko atbalstāmā persona vēlētos sasniegt. Runājot par vēlamo nākotni, 

palielinās atbalstāmās personas cerības, ka tā mācēs sasniegt vēlamo, ka izmaiņas ir 

iespējamas un pastāvēs arī turpmāk nākotnē. 

Svarīgākā šīs metodes pazīme ir tā, ka darbs ar atbalstāmo personu īstenojas noteiktā virzienā, 

– uz tādu rezultātu, kādu atbalstāmā persona vēlas no procesa saņemt. Tādēļ atbalstāmajai 

personai uzdodamais pamatjautājums ir: “Kādas ir Jūsu vislabākās cerības no mūsu 

sadarbības?” Tālākais darbs ir saistīts ar nākotni, kurā atbalstāmās personas cerības ir 

realizējušās, un progresu, kurš jau notiek attiecībā pret “vēlamo nākotni”. Uz risinājumu 

orientētie jautājumi ir virzīti uz to, lai atbalstāmajai personai palīdzētu aprakstīt vēlamo 

nākotni, un arī uz to, lai uzzinātu, kas jau strādā atbalstāmās personas dzīvē – vienmēr ir 

gadījumi, kad atbalstāmā persona nav “pārņemta” ar problēmu, bet dara kaut ko citu, šos 

gadījumus sauc par izņēmuma gadījumiem, vai situācijām, kad atbalstāmās personas dzīve jau 

ir brīva no problēmas. Pastāv vairāki veidi, kā var sākt sarunu par šīm situācijām: 

• konstruktīvi klausoties (pievēršot īpašu uzmanību tam, ko atbalstāmā persona vēlas, 

kas, viņasprāt, strādā (ir labi, noderīgi), un, pievēršot uzmanību, atbalstāmās personas 

stiprajām pusēm, prasmēm un spējām ); 

• tieši jautājot par šīm situācijām (epizodēm); 

• izmantojot vērtējošos (skalas) jautājumus (izmantojot skalu no 0 līdz 10, kur atzīme 10 

nozīmē to, ka atbalstāmā persona ir sasniegusi savas cerības, respektīvi, atbalstāmās 

https://inclusive-solutions.com/person-centred-planning/path/
https://www.youtube.com/watch?v=Xzco2nT3pOc&app=desktop
https://inclusive-solutions.com/person-centred-planning/maps/
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personas vēlamā nākotne ir realizējusies, bet 0 nozīmē to, ka vēlamā nākotne nav 

realizējusies, atbalstāmā persona nav sasniegusi savas cerības). 

Šajā procesā ir arī nepieciešams meklēt detalizētas pazīmes, kas saistītas ar progresu, kuru 

atbalstāmā persona jau ir sasniegusi. 

Šī metode ir noderīga izmēģinājumprojektam, jo: 

• ja atbalsta personai ir prasmes risinājumu orientētā konsultēšanā, viņa var justies 

pārliecināti, runājot ar atbalstāmo personu par viņas dzīvi, rūpēm un nākotni; 

• metode ir saistīta ar lēmumu pieņemšanu un aplūko atbalstāmo personu kā savas 

dzīves ekspertu; 

• metode balstās uz atbalstāmās personas stiprajām pusēm un talantiem, nevis uz 

problēmām, un  ņem vērā arī atbalstāmās personas vai situācijas ierobežojumus. 

 

Resursi: 

- http://www.osta-centrs.lv/materiali/ (materiāli latviešu valodā) 

- http://www.sfbta.org/researchDownloads.html (materiāli angļu valodā) 

- http://www.solutionsdoc.co.uk/ebtamain.html (materiāli angļu valodā) 

- http://www.sfbt.ru/p/blog-page.html (materiāli krievu valodā) 

 

5) Metode – “Bērnu prasmes” (Kids Skills) 

“Bērnu prasmes” ir metode, kas sastāv no 15 soļiem un palīdz bērniem pārvarēt problēmas un 

apgūt prasmes. Koncepciju ir izstrādājis somu psihiatrs Bens Furmans un sociālais psihologs 

Tapanis Ahola sadarbībā ar speciālās izglītības skolotājiem Sirpu Birnu un Tuiju Teravu. Lai 

gan šī metode sākotnēji ir izstrādāta bērniem, šobrīd tā savas efektivitātes dēļ arvien vairāk 

tiek izmantota darbā ar pilngadīgām personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem.  

Metode varētu būt noderīga izmēģinājumprojektā vairāku iemeslu dēļ: 

• tā nav balstīta uz ideju, ka atbalstāmajai personai ir jāatrisina problēma (īpaši 

uzvedības problēma), bet uz ideju, ka atbalstāmajai personai ir jāapgūst jaunas 

prasmes, tādēļ tā nav vērsta uz trūkumiem, bet tieši otrādi – tā motivē atbalstāmo 

personu un mudina iemācīties kaut ko jaunu; 

• atbalstāmā persona ir jaunu prasmju apguves procesa centrā; 

• metode palīdz iesaistīt atbalstāmās personas dzīvē dabiskā atbalsta sniedzējus un 

nostiprināt savstarpējās attiecības; 

• šī metode ir vienkārša, to var izmantot dažādos kontekstos (piemēram, uzvedības 

problēmu risināšanai, jebkuras jaunas prasmes apgūšanai u.c.); 

• metodi var izmantot lēmuma īstenošanas stadijā, ja atbalstāmajai personai trūkst 

prasmju, lai sasniegtu mērķi. 

Metodes „Bērnu prasmes” 15 soļi (pielāgotā versija): 

1. No problēmas uz iespēju: atbalsta persona, domājot par atbalstāmās personas 

esošajām problēmām, mēģina tās pārformulēt uz iespēju apgūt noteiktas prasmes, 

piemēram, no problēmas: "atbalstāmā persona baidās runāt ar cilvēkiem, kurus viņa 

nezina", uz prasmi "runāt ar nepazīstiem cilvēkiem". 

http://www.osta-centrs.lv/materiali/
http://www.sfbta.org/researchDownloads.html
http://www.solutionsdoc.co.uk/ebtamain.html
http://www.sfbt.ru/p/blog-page.html
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2. Prasmes izvēle: atbalsta persona piedāvā atbalstāmajai personai apgūt jauno 

prasmi un izvēlēties to no dažādām iespējam. 

3. Ieguvumu akcentēšana: atbalsta persona runā ar atbalstāmo personu par to, ko 

viņai var dot šīs jaunās prasmes apgūšana. 

4. Nosaukuma izvēle: atbalstāmā persona izvēlas, kā nosaukt šo jauno prasmi (viņa 

varētu izmantot kādus sev nozīmīgus vārdus) 

5. Iedvesmas radīšana: atbalstāmā persona izvēlas iedvesmas objektu: filmas varoni, 

mīļāko dzīvnieku, sargeņģeli. Viņa var turēt kabatā objekta attēlu, lai neaizmirstu par 

jauno prasmi. 

6. Atbalsta grupas izveide: atbalstāmā persona izvēlas cilvēkus, kuri varētu regulāri 

interesēties par to, kā viņai iet ar jaunās prasmes apgūšanu, izteikt uzslavu par 

jebkuru progresu. 

7. Pārliecība par saviem spēkiem: atbalsta persona un atbalsta grupa stāsta 

atbalstāmajai personai, kāpēc viņi tic, ka atbalstāmā persona var apgūt šo jauno 

prasmi, piemēram, pamatojoties uz iepriekšējiem panākumiem vai atbalstāmās 

personas rakstura īpašībām utt.. 

8. Svinību plānošana: atbalstāmā persona ar atbalsta personas palīdzību plāno, kā 

viņa svinēs jaunās prasmes apgūšanu (kopīgs pasākums). 

9. Prasmes attēlošana: atbalstāmā persona demonstrē lomu spēlē, kā viņa rīkosies, 

kad viņa izmantos jauno prasmi, piemēram, satiks svešinieku, iepazīsies ar viņu un 

sniegs roku. 

10. Iemaņu demonstrēšana citiem cilvēkiem: atbalsta persona var motivēt atbalstāmo 

personu pateikt citiem, ka viņa gatavojas apgūt jauno prasmi. 

11. Prasmes trenēšana: atbalstāmā persona ikdienā trenē savu prasmi un demonstrē 

citiem, kā viņa to dara. 

12. Šķēršļu pārvarēšana: atbalsta persona runā ar atbalstāmo personu par to, kā 

rīkoties, ja viņa "aizmirsīs" jauno prasmi pielietot ikdienā un uzvedīsies tādā veidā, 

kādā viņa mācās vairs neuzvesties. 

13. Sasniegumu svinēšana: notiek plānotā jaunās prasmes apgūšanas svinēšana un tās 

gaitā atbalstāmā persona izsaka pateicību visiem, kas viņu atbalstīja šajā procesā. 

14. Citu personu mācīšana: ja atbalstāmā persona māca, citiem jauno prasmi, kuru 

viņai bija grūti apgūt, viņai ir iespēja šo jauno prasmi nostiprināt un padarīt 

noturīgāku.  

15. Nākamās prasmes izvēle: atbalstāmā persona var izvēlēties apgūšanai jaunu, 

sarežģītāku prasmi. 

Resursi: 

- http://www.ludza.lv/wp-content/uploads/2012/09/buklets.pdf (metodes apraksts 

latviešu valodā) 

http://www.ludza.lv/wp-content/uploads/2012/09/buklets.pdf
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- http://www.kidsskills.org/english/index.htm (oficiālā mājas lapa ar materiāliem angļu 

valodā) 

- https://royallib.com/read/furman_ben/naviki_rebenka_v_deystvii_kak_pomoch_detya

m_preodolet_psihologicheskie_problemi.html#0 (grāmata krievu valodā) 

 

6) Refleksīvās komandas metode  

Refleksīvās komandas metodes izmantošana tika izstrādāta terapeitiskajā jomā – tās 

autors Toms Andersens apraksta šīs metodes izmantošanu savā grāmatā "Reflekterende 

komandas" (1991). Izmēģinājumprojekta ietvaros refleksīvās komandas metode tiks 

izmantota kovīzijās, bet šo metodi var izmantot arī tiešajā darbā ar atbalstāmo personu, ja ir 

radusies kāda sarežģīta situācija un atbalsta persona lūdz pārējos komandas locekļus, 

piemēram, citas atbalsta personas, reģionālo koordinatoru vai projekta vadītāju, pievienoties 

situācijas risināšanas procesam. 

Metode varētu noderēt: 

• ja atbalsta persona nezina, kāds varētu būt nākamais atbalsta sniegšanas solis; 

• ja atbalstītās lēmumu pieņemšanas procesā ir radušies dažādi šķēršļi un tie ir jānovērš; 

• ja ir grūtības attiecībās starp atbalsta personu un atbalstāmo personu; 

• lai ļautu atbalstāmajai personai tikt uzklausītai, un kļūt par pilntiesīgu atbalsta 

personas pakalpojuma īstenošanas procesa dalībnieku. 

Izmēģinājumprojektā tiks izmantots Harija Normana un Koera Vissera izstrādātais refleksīvās 

komandas metodes modelis, kura ieviešanas vadlīnijas ir viegli izprotamas.  

Refleksīvās komandas metodes īstenošanas vadlīnijas: 

 

• Sagatavošana 

Visi komandas dalībnieki dažas minūtes padomā, par kādu sava darba konkrētu 

gadījumu viņi gribētu runāt. Pirmajam dalībniekam tiek lūgts pastāstīt par savu 

gadījumu.  

• Iepazīstināšana 

Dalībnieks raksturo radušos situāciju un norāda, kuros aspektos viņš gribētu saņemt 

palīdzību. Citi komandas dalībnieki klausās un nerunā, līdz stāsts par gadījumu ir 

pabeigts. 

• Noskaidrošana 

Katrs komandas dalībnieks pēc kārtas uzdod jautājumu. Ir ieteicami jautājumi, lai 

noskaidrotu (kas, kur, kad, kurš un kādi....), bet ne "kāpēc" jautājumi. Komandas 

dalībnieki tiek mudināti rūpīgi apsvērt viņu jautājumus, jo viņu uzdevums ir izprast 

situāciju, apskatīt gadījumu no stāstītāja viedokļa un pamanīt, kas jau notiek esošajā 

situācijā, kas norāda uz progresu – (jebkādu progresu). 

• Apstiprināšana 

http://www.kidsskills.org/english/index.htm
https://royallib.com/read/furman_ben/naviki_rebenka_v_deystvii_kak_pomoch_detyam_preodolet_psihologicheskie_problemi.html#0
https://royallib.com/read/furman_ben/naviki_rebenka_v_deystvii_kak_pomoch_detyam_preodolet_psihologicheskie_problemi.html#0
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Komandas dalībnieki īsi paziņo stāstītājam, kas viņus iespaido stāstītāja rīcībā šajā 

situācijā. Stāstītājs nekomentē dalībnieku viedokļus, izņemot izsakot pateicību 

(“paldies”). 

• Refleksija 

Katrs komandas dalībnieks pasaka vismaz vienu situācijas risinājuma variantu vai 

savu viedokli un pārdomas par stāstīto, vai par savām sajūtām. Ja visi ir pateikuši savu 

pirmo ierosinājumu, komanda turpina runāt, kamēr visi tās dalībnieki ir pasacījuši 

visu, ko vēlas teikt. Piedāvātās idejas ietver to, ko komandas dalībnieki uzskata par 

svarīgu, piemēram, tehniskus risinājumus, padomus, metaforas vai retoriskus 

jautājumus. Stāstītājs iesaistās diskusijā, tikai izsakot īsus komentārus, lai norādītu uz 

pārpratumiem. 

• Noslēgšana 

Stāstītājs kodolīgi izsaka galvenās apkopotās idejas, kas tika izteiktas refleksijas fāzē, 

norādot, kādas idejas viņam šķiet vispiemērotākās un, kādu iespējamo darbības 

virzienu stāstītājs izvēlēsies. 

Resursi: 

- http://www.do-

ge.ch/uploads/1/3/9/9/13993272/andersen_t_1987_the_reflecting_team_dialogue_and

_meta-dialogue_in_clinical_work.pdf (raksts angļu valoda) 

- http://www.solutionsology.co.uk/trainingpages/SFRManagementTeam.pdf (raksts 

angļu valodā) 

 

7) Vieglā valoda 

Vieglā Valoda ir valodas forma, kuru izmanto, lai nodrošinātu informācijas pasniegšanu 

personām ar GRT. Šī metode ietver īpašas gramatiskās formas, ilustrācijas un vārdu izvēli utt. 

Rakstiskās informācijas pieejamību nodrošina rūpīgi rakstītie teksti, pareizi izvēlētie attēli un 

materiāla dizains. Lai gan metodes apgūšanai nepieciešams daudz laika un prakses, atbalsta 

personām būs jāapgūst šīs metodes pamatnosacījumi. 

Vieglās valodas izmantošana ir ļoti svarīga atbalstītās lēmumu pieņemšanas procesā, jo bez 

informācijas nav iespējams pieņemt apzinātu lēmumu. Iespējams, lai sniegtu pilnvērtīgu 

atbalstu lēmumu pieņemšanā, atbalsta personai būs nepieciešams gatavot izvēles sarakstus, 

vēstules, pieteikuma veidlapas, iesniegumus, līgumus utt. Veidojot šos dokumentus, atbalsta 

personai būs visu laiku jāpārbauda, vaicājot atbalstāmajai personai, vai viņa saprot tekstā 

sniegto informāciju. 

Ir dažādi modeļi, no kuriem Latvijā tradicionāli tiek izmantots organizācijas “Vieglās valodas 

aģentūra” izstrādātais vieglās valodas modelis. Šajā modelī tiek ņemta vērā latviešu valodas 

specifika.  

 

Vieglās valodas teksta veidošanas pamatprincipi: 

• rakstiet, konkrēti, neizmantojot abstraktu, tēlainu valodu; 

http://www.do-ge.ch/uploads/1/3/9/9/13993272/andersen_t_1987_the_reflecting_team_dialogue_and_meta-dialogue_in_clinical_work.pdf
http://www.do-ge.ch/uploads/1/3/9/9/13993272/andersen_t_1987_the_reflecting_team_dialogue_and_meta-dialogue_in_clinical_work.pdf
http://www.do-ge.ch/uploads/1/3/9/9/13993272/andersen_t_1987_the_reflecting_team_dialogue_and_meta-dialogue_in_clinical_work.pdf
http://www.solutionsology.co.uk/trainingpages/SFRManagementTeam.pdf
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• rakstiet tekstu loģiskā secībā; 

• izmantojiet tikai dažus tēlus, bez gara ievada par katru no tiem; 

• rakstiet par tiešām un vienkāršām darbībām – nav vajadzīgi gari paskaidrojumi 

vai sarežģītu paskaidrojumu ķēde; 

• neizmantojiet metaforas; 

• viena rinda – viens teikums; 

• izvairieties no sarežģītiem vārdiem vai arī paskaidrojiet tos; 

• sāciet teikumu ar vissvarīgāko; 

• neizmantojiet darbības vārdu ciešamo kārtu; 

• izvairieties no nolieguma formām; 

• izvairieties no skaitļiem vai arī paskaidrojiet tos.79 

Resursi: 

- Eiropas standarti viegli lasāmas un saprotamas informācijas veidošanai – http://easy-

to-read.eu/lv/ (latviešu un angļu valodā) 

- http://www.inspiredservices.org.uk/Information%20for%20all.pdf (angļu valodā) 

- RC ZELDA rīcībā esošie Vieglās valodas aģentūras ekspertu izstrādātie materiāli. 

- CHANGE (Lielbritānija) materiāli - 

http://www.changepeople.org/Change/media/Change-Media-

Library/Free%20Resources/How-to-make-info-accessible-guide-2016-Final.pdf  

(rokasgrāmata angļu valodā) 

- http://www.changepeople.org/Change/media/Change-Media-

Library/Free%20Resources/Your-Rights.pdf (rokasgrāmata angļu valodā) 

 

2.3 Atbalstītās lēmuma pieņemšanas process 
 

Izmantojot sākotnējā novērtējumā saņemto informāciju par atbalstāmo personu, atbalsta 

persona var sniegt kvalitatīvāku atbalstu atbalstāmajai personai katrā atbalstītās lēmumu 

pieņemšanas procesa posmā. Faktiski, šis process jau sākas brīdī, kad notiek pirmā tikšanās ar 

atbalsta personu, un kad mēs uzzinām par atbalstāmās personas vēlmēm. Ir svarīgi saprast, ka 

vienlaikus var tikt uzsākti vairāki procesi attiecībā uz dažādiem lēmumiem, ko atbalstāmā 

persona pieņem vienlaicīgi. Atbalstītās lēmuma pieņemšanas procesa aprakstā izmantots 

Izraēlas sabiedriskās organizācijas “Bizchut” izstrādātais modelis80. Tālāk ir sniegts 

detalizētāks apraksts, kas ietver arī dažas noderīgas atziņas no cita ļoti līdzīga modeļa, kurš ir 

aprakstīts Austrālijā izdotajā rokasgrāmatā – „Atbalstītā lēmumu pieņemšana. Rokasgrāmata 

atbalstītājiem” (Jaunās Dienvidvelsas Ģimenes un kopienas pakalpojumi)81, kā arī praktiskus 

instrumentus, kurus var izmantot katrā atbalstītās lēmumu pieņemšanas procesa posmā.  

 

 

Atbalstītās lēmuma pieņemšanas process sastāv no 6 posmiem: 

1. atbalstāmās personas vēlmju/gribas noskaidrošana; 

2. informācijas iegūšana un sniegšana; 

 
79 Sagatavots pēc Vieglās valodas aģentūras izdales materiāliem no RC ZELDA darbinieku apmācības. 
80 BIZCHUT, The Israel Human Rights Center for People with Disabilities, Supported Decision-Making Service 

for Personas with Disabilities, Service Model. Pieejams: http://bizchut.org.il/he/wp-

content/uploads/2017/06/Support-system-Model-Bizchut.pdf (lpp. 19-22) 
81 https://www.adhc.nsw.gov.au/__data/assets/file/0011/346196/Handbook_for_supporters.pdf (13.-31. 

lpp.) 

http://easy-to-read.eu/lv/
http://easy-to-read.eu/lv/
http://www.inspiredservices.org.uk/Information%20for%20all.pdf
http://www.changepeople.org/Change/media/Change-Media-Library/Free%20Resources/How-to-make-info-accessible-guide-2016-Final.pdf
http://www.changepeople.org/Change/media/Change-Media-Library/Free%20Resources/How-to-make-info-accessible-guide-2016-Final.pdf
http://www.changepeople.org/Change/media/Change-Media-Library/Free%20Resources/Your-Rights.pdf
http://www.changepeople.org/Change/media/Change-Media-Library/Free%20Resources/Your-Rights.pdf
http://bizchut.org.il/he/wp-content/uploads/2017/06/Support-system-Model-Bizchut.pdf
http://bizchut.org.il/he/wp-content/uploads/2017/06/Support-system-Model-Bizchut.pdf
https://www.adhc.nsw.gov.au/__data/assets/file/0011/346196/Handbook_for_supporters.pdf
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3. atbalstāmās personas iespēju apzināšana;  

4. atbalstāmās personas izvēle; 

5. pieņemtā lēmuma īstenošana; 

6. pieņemtā lēmuma īstenošanas novērtējums. 

 

1) Atbalstāmās personas vēlmju/gribas noskaidrošana  

 

Atbalsta persona iepazīstas ar atbalstāmo personu un viņas dabiskā atbalsta sniedzēju loku 

un noskaidro atbalstāmās personas sākotnējās vēlmes. 

 

Atbalsta process ir balstīts uz atbalstāmās personas vēlmēm, tāpēc šis process sākas ar 

atbalstāmās personas vēlmju izpēti. Šajā posmā atbalstāmā persona pauž dažādas vēlmes – 

lielas un mazas: nozīmīgākās no tām tiek iekļautas atbalsta plānā un tiek pārveidotas par 

turpmākajiem sasniedzamajiem mērķiem (skatīt 2.pielikuma 1. lpp.) un mazos mērķus var 

klasificēt zem lielākiem mērķiem. Kad atbalstāmā persona nosauc vēlmi, ir svarīgi palīdzēt 

viņai padziļināti noskaidrot savu sasniedzamo mērķi, piemēram, vai ir dažādi veidi, kā 

sasniegt šo mērķi? (Piemēram, lai dabūtu algotu darbu (vēlme), gandrīz  vienmēr ir jāprot lasīt 

un rakstīt (mērķis, lai sasniegtu šo vēlmi); Var jautāt, vai ir vēl  kāds veids, kā dabūt darbu – 

piemēram, meklēt mazkvalificētus darbus, kur nav jāprot lasīt un rakstīt (vēl viens mērķis).  

Arī ir svarīgi saprast, vai tas ir pašas atbalstāmās personas mērķis vai kāda cita, piemēram, 

tuvinieka vai cita profesionāļa mērķis? 

 

Svarīgi neaizmirst: 

• Šajā posmā ir nepieciešams, no paša sākuma, veidot uzticības pilnas attiecības, lai 

atbalstāmā persona varētu atklāti runāt par savām vēlmēm, sapņiem, mērķiem un 

lēmumiem.  Uzticības veidošanas procesā ir svarīgi ievērot  uz personu vērstās 

domāšanas un plānošanas metodes, runājot par to, kas atbalstāmajai personai patīk, 

kas viņai padodas, kāpēc viņu mīl un apbrīno citi, kāpēc var teikt, ka atbalstāmā 

persona ir eksperts savā dzīvē, atrast kopīgas intereses utt., nebalstot komunikāciju 

uz stereotipiem vai diagnozi. 

• Atbalstāmajai personai varētu būt grūti noteikt savas vēlmes. Atbalsta personas 

loma ir palīdzēt viņai identificēt vēlmes, izmantojot uz personu vērstās domāšanas 

un plānošanas metodes, un lūdzot cilvēkus, kuriem atbalstāmā persona uzticas, 

dalīties savā redzējumā par atbalstāmo personu. 

• Atbalsta persona nedrīkst vērtēt atbalstāmās personas vēlmes un ar tiem saistītos 

mērķus un lēmumus – proti, vai tie ir reāli vai nē, problemātiski vai nē. Atbalsta 

personas uzdevums ir palīdzēt atbalstāmajai personai saprast savas vēlmes, 

iepazīstināt ar varbūtējām grūtībām un izaicinājumiem vēlmju īstenošanas procesā 

un piedāvāt veidus, kā tos pārvarēt. Galīgais lēmums vienmēr ir atbalstāmās 

personas izvēle. 

 

Praktiskie rīki, kas tiek izmantoti šajā lēmumu īstenošanas posmā: 

• Ievada un uzticības veidošanas tikšanās, kurās atbalsta persona un atbalstāmā 

persona var kaut ko darīt kopā, lai izveidotu uzticības pilnas attiecības, varbūt kādā 

atbalstāmajai personai nozīmīgā vietā. 

• Veidot kontaktus ar cilvēkiem, kuriem atbalstāmā persona uzticas. 

• Aktīva klausīšanās un citas konsultēšanas prasmes. 
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• „Kas ir svarīgi atbalstāmajai personai/kas ir svarīgi atbalstāmās personas interesēs” 

(skatīt 2.1. aprakstītos uz personu vērstās domāšanas un plānošanas metodes 

instrumentus). 

• „Laba diena/slikta diena” (skatīt 2.1. aprakstītos uz personu vērstās domāšanas un 

plānošanas metodes instrumentus). 

• „Rīta vai ikdienas rituāls” (skatīt 2.1. aprakstītos uz personu vērstās domāšanas un 

plānošanas metodes instrumentus). 

• „PATH” metode. 

• „MAPS” metode. 

 

2) Informācijas iegūšana un sniegšana 

  

Atbalsta persona atrod un noskaidro informāciju par pieejamiem lēmuma variantiem. 

 

Kad ir identificētas atbalstāmās personas vēlmes un ar tām saistītie mērķi, ir jāapkopo 

atbilstošā informācija par pieejamiem lēmuma variantiem. Tas ļauj novērtēt katra varianta 

priekšrocības un trūkumus konkrēta lēmuma pieņemšanai. Atbalsta personai nav jābūt satura 

ekspertam un viņai nevajadzētu sniegt visu informāciju atbalstāmajai personai, bet gan 

palīdzēt atbalstāmajai personai piekļūt informācijai un to izprast. 

 

Svarīgi neaizmirst: 

• Lai iegūtu visu nepieciešamo informāciju, lai pieņemtu apzinātu lēmumu, var būt 

vajadzīgs ilgs laiks.  

• Meklējamās informācijas apjoms dažādiem cilvēkiem var būt atšķirīgs. Daži cilvēki 

var pieņemt lēmumus, pamatojoties tikai uz vienu faktoru, bet dažiem ir 

nepieciešams lielāks informācijas apjoms lēmuma pieņemšanai.. 

• Atbalsta personai nav nepieciešams atrast visu informāciju. Viņa var atbalstīt 

atbalstāmo personu, lai viņa pati atrastu informāciju. 

• Tā var būt jauna pieredze atbalstāmajai personai, tāpēc ir svarīgi nesteigties un 

pārbaudīt, vai viss ir saprotams. 

• Nedrīkst ierobežot atbalstāmās personas izvēli, ierobežojot viņas piekļuvi 

informācijai. 

 

Praktiskie rīki, kas tiek izmantoti šajā lēmumu īstenošanas posmā: 

• Balstīties uz atbalstāmās personas zināšanām. 

• Balstīties uz atbalsta personas zināšanām. 

• Izmantojot visus iespējamos avotus – meklēt informāciju, zvanot pa tālruni vai 

internetā, runāt ar citiem cilvēkiem, apmeklēt iestādes. 

• Nodrošināt atbalstāmo personu ar avotiem, kur viņa patstāvīgi var meklēt 

informāciju. 

• Organizējot kopīgas sanāksmes vai sarunas; 

• Izpētot veidus, kā palīdzēt atbalstāmajai personai piekļūt informācijai (izmantojot 

vizualizāciju, vieglo valodu utt.); 

• Informācijas atjaunošana, vienkāršošana un pārkārtošana. 

 

 

 

3) Atbalstāmās personas iespēju apzināšana  
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Šis posms ir lēmuma atbalstīšanas pamatā, un tas ir arī vissvarīgākais posms. Atbalsta persona 

palīdz atbalstāmajai personai apzināt dažādas izvēles un iespējas, izprast priekšrocības un 

trūkumus un mudina atbalstāmo personu konsultēties arī ar citiem cilvēkiem, kam atbalstāmā 

persona uzticas, lai uzklausītu viņu viedokli par dažādām iespējām. Atbalsta persona izskaidro 

iespējamā lēmuma priekšrocības, trūkumus un sekas un ļauj atbalstāmajai personai pašai 

izvērtēt katras iespējas priekšrocības un trūkumus. 

 

Dažiem cilvēkiem tas var būt sarežģīti, laikietilpīgi vai pat pārsteidzoši, jo viņiem nekad nav 

bijusi iespēja piedalīties šādā procesā. Izvērtēšanas izvēle ir ļoti individuāls process, un katrs 

pievēršas šim uzdevumam atšķirīgi. Daži cilvēki gribēs ļoti rūpīgi domāt par izvēles variantu, 

bet citi var vienkārši izvēlēties pirmo pieejamo variantu. Cilvēki bieži iespējas novērtē 

neapzināti, bieži vien, pamatojoties uz viņu vērtībām (piemēram, attiecības, laiks, ģimene, 

statuss, nauda, fiziskā veselība utt.) un uzskatiem. Kā cilvēki to dara, ir atkarīgs no viņu 

domāšanas īpatnībām - kā viņi novērtē lēmuma variantus (ātri vai lēni, pamatojoties uz 

emocijām, intuīciju vai racionāliem iemesliem). 

 

Svarīgi neaizmirst: 

• Šajā posmā ir ļoti svarīga atbalsta personas profesionalitāte un ētika: atbalstītāja 

loma ir padarīt sevi, cik vien iespējams neredzamu, un palīdzēt atbalstāmajai 

personai pašai noteikt dažādas pieejamās iespējas. Atbalsta persona var motivēt 

atbalstāmo personu domāt plašāk: norādīt papildus iespējas vai priekšrocības un 

trūkumus, kas netika ņemti vērā. 

• Ja atbalsta persona nav objektīva un vēlas pieņemt lēmumu atbalstāmas personas 

vietā, tā var viegli izcelt viena risinājuma trūkumus un citas priekšrocības, lai 

virzītu atbalstāmo personu uz noteiktu izvēli. Tādēļ atbalsta personai būtu 

jāapzinās sava attieksme pret atbalstāmās personas lēmumiem. Savstarpējas 

diskusijas ar citām atbalsta personām un reģionālo koordinatoru, izmantojot 

refleksīvās komandas metodi, kā arī individuālas konsultācijas ar reģionālo 

koordinatoru un supervīzija var palīdzēt sasniegt šāda veida apzināšanos. 

• Dažreiz var būt pieejams tikai viens risinājums. Atbalsta persona tad var aizstāvēt 

atbalstāmās personas intereses, lai viņai būtu pieejami vairāki risinājumi vai 

izvēles iespējas.  Piemēram, ir tikai viens pakalpojums, kas ir pieejams 

atbalstāmajai personai, un šis pakalpojums nav pielāgots atbalstāmās personas 

vajadzībām – atbalsta persona var informēt atbildīgo iestādi par šo situāciju un 

pieprasīt jaunus pakalpojumus utt.82. 

• Šajā brīdī atbalsta persona var saskarties ar dilemmu vai dalīties savā personīgajā 

viedoklī ar atbalstāmo personu. Šie momenti ir jāapspriež ar reģionālo 

koordinatoru vai ar visu komandu kovīzijas laikā.   

• Atbalsta personai ir jāapzinās savas vērtības un uzskati un jāpārliecinās, ka izvēle 

tiek vadīta pēc atbalstāmās personas vērtībām. (Piemēram, atbalstāmā persona 

nevēlas dzīvot ģimenē, bet atbalsta persona vērtē ģimenes attiecības ļoti augstu, 

 
82 Tas nenozīmē iejaukšanos lēmumu pieņemšanas procesā, jo atbalstāmā persona joprojām pieņem lēmumu pati. 

Atbalsta personai ir jāprezentē visi iespējamie varianti, no kuriem atbalstāmā persona var izvēlētie, piemēram, 

atbalstāmai personai ir tikai divi varianti - dzīvot uz ielas pēc slimnīcas vai nomirt, tas nav atbalstīto lēmumu 

pieņemšanas process. Tas pats - ja jauna māte ar GRT ar savu bērnu var saņemt pakalpojumu tikai patversmē. 

Atbalsta persona, pārstāvot atbalstāmās personas intereses, ietekmē sabiedrību, nevis atbalstāmo personu. 
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atbalstāmajai personai jāizvēlas - vai dzīvot kopā ar māti, vai meklēt citu 

dzīvesvietu).  

Praktiskie rīki, kas tiek izmantoti šajā lēmumu īstenošanas posmā: 

• Atbalsta persona salīdzina dažādus atbalstāmai personai piedāvātos iespējamos izvēles 

variantus konkrētā uzstādītā mērķa sasniegšanai (plusi/mīnusi, priekšrocības/trūkumi, 

praktiska/nepraktiska, tūlītēja vai tālāka). 

• Demonstrēt iespējas, piemēram, atbalsta persona var izmantot simulāciju, situāciju 

modelēšanu.  

• Lai atbalstāmajai personai būtu vieglāk izprast dažādās pieejamās iespējas mērķa 

sasniegšanai, ieteicams sadalīt atbalstāmās personas sasniedzamo mērķi detalizētās 

darbībās, kuras veicot atbalstāmā persona var sasniegt savu uzstādīto mērķi.  

• Palīdzēt atbalstāmajai personai ierobežot vai paplašināt pieejamo iespēju daudzumu. 

• Pavadīt kādu laiku, runājot ar atbalstāmo personu par viņas vērtībām, pagātni un 

uzskatiem, lai saprastu viņas viedokli. 

• Palīdzēt atbalstāmajai personai iedomāties, kāda būtu viņa dzīve, ja viņa izvēlēsies 

konkrēto izvēles variantu (kas labs vai slikts varētu notikt, kādus cilvēkus tas ietekmēs 

un kā). 

• Runāt ar citiem cilvēkiem, kuri ir izvēlējušies līdzīgus izvēles variantus.  

• Dokumentēt visu lēmuma pieņemšanas procesu. 

 

4) Atbalstāmās personas izvēle  

 

Atbalsta persona palīdz atbalstāmajai personai nonākt līdz lēmumu pieņemšanai – izvēlēties 

un noformulēt savu izvēli, kā arī palīdz sagatavoties pieņemtā lēmuma īstenošanai. Atrodot 

informāciju un novērtējot iespējas, atbalstāmā persona izdara izvēli un pieņem "informētu 

lēmumu". Izvēle starp dažādām iespējām ir nozīmīgs un noteicošais brīdis šajā procesā. 

Atbalsta personas uzdevums šajā posmā ir apstiprināt atbalstāmās personas izvēli un palīdzēt 

viņai sagatavoties nākamajam posmam – lēmuma īstenošanai. 

 

Svarīgi neaizmirst: 

• Jebkurš cilvēks, pat, ja viņam ir pieejama visa informācija, var pieņemt lēmumu, kuru 

citi neuzskata par labāko lēmumu. 

• Ir labi, ja atbalstāmajai personai nav jāpieņem sasteigts lēmums, bet realitātē tas ne 

vienmēr ir iespējams (pat tādos nozīmīgos lēmumos kā iespējamās dzīvesvietas izvēle 

vai ārstēšanas iespēju izvēle). Līdz ar to atbalsta personai ir jāizskaidro termiņi. 

• Daudzām personām ar invaliditāti nav lielas pieredzes lēmumu pieņemšanā, viņām var 

trūkt pārliecības, lai pieņemtu lēmumus vai viņām ir nepieciešams citu cilvēku atbalsts 

un palīdzība lēmumu pieņemšanā. 

• Atbalsta personas loma šajā procesā ir ierobežota – viņa apstiprina atbalstāmās 

personas izvēli. Ir svarīgi būt ļoti uzmanīgiem, lai nevirzītu atbalstāmo personu uz 

noteiktu lēmumu, būt atbalstošam, bet ne direktīvam, pat ja atbalstāmās persona 

lēmums varētu būt riskants. 

• Dažas atbalstāmās personas var mainīt savu izvēli vairākas reizes. 

• Dažas atbalstāmās personas vēlēsies paziņot citiem par savu lēmumu. 

• Dažas atbalstāmās personas varētu vēlēties uzrakstīt savu lēmumu un noformēt to kā 

dokumentu vai vienošanos. Ir ieteicams noformēt lēmumu kā dokumentu, ja tiek 

pieņemti svarīgi lēmumi par dzīvību, drošību, veselību vai lēmumi attiecībā uz 

būtiskiem juridiskiem vai finanšu jautājumiem. 
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5) Pieņemtā lēmuma īstenošana  

 

Atbalsta persona palīdz atbalstāmajai personai izpētīt dažādas pieņemtā lēmuma īstenošanas 

iespējas. Lēmumu īstenošana var dot atbalstāmajai personai sajūtu, ka viņa spēj kontrolēt savu 

dzīvi. Tā var būt nozīmīga izmaiņa atbalstāmās personas dzīvē. Daudzos gadījumos 

atbalstāmajai personai būs vajadzīgs atbalsts lēmuma īstenošanā. Tomēr atbalsta personas 

pakalpojums nevar aizstāt citus atbalstāmajai personai nozīmīgus sabiedrībā balstītus sociālos 

pakalpojumus. 

 

Svarīgi neaizmirst: 

• Dažreiz lēmuma īstenošanā var rasties šķēršļi, kas var kavēt lēmuma pieņemšanu 

(naudas trūkums, citu cilvēku negatīva attieksme, sociālā izolācija). Atbalsta 

persona spēs novērtēt, kad rodas šķēršļi, un tas traucēs atbalstāmajai personai 

pieņemt lēmumu. 

• Dažreiz atbalstāmajai personai ir pārliecība un prasmes, lai īstenotu savu 

pieņemto lēmumu bez palīdzības. Viņa var tikai vēlēties, lai atbalsta persona 

palīdzētu uzsākt šo lēmumu pieņemšanas procesu. 

• Atbalsta personai nav jāatbalsta visu atbalstāmās personas lēmumu īstenošana, jo 

daži lēmumi var būt bīstami, riskanti vai neētiski. Tas ir jāizskaidro atbalstāmajai 

personai. 

 

Praktiskie rīki, kas tiek izmantoti šajā lēmumu īstenošanas posmā: 

• Izveidot praktisku rīcības plānu izvēles īstenošanai. 

• Pavadīt atbalstāmo personu lēmumu īstenošanas procesā (palīdzot rakstīt vēstules, 

aizpildot veidlapas, plānojot tikšanās vai jebkuras citas darbības). 

• Sadalīt lēmumu īstenošanas procesu posmos, atkarībā no atbalstāmās personas 

spējām. 

• Palīdzēt atbalstāmajai personai plānot un vadīt sanāksmes. 

• Konsultēt atbalstāmo personu par to, kā sazināties ar dažādām organizācijām.  

• Metode “Bērnu prasmes”. 

• Metode „PATH”. 

• Lai palīdzētu atbalstāmajai personai pārvarēt šķēršļus, atbalsta persona var: 

- iestāties pretapkārtējo līdzcilvēku diskriminējošu attieksmi pret atbalstāmo 

personu (piemēram, naida runas un mobinga gadījumos, vai, ja tiek 

pārkāptas personas tiesības - palīdzēt vērsties pie jurista, iet atbalstāmajai 

personai līdzi uz policiju); 

- mēģināt atrast šķēršļu pārvarēšanas risinājumus. Ja šķērslis ir naudas 

trūkums (piemēram, atbalstāmā persona vēlas iegādāties datoru), vai ir 

lētāks variants? Piemēram, nopirkt lietotu datoru. Vai ir veids, kā iegūt 

atbalstu no citiem? Piemēram, aizņemties naudu no radiniekiem. Vai ir 

alternatīvas? Piemēram, nopirkt planšeti, nevis datoru; 

- kopā ar atbalstāmo personu izmantot risinājumus, kas jau pastāv sabiedrībā. 

Piemēram, ja sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojuma sniedzējs nevēlas 

sniegt pakalpojumu atbalstāmai personai, izmantot sūdzību vai lēmuma 

pārskatīšanas procesu. 
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6) Pieņemtā lēmuma īstenošanas novērtējums 

 

Atbalsta persona palīdz atbalstāmajai personai novērtēt pieņemto lēmumu un tā īstenošanu. 

Novērtējums faktiski caurvij visu lēmumu īstenošanas procesu, un tas sastāv no pārvērtēšanas 

un refleksijām par atbalstāmās personas lēmuma pieņemšanas apstākļiem, izvēli un 

īstenošanas gaitu. Šajā posmā cilvēks var mainīt savu viedokli, mainīt virzienu un tādejādi 

justies vairāk pārliecināts par savu lēmumu.  Pāreja no viena lēmuma pieņemšanas posma uz 

citu lēmumu pieņemšanas posmu ne vienmēr ir lineāra. Refleksijas83 var palīdzēt veidot 

veiksmīgas atbalsta attiecības un attīstīt atbalstāmās personas prasmes. Šis ir arī posms, kad 

atbalsta persona var saņemt atgriezenisko saiti par savu darbu. 

 

Svarīgi neaizmirst: 

• Kļūdīties ir normāli. Tas nenozīmē, ka lēmums bija "nepareizs".  

• Refleksijas palīdz atbalstāmajai personai un atbalsta personai attīstīt savas 

prasmes.  

• Ir svarīgi būt godīgiem šajā lēmumu īstenošanas procesā. 

 

Praktiskie rīki, kas tiek izmantoti šajā lēmumu īstenošanas posmā: 

• Metode „Kas darbojas/ kas nedarbojas”.  

• Metode ”Svinības” (no “Bērnu prasmes”). 

• Pārrunāt ar atbalstāmo personu: 

- par atbalsta personas lomu šajā procesā; 

- vai šis process bija noderīgs atbalstāmajai personai vai nē, ko varētu 

turpmāk izdarīt citādi;  

- vai pēc lēmuma īstenošanas atbalstāmā persona ir apmierināta ar izdarīto 

izvēli; 

- vai ir nepieciešams pieņemt citus lēmumus; 

- kā šis lēmums ietekmēja citus cilvēkus. 

• Pēc kāda laika pārliecināties, vai atbalstāmā persona ir apmierināta ar savu 

īstenoto lēmumu. 

 

2.4. Atbalsta plāns 
 

RC ZELDA izstrādātā atbalsta plāna veidlapa (skatīt 2. pielikumu), kas tiks izmantota 

izmēģinājumprojektā ir balstīta uz RC ZELDA apgūto un līdz šim izmantoto „Learning 

Community for Person Centred Practices” (ASV) atbalsta plānu, kā arī tā ir papildināta ar 

informāciju no „Planning Resource Kit” (Austrālija) atbalsta plāna.  

Katrai atbalstāmajai personai atbalsta plāns tiek izstrādāts, ņemot vērā viņas individuālo 

situāciju un vajadzības.  

Atbalsta plāna aizpildīšana ir ilgtermiņa process, kas sākas ar atbalstāmās personas sākotnējo 

novērtējumu, ka arī ar novērtējumu, vai atbalsta persona, kuru sākotnēji nozīmējis reģionālais 

koordinators, ir piemērota atbalstāmajai personai. Plāna aizpildīšana sākas pirms lēmuma 

pieņemšanas par atbalsta personas pakalpojuma piešķiršanu, bet atbalsta persona var 

papildināt plānu visā izmēģinājumprojekta īstenošanas laikā. Plānošanā ir svarīgi iesaistīt 

 
83Refleksija - apcere, pārdomas, pašnovērošana, personisko domu un pārdzīvojumu analīze. 
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citus cilvēkus no atbalstāmās personas atbalsta loka. Būtu noderīgi, ja atbalsta personai 

izdotos aprunāties ar kādu no atbalstāmās personas atbalsta loka sākotnējā novērtējuma 

posmā. Piemēram, atbalstāmā persona var uzaicināt kādu no sava atbalsta loka pavadīt viņu 

uz pirmo novērtēšanas sanāksmi. Tomēr padziļināta komunikācija notiks pēc lēmuma par 

atbalsta personas pakalpojuma piešķiršanu. 

Plāna aizpildīšanas vadlīnijas  

Ņemot vērā to, ka atbalstītās lēmumu pieņemšanas procesā atbalstāmā persona tiek uzskatīta 

par savas dzīves ekspertu, atbalsta plāns un citi dokumenti nav atbalsta personas 

profesionālais noslēpums. Atbalsta plāns ir dokuments, kuru atbalsta persona un atbalstāmā 

persona veido un izmanto kopā, lai sasniegtu atbalstāmās personas izvirzītos mērķus. Tāpēc ir 

svarīgi izskaidrot atbalstāmajai personai, kāpēc atbalsta plāns ir nepieciešams, kas tajā ir 

uzrakstīts, kā arī pēc tam, kad atbalsta plāns ir sagatavots, piedāvāt atbalstāmajai personai 

plāna kopiju. Tāpat ir ļoti svarīgi rakstīt atbalsta plānu vienkāršā valodā bez profesionāla 

žargona, lietojot vārdus, kurus atbalstāmā persona saprot. Atbalsta plāns nav jāaizpilda uzreiz 

viss. Gluži pretēji, tas tiek aizpildīts pakāpeniski. Atbalsta persona organizē savu darbu un 

vada atbalsta personas pakalpojuma sniegšanā iesaistīto personu intervijas, kuru laikā viņa 

veic piezīmes un aizpilda noteiktas atbalsta plāna daļas, izmantojot dažādas uz personu 

vērstās domāšanas un plānošanas metodes. Atbalsta plāna veidlapā ir arī iekļauti daži padomi 

- jautājumi, kurus atbalsta persona var uzdot atbalstāmajai personai, viņas tuviem draugiem 

un radiniekiem, vai pat sev. 

Atbalsta plāns sākas ar atbalstāmās personas vārdu, kam tas tiek veidots, piemēram: “Jāņa 

plāns” (skatīt 8.attēlu un 2.pielikumu). Galvenē jānorāda tās personas vārds, ar kuru kopā šis 

atbalsta plāns ir izstrādāts. Vairumā gadījumu tas būs pašas atbalsta personas vārds, bet dažos 

gadījumos, ja atbalstāmajai personai ir nozīmīgas komunikācijas problēmas, iespējams, tiks 

ierakstīts dabiskā atbalsta sniedzēja vārds vai abi. 

8. attēls 

Atbalsta plāna titullapa 
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Atbalsta plānā sadaļā “Personu saraksts, kas izveidoja atbalsta plānu” (skatīt 9. attēlu un 

2.pielikumu) tiek atzīmētas visas personas, kurām atbalstāmā persona uzticas, t.i., potenciālie 

dabiskā atbalsta sniedzēji, un kuri var piedalīties atbalsta plāna izveidošanā. Potenciālie 

dabiskā atbalsta sniedzēji var tikt uzaicināti piedalīties kopīgā plānošanas sanāksmē, var 

sniegt informāciju atbalsta personai individuālās tikšanās, vai atbalsta persona var tās intervēt 

pa tālruni. Ņemot vērā, ka šie cilvēki veido atbalstāmās personas dabisko atbalsta sniedzēju 

loku, tad ar viņiem var sazināties krīzes situācijās, bet ir ļoti svarīgi iepriekš atbalstāmajai 

personai lūgt piekrišanu, sazināties ar katru no šīm personām. Tāpat ir jānoskaidro kādā 

gadījumā un kā atbalstāmā persona vēlas organizēt šo komunikāciju, piemēram, atbalstāmā 

persona zvanīs un informēs cilvēkus no saraksta, ka atbalsta persona vēlas  ar viņiem 

sazināties. 

 

9. attēls 

Personu saraksts, kas izveidoja atbalsta plānu  
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Atbalsta plāna attiecību kartē (skatīt 10. attēlu un 2.pielikumu) atspoguļo atbalstāmās 

personas dabiskā atbalsta sniedzējus – esošos ģimenes locekļus, draugus un citus 

atbalstāmajai personai nozīmīgus cilvēkus, kas viņai ir emocionāli tuvi un kam viņa uzticas. 

Atbalsta persona sarunā ar atbalstāmo personu noskaidro viņas viedokli par to, kurus cilvēkus 

atbalstāmā persona gribētu iesaistīt atbalsta plāna izveidošanā. Atbalsta personai jāņem vērā, 

ka, ja atbalstāmā persona dod pozitīvu atbildi par kādu no viņas izvēlētām personām, tas 

nenozīmē, ka, uzklausot šo personu, būs iespējams automātiski iegūt atbalsta plāna 

sastādīšanai noderīgu informāciju. Pirms iekļaut atbalsta plānā dabiskā atbalsta sniedzēja 

sniegto informāciju, ir svarīgi pārbaudīt, kāda ir viņa attieksme pret atbalstāmo personu.  

Jautājumi, ko var izmantot veicot pārbaudi: 

• Nosauciet vismaz 3 lietas, kas Jums patīk šajā personā? 

• Ko Jūs apbrīnojat šajā personā? 

• Pastāstiet, kad Jums pēdējo reizi bija kopā jautri, vai kad jūs kopā labi 

pavadījāt laiku? 

 

Jau pašā atbalsta personas pakalpojuma sniegšanas sākumā ir svarīgi, ka atbalsta persona 

veido pozitīvu komunikāciju, sazinoties ar atbalstāmajai personai nozīmīgiem cilvēkiem, jo, 

pēc tam, atbalsta personai vēlāk būs vieglāk palīdzēt atbalstāmajai personai veidot un attīstīt 

dabiskā atbalsta sniedzēju loku. 

 

10. attēls 

Attiecību karte 
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Atbalsta plāna komplekso vajadzību diagrammas (skatīt 11. attēlu un 2.pielikumu) „Personas 

līmenis” un „Pakalpojumu līmenis” ir pārņemtas no Austrālijā izmantotā Plānošanas resursu 

komplekta (Planning Resource Kit) un ir pielāgots izmēģinājumprojektā izmantotā atbalsta 

plāna vajadzībām. Šie abi instrumenti piedāvā vienkāršu veidu, kā atspoguļot, apkopot un 

vizualizēt informāciju par atbalstāmās personas pamatvajadzībām, un palīdz saskatīt, kā 

atbalstāmās personas pamatvajadzības varētu būt sasaistītas ar pakalpojumiem, kurus 

atbalstāmā persona izmanto. 

 

11. attēls 

Komplekso vajadzību diagrammas 
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„Personas līmenis” attiecas uz atbalstāmās personas situāciju, kas veicina kompleksas 

atbalsta vajadzības (skatīt 12.attēlu un 2.pielikumu). Tas var ietvert invaliditāti, piemēram, 

garīga rakstura traucējumus un/vai fiziskās/medicīniskās vajadzības, atkarību izraisošo vielu 

ļaunprātīgu izmantošanu un izaicinošu uzvedību. Atbalstāmās personas vajadzības ietekmē arī 

vides faktori, piemēram, sociālā izolācija, fiziskā atrašanās vieta (dzīvesvieta) vai ģimenes 

apstākļi. 

Izaicinoša uzvedība: intensīva, bieža vai ilgstoša uzvedība, kas apdraud indivīda vai citu 

cilvēku dzīves kvalitāti un/vai fizisko drošību. Pozitīvas uzvedības atbalsts ir pieeja, kuras 

mērķis ir izprast attiecības starp cilvēka uzvedību un viņa apkārtējo vidi, no bioloģiskās, 

psiholoģiskās un sociālās perspektīvas. Šeit atbalsta persona var mēģināt izprast attiecības 

starp atbalstāmās personas uzvedību un viņa apkārtējo vidi no bioloģiskā, psiholoģiskā un 

sociālā viedokļa. 

Lēmumu pieņemšanas spējas: ir viena no cilvēka pamattiesībām, kas ietver izvēli starp diviem 

vai vairākiem rīcības virzieniem. Šeit atbalsta persona var izpētīt, cik bieži atbalstāmā persona 

pieņem lēmumus pati, vai kāds pieņem lēmumus viņas vietā un kur atbalstāmajai personai ir 

nepieciešams atbalsts. 

 

12. attēls 
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Atbalstāmās personas līmenis 

Ģimenes apstākļi: attiecas uz sociālajiem, kultūras un ekonomiskajiem faktoriem, kas ietekmē 

ģimenes attiecības.  

Garīgā veselība: šeit ir jāapraksta, kā pašreizējā garīgās veselības problēma ietekmē 

atbalstāmās personas domāšanu, emocijas un/vai uzvedību, un, ja tā ir problēma vai tā ir 

viegla, smaga, īslaicīga vai ilgstoša. 

Komunikācijas vajadzības: atbalstāmajām personām, kurām ir grūtības komunikācijā, var būt 

saziņas problēmas, kas ierobežo viņu spēju patstāvīgi piedalīties sabiedrībā un ir nepieciešams 

ievērojams atbalsts no komunikācijas partnera. Šeit var izpētīt, kā atbalstāmā persona 

komunicē, piemēram, atbalstāmā persona komunicē verbāli, izmanto piktogrammas utt. 

Dzīvesvieta: šeit ir jāapraksta, kādas ir atbalstāmās personas attiecības ar vidi, kurā viņas 

fiziski dzīvo: piekļuves šķēršļi (dzīvo laukos un attālās vietās), sociālie šķēršļi (iespēju vai 

sociālo kontaktu trūkums), slikti dzīves apstākļi (pārapdzīvotība, māja ārkārtas stāvoklī). 

Medicīniskās un fiziskās vajadzības: jānoskaidro, vai atbalstāmajai personai ir smagi 

ilgtermiņa fiziskie traucējumu, kas prasa nepārtrauktu atbalstu, tehniskos palīglīdzekļus, un 

piekļuvi dažādiem pakalpojumiem (piemēram, rehabilitācija, aprūpe mājās). 
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Sociālais un ekonomiskais statuss: jānoskaidro, vai atbalstāmajai personai ir vienlīdzīgas 

iespējas nodrošināt labklājību un dzīves kvalitāti, dažādās dzīves jomās, vai viņa cieš no 

nabadzības vai no kādas citas sociālās nevienlīdzības (diskriminācija, ekspluatācija utt.). 

Sociālā izolācija: jānoskaidro, vai atbalstāmajai personai ir jēgpilnu attiecību un intimitātes 

trūkums, kas izraisa sajūtu, ka krīzes laikā neviena nav blakus. Sociālās izolācijas risku 

palielina vardarbība ģimenē, slikta veselība un invaliditāte, dzīve vienatnē, bezdarbs, 

novecošana un transporta trūkums. 

Problēmas ar vielu lietošanu: jānoskaidro, vai atbalstāmā persona lieto alkoholu, narkotikas, 

vai citas psihoaktīvas atkarību izraisošas vielas, kuras var radīt viņai sociālas, psiholoģiskas, 

fiziskas vai juridiskas problēmas. 

Kultūra, reliģija, brīvais laiks: jānoskaidro, vai atbalstāmā persona apmeklē kultūras 

pasākumu un kādas viņai ir apmeklējuma iespējas, kāda ir atbalstāmās personas reliģiskā 

pārliecība/prakse. 

„Pakalpojumu līmenis” attiecas uz valsts, pašvaldību, nevalstiskām, privātām un bezpeļņas 

organizācijām, kas sniedz vispārējos sabiedriskos un sabiedrībā balstītos sociālos 

pakalpojumus (skatīt 13.attēlu un 2.pielikumu).  

 

13. attēls 

Pakalpojuma līmenis 
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Situācija ar pakalpojumiem var būt sarežģīta, jo tie nav visiem pieejami. Tālāk norādītās 

pakalpojumu jomas ir noteiktas kā pamatpakalpojumi personām, kurām ir nepieciešams 

komplekss atbalsts: mājokļa pakalpojums, atkarību speciālista pakalpojumi, izglītība/ 

nodarbinātība, veselības aprūpe, tiesvedība (krimināllietās, administratīvajās vai civillietās), 

aizgādnība, u.c.  

 

Kā strādāt ar diagrammām: 

Lai iegūtu visu nepieciešamo informāciju, kas ir atspoguļota diagrammās, atbalsta persona 

uzdod jautājumus atbalstāmajai personai un/vai personai, kurai viņa uzticas, par katru 

pakalpojumu jomu, kā arī izmanto informāciju, kas ir iegūta, lietojot uz personu vērstās 

domāšanas un plānošanas metodes. Aizpildot diagrammas, tajās nav jāieraksta daudz 

informācijas, var atzīmēt tikai noteiktu pakalpojumu vajadzības esamību vai neesamību un 

uzrakstīt īsu komentāru par vissvarīgāko zem diagrammas, piemēram, "Neuzticas aizgādnim", 

vai "Ir grūtības ar ikmēneša budžeta plānošanu". 

Diagrammas „Pakalpojumu līmenis” aizpildīšanas rezultātā atbalsta persona iegūs priekšstatu 

par visiem atbalstāmajai personai nepieciešamajiem pakalpojumiem, lai nodrošinātu viņas 

ikdienas vajadzības nozīmīgākajās dzīves jomās. Diagrammas „Pakalpojumu līmenis” 

aizpildīšana palīdzēs atbalsta personai saprast, cik labi saņemtie pakalpojumi nodrošina 

atbalstāmās personas pašreizējās vajadzības, kādi varētu būt pieejamie resursi vai šķēršļi, kas 

varētu ietekmēt atbalstītās lēmumu pieņemšanas procesu.  

 

Sākotnējā novērtējumā visa šī informācija palīdzēs atbalsta personai noteikt, kādās jomās 

atbalstāmajai personai nepieciešams atbalsts: tās būs jomas, kurās atbalstāmajai personai ir 

daudz vajadzību, it īpaši, ja viņa nesaņem pietiekami daudz pakalpojumu, lai apmierinātu šīs 

vajadzības. Tas arī palīdzēs noteikt atbalsta personas pakalpojuma sniegšanas atbalsta 

intensitāti izmēģinājumprojektā: 

• ja atbalsta persona konstatēs, ka atbalstāmajai personai nepieciešama lielākā 

daļa pakalpojumu, kas ir atzīmēti diagrammā “Pakalpojumu līmenis”, bet reāli 

viņa nesaņem nevienu, tas nozīmēs, ka atbalsta intensitātes līmenis būs 

maksimāls; 

• ja atbalsta persona konstatēs, ka atbalstāmajai personai nepieciešama vairāk 

nekā puse pakalpojumu, kas ir atzīmēti diagrammā “Pakalpojumu līmenis”, bet 

reāli viņa saņem tikai dažus pakalpojumus, tas nozīmēs, ka atbalsta intensitātes 

līmenis būs vidējs; 

• ja atbalsta persona konstatēs, ka atbalstāmajai personai nepieciešams mazāk 

nekā puse pakalpojumu, kas ir atzīmēti diagrammā “Pakalpojumu līmenis”, un 

reāli viņa saņem vairākus atbilstošus pakalpojumus, tas nozīmēs, ka atbalsta 

intensitātes līmenis būs minimāls. 

Kā jau minēts iepriekš, izpratne par to, kas ir svarīgi atbalstāmajai personai un kas ir svarīgi 

atbalstāmās personas interesēs, ir uz personas vērstās domāšanas un plānošanas metožu 

pielietošanas procesa pamatā, tādēļ šī informācija ir ievietota atbalsta plāna sākumā (skatīt 14. 

attēlu un 2.pielikumu). Atbalsta personai ir nepieciešams aizpildīt šo atbalsta plāna sadaļu 

“Kas ir svarīgi atbalstāmajai personai?” darbā ar atbalstāmo personu sākumā, lai saprastu, kas 
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ir atbalstāmā persona, ko viņa jau ir izvēlējusies darīt savā dzīvē, un kas viņu varētu motivēt 

izvēlēties vienu no iespējamiem dzīves pilnveidošanas variantiem, kā izskatās atbalstāmās 

personas vēlamā dzīve nākotnē. Minētā informācija  palīdzēs atbalsta personai turpmākajā 

viņas darbā, it īpaši, kad atbalsta persona palīdzēs atbalstāmajai personai paust zināmus viņas 

lēmumus un vajadzības citiem cilvēkiem. 

 

14. attēls 

Kas ir svarīgi atbalstāmajai personai? 

 

 

Šī atbalsta plāna sadaļas piezīmju vieta ir noderīga, lai pievienotu konkrētas detaļas, kas šajā 

gadījumā ir saistītas ar to, kas ir svarīgi atbalstāmajai personai. Piemēram, atbalstāmā persona 

saka, ka viņai ir svarīgi klausīties populāras astoņdesmito gadu latviešu dziesmas (šo 

informāciju atbalsta persona ierakstīs atbalsta plānā. Atbalstāmā persona vēlāk paskaidro, ka 

viņa klausījās šīs dziesmas kopā ar savu mirušo vectēvu, kuru viņa ļoti mīlēja (šī informācija 

tiek ierakstīta atbalsta plāna sadaļas piezīmju vietā). 

 

Atbalsta plāna sadaļa “Kāds ir labākais palīgs atbalstāmajai personai?” tiek aizpildīta, 

izmantojot uz personu vērstās domāšanas un plānošanas metodi "Atbilstoša darbinieka 

piemeklēšana" (skatīt 15. attēlu un 2.pielikumu). Lai šajā sadaļā apkopotā informācija būtu 

noderīga, jāmēģina izveidot ļoti konkrēta cilvēka aprakstu, jo bieži atbalstāmā persona saka 

tikai, ka viņai ir vajadzīgs “labs” palīgs. Līdz ar to atbalsta personai ir jāuzdod atbalstāmajai 

personai konkrēti jautājumi, ar kuru palīdzību viņa noskaidros atbalstāmās personas vēlmes, 

piemēram, “Kas ir labs palīgs?”. Tāpat jāņem vērā, ka vienai atbalstāmajai personai "labs" 

nozīmē mierīgu un maigu cilvēku, bet citai tas nozīmē, kas palīgs ir enerģijas pilns un visu 

laiku joko. Šajā sadaļā ir iespējams ievietot arī negatīvus aprakstus, piemēram, "negribu par 
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atbalsta personu blondu sievieti", lai saprastu, no kā labāk izvairīties atbalsta personas 

pakalpojuma sniegšanas laikā. 

15.attēls 

Kāds ir labākais palīgs atbalstāmajai personai? 

 

Ja atbalstāmā persona nevar tieši atbildēt uz šiem jautājumiem, atbalsta persona var izmantot 

citas uz personu vērstās domāšanas un plānošanas metodes, piemēram, "Laba diena/slikta 

diena" un atzīmēt, kādi cilvēki padara atbalstāmās personas dienu labu un kādi cilvēki dienu 

var sabojāt. 

 

Šajā atbalsta plāna sadaļas piezīmju vietā atbalsta persona varētu rakstīt, kāpēc atbalstāmā 

persona izvēlas šos cilvēkus (piemēram, sievietes, nevis vīriešus, enerģiskus, nevis mierīgus 

utt.), un tas varētu būt personisks stāsts par pagātni, vai par to, kā atbalstāmā persona uztver 

informāciju no dažādiem cilvēkiem (īss komunikācijas īpatnību apraksts). Ir svarīgi iekļaut šo 

informāciju atbalsta plānā, lai saprastu, kā citi cilvēki var ietekmēt atbalstāmās personas 

lēmumu pieņemšanu, kādi cilvēki viņai būs labākie dabiskā atbalsta sniedzēji  šajā lēmumu 

pieņemšanas procesā – tas būs nozīmīgi praktiski visos šī procesa posmos, piemēram, kam 

atbalstāmā persona labprāt pastāstīs par saviem sapņiem, kādai personai viņa ticēs, cik daudz 

cilvēku ir iesaistīti viņas dzīvē un kā šie cilvēki var ietekmēt lēmuma īstenošanas procesu utt..  

 

Sākotnējā novērtējumā šī atbalsta plāna sadaļa palīdzēs saprast, vai izmēģinājumprojektā 

reģionālā koordinatora ieteiktā atbalsta persona varētu būt vispiemērotākā konkrētajai 

atbalstāmajai personai, un ja nē, un nav iespējama cita izvēle, kādas varētu būt sekas, riski, 

šķēršļi utt., ja atbalstu sniegs atbalsta persona, kura sākotnēji nešķiet vispiemērotākā. 

Atbalsta plāna sadaļā “Kā labāk atbalstīt atbalstāmo personu?” (skatīt 16.attēlu un 
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2.pielikumu) atbalsta personai ir jāuzraksta ļoti konkrētas darbības, ko dara citi cilvēki 

dažādās situācijās un ļoti konkrēta informācija, kas jāzina citiem (saskarsme ar atbalstāmo 

personu – skolotājai, sociālajam darbiniekam, draugam utt.), lai nodrošinātu, ka atbalstāmās 

personas dzīvē ir lietas, kas ir svarīgas viņai un lietas, kas ir svarīgas viņas interesēs. Šo 

informāciju var iegūt, uzdodot tiešus jautājumus vai izmantojot metodes instrumentus "Laba 

diena/slikta diena", "Kas darbojas un kas nedarbojas", "Ikdienas rituāls". Šajā atbalsta plāna 

sadaļa var būt iekļautas arī dažas lietas par to, kas ir svarīgs atbalstāmās personas interesēs, 

bet specifiskās medicīniskās un drošības vajadzībās neaprakstot detalizēti, jo nākamajā 

atbalsta plāna sadaļā tas tiks aprakstīts. 

 

Iegūtā informācija palīdzēs arī sākotnējā novērtējumā: atbalsta persona sapratīs, kādās 

situācijās un kādās jomās atbalstāmai personai ir nepieciešams atbalsts, lai pieņemtu lēmumu, 

vai īstenotu pieņemto lēmumu. Izveidotais, konkrētu darbību apraksts, palīdzēs noteikt 

iespējamo atbalsta intensitātes līmeni:  

• atbalstāmā persona var darīt daudz ko patstāvīgi, bet retos gadījumos viņai ir 

nepieciešams atbalsts; 

• atbalstāmajai personai ir nepieciešams atbalsts katru nedēļu, bet viņa patstāvīgi tiek 

galā ar savu ikdienas dzīvi; 

• atbalstāmajai personai ir nepieciešams atbalsts ikdienā. 

 

Šī atbalsta plāna sadaļas piezīmju vietā atbalsta persona var minēt papildu detaļu vai darbību 

aprakstus un paskaidrojumus, kāpēc un kā šīs darbības vai informācija var noderēt atbalsta 

sniegšanā atbalstāmajai personai.  

16. attēls 

Kā labāk atbalstīt atbalstāmo personu? 
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Atbalsta plāna sadaļā “Kā labāk atbalstīt personu – veselības un drošības jautājumi” (skatīt 

17.attēlu un 2.pielikums) atbalsta personai ir svarīgi uzzināt dažus faktus par atbalstāmās 

personas veselību, ar kuriem viņa vēlētos dalīties. Piemēram, ja atbalstāmajai personai ir 

smaga astma vai alerģija, vai epilepsija, un apkārtējiem cilvēkiem ir jāzina, kā rīkoties 

alerģiskas reakcijas vai krampju gadījumā. Ja atbalstāmajai personai ir kustību traucējumi, un 

viņai ir nepieciešama fiziska palīdzība, lai pārvietotos. Dažkārt tas var ietvert paasinājuma 

simptomus un padomus, kā rīkoties šāda paasinājuma gadījumā. 

 

Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka atbalstāmajai personai nav pienākuma dalīties ar šo 

informāciju, bet viņa to dara tikai brīvprātīgi un tikai tādā apjomā, kuru uzskata par 

nepieciešamu. Daļu no šīs informācijas atbalsta persona, iespējams, uzzinās tikai vēlāk, 

atbalsta personas pakalpojuma sniegšanas procesā, kad attiecībās būs vairāk uzticības. 

 

17. attēls 

Kā labāk atbalstīt atbalstāmo personu – veselības un drošības jautājumi 

 

Atbalsta personai ir jābūt ļoti delikātai, aizpildot šo atbalsta plāna sadaļu. Piemēram, daudzi 

cilvēki ar psihiatrisku diagnozi var nevēlēties dalīties ar informāciju par to, ne arī izteikt savu 

attieksmi par lietotajiem medikamentu – tie var būt jautājumi, kurus viņi apspriedīs tikai ar 

savu ārstu. Atbalsta personai arī jāatceras, ka viņa nevar veikt vērtējumus, spriedumus vai 

ierosinājumus šajā jomā, to var darīt tikai ārsts. Bet viņa var palīdzēt nodrošināt atbalstāmajai 

personai piekļuvi attiecīgajai informācijai un profesionāliem veselības aprūpes 

pakalpojumiem. 
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Atbalsta plānam papildus pievienotās lapas 

Ņemot vērā katras personas individuālo stāstu un gadījumu, atbalsta persona var pievienot 

atbalsta plānam papildus lapas, kurās iekļauj uz personu vērstās domāšanas un plānošanas 

metožu veidlapas (skatīt 2.pielikumu), piemēram:  

• “Saziņas tabula” un “Izzināšanas žurnāls” tiek iekļauti atbalsta plānā, ja atbalstāmās 

personas komunikācijas veids ir grūti saprotams, vai nav skaidrs, vai atbalstāmā 

persona nesaprot atbalsta personu komunikācijas gaitā; 

• “Vēsture” tiek iekļauti atbalsta plānā, ja ir svarīgi uzzināt un neaizmirst atbalstāmās 

personas stāstu un pagātni, it īpaši, ja pati atbalstāmā persona par to nevar pateikt; 

• “Kas darbojas/ kas nedarbojas” tiek iekļauti atbalsta plānā, ja pastāv dažādi viedokļi, 

kas ietekmē atbalstāmās personas dzīvi, un šie viedokļi ir savstarpēji pretrunīgi; 

• metožu MAPS un PATH dokumentācija (MAPS tiek izmatots, lai organizētu atbalstu 

šeit un tagad; PATH ir orientēts uz nākotni, un arī lieliski noder komandas veidošanai 

un konfliktu risināšanai). 

 

Atbalsta plāna l. sadaļa “Veicamo darbu saraksts” (skatīt 18.attēlu un 1.pileikumu) tiek 

aizpildīta tikai pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta personas pakalpojuma piešķiršanu. Šo 

atbalsta plāna sadaļu katram atbalstāmās personas mērķim, kas prasa lēmuma pieņemšanu, 

sagatavo atsevišķi, Tās aizpildīšana tiek apspriesta ar atbalstāmo personu un viņas dabiskā 

atbalsta sniedzējiem (ja tas ir iespējams), un atbalsta plānā tiek ierakstītas galvenās idejas 

mērķa sasniegšanai. Darba gaitā ir svarīgi atbalsta personai kopā ar atbalstāmo personu 

regulāri atgriezties pie šīs atbalsta plāna sadaļas, lai pārbaudītu, kā noris lēmumu ieviešanas  

process: vai ir kādas grūtības, vai atbalstāmā persona un pārējie procesā iesaistītie atbildīgie 

cilvēki spēj izpildīt savus uzdevumus, vai arī šis lēmumu ieviešanas process ir jāpārskata. 

 

18. attēls 

Veicamo darbu saraksts 
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Vienas lapas raksturojums jeb profils 

 

Vienas lapas raksturojums jeb profils (skatīt 19.attēlu un 3.pielikumu) ir īss, kodolīgs apraksts 

par atbalstāmo personu, vienā lapā ietverot galveno informāciju, kas citiem cilvēkiem ļauj 

labāk iepazīt un izprast atbalstāmo personu, atklājot, kas ir atbalstāmajai personai 

vissvarīgākais un kā vislabāk viņu atbalstīt. 

 

19. attēls 

Vienas lapas profils 

 

 
 

 

Šis raksturojums: 

• ir īss un tā lasīšana neaizņem daudz laika; 

• ir vizuāli pievilcīgs; 

• maina veidu, kā atbalstāmā persona tiek uztverta. 

 

Vienas lapas profils tiek izstrādāts, kad viss atbalsta plāns ir gatavs, un ir savākta visa 

nepieciešamā informācija, var teikt, ka tas ir atbalsta plāna kopsavilkums. Atbalstāmajai 

personai var būt vairāk nekā viens vienas lapas profils atkarībā no vienas lapas profila mērķa, 

piemēram, atbalsta personai vajadzētu atbalstīt atbalstāmo personu lēmumu pieņemšanā 

slimnīcā, bankā, vai policijā utt. Šāds vienas lapas profils ir ļoti noderīgs pārejas periodos, kad 

atbalstāmās personas dzīvē parādās daudz jaunu cilvēku (jauni draugi, jauni speciālisti vai 

aprūpētāji, darba devēji, skolotāji, brīvprātīgie utt.). 
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Vienas lapas profils parasti sastāv no atbalstāmās personas fotoattēla un atbild uz trim 

jautājumiem (skatīt 20.attēlu): 

• Kas ir svarīgi atbalstāmajai personai? 

• Ko citi apbrīno atbalstāmajā personā? 

• Kā vislabāk atbalstāmo personu atbalstīt?  

Tā kā cilvēki mēdz mainīties, tad vienas lapas profilus būtu regulāri jāpārskata un jāatjaunina. 

Vienas lapas profils var tikt pievienots atbalsta plānam un novietots atbalsta plāna sākumā, kā 

atbalsta plāna kopsavilkums. 

 

20. attēls84 

 

 

 

3. Prasības personām, kuras var saņemt atbalsta personas 

pakalpojumu 

Kritēriji, kurus vērtē, nosakot, ka persona var saņemt atbalsta personas pakalpojumu. Tos 

iedala divās grupās: kvalificējošie kritēriji un kvalitatīvie kritēriji. 

 

Kvalificējošie kritēriji: 

 

• personas statuss: 

- vai persona ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis, 

 
84I.Leimane-Veldmeijere, A.Mazapša, A.Pavlovska, S.Skirmante, Rokasgrāmata: Pirmie soļi atbalstītās 

lemtspējas ieviešanā Latvijā, Rīga: RC ZELDA, 2016. gada aprīlis, 72. lpp., http://zelda.org.lv/wp-

content/uploads/ZELDA_LV_.pdf 

http://zelda.org.lv/wp-content/uploads/ZELDA_LV_.pdf
http://zelda.org.lv/wp-content/uploads/ZELDA_LV_.pdf
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- ārzemnieks, kuram izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja, vai piešķirts Eiropas 

Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statuss Latvijas Republikā; 

- Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomiskās zonas valsts vai Šveices 

Konfederācijas pilsonis, kuram ir pastāvīgās uzturēšanās tiesības, ir uzturējies 

Latvijas Republikā vismaz trīs mēnešus vai sešus mēnešus, ja mērķis ir bijis 

darba tiesisko attiecību nodibināšana Latvijas Republikā. 

 

• dzīvesvieta – izmēģinājumprojekta ietvaros pakalpojums tiks nodrošināts tikai tām 

personām, kuras šobrīd dzīvo sabiedrībā. Personām, kuras atrodas ilgstošas sociālās 

aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, pakalpojums netiks nodrošināts.  

 

• vecums – Civillikuma 1408. pants paredz, ka rīcībspēja trūkst nepilngadīgajiem. 

Savukārt saskaņā ar Civillikuma 219. pantu nepilngadība turpinās tik ilgi, kamēr 

persona sasniedz 18 gadu vecumu. Līdz pilngadības sasniegšanai bērnu viņa 

mantiskajās un personīgajās attiecībās pārstāv viņa likumiskie pārstāvji (vecāki, 

audžuvecāki, aizbildņi).85 Tādējādi bērns pats savu rīcībspēju īstenot nevar, bet to var 

pārstāvēt viņu likumiskie pārstāvji. 

Atbalsta personas uzdevums ir sniegt palīdzību lēmumu pieņemšanā, lai pati persona 

var pieņemt patstāvīgu lēmumu. Tā kā nepilngadīgām personām nav patstāvīgu 

lēmumu pieņemšanas tiesību (rīcībspējas), tad atbalsta personas pakalpojumu 

iespējams sniegt tikai pilngadīgām personām.  

 

• smaga vai ļoti smaga invaliditāte (II vai I invaliditātes grupa) – invaliditātes grupas 

esamību apliecina invaliditātes apliecība, kuru izsniegusi VDEĀVK.  

 

• garīga rakstura traucējumu esamība – atbalstītā lemtspēja tiek uzsvērta kā alternatīvs 

mehānisms rīcībspējas ierobežošanai, kas pārsvarā tiek piemērota personām ar garīga 

rakstura traucējumiem. Tā pamatā ir pieņēmums, ka personām ar garīga rakstura 

traucējumiem ir apgrūtinātas spējas un prasmes pieņemt patstāvīgus lēmumus. Garīga 

rakstura traucējumu esamību var pierādīt ar izziņu no psihiatra, kuru pieprasa pati 

persona un kurā norādīta vispārīga informācija par to, ka personai ir garīga rakstura 

traucējumi, bet neiekļaujot konkrētu diagnozi. 

 

Kvalitatīvie kritēriji: 

 

• traucējumu radītie šķēršļi – ikviena sabiedrībā balstīta sociāla pakalpojuma 

nodrošināšanā, ir nepieciešams izvērtēt katras konkrētās personas vajadzības. Arī 

attiecībā uz atbalsta personas pakalpojumu ir jābūt sastādītam atbalsta plānam, kurā 

norādītas personas stiprās puses, resursi, talanti un viss, kas stiprina personas 

autonomiju, arī ņemot vērā personas drošībai un veselībai nepieciešamo, lai tā varētu 

pilnvērtīgi dzīvot sabiedrībā. Veidojot atbalsta plānu, tiek noteikts arī, kādās jomās 

būtu nepieciešams atbalsts. Tomēr jānorāda, ka izvērtējumam ir jābūt elastīgam un 

mainīgam, pieņemot, ka personas spējas un dzīves situācijas mainās. 

 

• persona vērsta uz sadarbību – uz personu vērstās domāšanas un plānošanas pamatā ir 

pieņēmums, ka ikviena persona ir motivēta sasniegt savus mērķus. Līdzšinējās 

 
85 Civillikuma 177. panta pirmā daļa. Civillikums paredz iespēju, ka persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu, 

var tikt atzīta par pieaugušu, tomēr tie ir izņēmuma gadījumi un netiek piemēroti attiecībā uz personām ar garīga 

rakstura traucējumiem. 
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sistēmas problēma saistīta ar pieņēmumu, ka personas motivācija tiek noteikta 

atbilstoši sociālā darbinieka vai bāriņtiesas, nevis pašas personas izvirzītajiem 

mērķiem un priekšstatiem. 

Atbalsta personas uzdevums ir noskaidrot, kādi ir pašas personas mērķi, kādi ir 

pieejamie resursi šo mērķu sasniegšanai un kādi resursi ir vēl nepieciešami. Līdz ar to 

lēmumu par savu dzīvi persona pieņem pati. 

Papildus tam ir jāņem vērā, ka atbalstītās lemtspējas pamatā ir savstarpēja sadarbība 

un uzticība starp atbalsta sniedzēju un atbalsta saņēmēju. Šajās attiecībās prioritāras ir 

atbalsta saņēmēja vēlmes. Tādējādi, ja atbalstāmā persona nevar sadarboties ar atbalsta 

personu, nepieciešams meklēt citu atbalsta personu. Tāpat ikvienam ir tiesības 

atteikties no atbalsta personas, neradot negatīvas sekas atbalsta saņēmējām. 

 

4. Prasības personām, kuras var sniegt atbalsta personas 

pakalpojumu  

Lai gan citu valstu īstenotajos pilotprojektos, ir uzsvērts, ka atbalsta persona var būt ikviens, 

ja vien pastāv uzticības pilnas attiecības starp atbalstāmo personu un atbalsta personu, tomēr 

arī RC ZELDA analizētajos pilotprojektos ne reti tiek izvirzītas prasības atbalsta personām 

(piemēram, respektēt atbalstāmās personas tiesības pieņemt lēmumus u.c.). 

Atbalstu lēmumu pieņemšanā var sniegt gan dabiskie atbalsta sniedzēji86, gan profesionāli 

atbalsta sniedzēji. Ņemot vērā to, ka Latvijā trūkst profesionālu atbalsta personu un to, ka 

daudzām personām ar garīga rakstura traucējumiem nemaz nav dabisko atbalsta sniedzēju, 

RC ZELDA izstrādātajā atbalsta personas pakalpojuma modelī paredzēts, ka vispirms tiks 

sagatavoti un atbalsta sniegšanā iesaistīti tikai profesionālie atbalsta sniedzēji.  

Izmēģinājumprojektā aizgādnis nevar kļūt par atbalsta personu. Pirmkārt, tādēļ, ka 

pakalpojumu sniegs profesionālas atbalsta personas. Otrkārt, pastāv ētikas un interešu 

konfliktu novēršanas normas, kas liedz aizgādnim vienlaicīgi būt arī par atbalsta personu. 

Treškārt, aizgādnība un atbalstītā lemtspēja ir divi principiāli atšķirīgi mehānismi: aizgādnība 

ir aizvietotā lemtspēja, kas tiek īstenota caur rīcībspējas ierobežošanu, savukārt atbalsta 

persona darbojas tikai saskaņā ar pašas personas pieņemtajiem lēmumiem un rīcībspēja kā 

tāda netiek apšaubīta.  

Taču neskatoties uz to, atbalsta personu uzdevums būs arī apzināt, veidot un strādāt ar 

atbalstāmās personas dabisko atbalsta loku. 

 

Prasības personām, kuras var sniegt atbalsta personas pakalpojumu: 

 

1) Profesionālā pieredze un izglītība 

 

Profesionālajiem atbalsta sniedzējiem būtu jābūt ar augstāko izglītību tiesību zinātnēs, 

sociālajā darbā, psiholoģijā vai arī citās sociālajās vai humanitārajās zinātnēs. Strādājot par 

atbalsta personu, nepieciešama kritiskā domāšana, kā arī nepieciešamas spējas un 

kompetences analizēt situāciju, strādāt komandā, pieņemt lēmumus, komunicēt, risināt 

problēmas, kā arī nepieciešams pārzināt jomu, kurā persona strādās. Turklāt atbalsta personai 

jābūt ar augstiem ētiskajiem standartiem. Norādītās spējas, prasmes un kompetences 

 
86 Dabiskie atbalsta sniedzēji var būt tuvi draugi, tuvinieki, kaimiņi, paziņas, kuriem atbalstāmā persona uzticas. 
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iespējams iegūt tikai, apgūstot kādu no iepriekš norādītajām augstākās izglītības 

programmām.  

 

2) Pamatprasmes un pieredze komunikācijā ar personām ar garīga rakstura 

traucējumiem 

 

Veiksmīgai sadarbībai ar atbalstāmo personu nepieciešams pārzināt intelektuālās attīstības 

traucējumu un psihisko saslimšanu raksturīgākās izpausmes, lai izvēlētos efektīvāko 

komunikācijas un problēmu risināšanas veidu. Tāpat vēlamas zināšanas par alternatīvo 

komunikāciju un pamatiemaņas informācijas sagatavošanā un sniegšanā vieglajā valodā.  

 

3) Valodu prasmes 

 

Neskatoties uz to, ka Latvijā oficiālā valsts valoda ir latviešu valoda, kvalitatīvai atbalsta 

pakalpojuma sniegšanai nepieciešams nodrošināt informāciju tādā valodā, kāda atbalsta 

saņēmējam ir vieglāk saprotama. Turklāt daļai no personām, kurām ir intelektuālās attīstības 

traucējumi, nav nepieciešamo prasmju un iemaņu, lai apgūtu citu valodu. Ņemot vērā iepriekš 

minēto, atbalsta personai būtu nepieciešams pārzināt latviešu un krievu valodu87. Citu valodu 

zināšanas ir vēlamas, lai atbalsta persona varētu pilnveidot savas zināšanas par atbalsta 

personas darbības principiem un atbalstītās lemtspējas institūtu citu valstu praksēs. 

 

4) Atbalsta personas darbam nepieciešamā zināšanu profesionālā pilnveide 

 

Kvalitatīva, mūsdienīga, cilvēktiesību standartiem un atbalsta saņēmēja vēlmēm atbilstoša 

pakalpojuma sniegšanai ir nepieciešama regulāra zināšanu pilnveide. Atbalsta personas 

kandidātam ir jābūt gatavam apgūt jaunas zināšanas, jābūt vēlmei pilnveidoties un attīstīt 

savas iemaņas. Pirms atbalsta sniegšanas uzsākšanas atbalsta personai būtu jāiepazīstas ar 

ANO Konvenciju, Latvijā spēkā esošā rīcībspējas institūta regulējumu un jāapgūst uz personu 

vērstās domāšanas un plānošanas pamatmetodes (piemēram: Attiecību karte, Kas ir svarīgi 

personai/ Kas ir svarīgi personas interesēs un Kas darbojas/nedarbojas), kuru apgūšana palīdz 

novērtēt atbalstāmās personas stiprās un vājās puses, kas ļauj izprast, kā cilvēku labāk 

atbalstīt. 

 

5) Saskarsmes prasmes  

 

Jāatceras, ka atbalsta personas un atbalstāmās personas attiecībās ir jāpastāv uzticībai un 

sākumā var paiet laiks, kamēr izdodas izveidot uzticības pilnas attiecības. Tāpēc ir svarīgi, lai 

atbalsta personai būtu vēlme strādāt ar personām ar garīga rakstura traucējumiem. Atbalsta 

personai jābūt iecietīgai pret personām ar garīga rakstura traucējumiem un “jātic, ka personas 

ar garīga rakstura traucējumiem spēj pieņemt lēmumus”88. 

 

6) Ētikas prasības  

 

 
87 Krievu valodas zināšanas ir vēlamas, jo personas ar garīga rakstura traucējumiem (īpaši personām ar 

intelektuālās attīstības traucējumiem), kuru dzimtā valoda ir krievu valoda, bieži vien nepārvalda valsts valodu 

vispār, vai nepārvalda tādā līmenī, lai spētu efektīvi komunicēt. Turklāt Latvijā nav izveidotas latviešu valodas 

apmācības programmas personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem.  
88 Šādu atbalsta personai nepieciešamu īpašību iesaka Austrālijā, Viktorijas štatā īstenotā pilotprojekta ietvaros 

izveidotā rokasgrāmata – Disability Services. Supporting decission making. A guide to supporting people with 

disability to make their own decissions. 2012. Pieejams: http://www.dhs.vic.gov.au/about-the-

department/documents-and-resources/policies,-guidelines-and-legislation/supporting-decision-making-guide  

http://www.dhs.vic.gov.au/about-the-department/documents-and-resources/policies,-guidelines-and-legislation/supporting-decision-making-guide
http://www.dhs.vic.gov.au/about-the-department/documents-and-resources/policies,-guidelines-and-legislation/supporting-decision-making-guide
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Atbalsta persona savā darbā respektē atbalstāmās personas personību, godu un cieņu. Tāpat 

atbalsta persona respektē atbalstāmās personas vērtības un mērķus, kā arī respektē 

atbalstāmās personas cilvēktiesības, tiesības uz privāto dzīvi, konfidencialitāti un autonomiju. 

Atbalsta persona respektē atbalstāmās personas iespējamās individuālās un kultūras 

atšķirības saistībā ar personas invaliditāti, veselības traucējumiem, dzimumu, seksuālo 

orientāciju, rasi, etnisko piederību, nacionālo piederību, vecumu, reliģisko piederību, valodu, 

sociālo statusu un ekonomisko stāvokli.  

 

Atbalsta personai ir jāizprot lēmumu pieņemšanas process – jāzina sava loma un savas 

darbības robežas. Atbalsta personai ir jāapzinās savas vērtības tā, lai neuzspiestu tās 

atbalstāmajai personai. Savā darbā atbalsta personai jāizvairās no iespējamiem interešu 

konfliktiem un, ja tādi rodas, jāinformē atbalsta pakalpojuma reģionālais koordinators vai 

projekta vadītājs. 

 

5. Atbalstāmo personu piesaistes kārtība 

Uzsākot atbalsta personas pakalpojuma ieviešanu, pakalpojuma administrators nodrošina 

sabiedrības informēšanas kampaņu, plānojot atbilstošākās metodes iedarbīgākos veidus 

potenciālās atbalsta personas pakalpojuma mērķa grupas sasniegšanai un uzrunāšanai. 

Pakalpojuma administrators informē par atbalsta personas pakalpojumu pašvaldību sociālos 

dienestus, bāriņtiesas, ambulatoros garīgās veselības aprūpes centrus un NVO, (kas pārstāv 

personas ar invaliditāti) (skatīt 21.attēlu). Uzsākot atbalsta personas pakalpojuma ieviešanu, 

pakalpojuma administrators veic sekojošas aktivitātes sabiedrības informēšanai un attiecīgi 

atbalstāmo personu piesaistei: 

• informē par atbalsta personas pakalpojumu visu pašvaldību sociālos dienestus, 

bāriņtiesas, ambulatoros garīgās veselības aprūpes centrus un NVO, kas pārstāv 

personas ar invaliditāti, elektroniski nosūtot informāciju par atbalsta personas 

pakalpojumu saturu un saņemšanas iespējām attiecīgajām iestādēm;  

• izveido informatīvu plakātu un bukletu, arī vieglajā valodā, par atbalsta personas 

pakalpojumu, kas elektroniski tiek nosūtīti augstākminētajām iestādēm ar lūgumu tos 

izvietot savas iestādes telpās, kur tas ir iespējams veicinot informācijas pieejamību 

sabiedrībai par atbalsta personas pakalpojumu; 

• organizē informatīvus seminārus, kuros pašvaldību sociālo dienestu darbinieki, 

bāriņtiesu darbinieki, ambulatoros garīgās veselības aprūpes centru speciālisti, 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēji, NVO, (kas pārstāv personas ar 

invaliditāti), un citi interesenti tiek iepazīstināti ar atbalsta personas pakalpojumu. 

Semināri tiek organizēti ne retāk kā reizi gadā, informējot par atbalsta personas 

pakalpojuma aktualitātēm. Iepazīstināšana ar atbalsta personas pakalpojuma 

aktualitātēm var tikt organizēta arī, piemēram, LM rīkoto ikgadējo reģionālo semināru 

ietvaros; 

• regulāri uztur un aktualizē informāciju par atbalsta personas pakalpojumu savā 

interneta mājaslapā, kā arī sociālo tīklu profilos, ja atbalsta personas pakalpojuma 

administratoram tādi ir izveidoti. Informācija tiek piedāvāta arī vieglajā valodā. 

 

Izmēģinājumprojektā mērķa grupas sasniegšana plānota, informējot pašvaldību sociālos 

dienestus un aicinot apzināt potenciālās atbalstāmās personas, kuras varētu iesaistīt 

izmēģinājumprojektā. Uzsākot izmēģinājumprojektu, pakalpojuma administrators pirmajā 

mēnesī organizē piecus reģionālos seminārus par atbalsta personas pakalpojumu un 

izmēģinājumprojekta norisi. Reģionālajos semināros piedalās pašvaldību sociālo dienestu 
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darbinieki, bāriņtiesu darbinieki, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēji, NVO (kas 

pārstāv personas ar invaliditāti) un citi interesenti.  

 

 

 

 

21.attēls 
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Īstenojot izmēģinājumprojektu (skatīt 21.attēlu): 

• potenciālā atbalstāmā persona pati var vērsties pie pakalpojuma administratora. 

Pakalpojuma administratora uzdevums ir skaidrot potenciālajai atbalstāmajai personai 

atbalsta personas pakalpojuma saturu un saņemšanas iespējas, skaidrojot, kādu atbalstu 

atbalstāmā persona var saņemt no profesionālās atbalsta personas un iepazīstinot ar 

līgumu, kas tiek parakstīts starp atbalsta personu un atbalstāmo personu. Ja potenciālā 

atbalstāmā persona izsaka vēlēšanos saņemt atbalsta personas pakalpojumu, pakalpojuma 

administrators aicina potenciālo atbalstāmo personu uzrakstīt iesniegumu, kurā tiek lūgts 

piešķirt atbalsta personas pakalpojumu; 

• potenciālā atbalstāmā persona pati var vērsties savas pašvaldības sociālajā dienestā, vai 

sociālais darbinieks informē potenciālo atbalstāmo personu par atbalsta personas 

pakalpojumu un iespēju saņemt palīdzību no profesionālas atbalsta personas. Ja potenciālā 

atbalstāmā persona vēlas saņemt atbalsta personas pakalpojumu, sociālais darbinieks 

iesaka potenciālajai atbalstāmajai personai vērsties pie pakalpojuma administratora, lai 

uzzinātu par iespējām saņemt atbalsta personas pakalpojumu; 

• bāriņtiesa var informēt savā redzeslokā esošās potenciālās atbalstāmās personas, kurām 

varētu būt nepieciešams atbalsta personas pakalpojums un ieteikt vērsties pie pakalpojuma 

administratora, lai uzzinātu par iespējām saņemt atbalsta personas pakalpojumu; 

• NVO, kuras pārstāv personu ar invaliditāti tiesības un intereses, var informēt savus 

biedrus un savā redzeslokā esošās potenciālās atbalstāmās personas, un ieteikt vērsties pie 

pakalpojuma administratora, lai uzzinātu par iespējām saņemt atbalsta personas 

pakalpojumu; 

• ambulatorie garīgās veselības aprūpes centri var informēt savus klientus, kuriem būtu 

nepieciešams atbalsta personas pakalpojums, par šādu pakalpojumu un iesaka vērsties pie 

pakalpojuma administratora, lai uzzinātu par iespējām saņemt atbalsta personas 

pakalpojumu. 

 

Visos iepriekšminētajos gadījumos, kad potenciālā atbalstāmā persona, pēc citu iestāžu 

ieteikuma, vērsusies pie pakalpojuma administratora, pakalpojuma administrators izskaidro 

potenciālajai atbalstāmajai personai atbalsta personas pakalpojuma saturu un nodrošināšanas 

iespējas, izskaidrojot, kādu atbalstu atbalstāmā persona var saņemt no profesionālās atbalsta 

personas, kā arī iepazīstinot ar līgumu, kas tiek parakstīts starp atbalsta personu un atbalstāmo 

personu. Ja potenciālā atbalstāmā persona izsaka vēlēšanos saņemt atbalsta personas 

pakalpojumu, pakalpojuma administrators aicina potenciālo atbalstāmo personu uzrakstīt 

iesniegumu, kurā tiek lūgts piešķirt atbalsta personas pakalpojumu. 

 

6. Atbalsta jomu loks 

Lai sekmīgi varētu īstenot izmēģinājumprojektu, nepieciešams nodefinēt atbalsta jomas, kurās 

tiks sniegts atbalsts. Atbalsta jomu noteikšana var kalpot dažādiem mērķiem. Piemēram, no 

citu valstu prakses89 secināms, ka, ja atbalsta personu piešķir tiesa, tad attiecīgi tiesa arī var 

norādīt, kurā jomā atbalstāmajai personai nepieciešams atbalsts lēmumu pieņemšanā, vai, ja 

atbalstāmajai personai piesaista vairākas atbalsta personas, tiesa var norādīt, kurās atbalsta 

jomās un kurš cilvēks sniedz šo atbalstu. Taču arī tad, ja ir izveidots tāds atbalstītās 

lemtspējas mehānisms, kur nav nepieciešama tiesa atbalsta personas iecelšanai, ir ieteicams, 

 
89 Kanāda (provinces – Saskačevena, Alberta), Itālija (Ieva Leimane-Veldmeijere, Annija Mazapša, Aleksandra 

Pavlovska, Santa Skirmante, Rokasgrāmata: pirmie soļi atbalstītās lemtspējas ieviešanā Latvijā [online]. 8-11. 

lpp. Pieejams: http://zelda.org.lv/wp-content/uploads/ZELDA_LV_.pdf.) 

http://zelda.org.lv/wp-content/uploads/ZELDA_LV_.pdf
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pirms atbalsta uzsākšanas, kopā ar atbalstāmo personu izvērtēt, kurās jomās atbalstāmajai 

personai nepieciešams atbalsts, lai labāk veidotu  turpmāko sadarbību. 

 

Iegūtā informācija par atbalstāmās personas atbalsta jomām turpmākajā atbalstāmās personas 

un atbalsta personas sadarbības laikā var būt nozīmīgs palīgs gan atbalsta personas darba 

kvalitātes novērtēšanā, gan atbalstāmās personas galveno vajadzību un sasniegumu analīzē, kā 

arī tas var palīdzēt pamanīt izmaiņas atbalsta sniegšanas procesā. 

 

Izanalizējot citu valstu pieredzi, tika konstatēts, ka praksē pastāv dažādas atbalsta jomu 

klasifikācijas. Piemēram, Kanādas bezpeļņas sabiedriskā organizācija “Nidus personiskās 

plānošanas resursu centrs” (Nidus Personal Planning Resource Centre)90 piedāvā cilvēkiem 

ar invaliditāti palīdzību sastādīt pārstāvības līgumus, un līguma pamatvariantā nosaka šādas 

atbalsta jomas: 

1) veselības aprūpes jautājumi; 

2) sociālās aprūpes jautājumi;  

3) juridiskie jautājumi; 

4) ikdienas finanšu jautājumi. 

 

Savukārt Širlejs Verners (Shirley Werner) rakstā “Personas ar intelektuālās attīstības 

traucējumiem: literatūras par lēmumu pieņemšanu kopš Konvencijas par personu ar 

invaliditāti tiesībām pārskats” (Individuals with Intellectual Disabilities: A Review of the 

Literature on Decision-Making since the Convention on the Rights of People with Disabilities 

(CRPD))91, norāda, ka, veicot modeļu, kas vērsti uz atbalstu lēmumu pieņemšanā, izpēti un 

pamatojoties uz dažādu projektu praksi, tika izveidota šādu atbalsta jomu klasifikācija: 

1) pāreja uz pieaugušo dzīvi; 

2) pašaizstāvība; 

3) lēmumi saistībā ar dzīvesvietu; 

4) lēmumi, kuri saistīti ar darbu; 

5) lēmumi, kuri saistīti ar veselību; 

6) lēmumi, kuri saistīti ar seksualitāti un grūtniecību; 

7) lēmumi par piedalīšanos pētījumos. 

 

ASV izdotajā grāmatā “Praktiskā rokasgrāmata juristiem: Soļi atbalstam lēmumu 

pieņemšanā”92 atbalsts lēmumu pieņemšanā tiek sasaistīts ar atbilstošām atbalstāmās personas 

vajadzību jomām: 

1) finanšu vadība (kas ietver ne tikai prasmes rīkoties ar naudu, bet arī prasmi atpazīt 

situācijas, kad atbalstāmo personu ekspluatē); 

2) veselības aprūpe (lēmumu pieņemšana par ārstēšanos un uzticēšanos ārstēšanai un 

veselīgam dzīvesveidam); 

3) attiecības (dažādām cilvēku grupām pieņemama uzvedība, drošu lēmumu pieņemšana 

par laulībām un seksuālajām attiecībām); 

 
90 Organizācijas Nidus mājaslapa: http://www.nidus.ca/. 
91  Werner Sh. Individuals with Intellectual Disabilities: A Review of the Literature on Decision-Making since 

the Convention on the Rights of People with Disabilities (CRPD). Public Health Reviews. 2012. Vol. 34 (2).  1.-

27. lpp. Pieejams: 

https://publichealthreviews.biomedcentral.com/track/pdf/10.1007/BF03391682?site=publichealthreviews.biome

dcentral.com 
92 Practical Tool for Lawyers: Steps in Supporting Decision-Making [online]. Pieejams: 

http://supporteddecisionmaking.org/sites/default/files/PRACTICALGuide.pdf  

http://www.nidus.ca/
https://publichealthreviews.biomedcentral.com/track/pdf/10.1007/BF03391682?site=publichealthreviews.biomedcentral.com
https://publichealthreviews.biomedcentral.com/track/pdf/10.1007/BF03391682?site=publichealthreviews.biomedcentral.com
http://supporteddecisionmaking.org/sites/default/files/PRACTICALGuide.pdf
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4) dzīve sabiedrībā (neatkarīga dzīve bez kaitējuma vai traumu riska, drošas un tīras 

mājas uzturēšana, vietējās kopienas resursu izmantošana); 

5) personīgi pieņemtie lēmumi (izpratne un līdzcilvēku un sabiedrības informēšana par 

saviem lēmumiem juridiskos jautājumos; personas, kura pārstāvēs atbalstāmās 

personas intereses un atbalstīs viņu lēmumu pieņemšanā, izvēle; līdzcilvēku un 

sabiedrības informēšana par savām vēlmēm, tostarp vēlmi balsot; izpratne par savas 

uzvedības tiesiskajām sekām); 

6) nodarbinātība; 

7) personīgā drošība (riski ikdienas dzīvē, kā atpazīt un izvairīties no vardarbības, ko 

darīt bīstamā situācijā). 

 

Citās valstīs īstenoto pilotprojektu pieredze liecina, ka ieteicamajā atbalsta jomu lokā iekļaut 

arī pašaizstāvību, kas ir nozīmīgs elements atbalstītās lēmumu pieņemšanas procesā93. 

Pašaizstāvībai ir būtiska loma cilvēku ar invaliditāti pašnoteikšanās stiprināšanā un 

pašapziņas celšanā. Atbalstāmās personas pašaizstāvības prasmju attīstība garantē, ka atbalsta 

process lēmumu pieņemšanā nekļūs par formalitāti vai kārtējo pakalpojumu, kura ietvaros 

lēmumus nepieņem pats cilvēks, bet pakalpojuma sniedzējs. 

 

Papildus iepriekš minētajam atbalsta jomu lokā ieteicams iekļaut arī sociālās aprūpes jomu, jo 

personām ar invaliditāti tā ir ļoti svarīga dzīves joma, kurā lēmumi tiek pieņemti katru dienu. 

Somijā atbalsts lēmumu pieņemšanā šajā jomā ir palīdzējis sasniegt atbalstāmajām personām 

ievērojamus rezultātus94. 

 

Veidojot savstarpējās attiecības, atbalsta personai ar atbalstāmo personu sadarbības procesa 

sākumā un arī vēlāk, ir iespēja izmantot dažādus instrumentus, kuri palīdz noteikt 

nepieciešamā atbalsta jomas. Visnoderīgākais, vienkāršākais un viegli apgūstamākais 

instruments ir uz personu vērstās domāšanas un plānošanas metodes, ko RC ZELDA ir 

izmantojusi savā darbā 2015.-2016. gadā, nodrošinot atbalstu lēmumu pieņemšanā. Ņemot 

vērā RC ZELDA pieredzi, atbalsta jomu noteikšanai pilnībā pietiek ar uz personu vērstās 

domāšanas un plānošanas metodēm, jo to apgūšanai atbalsta personai nav nepieciešama 

speciāla izglītība. Lielākajā daļā gadījumu, vispusīgā informācija, ko atbalsta persona iegūst, 

izmantojot uz personu vērstās domāšanas un plānošanas instrumentus (piemēram, “laba 

diena/slikta diena” vai “ikdienas rutīna”) ir pietiekama nepieciešamo atbalsta jomu 

noteikšanai un lēmuma pieņemšanai, lai uzsāktu atbalsta sniegšanu.  

 

Saskaņā ar RC ZELDA līdzšinējo pieredzi atbalsta sniegšanā, atbalstāmajām personām bieži 

ir jāpieņem lēmumi, kuri skar divas vai vairākas jomas vienlaicīgi. Piemēram, atbalstāmās 

 
93 “Lai varētu pieņemt savus personīgos lēmumus, nepieciešams saņemt apmācību, atbalstu, vingrināties 

sociālajās lomās. Tas arī prasa no ģimenes locekļiem, tiem, kuri rūpējas par cilvēku ar invaliditāti, 

profesionāļiem un citiem, atzīt faktu, ka cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem var pieņemt savus lēmumus.” 

Key Elements of a System for Supported Decision-Making. Position Paper of Inclusion Europe [online]. 

Pieejams: 

http://www.supporteddecisionmaking.org/sites/default/files/Key%20Elements%20of%20a%20System%20for%2

0Supported%20Decision-Making.pdf  
94 Piemēram, projekts “Pašvadīts atbalsts” (“Self-Directed Support”) Somijā (Service Foundation for People with 

an Intellectual Disability in Finland, 2010-2013) bija vērsts uz tāda atbalsta modeļa lēmumu pieņemšanā 

sociālās aprūpes jomā izveidošanu, lai cilvēks ar invaliditāti varētu pats izvēlēties, kāda veida atbalsts viņam vai 

viņai nepieciešams un varētu piedalīties šo pakalpojumu organizēšanā. Procesa centrā vienmēr atrodas cilvēks ar 

invaliditāti, bet pats process tiek īstenots sešos posmos: 1) uz personu vērstā plānošana; 2) vajadzību novērtēšana 

atbalstam; 3) personīgā budžeta izveidošana; 4) atbalsta plāna sastādīšana 5) atbalsta personalizēšana; 6) 

novērtēšana. (Eriksson S. Personal Budgeting in Municipal Disability Services [online]. 2014. 103 lpp. 

Pieejams: http://www.centreforwelfarereform.org/library/by-az/selfdirected-support-in-finland.html ) 

http://www.supporteddecisionmaking.org/sites/default/files/Key%20Elements%20of%20a%20System%20for%20Supported%20Decision-Making.pdf
http://www.supporteddecisionmaking.org/sites/default/files/Key%20Elements%20of%20a%20System%20for%20Supported%20Decision-Making.pdf
http://www.centreforwelfarereform.org/library/by-az/selfdirected-support-in-finland.html
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personas, kura iepriekš dzīvojusi institūcijā, lēmums dzīvot patstāvīgi sabiedrībā, praktiski 

skar visas dzīves jomas (juridisko, finanšu, ikdienas dzīves jautājumu, veselības aprūpes 

jomu, sociālo pakalpojumu jomu un atbalsta loka veidošanu), bet, piemēram, lēmumi, saistībā 

ar mantojuma pieņemšanu vai nepieņemšanu pēc tuvinieka nāves, iekļauj sevī vienlaicīgi 

lēmumus gan finanšu jomā, gan komunikācijas ar citiem cilvēkiem jomā. 

 

RC ZELDA īstenotajā pilotprojektā atbalsta jomas, kurās tika nodrošināts atbalsts, tika 

noteiktas, balstoties uz Kanādas pieredzi, un atbalsts tika sniegts šādās jomās - juridiskajā, 

finanšu, ikdienas dzīves jautājumu, veselības aprūpes jomā (tikai attiecībā uz veselības 

aprūpes pieejamību) un atbalsta loka veidošanā. Šajās jomās sniedzamā atbalsta apjoms tika 

noteikts kopā ar atbalstāmo personu, plānojot atbalsta sniegšanu un sagatavojot atbalsta 

plānu.95  

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Latvijā izmēģinājumprojektā atbalsta personas pakalpojuma 

ietvaros atbalstāmajām personām sniedzams atbalsts šādās jomās: 

  

1)  Juridiskā palīdzība: 

• atbalsta sniegšana atbalstāmajai personai, lai tā precīzāk izprastu savas tiesības un 

pienākumus, nodrošinot informētu lēmuma pieņemšanu. Īpaši svarīgi tas ir jautājumos 

par saistību uzņemšanos vai nepieciešamību vērsties valsts un pašvaldības iestādēs; 

• tādu lēmumu tiesisko seku izskaidrošana, kas rada saistības pret trešajām personām; 

• ar rīcībspējas ierobežojumu pārskatīšanu un atjaunošanu saistītie jautājumi, kas ietver 

dokumentu sagatavošanu tiesai un nepieciešamības gadījumā pārstāvības 

nodrošināšanu tiesā; 

• atbalsta sniegšana tiesību un interešu pārstāvībā valsts un pašvaldību iestādēs, tajā 

skaitā, attiecībā uz pieeju sociālajiem pakalpojumiem un ar dzīvesvietu saistītiem 

jautājumiem; 

• juridiskā palīdzība administratīvo aktu, citu valsts un pašvaldību iestāžu lēmumu un 

tiesas nolēmumu pārsūdzēšanā; 

• atbalsta sniegšana atbalstāmajai personai, ja tā, cietusi no noziedzīga nodarījuma, vai 

pati izdarījusi administratīvu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu; 

• u.c.. 

 

2)  Finanšu joma, (t.sk., budžeta plānošana un īpašumu pārvaldīšanas jautājumi): 

• iknedēļas vai ikmēneša budžeta plānošana (atkarībā no atbalstāmai personai 

nepieciešamā atbalsta intensitātes); 

• atbalsta sniegšana lēmumu pieņemšanā par nepieciešamajiem pirkumiem; 

• principiem, kādus ņemt vērā, izvēloties nepieciešamo pirkumu vai produktu (īpaši tas 

attiecas uz lielākiem pirkumiem, kā arī kredītsaistību uzņemšanos); 

• u.c.. 

 

3)  Ikdienas dzīves prasmju apgūšana un attīstība:  

• atbalsts lēmumu pieņemšanā attiecībā uz pašaizstāvības prasmju attīstīšanu; 

• atbalsts lēmumu pieņemšanā attiecībā uz pašaprūpes prasmju attīstīšanu, kas saistīta ar 

personīgo un apkārtējās vides higiēnu; 

 
95 Ieva Leimane-Veldmeijere, Annija Mazapša, Aleksandra Pavlovska, Santa Skirmante, Rokasgrāmata: pirmie 

soļi atbalstītās lemtspējas ieviešanā Latvijā [online]. 44. lpp. Pieejams: http://zelda.org.lv/wp-

content/uploads/ZELDA_LV_.pdf.  

http://zelda.org.lv/wp-content/uploads/ZELDA_LV_.pdf
http://zelda.org.lv/wp-content/uploads/ZELDA_LV_.pdf
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• atbalsts lēmumu pieņemšanā izglītības iegūšanā, palīdzot nokārtot nepieciešamos 

dokumentus un palīdzot izvēlēties izglītības veidu, izglītības iestādi un profesiju; 

• atbalsts lēmumu pieņemšanā nodarbinātības jautājumu risināšanā, sniedzot atbalstu ne 

tikai profesijas izvēlē, bet arī atbalstot atbalstāmo personu pārrunās ar Nodarbinātības 

valsts aģentūras darbiniekiem, potenciālo darba devēju un darba kolēģiem (ja tas 

nepieciešams, lai pilnveidotu komunikācijas un saskarsmes prasmes); 

• atbalsts lēmumu pieņemšanā, palīdzot attīstīt komunikācijas prasmes, kas ietver: 

➢ atbalstu komunikācijā ar ģimenes locekļiem; 

➢ drošas komunikācijas ar sabiedrību apgūšanu; 

➢ konfliktu risināšanas pamati un prasmju apgūšana; 

• u.c.. 

 

4) Veselības aprūpes joma (līdz ārsta kabinetam): 

• atbalsta sniegšana lēmumu pieņemšanā nepieciešamo medicīnisko pakalpojumu izvēlē 

un piekļuvē; 

• atbalsta sniegšana lēmumu pieņemšanā, atbalstāmajai personai komunicējot ar 

veselības aprūpes speciālistiem, piemēram, līdzdalība (tikai ar atbalstāmās personas un 

ārsta piekrišanu) ārsta konsultācijas laikā, lai varētu precīzāk izskaidrot ārsta sniegto 

informāciju, līdzdalība (tikai ar atbalstāmās personas un pakalpojuma sniedzēja 

piekrišanu) veicamo izmeklējumu vai rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas laikā, lai 

varētu izskaidrot dotās instrukcijas, procedūru nepieciešamību un palīdzētu pieņemt 

atbilstošu lēmumu; 

• u.c.. 
 

5)  Sociālās aprūpes joma: 

• atbalsts lēmumu pieņemšanā, lai saņemtu sociālos pakalpojumus: 

➢ palīdzēt atbalstāmajai personai novērtēt savas stiprās puses un vajadzības (lai 

izprastu, kur atbalstāmajai personai ir vajadzīgi profesionāļu sniegti sociālie 

pakalpojumi un kur atbalstāmā persona spēj tikt galā patstāvīgi vai ar tuvinieku vai 

draugu atbalstu); 

➢ izskaidrot sociālo pakalpojumu pieejamību; 

➢ palīdzēt komunikācijā ar sociālo dienestu; 

• atbalstāmas personas motivēšana izmantot esošos sociālos pakalpojumus savu sociālo 

problēmu risināšanai, lai atbalstāmā persona varētu pilnvērtīgi piedalīties šo 

pakalpojumu īstenošanā; 

• atbalsts lēmumu pieņemšanā saistībā ar individuālo budžetu un sociālo pakalpojumu 

organizēšanu, (t. sk., plānošanu, vajadzību novērtēšanu, plāna sastādīšanu un 

novērtēšanu); 

• u.c.. 

 

6)  Atbalsta loka veidošana: 

• hobiju un interešu noskaidrošana; 

• atbalsta sniegšana jaunu draugu un paziņu meklēšanā, palīdzot atrast interešu 

izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējas; 

• komunikācijas prasmju attīstīšana; 

• u.c.. 
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Izmēģinājumprojektā atbalsta jomas tiks noteiktas atbalsta plānā un lēmumā par atbalsta 

personas pakalpojuma piešķiršanu, kā arī līgumā starp atbalstāmo personu un atbalsta 

personu. 

 

7. Atbalsta intensitāte, ilgums un apjoms 

7.1. Vispārīgs apraksts 

Žurnālā “Penn State Law Review” publicētais pētījums par atbalstu lēmumu pieņemšanā Britu 

Kolumbijas provincē rāda, ka aptuveni 80 procenti cilvēku, kas saņēmuši atbalstu, runāja ar 

savu atbalsta personu vairākas reizes nedēļā, un apmēram puse – katru dienu.96 Tomēr līdz 

šim ir bijis grūti iegūt atbalstītās lēmumu pieņemšanas praksē īstenotu atbalsta sniegšanas 

dinamikas un intensitātes aprakstu un analīzi.  

 

Jebkurā gadījumā atbalsta apjoms un intensitāte atbalstītās lēmumu pieņemšanas procesā ir 

individuāls lielums. Širleja Vernera rakstā97 aplūkotajā pētījumā par pāreju uz pieaugušo 

dzīvi, salīdzinot pieaugušos ar vidējiem intelektuālās attīstības traucējumiem, tika konstatēts, 

ka viņi savā starpā atšķīrās tik lielā mērā, cik viņi vēlējās būt neatkarīgi un kādu lomu viņu 

dzīvē ieņēma viņu vecāki.  

 

Tomēr jāņem vērā, ka vienmēr ir cilvēki, kuriem ir nepieciešams vispusīgs atbalsts atbilstoši 

viņu funkcionēšanas ierobežojuma smaguma pakāpei un komunikācijas īpatnībām. Atbalsta 

personai šajā gadījumā daudz lielākā mērā būs jāatbalsta atbalstāmā persona, lai viņa varētu 

realizēt savu rīcībspēju. Kā arī jāņem vērā, ka atbalsta personai būs nepieciešams ilgs laiks, lai 

apgūtu atbalstāmās personas komunikācijas īpatnības, viņas sadarbības pieredzi ar citiem 

cilvēkiem (pat, ja komunikācija tiek nodrošināta ar rokas spiedienu vai acu mirkšķināšanu) un 

atbalstāmās personas vērtības un uzskatus. Atbalsta personai jāizdara viss iespējamais, lai 

noskaidrotu atbalstāmās personas vēlmes, nevis izteiktu savu viedokli par šīm vēlmēm98. 

 

Atbalsta intensitāte ir arī atkarīga no atbalstāmās personas gatavības aktīvi iesaistīties lēmumu 

par savu dzīvi pieņemšanas procesā, t.i., savu vēlmju apzināšanā. Turklāt atbalstāmajai 

personai jābūt vēlmei kaut ko mainīt savā dzīvē, jābūt spējīgai pieņemt lēmumus par savu 

dzīvi. Šajā procesā nozīmīgu vietu ieņem iepriekš minētā pašaizstāvība. Saskaņā ar pētījumu, 

kas veikts, pamatojoties uz pašaizstāvības grupas “People first” darbu99, īstenojot atbalsta 

sniegšanu lēmumu pieņemšanā, atbalstāmo personu dalība šajā iniciatīvā un pieņemtie 

lēmumi šajā sfērā ir atkarīgi no atbalstāmo personu iespējām padalīties ar savām idejām un 

jūtām, dot savu ieguldījumu un būt iesaistītiem kopīgos pašaizstāvības pasākumos.  

 
96 Kohn, N., Blumenthal, Jeremy A. and Campbell, Amy T., Supported Decision-Making: A Viable Alternative 

to Guardianship? Penn State Law Review, 2013.  Vol. 117 (4), 1111-1157 lpp. Pieejams: 

http://www.supporteddecisionmaking.org/sites/default/files/supported_decision-making_viable_alternative.pdf  
97 Werner Sh. Individuals with Intellectual Disabilities: A Review of the Literature on Decision-Making since 

the Convention on the Rights of People with Disabilities (CRPD). Pieejams: 

https://publichealthreviews.biomedcentral.com/track/pdf/10.1007/BF03391682?site=publichealthreviews.biome

dcentral.com 
98 Flynn E., Arstein-Kerslake A. The Support Model of Legal Capacity: Fact, Fiction, or Fantasy? Berkeley 

Journal of International Law. 2014. Vol. 32 (1). 124.-143. lpp. Pieejams: 

http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1450&context=bjil   
99 Werner Sh. Individuals with Intellectual Disabilities: A Review of the Literature on Decision-Making since 

the Convention on the Rights of People with Disabilities (CRPD). Pieejams: 

https://publichealthreviews.biomedcentral.com/track/pdf/10.1007/BF03391682?site=publichealthreviews.biome

dcentral.com 

http://www.supporteddecisionmaking.org/sites/default/files/supported_decision-making_viable_alternative.pdf
https://publichealthreviews.biomedcentral.com/track/pdf/10.1007/BF03391682?site=publichealthreviews.biomedcentral.com
https://publichealthreviews.biomedcentral.com/track/pdf/10.1007/BF03391682?site=publichealthreviews.biomedcentral.com
http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1450&context=bjil
https://publichealthreviews.biomedcentral.com/track/pdf/10.1007/BF03391682?site=publichealthreviews.biomedcentral.com
https://publichealthreviews.biomedcentral.com/track/pdf/10.1007/BF03391682?site=publichealthreviews.biomedcentral.com
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Ņemot vērā to, ka lēmumu pieņemšana atbalstāmās personas dzīvē notiek nepārtraukti, ir 

jāparedz, ka atbalsta apjoms un jomas ar laiku var mainīties. Svarīgi ir atbalsta personai un 

atbalstāmajai personai spēt elastīgi un radoši savstarpēji sadarboties visās jomās, kurās tiek 

sniegts atbalsts. Jāņem arī vērā, ka gadījumos, kad atbalstāmajai personai ir vairākas atbalsta 

personas (piemēram, jurists – juridiskajos jautājumos, sociālā darba speciālists – ikdienas 

dzīves jautājumos), atbalsta personas sniegtā atbalsta apmēru un jomas var ierobežot konkrētā 

“specializācija”. 

 

Atbalsta sniegšanas ilgums var būt atkarīgs no daudziem faktoriem – no atbalstāmās personas 

vecuma, invaliditātes grupas un funkcionēšanas ierobežojuma veida, dzīvesvietas un dzīves 

perioda. Dažām atbalstāmajām personām nepieciešams intensīvs atbalsts tieši dzīves pārejas 

periodos, piemēram, kļūstot par vecākiem, uzsākot mācības vai uzsākot patstāvīgu dzīvi, un, 

kad šis dzīves periods beidzas, viņi var iztikt bez profesionālas atbalsta personas palīdzības. 

Atbalstāmajām personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem var būt nepieciešams 

pastāvīgs atbalsts lēmumu pieņemšanā. Savukārt atbalstāmajām personām ar psihiskām 

saslimšanām lielāks atbalsts lēmumu pieņemšanā var būt nepieciešams slimības paasinājuma 

periodā, krīzes situācijās vai arī atveseļošanās periodā, bet stabilizācijas periodos atbalstāmā 

persona var nekontaktēties ar savu atbalsta personu vairāku mēnešu garumā. Šādos gadījumos 

atbalsta persona turpina uzturēt formālas attiecības ar atbalstāmo personu, t.i., laiku pa laikam 

sazinoties ar viņu un noskaidrojot vai nav nepieciešams atbalsts. Līdz ar to atbalsta personai 

nepieciešams elastīgi reaģēt uz visām atbalstāmās personas veselības un dzīves situācijas 

izmaiņām. Tādēļ ir svarīgi organizēt atbalsta personas pakalpojumu tādā veidā, lai atbalstāmā 

persona saņemtu vajadzīgo atbalstu tajā brīdī, kad viņai tas ir nepieciešams. 

 

7.2. Atbalsta ilgums, apjoms un intensitāte  

Izmēģinājumprojektā, novērtējot potenciālo atbalstāmo personu, vispirms tiks noteikts, vai 

viņai nepieciešams atbalsts lēmumu pieņemšanā, un, ja tas ir nepieciešams, tad, cik ilgi, kādā 

apjomā un intensitātē. 

Atbalstāmajām personām var būt dažādas vajadzības, un līdz ar to arī nepieciešamais atbalsta 

ilgums būs atšķirīgs, piemēram, būs atbalstāmās personas, kurām, lai īstenotu savu rīcībspēju, 

atbalsts būs nepieciešams visā izmēģinājumprojekta īstenošanas laikā un arī pēc tam, bet būs 

atbalstāmās personas, kurām atbalsts nepieciešams tikai konkrētu jautājumu risināšanā. 

Izmēģinājumprojektā lēmumā par atbalsta personas pakalpojuma piešķiršanu tiks norādīts 

atbalsta sniegšanas ilgums – periods. 

Lai atbalsta personas pakalpojuma sniegšana būtu efektīva, atbalstam jābūt personalizētam. 

Tādēļ vienai atbalsta personai paredzētais standarta slodzes lielums izmēģinājumprojektā ir 

vienlaicīgi vidēji 15 atbalstāmās personas100, kas ir vidēji 11,2 stundas mēnesī 101 uz vienu 

atbalstāmo personu, t.sk., vidēji 8,2 stundas tieši darbam ar atbalstāmo personu un vidēji 3 

stundas administratīvajam darbam – atskaišu un dokumentu kārtošanai. 

Šis slodzes lielums var būt mazāks, ja atbalsta persona sniedz atbalstu atbalstāmajai personai 

krīzes situācijās vai dzīves pārejas periodā, kas prasa no atbalsta personas daudz lielāku 

 
100 Saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu “Tehniskā specifikācija”  
101 Vidēji mēnesī atbalsta persona strādā 168 stundas (pie 40 stundu darba nedēļas) – 168 stundas / 15 

atbalstāmajām personām = 11,2 stundas mēnesī uz vienu atbalstāmo personu. 
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atbalsta intensitāti. Lai sasniegtu maksimāli labu rezultātu, šādās situācijās ir ieteicams strādāt 

komandā ar citām atbalsta personām. 

 

Svarīgi izmēģinājumprojektā nodrošināt, lai atbalsta persona strādātu ne vairāk kā ar trīs 

krīzes situācijā nonākušām atbalstāmajām personām vienlaicīgi. To nepieciešams ievērot, lai 

novērstu atbalsta personas izdegšanu. Ja vienai atbalsta personai atbalstāmo personu skaits 

pārsniedz 20 personas, kurām atbalsts nepieciešams ļoti nelielā apjomā un ar ļoti zemu 

intensitāti, atbalsta personai kopā ar reģionālo koordinatoru ir ieteicams pārskatīt līgumus un 

apsvērt dažu atbalsta līgumu pārtraukšanu.  

 

Izmēģinājumprojektā atbalstāmajai personai nepieciešamo atbalsta apjomu un intensitāti 

nosaka, pamatojoties uz: 

• identificētajām atbalstāmās personas stiprajām pusēm un vajadzībām, piemēram, 

cilvēks fiziski var iepirkties pats, bet neizprot cenas un vēlas pieņemt lēmumus par 

pirkumiem; 

• nākotnes mērķiem un lēmumiem, piemēram, iemācīties saprast cenas, iegūt darbu, 

pārcelties no ģimenes mājas uz citu dzīvesvietu, atrast draugus; 

• iespējamo risku izvērtējumu. 

 

Ņemot vērā RC ZELDA īstenotā pilotprojekta rezultātus un pašreizējās RC ZELDA atbalstītā 

lēmuma pieņemšanas prakses rezultātus, tika veikta personām ar garīga rakstura traucējumiem 

sniegtā atbalsta apjoma un intensitātes analīze (skatīt 4. un 5. pielikumu) un pieņemts, ka 

izmēģinājumprojektā tiks izmantoti 3 atbalsta intensitātes līmeņi:  

• 1. līmenis – minimālā atbalsta intensitāte – līdz 6 stundām mēnesī, ar iespēju īpašās 

situācijās izmantot papildus 10 atbalsta stundas mēnesī;  

• 2. līmenis – vidēja atbalsta intensitāte – līdz 16 stundām mēnesī, ar iespēju īpašās 

situācijās izmantot papildu 10 atbalsta stundas mēnesī; 

• 3. līmenis – maksimālā atbalsta intensitāte – līdz 30 stundām mēnesī, ar iespēju 

īpašās situācijās izmantot papildus 10 atbalsta stundas mēnesī.  

 

Izmēģinājumprojekta ietvaros, ņemot vērā atbalstāmo jomu daudzumu, atbalstāmās personas 

atbalsta intensitātes līmenis tiks noteikts lēmumā par atbalsta personas pakalpojuma 

sniegšanu. 

Katrai atbalstāmajai personai, neatkarīgi no atbalsta intensitātes līmeņa, būs iespēja izmantot 

papildus 10 atbalsta stundas mēnesī īpašās situācijās (proti, dzīves pārejas periodā102 un krīzes 

situācijās103). Ja rodas šāda vajadzība, situācijas novērtējumu veiks atbalsta persona kopā ar 

atbalstāmo personu, un pēc tam šo novērtējumu apstiprinās reģionālais koordinators. Ja šī 

 
102 Termins ”pārejas periods” attiecas uz procesu, kur persona pāriet no vienas pozīcijas vai stāvokļa uz otru 

(https://www.council-for-learning-disabilities.org/transition-planning-for-individuals-with-learning-disabilites). 

Runājot par pieaugušajiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, visbiežāk pārejas periods nozīmē laiku, 

kad jaunieši saskaras ar nepieciešamību pāriet no vidusskolas uz pieaugušo dzīvi. Tomēr pārejas perioda 

situācijas specializētajā literatūrā neaprobežojas tikai ar šo periodu, tas var būt arī pārcelšanās no vienas 

dzīvesvietas uz otru, no viena sociāla pakalpojuma uz otru, darba maiņa, pārejas periods attiecībās (persona 

apprecas, vai kļūst par vecāku) utt. Pārejas periods atšķiras no krīzes, tādā veidā, ka šie periodi ir vairāk vai 

mazāk paredzami, un atbalstu var plānot iepriekš. (Lasīt vairāk: May D (ed) Transition and Change in the Lives 

of People with Intellectual Disabilities. London: Jessica Kingsley, 2001.) 
103 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā krīzes situācija ir definēta kā “situācija, kurā ģimene 

(persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj 

nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība” (2017. gada 12. 

janvāra "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"). 

 

https://www.council-for-learning-disabilities.org/transition-planning-for-individuals-with-learning-disabilites
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īpašā situācija ilgst vairāk nekā 3 mēnešus, atbalsta personai jāpārskata atbalstāmās personas 

vajadzības un jāveic izmaiņas lēmumā. 

Reģionālā koordinatora uzdevums ir kontrolēt atbalstāmo personu skaitu un to intensitātes 

līmeņus katrai atbalsta personai, lai nodrošinātu, ka atbalsta persona nav pārslogota, un tajā 

pašā laikā, lai tā var nodrošināt atbalsta personas pakalpojuma sniegšanu, ņemot vērā 

lēmumos norādīto stundu skaitu. Reģionālajam koordinatoram šis process jākontrolē gan 

nosakot atbalsta intensitātes līmeni, gan arī sekojot līdzi atbalstāmās personas faktiski 

izlietotajam stundu apjomam. 

 

Maksimālais stundu skaits, ko nodrošina viena atbalsta persona, var samazināties, ja atbalstu 

sniedz divu vai vairāku atbalsta personu komanda. 

 

Ja, novērtējot atbalstāmo personu, ir prognozējams liels atbalsta apjoms vairākās jomās, 

atbalsta persona un reģionālais koordinators izvērtē iespēju, izmantot vairākas atbalsta 

personas, kas specializējas konkrētās jomās, piemēram, jurists un sociālais darbinieks, vai arī 

tomēr pieņem lēmumu, ka atbalsta persona būs viena, bet nepieciešamības gadījumā tā 

konsultēsies ar saviem kolēģiem.  

 

Ja izmēģinājumprojekta īstenošanas laikā reģionālais koordinators konstatēs, ka atbalsta 

intensitāte un apjoms konkrētai atbalstāmajai personai ir ļoti liels un 2 mēnešu laikā nav 

samazinājies, viņam būs jāveic šīs situācijas izvērtējums un jāpieņem lēmums: 

• vai atbalstāmajai personai nepieciešams piesaistīt vēl kādu atbalsta personu; 

• vai atbalsta persona nav sākusi pārņemt un pildīt aprūpētāja, asistenta vai ģimenes 

asistenta funkcijas, un līdz ar to atbalstāmajai personai nepieciešams kāds no 

sabiedrībā balstītajiem sociālajiem pakalpojumiem, piemēram, aprūpe mājās utt. 

 

Ja atbalstāmajai personai atbalsta sniegšanā notiek būtiskas izmaiņas – no minimālas atbalsta 

intensitātes līmeņa uz vidējas atbalsta intensitātes līmeni vai uz maksimālas atbalsta 

intensitātes līmeni, kā rezultātā atbalsta apjoms būtiski pieaug, atbalsta personai ir jāveic 

izmaiņas lēmumā un atbalstāmajai personai jānosaka jauns atbalsta intensitātes līmenis. 

 

Gadījumos, kad nepieciešamā atbalsta intensitāte samazinās, atbalsta personai obligāti vismaz 

reizi divās nedēļās vajadzētu sazināties ar atbalstāmo personu (pa tālruni vai personīgi), lai 

pārliecinātos, kā atbalstāmajai personai klājas. 

 

Kad ir pieņemts lēmums par atbalsta personas pakalpojuma piešķiršanu un noslēgts līgums 

par atbalsta sniegšanu, sākas atbalsta sniegšana.  

 

Piemēram: 

Personai ir iecelta viena profesionālā atbalsta persona, kas sniedz atbalstu lēmumu 

pieņemšanā līdz 16 stundām mēnesī divās jomās – ikdienas dzīves jautājumu un finanšu 

jautājumu jomās. 

 

Atbalstāmā persona dzīvo ar saviem vecākiem, viņa pati vēlas sākt doties uz veikalu, plānot 

pirkumus un gatavot kādu vienkāršu ēdienu visai ģimenei. Atbalsta plānā ir noteikts, ka 

atbalsts tiks sniegts divas reizes nedēļā – atbalsta persona apmeklēs atbalstāmo personu 

viņas mājā, sākumā divas vai trīs reizes viņi vispirms kopā runās par naudu un pēc tam sāks 

izstrādāt sarakstus ar nepieciešamajiem pirkumiem. Pēc tam abi dosies uz veikalu, kur 

atbalstāmā persona kopā ar atbalsta personu pieņems lēmumus un veiks nepieciešamos 
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pirkumus (ņemot vērā cenas, kvalitāti utt.). Atgriežoties mājās, atbalstāmā persona pieņems 

lēmumu par vienkārša ēdiena pagatavošanu, ko atbalstāmā persona un viņas ģimene varētu 

ēst divas dienas. Recepte tiks iekļauta atbalstāmās personas recepšu grāmatā. 

 

Atbalsta persona palīdzēs maznozīmīgu lēmumu pieņemšanā, kamēr atbalstāmā persona 

gatavos. Piemēram, atbalstāmā persona pieņems lēmumus: vai mazgāt rokas, vai pievienot 

vairāk cukura, nekā ir uzrakstīts receptē (jo viņai garšo cukurs), vai pārtraukt gatavot, jo ir 

slikts garastāvoklis utt.. 

 

Atbalsta personas darbs ar atbalstāmo personu var attīstīties vairākos virzienos, kas 

ietekmēs atbalsta sniegšanas apjomu un intensitāti: 

1) atbalstāmā persona zina, kā izveidot vajadzīgo produktu sarakstu, bet veikalā 

joprojām pastāv grūtības ar iepirkšanos (atbalsta apjomu var samazināt līdz 3 

stundām nedēļā); 

2) atbalstāmā persona var izveidot pirkumu sarakstu un doties pati uz veikalu, atbalsts 

ir nepieciešams tikai, lai pagatavotu ēdienu (atbalsta apjomu var samazināt līdz 2 

stundām nedēļā); 

3) atbalstāmā persona var pieņemt visus 1. un 2. punktā pieņemtos lēmumus tikai ar 

atbalsta personas palīdzību un šobrīd viņai nav panākumu šo prasmju apgūšanā, bet 

atbalstāmajai personai ir tiesības pieņemt savus lēmumus ar nepieciešamo atbalstu 

(atbalsta apjoms tiks saglabāts 4 stundas nedēļā); 

4) atbalstāmajai personai dažās jomās nākamajos 2 mēnešos nepieciešama lielāka 

atbalsta intensitāte, piemēram, viņa ir mantojusi dzīvokli, un vēlas izlemt, ko darīt 

ar atstāto mantojumu, varbūt pārcelties un dzīvot šajā dzīvoklī. Pamata atbalsta 

apjoms paliek 4 stundas nedēļā, bet, tā kā atbalstāmajai personai ir izveidojusies 

īpaša situācija, tad reģionālais koordinators izlemj, ka 2 stundas nedēļā tiek 

piesaistīta vēl viena atbalsta persona ar juridiskajām zināšanām, kopā atbalstāmā 

personas atbalstu saņems 24 stundas mēnesī. 

Jāuzsver, ka, iepriekš minētājā piemērā, atbalsta personas darbības mērķis nav iemācīt gatavot 

ēst, uzkopt dzīvokli, uzlabot pašaprūpes prasmes utt. Konkrēto darbību izmantošana ir tikai 

viens no līdzekļiem, ko atbalsta persona izmanto, lai izveidotu uzticības pilnas attiecības, 

izprastu atbalstāmās personas komunikācijas veidu, vajadzības un pēc tam palīdzētu viņai 

pieņemt lēmumu.  

Ja atbalstāmajai personai ir psihiskā saslimšana, atbalsta nodrošināšanā var būt atšķirīgas 

pieejas, piemēram,: 

• atbalsta personai un atbalstāmajai personai kopīgi izvērtējot atbalstāmās personas 

situāciju, tiek konstatēts, ka intensīvs atbalsts būs nepieciešams tikai slimības 

paasinājuma gadījumos, bet citā laikā atbalstāmā persona pati spēj pieņemt lēmumus 

par savu veselību, īpašumu utt.. Atbalsta persona (jurists) palīdz atbalstāmajai 

personai atrisināt problēmas, kas saistītas ar īpašumu, palīdz sagatavot nākotnes 

pilnvarojumu utt. ar atbalsta intensitāti – 8 stundas mēnesī 3 mēnešus. Slimības 

paasinājuma laikā atbalstāmā persona tiek hospitalizēta un pārtrauc kontaktus līdz 

remisijai (atbalsta apjoms - 0 stundas mēnesī 3 mēnešus); 

• atbalstāmā persona lūdz atbalstu – remisijas periodā viņa dzīvo kopā ar ģimeni, ir 

stabils darbs (atbalsts 0 stundas mēnesī 5 mēnešus). Taču, kad atbalstāmajai personai 

ir slimības paasinājums, viņai ir vajadzīgs intensīvs atbalsts – pārrunāt ar savu atbalsta 

personu (vismaz pusstundu dienā) visu, kas attiecas uz personas ģimeni, darbu un 
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garīgās veselības stāvokli: slimnīcu, speciālistu pieejamību vai ārstēšanu (12 stundas 

mēnesī 2 mēnešus). 

 

Ja atbalsta intensitāte ir samazinājusies un divus mēnešus saglabājas ļoti zemā līmenī, 

(izņemot gadījumus, kad līgumā ir atrunātas šādas situācijas), atbalsta persona var uzaicināt 

atbalstāmo personu pārskatīt līgumu un to izbeigt. 

 

8. Atbalsta personas pakalpojuma piešķiršanas, atteikšanas, 

pārtraukšanas un izbeigšanas kārtība 

Atbalsta personas pakalpojuma piešķiršanas, atteikšanas, pārtraukšanas un izbeigšanas kārtība 

detalizēti ir atspoguļota šī nodevuma 6. pielikumā “Kārtība, kādā piešķir, atsaka, pārtrauc vai 

izbeidz atbalsta personas pakalpojumu”. Zemāk atainotajās shēmās atspoguļoti atbalsta 

personas pakalpojuma piešķiršanas, atteikšanas, pārtraukšanas un izbeigšanas galvenie posmi. 

 

8.1. Atbalsta personas pakalpojuma piešķiršana vai 

atteikšana 

1) Ja potenciālā atbalstāmā persona izsaka vēlēšanos saņemt atbalsta personas pakalpojumu, 

reģionālais koordinators vai atbalsta persona aicina potenciālo atbalstāmo personu uzrakstīt 

projekta vadītājam motivētu iesniegumu ar lūgumu piešķirt atbalsta personas pakalpojumu. 

Iesniegumam jāpievieno potenciālās atbalstāmās personas invaliditātes apliecības kopija un 

psihiatra izsniegtas izziņas par garīga rakstura traucējumu esamību kopija. Pēc iesnieguma 

saņemšanas reģionālais koordinators uzsāk vērtēšanas pirmo posmu, kura ietvaros, tiek 

noteikts, vai potenciālā atbalstāmā persona atbilst atbalsta personas pakalpojuma mērķa 

grupas kvalificējošiem kritērijiem104 un vai tai atbalsta personas pakalpojums ir nepieciešams. 

Ja tiek konstatēts, ka iesniegumā nav norādīta visa nepieciešamā informācija, reģionālais 

koordinators informē potenciālo atbalstāmo personu un tai tiek dotas desmit dienas 

iesniegumā konstatēto trūkumu novēršanai. 

 

Ja tiek konstatēts, ka potenciālā atbalstāmā persona neatbilst atbalsta personas pakalpojuma 

piešķiršanas kritērijiem vai potenciālajai atbalstāmajai personai atbalsta personas pakalpojums 

nav nepieciešams, tad projekta vadītājs pieņem lēmumu par atteikumu sniegt atbalsta 

personas pakalpojumu (skatīt 22. attēlu). 

 

2) Pēc tam tiek uzsākts vērtēšanas otrais posms. Reģionālā koordinatora nozīmēta atbalsta 

persona uzaicina potenciālo atbalstāmo personu uz tikšanos, kurā piedalās potenciālā 

atbalstāmā persona un tās izvēlēti dabiskā atbalsta sniedzēji. Tikšanās laikā tiek noskaidroti 

potenciālās atbalstāmās personas pieejamie atbalsta resursi un kapacitāte, piemēram, dabisko 

atbalsta sniedzēju pieejamība un iespēja iesaistīties atbalsta sniegšanā. Izmantojot uz personu 

vērstās plānošanas metodi – “atbilstoša darbinieka atrašana”, tiek noteikta atbalstāmajai 

personai vispiemērotākā atbalsta persona.  

 

 
104 Personai jāatbilst šādiem kritērijiem: persona ir pilngadīga; personai ir garīga rakstura traucējumi; personai ir 

VDEĀVK noteikta I vai II invaliditātes grupa, persona nedzīvo ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas 

institūcijā (par to pārliecinās pēc personas sniegtās informācijas). 
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Tikšanās laikā arī tiek noteikti galvenie atbalsta sniegšanas mērķi, atbalstāmās personas 

stiprās puses un vajadzības; atbalsta sniegšanas jomas; atbalsta veids, apjoms un intensitāte. 

Vajadzību vērtēšana notiek, izmantojot uz personu vērstās domāšanas un plānošanas metodes, 

izvērtējot jomas, kurās potenciālajai atbalstāmajai personai nepieciešams atbalsts. Tiek 

noteikts nepieciešamā atbalsta apjoms, intensitāte un vai potenciālā atbalstāmā persona ir 

vērsta uz sadarbību. Ja nepieciešams, atbalsta persona piedāvā organizēt papildus tikšanos, lai 

pabeigtu vajadzību novērtēšanas procesu.  

 

 

22. attēls 

Atbalsta personas pakalpojuma piešķiršana vai atteikšana 

Potenciālās 

atbalstāmās 

personas  

iesniegums 

atbalsta 

personas 

pakalpojuma 

saņemšanai

• Potenciālās 

atbalstāmās 

personas 

pieejamo atbalsta 

resursu 

noskaidrošana;

• Izmantojot uz 

personu vērstās 

plānošanas 

metodi, tiek 

noteikta 

potenciālajai 

atbalstāmajai 

personai 

vispiemērotākā 

atbalsta persona.

 Kopīgi ar atbalsta 

personu:

• Potenciālās 

atbalstāmās 

personas 

vajadzību 

izvērtēšana, 

izmantojot uz 

personu vērstās 

domāšanas un 

plānošanas 

metodes;

• Atbalsta plāna 

sastādīšana. 

Pozitīvs lēmums

• Ar atbalstāmo 

personu tiek 

parakstīts līgums, 

norādot konkrētu 

atbalsta personu;

• Atbalstāmā persona 

saņem 

kontaktkartiņu, kurā 

ietverta 

administratora un 

atbalsta personas 

kontaktinformācija.

Lēmums par 

atbalsta 

personas 

pakalpojuma 

piešķiršanu

Negatīvs lēmums

Personai tiek atteikts 

pakalpojums

Potenciālās 

atbalstāmās 

personas 

novērtēšana 

nosakot:

• atbilstību atbalsta 

personas  

pakalpojuma 

saņemšanas 

kritērijiem;

• nepieciešamību 

pēc šī  

pakalpojuma.

Lēmums par atteikumu piešķirt atbalsta 

personas pakalpojumu

 
  

3) Vajadzību novērtēšanas process tiek noslēgts ar atbalsta plāna izstrādi. Atbalsta persona 

sagatavo atbalsta plānu, saglabā to datu mākonī un informē ar e-pasta vēstuli par to reģionālo 

koordinatoru, kurš pārskata atbalsta plānu, ja nepieciešams lūdz to precizēt un nosūta e-pasta 

vēstuli projekta vadītājam, kurā informē par atbalsta plāna izstrādi. 

 

4) Projekta vadītājs pieņem lēmumu par atbalsta personas pakalpojuma piešķiršanu. Lēmumā 

tiek norādītas atbalsta jomas, apjoms un intensitāte. Pēc lēmuma pieņemšanas pakalpojuma 

administrators piedāvā atbalstāmajai personai noslēgt līgumu par atbalsta sniegšanu. Pēc 

līguma noslēgšanas atbalstāmā persona saņem savas atbalsta personas pakalpojuma 

kontaktkartiņu (skatīt 23. attēlu) un atbalsta persona uzsāk sniegt atbalsta personas 

pakalpojumu. 

 

23.attēls 

Atbalsta personas pakalpojuma kontaktkartiņa  
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Gadījumā, ja novērtēšanas laikā atbalsta persona konstatē, ka potenciālā atbalstāmā persona 

tomēr neatbilst kvalitatīvajiem kritērijiem (piemēram, atbalstāmā persona sniedza nepatiesus 

datus par savu dzīvesvietu, t.i., dzīvo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijā, vai nav vērsta uz sadarbību), vai konstatē, ka potenciālajai atbalstāmajai personai 

atbalsta personas pakalpojums nav vajadzīgs, atbalsta persona raksta motivētu ziņojumu 

projekta vadītājam, par to arī informējot reģionālo koordinatoru. Projekta vadītājs, 

pamatojoties uz saņemto ziņojumu, pieņem lēmumu par atteikumu sniegt atbalsta personas 

pakalpojumu. 

 

8.2. Atbalsta personas pakalpojuma pārtraukšana 

RC ZELDA var pieņemt lēmumu par atbalsta personas pakalpojuma pārtraukšanu, ja vairāk 

nekā četrus mēnešus ir zudis kontakts ar atbalstāmo personu, t.i., ja atbalstāmā persona nav ne 

sazvanāma, ne atrodama savā faktiskajā vai deklarētajā dzīvesvietā (skatīt 24. attēlu). 

Pēc tam, kad atbalsta persona ir mēģinājusi sazināties ar atbalstāmo personu, viņu sazvanot 

vai apmeklējot dzīvesvietā (gan faktiskajā, gan deklarētajā), bet atbalstāmā persona nav 

sasniedzama vai atrodama, atbalsta persona mēģina noskaidrot situāciju, aptaujājot 

atbalstāmās personas dabiskos atbalsta sniedzējus - kaimiņus, sociālo dienestu u.c., kuru 

rīcībā varētu būt kāda informācija par atbalstāmās personas atrašanās vietu. Ja arī pēc tam 

neizdodas noskaidrot atbalstāmās personas atrašanās vietu vai sazināties ar atbalstāmo 

personu, atbalsta persona, iesniedzot ziņojumu, informē reģionālo koordinatoru. Reģionālais 

koordinators pārliecinās, vai ir veiktas visas nepieciešamās darbības, lai sasniegtu atbalstāmo 

personu vai uzzinātu tā atrašanās vietu. Reģionālais koordinators ziņojumu izvērtē, apstiprina 

un nosūta projekta vadītājam lēmuma pieņemšanai par atbalsta personas pakalpojuma 

pārtraukšanu. Ja tiek noskaidrots, ka atbalstāmā persona ir mirusi, līgums par atbalsta 

sniegšanu vairs nav spēkā. 

 

24. attēls 

Atbalsta personas pakalpojuma pārtraukšana 
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Atbalstāmā persona nav atrodama Izdodas sazināties ar atbalstāmo personu un 

atbalstāmā persona vēlas turpināt saņemt 

atbalsta personas pakalpojumu

Atbalsta persona informē reģionālo 

koordinatoru

Reģionālais koordinators informē 

projekta vadītāju

Projekta vadītājs 

pieņem lēmumu par atbalsta 

personas pakalpojuma 

pārtraukšanu, bet līgums 

netiek izbeigts 

Tiek veikta jauna 

atbalstāmās personas 

novērtēšana un projekta vadītājs 

pieņem jaunu lēmumu par 

atbalsta jomām, apjomu 

un intensitātes 

līmeni

Ir pazudis kontakts ar atbalstāmo personu 4 mēnešus (atbalstāmā 

persona neatbild uz zvaniem, nav atrodama dzīvesvietā). Atbalsta 

persona mēģina atbalstāmo personu apciemot un noskaidrot situāciju , arī 

komunicējot ar dabiskajiem atbalsta sniedzējiem un citām personām, 

kurām varētu būt informācija par atbalstāmo personu  

 

Ja ar atbalstāmo personu izdodas sazināties, atbalsta personai jānoskaidro atbalstāmās 

personas viedoklis par vēlmi turpināt saņemt atbalsta personas pakalpojumu. Ja atbalstāma 

persona vēlas turpināt saņemt atbalsta personas pakalpojumu, tad tiek izvērtēts, vai ir 

nepieciešams pārskatīt atbalsta plānu un attiecīgi pieņemt jaunu lēmumu par atbalsta jomām, 

apjomu un intensitātes līmeni.  

 

8.3. Atbalsta personas pakalpojuma izbeigšana 

Atbalsta personas pakalpojumu var izbeigt pēc atbalstāmās personas vēlēšanās vai 

pamatojoties uz RC Zelda lēmumu. 

 

8.3.1. Atbalsta personas pakalpojuma izbeigšana pēc 

atbalstāmās personas vēlēšanās 

Ja atbalstāmā persona ir informējusi atbalsta personu par vēlmi izbeigt līgumu, atbalsta 

persona nekavējoties par to informē reģionālo koordinatoru, kas sazinās ar atbalstāmo personu 

un atbalsta personu, lai noskaidrotu iemeslus, kāpēc atbalstāmā persona vēlas izbeigt līgumu 

(skatīt 25. attēlu). 

25. attēls 

Atbalsta personas pakalpojuma izbeigšana pēc atbalstāmās personas iniciatīvas 
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Atbalstāmā persona grib izbeigt līgumu

Reģionālais koordinators noskaidro iemeslus, runājot gan ar 

atbalstāmo, gan ar atbalsta personu 

Iemesls ir konfliktsituācija 

starp atbalstāmo personu un 

atbalsta personu

Iemesls ir atbalsta personas 

pakalpojuma saturs
Reģionālajam 

koordinatoram 

neizdodas 

noskaidrot 

iemeslus, bet 

atbalstāmā 

persona 

joprojām vēlas 

izbeigt līgumu

Reģionālais koordinators 

mēģina atrisināt radušos 

konfliktsituāciju

Konfliktsituāciju 

neizdodas 

atrisināt un 

reģionālais 

koordinators 

piedāvā citu 

atbalsta personu

Puses vienojas, 

kā labāk pielāgot 

atbalsta 

personas 

pakalpojumu 

atbalstāmajai 

personai

Tiek konstatēts, 

ka 

atbalstāmajai 

personai 

atbalsta 

personas 

pakalpojums 

vairs nav 

nepieciešams Līguma 

laušana

Turpinās 

darbs ar citu 

atbalsta 

personu

Konfliktsituāciju 

izdodas atrisināt 

un atbalstāmā 

persona turpina 

darbu ar atbalsta 

personu

Atbalstāmā 

persona tomēr 

vēlas lauzt 

līgumu

Līguma 

laušana

Atbalsta plāna 

maiņa

Līguma 

laušana
Turpinās atbalsta 

personas 

pakalpojuma 

sniegšana

Atbalstāmā 

persona 

atsakās 

rakstīt 

iesniegumu 

par līguma 

laušanu

Reģionālais 

koordinators 

kopā ar atbalsta 

personu sazinās 

ar atbalstāmo 

personu un 

sastāda 

protokolu par 

atbalstāmās 

personas 

lēmumu lauzt 

līgumu 

Līguma 

laušana

 
 

1) Ja iemesls līguma izbeigšanai ir konfliktsituācija starp atbalstāmo personu un atbalsta 

personu, reģionālais koordinators cenšas atrisināt konfliktsituāciju. Pozitīva risinājuma 

gadījumā atbalsta persona var turpināt sniegt atbalsta personas pakalpojumu, bet negatīva 

risinājuma gadījumā reģionālais koordinators var atbalstāmajai personai piedāvāt citu atbalsta 

personu un, ja atbalstāmā persona piekrīt, tad tiek mainīta atbalsta persona un tiek turpināta 

atbalsta personas pakalpojuma sniegšana. 

Ja atbalstāmā persona tomēr vēlas izbeigt līgumu, viņa iesniedz iesniegumu projekta 

vadītājam, kurā pauž gribu izbeigt līgumu. Projekta vadītājs veic atzīmi uz iesnieguma par 

līguma izbeigšanu un pieņem lēmumu par atbalsta personas pakalpojuma pārtraukšanu. 

2) Atbalstāmā persona var vēlēties izbeigt līgumu, ja atbalsta personas pakalpojuma saturs 

neatbilst atbalstāmās personas vēlmēm, piemēram, atbalsts netiek nodrošināts vajadzīgajās 

jomās, atbalsta apjoms nav pietiekams. Gadījumā, ja reģionālais koordinators konstatē, ka 

nepieciešamas izmaiņas, atbalstāmajai personai tiek piedāvāts izveidot jaunu atbalsta plānu. 

Ja atbalstāmā persona tam piekrīt, tiek izveidots jauns atbalsta plāns un projekta vadītājs tiek 

informēts par nepieciešamību pieņemt jaunu lēmumu par atbalsta jomām, apjomu un 

intensitātes līmeni.  

 

Ja reģionālais koordinators konstatē, ka pakalpojums tomēr tiek sniegts atbilstoši atbalstāmās 

personas vajadzībām, bet pati atbalstāmā persona uzskata, ka atbalsts nav pietiekams vai 

neatbilst viņas vajadzībām, tad situācija tiek vēlreiz pārrunāta, iesaistoties gan reģionālajam 
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koordinatoram, gan atbalsta personai, gan atbalstāmajai personai, lai izvērtētu vai 

atbalstāmajai personai nav nepieciešams cita veida pakalpojums. 

Ja reģionālais koordinators konstatē, ka atbalstāmajai personai atbalsta personas pakalpojums 

vairs nav nepieciešams, atbalstāmā persona raksta iesniegumu projekta vadītājam par līguma 

izbeigšanu. Projekta vadītājs veic atzīmi uz iesnieguma par līguma izbeigšanu un pieņem 

lēmumu par atbalsta personas pakalpojuma pārtraukšanu. 

3) Ja atbalstāmā persona pēc sarunas ar reģionālo koordinatoru vēl arvien vēlas izbeigt 

līgumu, bet nav iespējams noskaidrot iemeslus, atbalstāmā persona raksta iesniegumu 

projekta vadītājam par līguma izbeigšanu un pieņem lēmumu par atbalsta personas 

pakalpojuma izbeigšanu. Projekta vadītājs veic atzīmi uz iesnieguma par līguma izbeigšanu. 

Savukārt, ja atbalstāmā persona atsakās rakstīt iesniegumu, reģionālais koordinators kopā ar 

atbalsta personu sazinās ar atbalstāmo personu un sastāda protokolu par atbalstāmās personas 

lēmumu pārtraukt atbalsta personas pakalpojuma saņemšanu. Protokolu paraksta atbalsta 

persona, reģionālais koordinators un atbalstāmā persona (ja viņa to vēlas). Protokols tiek 

nosūtīts projekta vadītājam, kurš uz tā veic atzīmi par līguma izbeigšanu un pieņem lēmumu 

par atbalsta personas pakalpojuma pārtraukšanu. 

 

8.3.2. Atbalsta personas pakalpojuma izbeigšana pēc 

RC ZELDA iniciatīvas 

Atbalsta personas pakalpojuma sniegšana var tikt izbeigta, pamatojoties uz biedrības RC 

ZELDA lēmumu, ja ir sasniegti atbalstāmās personas izvirzītie mērķi un atbalstāmā persona 

piekrīt līguma izbeigšanai vai ja, atbalstāmās personas attieksmes vai rīcības dēļ ir radies 

pamats vienpusējai līguma izbeigšanai (skatīt 26. attēlu). 

 

 

26. attēls 

 

Atbalsta personas pakalpojuma izbeigšana pēc RC ZELDA iniciatīvas 
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RC ZELDA ierosina izbeigt līgumu

Atbalsta persona uzaicina atbalstāmo 

personu pārrunāt iespēju izbeigt līgumu 

un informē reģionālo koordinatoru par 

sarunas rezultātiem

Reģionālais koordinators, piedaloties 

atbalsta personai,  pārrunā ar atbalstāmo 

personu, vai ir nepieciešams atbalsta 

personas pakalpojums, vai ir kādas 

grūtības, ko pakalpojuma administrators 

varētu mainīt 

Tiek noteikti jauni 

mērķi, mainīts atbalsta 

plāns vai piedāvāta cita 

atbalsta persona

Projekta vadītājs 

pieņem jaunu lēmumu 

par atbalsta personas 

pakalpojumu

Konstatē, ka ir 

sasniegti izvirzītie 

mērķi

Sarunā noskaidrojas, ka atbalstāmā persona 

grib saglabāt attiecības ar atbalsta personu, jo 

jūtas vientuļa un izolēta

Atbalstāmā persona 

piekrīt izbeigt līgumu

Reģionālais 

koordinators 

kopā ar atbalsta 

personu 

piedāvā 

palīdzību 

atbalsta loka 

veidošanā

Atbalsta persona 

apņemas palīdzēt atrast 

veidus, kā saglabāt 

attiecības, piemēram, 

piedāvā aicināt 

atbalstāmo personu uz 

kopīgiem pasākumiem un 

atbalstāmā persona 

piekrīt izbeigt līgumu

Projekta vadītājs 

pieņem lēmumu par 

atbalsta persona 

pakalpojuma 

izbeigšanu 

Atbalsta persona kopā ar reģionālo 

koordinatoru konstatē, ka ir sasniegti 

mērķi

Atbalsta persona un 

reģionālais koordinators 

konstatē, ka ir pamats 

vienpusējai līguma 

izbeigšanai

• Ja atbalstāmā 

persona izturas 

pret atbalsta 

personu necienīgi 

un aizskaroši;

• Atbalstāmā 

persona apdraud 

atbalsta personas 

veselību vai 

dzīvību;

• Atbalstāmā 

persona veic 

noziedzīgas 

darbības

Projekta vadītājs 

pieņem lēmumu par 

atbalsta personas 

pakalpojuma 

izbeigšanu

Projekta vadītājs 

pieņem lēmumu par 

atbalsta personas 

pakalpojuma 

izbeigšanu

Projekta vadītājs 

pieņem jaunu lēmumu 

par atbalsta personas 

pakalpojumu

Turpinās atbalsta 

personas pakalpojuma 

sniegšana

Turpinās atbalsta 

personas pakalpojuma 

sniegšana

 

 

1) Ja atbalsta persona kopīgi ar reģionālo koordinatoru konstatē, ka ir sasniegti atbalsta 

plānā norādītie mērķi, tad atbalsta persona uzaicina atbalstāmo personu uz sarunu un 

par sarunas rezultātiem informē reģionālo koordinatoru. Reģionālais koordinators 

sazinās ar atbalstāmo personu, lai noskaidrotu atbalstāmās personas viedokli. Ja 

reģionālais koordinators konstatē, ka atbalsta persona vēlas turpināt saņemt atbalsta 

personas pakalpojumu, bet būtu jāmaina atbalsta personas pakalpojuma saturs 

(atbalsta plāns, mērķi, apjoms vai intensitāte), tad tiek veikta jauna novērtēšana, 
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aktualizēts atbalsta plāns un informēts projekta vadītājs par nepieciešamību grozīt 

lēmumu par atbalsta personas pakalpojuma piešķiršanu. 

2) Ja reģionālais koordinators konstatē, ka visi atbalsta plāna mērķi ir sasniegti un 

atbalstāmā persona piekrīt izbeigt līgumu, tad atbalstāmā persona raksta iesniegumu, 

lūdzot izbeigt līgumu. Reģionālais koordinators informē par to projekta vadītāju, kurš 

pieņem lēmumu par atbalsta personas pakalpojuma izbeigšanu. 

3) Ja sarunā ar atbalstāmo personu tiek konstatēts, ka atbalstāmā persona vēlas saglabāt 

attiecības ar atbalsta personu, jo jūtas vientuļa vai izolēta, reģionālais koordinators 

kopā ar atbalsta personu var piedāvāt atbalstāmajai personai: 

• palīdzību atbalsta loka veidošanā. Attiecīgi tiek pārstrādāts esošais 

atbalsta plāns, un projekta vadītājs, pamatojoties uz pārstrādāto atbalsta plānu, 

pieņem jaunu lēmumu par atbalsta jomām, apjomu un intensitātes līmeni.  

• atrast veidus, ka saglabāt attiecības ar atbalstāmo personu, piemēram, 

atbalsta persona var piedāvāt aicināt atbalstāmo personu uz dažādiem RC 

ZELDA organizētiem kopīgiem pasākumiem. Ja atbalstāmā persona piekrīt 

izbeigt līgumu un saglabāt attiecības, piedaloties RC ZELDA piedāvātajās 

aktivitātēs, atbalsta persona informē par to reģionālo koordinatoru, kas tālāk 

informē projekta vadītāju. Pamatojoties uz saņemto informāciju, projekta vadītājs 

pieņem lēmumu par atbalsta personas pakalpojuma izbeigšanu. 

 

RC ZELDA var vienpusēji izbeigt līgumu, ja: 

- atbalstāmā persona izturas pret atbalstāmo personu necienīgi un aizskaroši; 

- atbalstāmā persona apdraud atbalsta personas veselību vai dzīvību; 

- atbalstāmā persona veic noziedzīgas darbības. 

 

Ņemot vērā iepriekš minētos iemeslus, ja ir izveidojusies situācija, kad ir jālemj par 

vienpusēju līguma izbeigšanu, atbalsta persona informē reģionālo koordinatoru, ka 

pastāv pamats vienpusējai atbalsta personas pakalpojuma izbeigšanai. Atbalsta 

persona un reģionālais koordinators pārrunā situāciju ar projekta vadītāju, kurš, 

pamatojoties uz sarunā gūto informāciju, pieņem lēmumu par vienpusēju līguma 

izbeigšanu un atbalsta personas pakalpojuma izbeigšanu. 

 

9. Atbalsta personas pakalpojuma piešķiršanas 

apstrīdēšanas kārtība 

Gadījumā, ja atbalstāmā persona nav apmierināta ar RC ZELDA pieņemto lēmumu par 

atbalsta personas pakalpojuma piešķiršanu, atteikšanu, pārtraukšanu vai izbeigšanu, tā var 

vērsties LM. Sūdzību var iesniegt tikai par procesuāliem jautājumiem, proti, vai ievēroti visi 

kritēriji lēmumu pieņemšanā. 

Lēmums par atbalsta personas pakalpojuma piešķiršanu, atteikšanu, pārtraukšanu vai 

izbeigšanu nav uzskatāms par administratīvo aktu un nav pārsūdzams administratīvā procesā 

ietvaros. Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumu Nr. 91105 2. punkts nosaka, ka 

pasākuma mērķis ir “pilnveidot sociālo pakalpojumu sistēmu izstrādājot un aprobējot 

 
105 Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumi Nr. 91 “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 “ 9.2.2.2. pasākuma “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” īstenošanas noteikumi”. 

"Latvijas Vēstnesis", nr. 29 (5601), 11.02.2016. Pieejams: https://m.likumi.lv/doc.php?id=280189  

https://www.vestnesis.lv/ta/id/280189-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-9-2-2-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-kvalitativu-institucionalai-aprupei-al...
https://m.likumi.lv/doc.php?id=280189
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sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismus un atbalsta personas 

pakalpojuma ieviešanas mehānismus”. Tādējādi normatīvais akts ir vērsts uz atbalsta personas 

pakalpojuma ieviešanas mehānisma izstrādi, bet tas nepiešķir atbalstāmajai personai tiesības 

uz dalību izmēģinājumprojektā. To ierobežo ārējos normatīvajos aktos paredzētie kritēriji106, 

kā arī RC ZELDA izveidotie atlases kritēriji (skatīt 1. nodevumu), kas var mainīties 

izmēģinājumprojekta īstenošanas gaitā.  

Papildus tam, RC ZELDA piedāvātais pasākuma īstenošanas plāns tika apstiprināts publiskā 

iepirkuma rezultātā. Tomēr nedz lēmumā par iepirkuma rezultātu apstiprināšanu, nedz ārējos 

normatīvajos aktos nav paredzēts, ka RC ZELDA īstenotu valsts pārvaldes deleģētu 

uzdevumu. Pamatojoties uz to, atbalsta personas pakalpojuma piešķiršanas, atteikšanas, 

pārtraukšanas, vai izbeigšanas procesuālos jautājumus LM var pārskatīt tikai kā pasūtītājs, bet 

ne administratīvā procesa ietvaros. 

  

10. Atbalstāmās personas un atbalsta personas tiesības un 

pienākumi 

Cilvēki ar invaliditāti, it īpaši ar garīga rakstura traucējumiem, ilgstoši ir uztverti kā pasīvi 

aprūpes objekti, īpaši uzsverot cilvēkam esošos trūkumus un nepilnības, vienlaikus uzskatot, 

ka tās ir katras individuālās personas problēmas.107 Savukārt ANO Konvencijas ieskatā 

traucējumi ir fizisks fakts, bet invaliditāte ir sociāla konstrukcija.108 Tādējādi fiziski vai garīgi 

traucējumi kļūst par invaliditāti tikai tad, kad nav nodrošināta vides pieejamība. 

 

Viens no būtiskiem priekšnoteikumiem personas veiksmīgai līdzdalībai sabiedrībā ir 

vienlīdzīga rīcībspēja, proti, tiesības pašam pieņemt lēmumus par savu dzīvi. ANO 

Konvencijas un ANO Komitejas ieskatā personas tiesības uz rīcībspēju un tiesībspēju ir 

dabiskas tiesības, proti, tās piemīt tikai tāpēc, ka esam cilvēki.109 Savukārt atbilstoši ANO 

Konvencijas 12. panta ceturtajai daļai, valstij ir pienākums nodrošināt nepieciešamo atbalstu, 

lai persona pati varētu īstenot savu rīcībspēju.  

 

Atbilstoši ANO Komitejas 1. Vispārējā komentārā sniegtajam skaidrojumam, atbalsta 

mehānismiem jāatbilst vairākiem kritērijiem:  

• jārespektē personas tiesības, griba un vēlmes, kā arī ir jābūt aizsardzības līdzekļiem, 

kas to nodrošina; 

• tikai no pašas personas ar invaliditāti ir atkarīgs, vai nepieciešams meklēt atbalstu un 

to pieņemt, kā arī kāda veida atbalsts vajadzīgs (un no kā) un pieņemams; 

• atbalstam ir jābūt dažādam un vienlīdzīgi pieejamam visiem; 

• pieeja atbalstam nevar būt atkarīga no garīgo spēju izvērtējuma; 

• atbalsts nekad nevar būt saistīts ar aizvietotu lēmuma pieņemšanu, un jānodrošina 

ārpus aizvietotās lemtspējas mehānisma.110 

 
106 Skatīt atsauci nr. 6. 
107 Kanter A.S. The Development of Disability Rights under International Law. From Charity to Human Rights. 

Routledge, 2015, 7-8.lpp. 
108 Davis L.J. Dr.Johnson, Amelia, and the Discourse of Disability in the Eighteens Century. In.: Deutsch H., 

Nussbaum F. Defects: Engendering the Modern Body. The University of Michigan Press, 2000, p. 56  
109 UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities. General comment no. 1 (2014) Article 12: Equal 

recognition before the law. No. CRPD/c/GC/1. 19 May 2014. Para.14. Pieejams: 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/1&Lang=en      
110 Turpat, para. 17, 26, 28 un 42 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/1&Lang=en
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Uzsvars tiek likts uz personas ar invaliditāti autonomiju un neatkarību. Lēmumu nosaka 

personas vēlmes un izvēles, nevis citu personu priekšstati par pieņemtā lēmuma kvalitāti. 

Šāds princips izriet no prezumpcijas, ka ikvienam ir tiesības pieņemt lēmumu un personai nav 

jābūt apveltītai ar īpašām prasmēm un iemaņām lēmumu pieņemšanā.111 

 

10.1. Atbalstāmās personas tiesības un pienākumi 

Ņemot vērā iepriekš norādītos vispārējos principus, var izvirzīt šādas atbalstāmās personas 

tiesības un pienākumus: 

• atbalstāmajai personai ir tiesības: 

- saņemt nepieciešamo atbalstu lēmuma pieņemšanā;  

- saņemt informāciju, kas nepieciešama lēmumu pieņemšanai, sev saprotamā 

veidā un valodā; 

- uz atbalsta personas atzīšanu attiecībās ar trešajām personām; 

- patstāvīgi pieņemt lēmumu, tajā skaitā tādu lēmumu, kuram citi nepiekrīt; 

- mainīt savu pieņemto lēmumu jebkurā brīdī; 

- uz vēlmju un izdarīto izvēļu respektēšanu; 

- atteikties no atbalsta saņemšanas. 

• atbalstāmajai personai ir pienākums: 

- sadarboties ar atbalsta sniedzēju; 

- izturēties pret atbalsta sniedzēju ar cieņu;  

- neapdraudēt atbalsta sniedzēja veselību vai dzīvību. 

 

10.2. Atbalsta personas tiesības un pienākumi 

Ņemot vērā iepriekš norādītos vispārējos principus, var izvirzīt šādas atbalsta personas 

tiesības un pienākumus: 

• atbalsta personai ir tiesības pārtraukt atbalsta sniegšanu: 

- ja atbalstāmā persona izturas pret atbalsta sniedzēju necienīgi vai aizskaroši; 

-  apdraud atbalsta sniedzēja veselību vai dzīvību;  

- veic noziedzīgas darbības. 

• atbalsta personai ir pienākums: 

- noskaidrot atbalstāmās personas vēlmes; 

- nodrošināt lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju un sniegt to 

atbalstāmajai personai saprotamā veidā un valodā; 

- sniegt nepieciešamo atbalstu, lai atbalstāmā persona varētu paust savu gribu 

un izdarīt patstāvīgu izvēli; 

- censties nodrošināt, ka atbalstāmās personas izvēle tiek īstenota; 

- ievērot konfidencialitāti un personas datu (arī sensitīvo datu) aizsardzības 

principus, sniedzot informāciju trešajām personām, tajā skaitā, bet ne tikai - 

valsts un pašvaldību iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm, medicīnas 

iestādēm, atbalstāmās personas tuviniekiem un citām personām; 

- ievērot atbalstāmās personas autonomiju lēmumu pieņemšanā; 

- respektēt atbalstāmās personas vēlmes un izdarītās izvēles; 

- informēt reģionālo koordinatoru vai projekta vadītāju; 

 
111 Australian Government. Australian Law Reform Commission. Equality, Capacity and Disability in 

Commonwealth Laws. ALRC Report 124. August 2014, pp. 64, 66. Pieejams: 

https://www.alrc.gov.au/sites/default/files/pdfs/publications/alrc_124_whole_pdf_file.pdf  

https://www.alrc.gov.au/sites/default/files/pdfs/publications/alrc_124_whole_pdf_file.pdf
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✓ ja starp atbalsta personu un atbalstāmo personu pastāv interešu 

konflikts; 

✓  ja atbalsta sniegšana kļuvusi neiespējama;  

✓  ja atbalstāmā persona nav sasniedzama. 

 

11. Atbalstāmās personas pieņemto lēmumu ietekme uz 

trešajām personām  

Šobrīd spēkā esošais regulējums paredz, ka darījuma noslēgšanai nepieciešama tiesībspēja, 

proti, jābūt tiesībām slēgt konkrēto darījumu, un rīcībspēja – spēja uzņemties saistības un 

izpildīt pienākumus.112 Ja kāds no šiem elementiem trūkst, persona nav tiesīga noslēgt 

darījumu. 

Civillikuma 359. pants paredz, ka “garīga rakstura vai citi veselības traucējumi ir savienoti ar 

tiesiskām sekām tikai tad, ja personas rīcībspēju ierobežojusi tiesa”. Tāpat Civillikuma 1408. 

panta otrā daļa nosaka, ka “personas, kas atrodas aizgādnībā garīga rakstura traucējumu vai 

citu veselības traucējumu dēļ, ir rīcībnespējīgas tiesas noteiktā rīcībspējas ierobežojuma 

apjomā”. Līdz ar to persona var patstāvīgi pieņemt lēmumus jomās, kurās nav noteikti 

rīcībspējas ierobežojumi un tiem ir tāds pats spēks kā jebkura cita rīcībspējīga cilvēka 

lēmumiem (pastāv abi elementi – tiesībspēja un rīcībspēja).  

 

Savukārt, ja tiesa noteikusi rīcībspējas ierobežojumus, pastāv divi atšķirīgi risinājumi. 

Civillikuma 366. pants paredz, ka tiesa var izvēlēties divu veidu aizgādnības režīmus: 

• aizgādnis ar aizgādnībā esošo rīkojas kopā;  

• aizgādnis rīkojas atsevišķi.  

 

Pirmajā gadījumā tiesa ir noteikusi, ka persona savu rīcībspēju var īstenot tikai kopā ar 

aizgādni. Tādējādi aizgādnībā esošajai personai savs lēmums jāsaskaņo ar aizgādni un otrādi. 

Ja aizgādnis vai aizgādnībā esošais noslēdz darījumu bez otras personas iesaistes, darījums 

nav spēkā.  

 

Otrajā gadījumā, aizgādnībā esošā persona nevar pati īstenot savu rīcībspēju. Personas vietā to 

dara aizgādnis. Šādā gadījumā piemērojams Civillikuma 361. pants, kas paredz, ka “tādas 

aizgādnībā esošas personas darbības, kurai ir garīga rakstura vai citi veselības traucējumi, 

atzīstamas par spēkā neesošām, ja tās veiktas tiesas noteiktā rīcībspējas ierobežojuma 

apjomā”. 

 

To, vai personai ir noteikti rīcībspējas ierobežojumi, to apjomu un aizgādņa rīcības robežas, 

var noskaidrot, izmantojot publiski pieejamu informāciju oficiālajā izdevumā “Latvijas 

Vēstnesis”. Tādējādi trešajām personām, slēdzot darījumu, ir pienākums noskaidrot, vai 

personai, kura vēlas noslēgt darījumu, ir ne tikai tiesībspēja, bet arī rīcībspēja. 

 

Savukārt atbalstītās lemtspējas gadījumā personas rīcībspēja netiek ierobežota, un persona 

pati var lemt ne tikai par to, vai un kāds atbalsts tai nepieciešams lēmumu pieņemšanā, bet arī 

pati pieņemt lēmumus. Tādējādi jebkurš pieņemtais lēmums ir saistošs trešajām personām, 

līdzīgi, kā tas ir gadījumos, kad lēmumu pieņem persona bez garīga rakstura traucējumiem. 

Kā norādīts iepriekšējās nodaļās, būtiski ir izveidot uzticības pilnas attiecības starp atbalsta 

 
112 Civillikums, 1405. Pants. "Valdības Vēstnesis", 20.02.1937., nr. 41. Pieejams: 

http://likumi.lv/doc.php?id=225418 

http://likumi.lv/doc.php?id=225418
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personu un atbalstāmo personu, jo tikai šādā gadījumā atbalstāmā persona ne tikai būs gatava, 

bet arī vēlēsies meklēt nepieciešamo atbalstu un iesaistīs to lēmumu pieņemšanā. 

 

Šādā veidā tiek veicināta personas pašas atbildība par pieņemtajiem lēmumiem, pilnībā 

rēķinoties ar to radītajām sekām. Tikai ārkārtējos izņēmuma gadījumos persona varētu 

atsaukties uz Civillikuma 1409. pantā minēto iespēju atcelt darījumu, ja tas noslēgts 

nesamaņas stāvoklī, vai citai personai ļaunprātīgi, izmantojot personas uzticību. Tas saistīts ar 

to, ka, sniedzot atbalstu lēmumu pieņemšanā, viens no atbalsta personas uzdevumiem ir 

noskaidrot, kādā veidā vislabāk iespējams personu atbalstīt krīzes situācijās, piemēram, 

slimības paasinājuma gadījumā. Problēma tiek risināta, nevis caur cilvēktiesību ierobežojumu, 

bet gan caur lielāku patstāvību un personas pašnoteikšanos. 

 

Gadījumā, ja personai noteikti rīcībspējas ierobežojumi, tai var būt vienlaicīgi gan aizgādnis, 

gan atbalsta persona. Rīcībspējas pilnīga atņemšana vairs nav iespējama, un ierobežojumus 

var noteikt tikai noteiktās jomās. Tomēr, neskatoties uz to, ka atbalstāmajai personai ir 

rīcībspējas ierobežojumi, tā nezaudē kontroli par aizgādņa pieņemtajiem lēmumiem atbilstoši 

Civillikuma 356.1 pantam. Turklāt ir jāņem vērā, ka rīcībspējas ierobežojumi ir jāpārskata ne 

retāk kā reizi septiņos gados, tādēļ atbalstāmajai personai ir tiesības iesniegt tiesā 

pierādījumus, kas norāda uz mazāk ierobežojošu līdzekļu pieejamību rīcībspējas īstenošanai.  

 

Tādējādi gadījumā, ja atbalstāmajai personai ir noteikti rīcībspējas ierobežojumi, pastāv divi 

rīcības modeļi:  

• noteiktajā rīcībspējas ierobežojumu apjomā aizgādnis rīkojas atbilstoši tiesas 

izsniegtajam pilnvarojumam (kopā ar aizgādnībā esošo vai patstāvīgi), savukārt 

atbalsta persona nodrošina atbalstu jomās, kurās nav noteikti rīcībspējas 

ierobežojumi; 

• atbalstāmā persona saņem atbalstu lēmumu pieņemšanā gan attiecībā uz jomām, 

kurās tai noteikti rīcībspējas ierobežojumi, gan jomās, kurās nav noteikti 

rīcībspējas ierobežojumi.  

 

Civillikuma 356.1 pants paredz, ka “persona nav ierobežojama personiskajās nemantiskajās 

tiesībās”. Tiek pieņemts, ka personiskās nemantiskās tiesības ir vismaz tās tiesības, kuras nav 

iespējams nodot citai personai ar pilnvarojumu. Tādējādi atbalsta personai var būt nozīmīga 

loma, sniedzot atbalstu lēmumu pieņemšanā tajās jomās, kurās rīcībspējas ierobežojumus 

nevar noteikt.  

 

Tajā pašā laikā Civillikuma 356.1 pants paredz, ka aizgādnībā esošai personai ir tiesības 

“aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses iestādēs un tiesā saistībā ar tās rīcībspējas un 

brīvības ierobežojumiem, domstarpībām, strīdiem ar aizgādni un aizgādņa iecelšanu un 

atcelšanu”. Papildus tam, kā norādīts iepriekš, spriedumu par rīcībspējas ierobežojumu 

noteikšanu, atbilstoši Civillikuma 364.1 panta prasībām ir jāpārskata ne retāk kā reizi septiņos 

gados. Tādējādi atbalsta persona var palīdzēt atbalstāmajai personai apgūt jaunas prasmes un 

iemaņas, kas būtu būtiskas rīcībspējas ierobežojumu pārskatīšanai vai atcelšanai, darīt zināmu 

atbalstāmās personas viedokli aizgādnim, kā arī var palīdzēt risināt dažādas domstarpības ar 

aizgādni. 
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12. Ētikas prasības atbalsta personas pakalpojuma 

sniedzējiem 

Īstenojot atbalsta personas pakalpojumu izmēģinājumprojektā, visi iesaistītie darbinieki vadās 

pēc izveidotajām ētikas prasībām. Izstrādājot ētikas prasības atbalsta personas pakalpojuma 

sniedzējiem, ņemti vērā vairākām profesijām izstrādātie ētikas kodeksi, piemēram, Latvijas 

Psihologu biedrības Profesionālās ētikas kodekss113; Latvijas profesionālo sociālo un aprūpes 

darbinieku asociācijas izstrādātais Latvijas sociālo darbinieku ētikas kodekss114. Ētikas 

prasības, ja tas būs nepieciešams, izmēģinājumprojekta gaitā tiks pilnveidotas un papildinātas,  

un aprobētajā gala versijā tiks izveidots „Atbalsta personas pakalpojuma sniedzēju ētikas 

kodekss”. 

 

Atbalsta personas pakalpojuma sniedzēju ētikas prasības 

 

Biedrības RC ZELDA “Atbalsta personas pakalpojuma sniedzēju ētikas prasības” nosaka 

biedrībā RC ZELDA nodarbināto darbinieku (atbalsta personas, reģionālie koordinatori, 

projekta vadītājs), kuri ir iesaistīti atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta 

īstenošanā, profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus. 

 

1. Atbalsta personas pakalpojuma sniegšanas ētikas pamatprincipi 

 

1.1. Atbalsta personas pakalpojuma sniegšanā iesaistītie darbinieki savā darbā vadās pēc 

šādiem pamatprincipiem atbalstītā lēmuma pieņemšanā: 

  

1.1.1. vienmēr tiek prezumēts, ka atbalstāmajai personai ir rīcībspēja; 

1.1.2. ikvienam ir tiesības pieņemt lēmumus, un ikviens var paust savu gribu un izvēli; 

1.1.3. atbalsta persona nevar tikt piešķirta pret atbalstāmās personas gribu; 

1.1.4. atbalstītā lēmumu pieņemšana balstās uz uzticēšanos starp atbalstāmo personu un 

atbalsta personu; 

1.1.5. atbalsta personai nav tiesību rīkoties atbalstāmās personas vietā, bet viņa var sniegt 

atbalstāmajai personai padomus dažādu lēmumu pieņemšanā; 

1.1.6. atbalsta persona ir tiesīga piedalīties un sniegt konsultācijas jebkurā gadījumā, kad 

atbalstāmā persona ved pārrunas par līgumu, ierodas iestādē kā klients, tiek 

uzklausīts tiesā vai administratīvā procesā kā liecinieks vai jebkurā citā situācijā, 

kad atbalstāmā persona veic juridiski saistošas darbības vai finanšu darījumus; 

1.1.7. pildot savus pienākumus, atbalsta personai jāņem vērā atbalstāmās personas 

vēlmes un intereses. Atbalsta persona nedrīkst izdarīt spiedienu uz atbalstāmo 

personu, lai mainītu tās lēmumu. Atbalsta persona nedrīkst gūt personīgu labumu 

no atbalstāmās personas pieņemtajiem lēmumiem; 

1.1.8. atbalsta personas uzdevums ir palīdzēt atbalstāmajai personai izprast pieejamās 

izvēles, palīdzēt pieņemt lēmumu un palīdzēt paziņot atbalstāmās personas 

lēmumu vai nodomus citiem. 

1.2. Atbalsta personas pakalpojuma sniegšanā iesaistītie darbinieki respektē un veicina 

atbalstāmo personu cilvēktiesību, vērtību, goda un cieņas apzināšanos un attīstību. 

 

 
113 Latvijas Psihologu biedrība (LPB), LPB Profesionālās ētikas kodekss [online] Pieejams: 

http://www.psihologubiedriba.lv/?p=146  
114 Latvijas profesionālo sociālo un aprūpes darbinieku asociācija, Latvijas sociālo darbinieku ētikas kodekss 

[online] Pieejams: http://www.lm.gov.lv/upload/publikacijas/sdetikaskodekss.pdf  

http://www.psihologubiedriba.lv/?p=146
http://www.lm.gov.lv/upload/publikacijas/sdetikaskodekss.pdf
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1.3. Atbalsta personas pakalpojuma sniegšanā iesaistītie darbinieki apzinās un respektē 

individuālās un kulturālās atšķirības saistībā ar cilvēka invaliditāti, dzimumu, seksuālo 

orientāciju, rasi, etnisko piederību, nacionālo piederību, vecumu, reliģisko piederību, valodu 

un sociāli ekonomisko statusu. 

 

1.4. Atbalsta personas pakalpojuma sniegšanā iesaistītie darbinieki izvairās no darbībām, 

kuras ir balstītas uz aizspriedumiem un varētu radīt diskrimināciju vai nevienlīdzīgu 

attieksmi. 

 

1.5. Atbalsta personas pakalpojuma sniegšanā iesaistītie darbinieki atzīst un respektē 

atbalstāmo personu individuālos mērķus, atbildību un atšķirības, palīdzot atbalstāmajai 

personai uzņemties atbildību par saviem lēmumiem un rīcību. 

 

2. Saskarsmes principi 

 

2.1. Atbalsta personas pakalpojuma sniegšanā iesaistītie darbinieki veicina atbalstāmās 

personas autonomiju un pašnoteikšanos. 

 

2.2. Atbalsta personas pakalpojuma sniegšanā iesaistītie darbinieki savstarpēji sadarbojas, 

sniedzot vai saņemot nepieciešamo palīdzību darba pienākumu veikšanai.  

 

2.3. Atbalsta persona apzinās un atzīst savu zināšanu, prasmju un darbības ierobežojumus, un 

vēršas pie reģionālā koordinatora un projekta vadītāja pēc padomiem un atbalsta sarežģītās 

situācijās. 

 

2.4. Atbalsta personas pakalpojuma sniegšanā iesaistītie darbinieki izturas pieklājīgi, iejūtīgi 

un atsaucīgi pret atbalstāmajām personām, novērš pieļautās kļūdas un nepieciešamības 

gadījumā atvainojas atbalstāmajai personai.  

 

3. Datu aizsardzība 

 

3.1. Atbalsta personas pakalpojuma sniegšanā iesaistīto darbinieku uzdevums ir informēt 

atbalstāmās personas par nepieciešamību iegūt to personas datus un izskaidrot, kā dati tiks 

izmantoti un uzglabāti. 

 

3.2. Atbalsta personas pakalpojuma sniegšanā iesaistīto darbinieku pienākums ir rūpēties par 

izmēģinājumprojekta laikā iegūto personas datu aizsardzību, izpaužot tos vienīgi līgumā par 

atbalsta sniegšanu norādītajām un normatīvajos aktos minētajām iestādēm. 

 

3.3. Atbalsta personas pakalpojuma administrētājs RC ZELDA nodrošina uzglabātās 

informācijas konfidencialitāti, nepieciešamības gadījumā, nodrošinot datu anonimitāti. 

 

4. Interešu konflikta novēršana 

 

4.1. Atbalsta personas pakalpojuma sniegšanā iesaistītie darbinieki atsakās no tādu darba 

pienākumu veikšanas, kas ir saistīti ar viņu, radinieku vai darījumu partneru personiskām un 

mantiskām interesēm. 

 

4.2. Ja privātās attiecības var radīt interešu konflikta situāciju, projekta vadītājs šā darba 

veikšanai izraugās citu darbinieku. 
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4.3. Atbalsta personas pakalpojuma sniegšanā iesaistītie darbinieki nepieņem jebkādas tiešas 

un netiešas dāvanas, labvēlības un pateicības izpausmes, kas pielīdzināmas dāvanām un ir 

saistītas ar darba pienākumu pildīšanu. 

 

4.4. Atbalsta personas pakalpojuma sniegšanā iesaistītie darbinieki neatbalsta un neslēpj 

prettiesisku rīcību. Ja darbinieka rīcībā nonākusi informācija par prettiesiskiem gadījumiem, 

viņš par to ziņo projekta vadītājam. Par projekta vadītāja pārkāpumiem darbinieks ziņo RC 

ZELDA Padomes priekšsēdētājam un Labklājības ministrijai. 

 

13. Aptaujas anketas, ar kuru palīdzību novērtē atbalstāmās 

personas dzīves kvalitātes sfēras jeb domēnus 

13.1. Dzīves kvalitātes jēdziens 

Pastāv dažādas dzīves kvalitātes jēdziena definīcijas. PVO dzīves kvalitāti definē kā “indivīda 

personīgās dzīves pozīcijas uztveri kontekstā ar kultūras un vērtību sistēmu, kurā viņš dzīvo 

un saistībā ar viņa mērķiem, cerībām, standartiem un bažām. Tas ir plaša spektra jēdziens, 

kuru kompleksā veidā ietekmē personas fiziskā veselība, psiholoģiskais stāvoklis, personiskie 

uzskati, sociālās attiecības un nozīmīgākie vides faktori”115.  

Savukārt ASV psihologs R. Šeloks, definējot dzīves kvalitātes jēdzienu, uzsver, ka “dzīves 

kvalitāte atspoguļo cilvēka vēlamos dzīves apstākļus, kas saistīti ar astoņiem galvenajiem 

dzīves aspektiem: emocionālo labklājību, savstarpējām attiecībām, materiālo labklājību, 

personīgo attīstību, fizisko labsajūtu, pašnoteikšanos, sociālo iekļaušanos un tiesībām.116  

ASV īstenotā dzīves kvalitātes izpētes projekta117 ietvaros pagājušā gadsimta 80. gadu beigās 

tika formulēti četri svarīgākie dzīves kvalitātes principi personām ar invaliditāti: 

1) dzīves kvalitāti personām ar invaliditāti veido tie paši faktori un attiecības, kas ir 

svarīgas personām bez invaliditātes; 

2) indivīda dzīves kvalitāte ir nesaraujami saistīta ar citu personu dzīves kvalitāti viņa 

vidē; 

3) dzīves kvalitāte tiek nodrošināta, kad tiek apmierinātas personas pamatvajadzības, un 

kad viņam vai viņai ir iespēja īstenot un sasniegt mērķus nozīmīgākajās dzīves jomās; 

4) dzīves kvalitāte jādefinē pakalpojumu saņēmējam, nevis profesionāļiem. 

Latvijā termins “dzīves kvalitāte” ir definēts Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likumā kā “personas, ģimenes, personu grupas, sabiedrības labklājības rādītājs, kas ietver 

fizisko un garīgo veselību, brīvo laiku un tā izmantošanu, darbu, izglītību, saikni ar 

sabiedrību, tiesības patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos realizēt, kā arī materiālo 

nodrošinājumu”118. 

 

 
115 WHO, Introducing the WHOQOL instruments [online] Pieejams: 

http://www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-qualityoflife/en/  
116 Schalock, Robert L., Ed.; Siperstein, Gary N., Ed. Quality of Life, Vol. 1: Conceptualization and 

Measurement. Washington, 1996. 
117 Kappel B. Quality – Standards, Values, Vision [online]. 2009. gada oktobris, 19. lpp. Pieejams: 

http://mn.gov/mnddc/jim_conroy/Quality-Working-Paper-4-13-13.pdf  
118 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. “Latvijas Vēstnesis”. 19.11.2002. Nr. 168 (2743). 

Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=68488  

http://www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-qualityoflife/en/
http://mn.gov/mnddc/jim_conroy/Quality-Working-Paper-4-13-13.pdf
https://likumi.lv/doc.php?id=68488
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13.2. Personas dzīves kvalitātes novērtēšanas 

instrumentu izvēle izmēģinājumprojektā 

Personas dzīves kvalitātes novērtēšanas izplatītākais instruments ir aptauja. Lai izstrādātu 

aptaujas anketu atbalstāmo personu dzīves kvalitātes sfēru jeb domēnu novērtēšanai, RC 

ZELDA iepazinās ar četrām dažādās valstīs izmantotajām personu ar garīga rakstura 

traucējumiem dzīves kvalitātes novērtēšanas aptaujām: 

  

1) dzīves kvalitātes instrumenti (“Quality of Life tools”, autors: Džims Konrojs (ASV))119  

ASV plaši izmantotie “Dzīves kvalitātes instrumenti” veidoti, balstoties uz personas 

autonomijas principu un izmantojot uz personu vērstās domāšanas un plānošanas pieeju. 

Dzīves kvalitātes instrumenti sastāv no vairākām aptaujām, piemēram, “Uzvedības skalas”, 

“Dzīves kvalitātes pārmaiņu uztveres skalas”, “Uz personu vērstās plānošanas procesa 

elementu – agrāk un šobrīd skalas”, “Integrējošās darbības skalas”, “Lēmumu kontroles (kas 

pieņem lēmumus?) skalas”, “Tuvāko attiecību aptaujas”. Lai gan šīs aptaujas ir pieejamas un 

dziļi pamatotas praksē, kā arī pievērš īpašu uzmanību daudziem aspektiem, kas ir svarīgi 

izmēģinājumprojekta kontekstā (piemēram, lēmumu pieņemšanai), šiem instrumentiem ir 

vairāki trūkumi: 

• vairumā gadījumu tie ir paredzēti dzīves kvalitātes novērtēšanai ļoti specifiskā procesā – 

kad persona pārceļas no ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijas uz dzīvi sabiedrībā; 

• dažu instrumentu izmantošanai aptaujas veicējam nepieciešamas ļoti specifiskas 

zināšanas; 

• pat ja, neizmanto visus instrumentus, šo aptauju veikšana prasa daudz laika; 

• dažas no šīm aptaujām ir grūti uztveramas un nav viegli adaptējamas, lai papildus 

intervētu atbalstāmās personas tuviniekus.  

 

2) Kentas universitātes dzīves kvalitātes aptauja (“Adult Social Care Outcomes Toolkit – 

ASCOT, autori: Netten A., Burge P., Malley J., Portoglou D., Towers A., Brazier J., Flynn T., 

Forder J., Wall B. (Lielbritānija))120 

Kentas universitātes dzīves kvalitātes aptauja – ASCOT ir ļoti detalizēts instruments, kas 

paredzēts dzīves kvalitātes vērtēšanai sociālās aprūpes pakalpojumu ietvaros. Ar sociālo 

aprūpi saistītā dzīves kvalitāte attiecas uz tiem personas dzīves kvalitātes aspektiem, kas ir 

saistīti ar sociālās aprūpes pakalpojumiem. Šis instruments sastāv no četrām dažādām 

versijām, kuras paredzētas izmantošanai: 

• personām, kas dzīvo sabiedrībā, lai noteiktu viņu pašreizējo dzīves kvalitātes līmeni; 

• personām, kas dzīvo sabiedrībā, lai noteiktu viņu pašreizējo un paredzamo dzīves 

kvalitātes līmeni;  

• personām, kas dzīvo sabiedrībā, lai noteiktu viņu pašreizējo un paredzamo dzīves 

kvalitātes līmeni, izmantojot īpašus eksperimentālos rādītājus; 

 
119 Center for Outcome Analysis, Personal Life Quality Protocol. Short, Reliable Outcome Measurement Tools 

for Quality Tracking in Developmental Disabilities Systems. Pieejams: 

http://www.eoutcome.org/Uploads/COAUploads/PdfUpload/COA-PLQ-Instruments-WithThen&NowVersions-

V56.pdf  
120 Kentas universitāte, ASCOT – Adult [online]. Pieejams: http://www.pssru.ac.uk/ascot/copyright.php  

http://www.eoutcome.org/Uploads/COAUploads/PdfUpload/COA-PLQ-Instruments-WithThen&NowVersions-V56.pdf
http://www.eoutcome.org/Uploads/COAUploads/PdfUpload/COA-PLQ-Instruments-WithThen&NowVersions-V56.pdf
http://www.pssru.ac.uk/ascot/copyright.php
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• personām, kas dzīvo institucionālā vidē121. 

 

Lai gan šis instruments ir visaptverošs un tam ir arī vieglajā valodā izveidota pašnovērtējuma 

anketa, paredzēta tieši personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem, tas neatbilst 

pašreizējam izmēģinājumprojekta mērķim, jo: 

• tas galvenokārt pievēršas sociālās aprūpes aspektam; 

• tas prasa īpašu apmācītu intervētāju; 

• pašus aptauju tekstus nav viegli novērtēt, jo piekļuve tiem ir ierobežota un nav 

bezmaksas122. 

3) R. Šeloka dzīves kvalitātes novērtēšanas instrumenti (ASV)  

 

ASV psiholoģijas profesora Roberta Šeloka (Robert Schalock) izveidotais astoņu domēnu 

modelis123 tiek plaši izmantots par pamatu dažādiem dzīves kvalitātes mērīšanas 

instrumentiem124. Viens no jaunākajiem instrumentiem, kas tika izstrādāts sadarbībā ar pašu 

Robertu Šeloku, ir Personīgo ieguvumu skala125 (izstrādātāji: Ģentes universitāte (Beļģija) un 

nodibinājums “Arduin” (Nīderlande)). Galvenās instrumenta metodes ir: aptauja 

(pašnovērtējums vai uzticības personas aptauja) un tieša novērošana – tas palīdz novērtēt gan 

subjektīvos, gan objektīvos faktorus. Instrumentu var pielāgot personām ar intelektuālās 

attīstības traucējumiem, un ir arī izstrādātas aptaujas versijas vecākiem un citiem 

profesionāļiem. Šis instruments pašlaik ir attīstības procesā un ir plaši izplatīts visā pasaulē, 

turklāt pats autors ir iesaistīts instrumenta tālākā izstrādē un attīstībā126. Tomēr ir vairāki 

iemesli šī instrumenta neizmantošanai izmēģinājumprojekta ietvaros, jo: 

• instrumentu var izmantot tikai apmācīti darbinieki (apmācība ilgst trīs dienas), un 

sertifikāts ir derīgs divus gadus; 

• novērtējums ir diezgan ilgs process: aptaujā ir 48 jautājumi, un intervija var aizņemt 

apmēram pusotru stundu; 

• instrumenta lietderību nav viegli novērtēt, jo piekļuve tam ir ierobežota un nav 

bezmaksas; 

• tas ir dārgs instruments – tā izmantošana izmēģinājumprojekta vajadzībām varētu 

izmaksāt aptuveni 3500 eiro. 

 

 

 
121  Kentas universitāte, ASCOT [online]. Main guidance v2.1 

http://www.pssru.ac.uk/ascot/downloads/guidance/main-guidance-v2.pdf  
122 RC ZELDA ir kontaktējusies ar Kentas universitātes pārstāvjiem, kuri ļāva iepazīties ar pašnovērtējuma 

anketas vieglās valodas versiju un izteica interesi sadarboties, tādejādi, ļaujot RC ZELDA izmantot instrumentu 

bez maksas. 
123 Minētie astoņi domēni ir: emocionālā labsajūta, savstarpējās attiecības, materiālā labklājība, personīgā 

attīstība, fiziskā labsajūta, pašnoteikšanās, sociālā iekļaušanās (Schalock, Robert L., Ed.; Siperstein, Gary N., Ed. 

Quality of Life, Vol. 1: Conceptualization and Measurement. Washington, 1996) 
124 Piemēram, starp šiem instrumentiem ir: “Mana dzīve: personīgo ieguvumu indekss” (My Life: Personal 

Outcomes Index, lasīt vairāk: http://www.humanservices.alberta.ca/disability-services/pdd-poi.html), Katalonijas 

valdības skala (lasīt vairāk: https://www.researchgate.net/publication/227598459_An_Outcomes-

Based_Assessment_of_Quality_of_Life_in_Social_Services)  
125 Personīgi ieguvumu skalas mājaslapa [online] Pieejams: 

www.vgn.nl/media/download/index/mediaid/525ff818942bd 
126 Personīgo ieguvumu skala. [online] Pieejams: www.vgn.nl/media/download/index/mediaid/525ff818942bd  

http://www.pssru.ac.uk/ascot/downloads/guidance/main-guidance-v2.pdf
https://www.researchgate.net/publication/227598459_An_Outcomes-Based_Assessment_of_Quality_of_Life_in_Social_Services
https://www.researchgate.net/publication/227598459_An_Outcomes-Based_Assessment_of_Quality_of_Life_in_Social_Services
http://www.vgn.nl/media/download/index/mediaid/525ff818942bd
http://www.vgn.nl/media/download/index/mediaid/525ff818942bd
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4) Subjektīvais dzīves kvalitātes instruments (“Subjective quality of life instrument”, autori: 

Antonella Gigantesco un Massimo Giuliani (Itālija)) 127 

Itālijas pētnieku izveidotais Subjektīvais dzīves kvalitātes instruments (autori: Antonella 

Gigantesco un Massimo Giuliani) sastāv no 10 pašnovērtējuma jautājumiem, kas ir formulēti 

sarunvalodā, ar atbildes skalu no 1 līdz 10 un, izmantojot “sejas” simbolu, kas padara aptauju 

vieglāk uztveramu respondentam. Šī aptauja ir balstīta uz vienu no vienkāršākajām dzīves 

kvalitātes aptaujām – apmierinātības ar dzīvi domēnu skalu (Satisfaction of the life domain 

scale, autori: Baker un Intagliata128). Šo aptauju var izmantot gan cilvēki ar intelektuālas 

attīstības traucējumiem, gan cilvēki ar psihiskām saslimšanām. Aptauja ir viegli adaptējama 

un to var arī izmantot, aptaujājot atbalstāmās personas dabiskā atbalsta sniedzējus. Aptauja 

ietver visus galvenos domēnus, kas parasti tiek iekļauti šādos instrumentos, tās aizpildīšana 

neprasa daudz laika vai īpašu apmācību. Visbeidzot, instrumenta izmantošana ir bez maksas. 

Veiktās izpētes rezultātā tika izvēlēta atbalsta personas pakalpojumam piemērotākā aptauja, 

ņemot vērā šādus apsvērumus: 

• vai aptauja atspoguļo mērķa grupas dzīves situāciju;  

• vai aptauja atbilst izmēģinājumprojekta mērķim; 

• vai aptauja neprasa daudz laika un aptaujas veicēju īpašu apmācību; 

• vai aptauja ir viegli lasāma un saprotama mērķa grupas pārstāvjiem; 

• vai no aptaujas ir iespējams ģenerēt aptauju, kas ir paredzēta atbalstāmās personas 

tuviniekiem; 

• vai aptauja ir bezmaksas un viegli adaptējama. 

Rezultātā tika pieņemts lēmums, izmēģinājumprojekta vajadzībām izmantot Subjektīvo dzīves 

kvalitātes instrumentu (autori: Antonella Gigantesco un Massimo Giuliani (Itālija)). RC 

ZELDA sazinājās ar autoriem un saņēma atļauju izmantot šo dzīves kvalitātes vērtēšanas 

instrumentu. RC ZELDA iztulkoja aptauju latviešu valodā un pielāgoja to atbalstāmo 

personu, kā arī atbalstāmo personu dabiskā atbalsta sniedzēju aptaujāšanai (skatīt 7. 

pielikumu). 

Dabiskā atbalsta sniedzēju aptauju ir paredzēts izmantot kā primāro informācijas avotu tikai 

tajos gadījumos, kad atbalstāmā persona nespēs pietiekami skaidri komunicēt vai arī 

patstāvīgi, bez dabiskā atbalsta sniedzēja palīdzības, atbildēt uz jautājumiem. 

 

13.3. Aptaujas veikšanas kārtība izmēģinājumprojektā 

Kā sākotnējās informācijas ieguves metode ir izvēlēta aptauja, kas paredz uzdot pētāmajai 

grupai mutiskus vai rakstiskus jautājumus un pieļauj iegūto atbilžu statistisko apstrādi. Tas ir 

visefektīvākais veids daudzveidīgas informācijas iegūšanai par to, ko cilvēki domā, par viņu 

vēlmēm un vajadzībām, uzskatiem, attieksmēm un viedokļiem. Aptaujā kopumā paredzēts 

iegūt informāciju no, apmēram, 330 personām.  

 

 
127 Gigantesco A, Giuliani M. Quality of life in mental health services with a focus on psychiatric rehabilitation 

practice. Ann Ist Super Sanita. 2011;47(4):363–372. Pieejams: 

http://www.scielosp.org/pdf/aiss/v47n4/a07v47n4.pdf  
128 Baker F, lntagliata J. Quality of life in the evaluation of community support systems. Eval Program Plann 

1982;5: 69-79. 

http://www.scielosp.org/pdf/aiss/v47n4/a07v47n4.pdf
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Ņemot vērā pētījuma mērķa grupas specifiku, tiks akceptētas abas aptaujas metodes: 

anketēšana (ja, persona pati patstāvīgi vēlēsies aizpildīt anketu) un intervija (atbalsta persona 

intervē atbalstāmo personu, uzdodot tai anketas jautājumus). Intervijas metode intervētāja un 

personas savstarpējās komunicēšanas rezultātā var nodrošināt aptaujas jautājumu pilnīgāku 

izpratni un patiesāku atbilžu sniegšanu, tomēr atbalsta persona sākotnēji piedāvās 

atbalstāmajai personai trīs iespējas – pašai aizpildīt anketu, darīt to kopā ar atbalsta personu 

vai anketu aizpildīt kopā ar dabiskā atbalsta sniedzēju. 

 

1) Pēc līguma par atbalsta sniegšanu parakstīšanas, atbalsta persona piedāvās atbalstāmajai 

personai aizpildīt dzīves kvalitātes novērtēšanas aptaujas anketu. Līdz ar to aptaujas anketa 

būs daļa no atbalstāmās personas lietas. 

Tā kā atbalsta persona jau būs izskaidrojusi atbalstāmajai personai izmēģinājumprojekta 

mērķi, atbalsta persona pamatos aptaujas nepieciešamību ar to, ka šī aptauja palīdzēs novērtēt 

izmēģinājumprojekta rezultātus un kā sniegtā atbalsta personas pakalpojuma rezultātā būs 

mainījusies atbalstāmās personas dzīve. Tāpēc aptauja tiks veikta trīs reizes 

izmēģinājumprojekta norises laikā – izmēģinājumprojekta sākumā, vidū, t.i., 

izmēģinājumprojekta otrā gada sākumā un izmēģinājumprojekta beigās.  

Ja persona netiek atbalstīta visā izmēģinājumprojekta laikā un līgums tiek izbeigts jau pirms 

vidus posma aptaujas, tad aptauja tiek veikta līguma izbeigšanas datumā. Ja līgums tiek 

izbeigts neatrisināta konflikta dēļ, kas ietekmē arī attiecības starp atbalsta personu un 

atbalstāmo personu, vai arī atbalstāmā persona nav atrodama, tad aptaujas veikšana varētu būt 

neiespējama. 

Uzsākot darbu ar atbalstāmo personu, pēc lēmuma par atbalsta personas pakalpojuma 

piešķiršanu, atbalsta persona katrai atbalstāmajai personai izveido kodu129, lai nodrošinātu 

datu konfidencialitāti Līdz ar to uz anketas tiek norādīts nevis personas vārds, uzvārds, bet 

tikai atbalsta personas piešķirtais kods, kuru reģionālais koordinators piereģistrē dzīves 

kvalitātes novērtēšanas aptaujas reģistrā.  

Uzsākot atbalstāmās personas aptauju, atbalsta persona paskaidros, ka atbalstāmā persona 

drīkst neatbildēt uz jautājumiem, uz kuriem tā nevēlas atbildēt un ka atbalstāmā persona drīkst 

jebkurā laikā pārtraukt aptaujas aizpildīšanu.  

2) Pēc tam, kad ir izskaidrots aptaujas mērķis, atbalsta persona jautā atbalstāmajai personai, 

vai viņa ir gatava aizpildīt aptauju patstāvīgi, vai arī viņai ir vajadzīga palīdzība. 

Ja atbalstāmā persona aizpilda aptauju patstāvīgi, atbalsta persona izskaidro kā anketa 

aizpildāma, piedāvā atbalstāmajai personai pietiekami daudz laika anketas aizpildīšanai, un 

pēc tam saņem no atbalstāmās personas aptaujas oriģinālu. 

Ja atbalstāmā persona lūdz palīdzību, atbalsta persona intervē atbalstāmo personu, 

demonstrējot skalu un lūdzot atbalstāmo personu norādīt pareizo atbildi skalā, un aizpilda 

aptaujas anketu. 

3) Ja atbalstāmajai personai ir nopietnas grūtības ar verbālo komunikāciju, viņa nespēj 

komunicēt un sniegt savas atbildes uz aptaujas jautājumiem, atbalsta persona var vērsties pie 

atbalstāmās personas dabiskā atbalsta sniedzēja, lai viņa aizpilda aptauju, interpretējot 

atbalstāmās personas viedokli. 

 
129 Kodu veido personas vārda un uzvārda pirmie burti, dzimums (S vai V), dzimšanas dienas datuma pirmie divi 

cipari un plānošanas reģiona pirmais burts, piemēram, ja Kurzemes plānošanas reģionā dzīvojošā Anna Liepa ir 

dzimusi 10. janvārī, viņai tiktu izveidots šāds kods: ALS10-K. 
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4) Atbalsta persona nosūta reģionālajam koordinatoram aptaujas anketas oriģinālu. Anketa 

tiek pievienota atbalstāmās personas lietai, kas tiks glabāta slēgtā metāla skapī reģionālajā 

birojā. 

 5) Saņemot aptaujas anketas oriģinālu, reģionālais koordinators to reģistrēs elektroniskajā 

žurnālā (skatīt 8. pielikumu), kurā tiks glabāta informācija par katru aizpildīto aptaujas anketu 

– sākotnējo, izmēģinājumprojekta otrā gada sākumā un izmēģinājumprojekta beigās. 

Elektroniskais žurnāls (katrs reģionālais koordinators veidos sava reģiona žurnālu) būs 

pieejams konkrētā plānošanas reģiona reģionālajam koordinatoram un projekta vadītajam. 

Reģistrā tiek iekļauti sekojoši dati: vai aptauja ir aizpildīta, aizpildīšanas datums, vai aptauja 

bija aizpildīta patstāvīgi, vai ar palīdzību, vai aptauju aizpildīja dabiskā atbalsta sniedzējs 

(tuvinieks), vai aptauja tika aizpildīta, tiekoties klātienē vai sazinoties pa tālruni.  

Visas sākotnējās aptaujas nepieciešams aizpildīt, tiekoties ar atbalstāmo personu klātienē. 

Turpmāk aptaujas iespējams veikt arī pa tālruni, bet tikai izņēmuma gadījumos130. 

6) Nedēļu pirms nākamās aptaujas datuma reģionālais koordinators nosūta atbalsta personām 

atgādinājumu, ka ir jāveic aptauja. Sākot no norādītā aptaujas datuma, atbalsta personām 

viena mēneša laikā ir jāaptaujā visas atbalstāmās personas. Gadījumā, ja viena mēneša laikā 

nav iespējams sazināties ar atbalstāmo personu, atbalsta persona informē par to reģionālo 

koordinatoru, un reģionālais koordinators izdara atzīmi reģistrācijas žurnālā. 

7) Reģionālais koordinators glabā aptaujas anketas oriģinālus atbalstāmās personas lietā 

reģionālajā birojā. Aptaujas datu apstrādei un apkopošanai reģionālais koordinators aptaujas 

anketas nokopē, atzīmē, ka tā ir kopija un kopijas nodod sociologam datu apstrādei un 

analīzes veikšanai.  

Pirms anketas datu apstrādes SPSS programmā sociologs anketas atvērtos jautājumus 

formatēs tādā veidā, lai tos varētu statistiski analizēt, proti, tiks veikta apraksta veidā iegūto 

atbilžu kodēšana. Aptaujas datu analīzes process tiks nodrošināts, izmantojot SPSS datu 

apstrādes programmu. Kā pamatmetode tiks pielietota statistikas datu analīzes metode. 

Metodes ietvaros tiks izmantoti centrālās tendences mēri: vidējais rādītājs, mediāna un moda 

un izkliedes rādītāji: standarta novirzes rādītājs, novirzes koeficients, kā arī korelācijas un 

faktoru analīze, dati tiks apskatīti un analizēti pa dažādiem aspektiem un dažādos griezumos: 

dzimums, vecums, ģimenes stāvoklis, nodarbinātības statuss, ienākumu līmenis utt..  

 

13.4.  ESF projekta dalībnieka aptaujas anketa 
 

Saskaņā ar noslēgto līgumu starp LM un RC ZELDA par atbalsta personas pakalpojuma 

izstrādi un aprobāciju izmēģinājumprojektā, RC ZELDA nodrošina atbalsta personu un 

atbalstāmo personu aptauju, aizpildot ESF projekta dalībnieka aptaujas anketu (skatīt 9. 

pielikumu). Minēto anketu atbalsta personas aizpilda pēc apmācību pabeigšanas un 

atbalstāmās personas pabeidzot saņemt atbalsta personas pakalpojumu. 

Pēc tam iegūtā informācija tiek apkopota (skatīt 10.pielikumu) un veikta tās analīze. 

 

 
130 Izņēmuma gadījumi varētu būt, ja atbalstāmā persona atrodas slimnīcā vai ārzemēs un klātienes tikšanās nav 

iespējama. 
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III. ATBALSTA PERSONAS PAKALPOJUMA 

NODROŠINĀŠANAS PAMATNOSACĪJUMI 

IZMĒĢINĀJUMPROJEKTĀ  

1. Atbalsta personas pakalpojuma ieviešanas nosacījumi 

Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta mērķis ir aprobēt izstrādāto atbalsta 

personas pakalpojuma ieviešanas mehānismu atbilstoši izstrādātajam atbalsta personas 

pakalpojuma aprakstam, organizēšanas un finansēšanas kārtībai. 

Izmēģinājumprojekts tiks īstenots laika posmā no 2017. gada 1. decembra līdz 2019. gada 30. 

novembrim, nodrošinot atbalsta personas pakalpojumu vismaz 330 pilngadīgām personām ar 

smagiem un ļoti smagiem GRT (I un II invaliditātes grupa). 

Lai noteiktu katrā plānošanas reģionā atbalstāmo personu un atbalsta personu skaitu, tika 

izmantoti VDEĀVK 2016. gada statistikas dati par pilngadīgu personu ar GRT (I vai II 

invaliditātes grupa) skaitu, katrā plānošanas reģionā un to procentuālo attiecību pret kopējo 

pilngadīgu personu ar GRT skaitu Latvijā (skatīt 4. tabulu).  

4. tabula 

 

Pilngadīgu personu ar GRT (I un II invaliditātes grupa) skaits 2016. gadā dalījumā pa 

plānošanas reģioniem 

 

Plānošanas reģions 

Pilngadīgu personu 

ar GRT skaits (I un II 

invaliditātes grupa) 

Procentuāli no 

kopējā skaita 

Rīgas plānošanas reģions 8808 42 % 

Kurzemes plānošanas reģions 2826 13 % 

Zemgales plānošanas reģions 2893 14 % 

Vidzemes plānošanas reģions 2931 14 % 

Latgales plānošanas reģions 3696 17 % 

Kopā 21154 100 

Avots: VDEĀVK dati131 

 

Pamatojoties uz VDEĀVK datiem, tika aprēķināts izmēģinājumprojektā iesaistāmās mērķa 

grupas personu skaits katrā plānošanas reģionā proporcionāli kopējam atbalstāmo personu 

skaitam132. Savukārt, aprēķinot nepieciešamo atbalsta personu skaitu katrā plānošanas 

 
131 VDEĀVK 2016. gada dati – VDEĀVK 2016. gada publiskais pārskats, Rīga, 2017. 44.-47. lpp. Pieejams: 

http://www.vdeavk.gov.lv/wp-content/uploads/2014/09/Parskats_2016_2.puse-PIELIKUMI_www.pdf  
132 Piemēram, 330*14%=46 atbalstāmās personas Vidzemes plānošanas reģionā. 

http://www.vdeavk.gov.lv/wp-content/uploads/2014/09/Parskats_2016_2.puse-PIELIKUMI_www.pdf
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reģionā, tika ņemts vērā, ka viena atbalsta persona var sniegt atbalstu vienlaicīgi vidēji 15 

atbalstāmām personām133 (skatīt 5. tabulu).  

 

5. tabula 

 

Atbalstāmo personu un atbalsta personu skaits izmēģinājumprojektā dalījumā pa 

plānošanas reģioniem 

 

Plānošanas reģions 

Atbalstāmo personu 

skaits 

Atbalsta personu 

skaits 

Rīgas plānošanas reģions 139 9 

Kurzemes plānošanas reģions 43 3 

Zemgales plānošanas reģions 46 3 

Vidzemes plānošanas reģions 46 3 

Latgales plānošanas reģions 56 4 

Kopā 330 22 

 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, ir ieplānots, ka izmēģinājumprojektā Rīgas plānošanas reģionā 

strādās 9 atbalsta personas un sniegs atbalsta personas pakalpojumu 138 atbalstāmajām 

personām, Kurzemes plānošanas reģionā – 3 atbalsta personas un 43 atbalstāmās personas, 

Zemgales plānošanas reģionā – 3 atbalsta personas un 46 atbalstāmās personas, Vidzemes 

plānošanas reģionā 3 atbalsta personas un 46 atbalstāmās personas un Latgales plānošanas 

reģionā – 4 atbalsta personas un 56 atbalstāmās personas. 

 

Izmēģinājumprojekta pirmajā mēnesī tiks: 

• sarīkoti pieci reģionālie semināri, katrā plānošanas reģionā (Rīgā, Kuldīgā, Līvānos, 

Jelgavā, Valmierā), kuros tiks aicināti piedalīties pašvaldību sociālo dienestu darbinieki, 

bāriņtiesu darbinieki, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēji, attiecīgo 

plānošanas reģionu pārstāvji. 

Katrs seminārs ilgs 8 stundas un vidēji katrā seminārā piedalīsies 48 dalībnieki un 4 

semināra vadītāji (projekta vadītāja (I.Leimane-Veldmeijere), divi reģionālie koordinatori 

(A.Pavlovska un I.Krātiņa) un juriste (A.Mazapša)). Semināra programma ietvers: 

prezentācijas par ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām; par rīcībspēju un 

atbalstīto lemtspēju; par izmēģinājumprojekta mērķiem, uzdevumiem un plānotajām 

aktivitātēm, tiks iepazīstināti semināru dalībnieki ar atbalsta personas pakalpojuma 

saturu; atbalsta personas pienākumiem un tiesībām; ētikas un datu aizsardzības prasībām; 

uz personu vērstās domāšanas un plānošanas pieeju un plānošanas metodēm; labās 

prakses piemēriem atbalsta lēmumu pieņemšanā nodrošināšanā u.c. Mācību semināru 

noslēgumā dalībnieki saņems RC ZELDA apliecinājumu par dalību seminārā. 

 
133 Piemēram, 139/15=9 atbalsta personas Rīgas plānošanas reģionā. Līguma 1.pielikumā “Tehniskā 

specifikācija” ir noteikts, ka plānotā atbalsta personas viena slodze vidēji ir 15 atbalstāmās personas. 
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• sagatavota un uzsākta atbalsta personu apmācība, kura tiks organizēta divās grupās (vienā 

grupā būs 10 personas, otrā – 12 personas). Kopējais plānotais izmēģinājumprojekta 

apmācību ilgums ir divas nedēļas jeb 10 darba dienas (8 stundas dienā). Pirmajā 

izmēģinājumprojekta mēnesī apmācība katrai grupai plānota 5 dienas. Attiecīgi 2. un 3. 

izmēģinājumprojekta gadā plānota tālāka apmācība – 2. gadā 3 dienas (trīs vienas dienas 

semināri) un 3. gadā 2 dienas (divi vienas dienas semināri). Ņemot vērā, ka atbalsta 

personas izmēģinājumprojekta īstenošanas laikā var pārtraukt darba attiecības, tad jaunas 

atbalsta personas tiks apmācītas individuāli. Turpmākajā izmēģinājumprojekta 

īstenošanas gaitā vismaz vienu reizi pusgadā tiks organizētas atbalsta personu 

supervīzijas un kovīzijas sesijas, kurās tiks pārrunāti problēmjautājumi, kā arī iekļautas 

papildizglītības tēmas saskaņā ar atbalsta personu izteikto vēlmi. 

Atbalsta personu darba uzdevumos pirmajā mēnesī ietilps: iepazīšanās ar 

izmēģinājumprojektu, iepazīšanās ar atbalsta personas pienākumiem un tiesībām; ētikas 

un datu aizsardzības prasībām; dalība apmācībās, t.sk. uz personu vērstās domāšanas un 

plānošanas pieejas apguve un metožu praktizēšana; mācīšanās identificēt atbalsta jomas 

un gatavot atbalsta plānus; dalība atbalstāmo personu atlasē. 

• veikti administratīvi pasākumi atbalsta personas pakalpojuma uzsākšanai. 

Papildus jau esošajam RC ZELDA birojam, kurā strādās gan projekta vadība, gan Rīgas 

reģiona reģionālais koordinators, plānota divu reģionālo punktu izveide. Zemgales un 

Kurzemes reģionu punkts tiks veidots Jelgavā, bet Vidzemes un Latgales reģionu punkts 

tiks veidots Rīgā, ņemot vērā, ka, veicot priekšizpēti, tika konstatēts, ka ir grūti atrast 

abiem reģioniem līdzvērtīgi sasniedzamu vietu134. Tiks iegādātas mēbeles reģionālajiem 

punktiem un datortehnika izmēģinājumprojekta darbības nodrošināšanai, kā arī veikti visi 

nepieciešamie priekšnoteikumi drošai datu uzglabāšanai, piemēram, tiks noīrētas datu 

kriptēšanas programmas un izmēģinājumprojekta darbinieki iepazīstināti ar to 

izmantošanu, tiks iegādāti slēdzami metāla skapji reģionālajiem punktiem. 

• noslēgti terminētie darba līgumi ar reģionālajiem koordinatoriem un atbalsta personām, 

paredzot līgumā nosacījumu piedalīties visās RC ZELDA organizētajās atbalsta personu 

apmācībās un kovīzijās. Reģionālo koordinatoru uzdevums būs sniegt palīdzību un 

atbalstu atbalsta personām, kā arī organizēt un koordinēt atbalsta personas pakalpojuma 

sniegšanu konkrētā reģionā. 

• plānota visu plānošanas reģionu, pašvaldību sociālo dienestu, NVO, plašākas sabiedrības 

informēšana par izmēģinājumprojektu un iespēju saņemt atbalsta personas pakalpojumu. 

 

Izmēģinājumprojekta īstenošanas gaitā tiks veiktas regulāras informēšanas aktivitātes, 

piemēram, sagatavojot un nosūtot preses relīzes ziņu aģentūrām un plašsaziņas līdzekļiem, 

izvietojot informāciju RC ZELDA mājas lapā un Facebook lapā, kā arī piedāvājot informāciju 

dažādiem sadarbības partneriem, informējot plānošanas reģionus, pašvaldību sociālos 

 
134 Vispirms tika vērtēta ideja Vidzemes-Latgales reģionu punktu veidot Cēsīs vai Valmierā, kas varētu būt 

salīdzinoši viegli sasniedzama vieta visiem vidzemniekiem, taču diezgan grūti sasniedzama latgaliešiem. 

Piemēram, lai no Daugavpils nokļūtu līdz Cēsīm, ceļā jāpavada 5 stundas, kas ir neefektīvs laika un resursu 

patēriņš, jo iespējams, ka atbalsta personām, lai apmeklētu reģionālo punktu, nāktos pavadīt nakti Cēsīs. Tāpēc 

tika izlemts Vidzemes-Latgales reģionu punktu Rīgā (pēc iespējas tuvāk RC ZELDA birojam, kas ir arī ērti 

sasniedzams, tuvu autoostai un dzelzceļa stacijai), lai nodrošinātu abiem reģioniem līdzvērtīgas piekļuves 

iespējas. Reģionālie koordinatori regulāri apmeklēs atbalsta personas, kā arī tiks maksimāli izmantotas 

elektroniskās saziņas iespējas, piemēram, Skype konferences. 
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dienestus un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzējus par izmēģinājumprojekta 

ieviešanas gaitu.  

2017. gada augustā un septembrī pašvaldību sociālie dienesti iesniedza RC ZELDA 

informāciju par pilngadīgu personu ar GRT skaitu, kuriem provizoriski varētu būt 

nepieciešams atbalsta personas pakalpojums (skatīt 11. pielikumu).  Izmēģinājumprojekta 

pirmajos mēnešos, par pamatu ņemot šo datu apkopojumu, kā arī, piesaistot citus 

informatīvos kanālus, piemēram, bāriņtiesas, pašvaldību sociālos dienestus, sabiedrībā balstītu 

sociālo pakalpojumu sniedzējus un NVO, kas pārstāv pilngadīgu personu ar GRT intereses, 

tiks uzrunātas potenciālās atbalstāmās personas, kuras vēlētos piedalīties izmēģinājumprojektā 

un saņemt atbalsta personas pakalpojumu.  

Atbalsta personas sadarbībā ar reģionālajiem koordinatoriem, izmantojot uz personu vērstās 

domāšanas un plānošanas metodes, sagatavos individuālu atbalsta plānu katrai atbalstāmajai 

personai un noslēgs līgumus par atbalsta personas pakalpojuma saņemšanu. Atbalsta personas 

uzdevums būs palīdzēt atbalstāmajai personai pašai pieņemt lēmumus, sniedzot visu 

nepieciešamo informatīvo un praktisko atbalstu, bet atbalsta persona nepieņems lēmumus 

atbalstāmās personas vietā, kā arī nesniegs citus atbalstāmajai personai nepieciešamos 

sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus vai sociālo palīdzību.  

Lai nodrošinātu atbalsta personas pakalpojuma kvalitāti un izmēģinājumprojekta īstenošanas 

caurskatāmību: 

• notiks regulāras izmēģinājumprojektā iesaistīto darbinieku tikšanās, lai risinātu 

administratīvus un organizatoriskus jautājumus vai saturiskus jautājumus (kovīzijas); 

• tiks veikta regulāra izmēģinājumprojekta rezultatīvo rādītāju uzskaite un iesaistīto 

darbinieku atskaitīšanās par paveikto darbu; 

• tiks intervētas atbalstāmās personas par saņemtā atbalsta personas pakalpojuma 

kvalitāti; 

 

2. Atbalsta personas pakalpojuma administrēšanas kārtība  

2.1. Atbalstāmās personas lietas dokumentācija 

Ņemot vērā, ka Latvijā daudzi cilvēki, kam nepieciešams atbalsts lēmumu pieņemšanā, dzīvo 

izolācijā, atbalsta personas pakalpojumam jābūt pieejamam visā Latvijā. Tas no pakalpojuma 

administratora prasa mobilitāti, kas savukārt nozīmē, ka atbalsta personas pakalpojuma 

sniegšanas procesā sagatavotajai dokumentācijai jābūt pieejamai elektroniski, lai atbalsta 

personas pakalpojuma ieviešanā iesaistītajam personālam (atbalsta personas, koordinatori, 

projekta vadītājs) neatkarīgi no savas atrašanās vietas jebkurā laikā būtu pieejama iepriekš 

minētā dokumentācija. 

 

Atbalsta personas pakalpojuma sniegšanas procesa ietvaros sagatavotā dokumentācija par 

konkrēto atbalstāmo personu veido atbalstāmās personas lietu, kas sastāv no: 

• atbalsta personas atskaites Nr.1 1.tabulas, kurā apkopoti atbalstāmās personas dati135 

(skatīt 12. pielikuma 1. tabulu): 

 
135 Dokumentācijā iekļaujamā informācija, ietverta balstoties uz RC ZELDA Latvijā īstenotā pilotprojekta 

pieredzi un Dienvidaustrālijas atbalstītās lēmumu pieņemšanas projektu – skatīt Wallace M. Evaluation of the 

Supported Decision Making Project. Pieejams: 

http://www.opa.sa.gov.au/files/batch1376447055_final_supported_decision_making_evaluation.pdf 

http://www.opa.sa.gov.au/files/batch1376447055_final_supported_decision_making_evaluation.pdf
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➢ personiskā informācija par atbalstāmo personu, ietverot vispārīgus statistikas 

datus, kurus pakalpojuma administrators var izmantot tālāk, lai analizētu 

atbalsta personas pakalpojuma mērķa grupas rezultatīvos rādītājus, 

➢ saraksts ar atbalstāmo personu saistītiem dokumentiem, kurus atbalsta persona 

glabā elektroniski dokumentu mapē (piemēram, atbalsta plāns un vienas lapas 

profils, vienošanās, dzīves kvalitātes aptaujas, utt.), 

➢ informācija par atbalstītās lēmumu pieņemšanas procesu (jomām, intensitātes 

līmeni, datiem par atbalsta personu utt.);  

• atbalsta personas atskaites Nr.1 2.tabulas, kurā apkopota informācija par kontaktiem ar 

atbalstāmo personu (skatīt 12. pielikuma 2. tabulu), kas sastāv no iknedēļas atskaitēm, 

kurās atbalsta persona: 

➢ atzīmē jomas un lēmumus, kurus atbalstāmā persona ir pieņēmusi, apraksta 

lēmumu pieņemšanas procesu un atbalstāmās personas problēmas, 

➢ atspoguļo pavadīto laiku gan atbalsta sniegšanā, gan ceļā un konkrētās 

atskaitesizpildē. 

• dokumentiem, kas tiek sagatavoti atbalsta personas pakalpojuma sniegšanas gaitā.  

 

Atskaites Nr.1 2.tabulā atbalsta persona atspoguļo atbalstāmās personas lēmumu pieņemšanas 

procesu, kuru veido vairāki posmi136: 

• atbalstāmās personas vēlmju/gribas noskaidrošana (vispirms atbalsta persona 

iepazīstas ar atbalstāmo personu un viņas uzticības personu loku un noskaidro 

atbalstāmās personas sākotnējās vēlmes);  

• informācijas iegūšana un sniegšana (atbalsta persona noskaidro informāciju par 

pieejamām iespējām); 

• iespējas (atbalsta persona palīdz atbalstāmajai personai apzināt dažādas izvēles un 

iespējas, izprast priekšrocības un trūkumus un mudina atbalstāmo personu konsultēties 

arī ar citiem cilvēkiem, kam atbalstāmā persona uzticas, lai uzklausītu viņu viedokli 

par dažādām iespējām; atbalsta persona izskaidro iespējamā lēmuma priekšrocības, 

trūkumus un sekas un ļauj atbalstāmai personai pašai izvērtēt katras iespējas 

priekšrocības un trūkumus); 

• lēmuma pieņemšana  (atbalsta persona palīdz atbalstāmajai personai nonākt līdz 

lēmumu pieņemšanai – izvēlēties un noformulēt savu izvēli; kā arī palīdz sagatavoties 

pieņemtā lēmuma īstenošanai); 

• īstenošana (atbalsta persona palīdz atbalstāmai personai izpētīt dažādas pieņemtā 

lēmuma īstenošanas iespējas, un, ja nepieciešams, palīdz īstenot lēmumu); 

• novērtējums137 (atbalsta persona palīdz atbalstāmajai personai novērtēt pieņemto 

lēmumu un tā īstenošanu. Novērtējumā tiek ietverta arī informācija par to, vai 

komunikācijas laikā atbalstāmā persona ir mainījusi savu viedokli, vai ir kļuvusi 

pārliecinātāka par saviem lēmumiem). 

 

Visa iepriekš minētā dokumentācija tiek glabāta elektroniski datu mākonī, kuru pārvalda 

atbalsta persona. 

 

Izmēģinājumprojekta ietvaros atbalsta persona izveido atbalstāmās personas lietu un visus 

dokumentu oriģinālus, kurus paraksta atbalstāmā persona, trīs darba dienu laikā, iesniedz 

 
136Lēmumu pieņemšanas procesa apraksts veidots pēc Izraēlas sabiedriskās organizācijas – Bizchut izstrādātā 

modeļa – skatīt Supported Decision-Making Service for Persons with Disabilities, Service Model. Pieejams: 

http://bizchut.org.il/he/wp-content/uploads/2017/06/Support-system-Model-Bizchut.pdf  
137 Novērtējumu var ietvert katrā lēmuma pieņemšanas posmā. 

http://bizchut.org.il/he/wp-content/uploads/2017/06/Support-system-Model-Bizchut.pdf
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reģionālajā birojā vai nosūta tos ierakstītā vēstulē uz reģionālo biroju, kur reģionālais 

koordinators uzglabā šos dokumentus slēgtā metāla skapī, bet daļai šo dokumentu 

elektroniskās versijas glabājas datu mākonī (skatīt 6. tabulu). 

 

6.tabula 

Atbalstāmās personas lietas dokumentācijas sagatavošana un uzglabāšana 

Atbalstāmās personas lietas dokumentācija 

 

Dokumentācijas uzglabāšanas veids 

papīra formātā 

(reģionālajā birojā, 

slēdzamā metāla 

skapī) 

elektroniski 

(datu 

mākonī) 

Iesniegums +   

Vienošanas par piedalīšanas izmēģinājumprojektā +  

Vienošanas ar atbalsta personu +  

Lēmums par atbalsta personas pakalpojuma 

piešķiršanu 

+  

Atbalsta personas darba atskaite Nr.1 (12. 

pielikuma 1.tabula) 

+ + 

Atbalsta personas darba atskaite Nr.1 (12. 

pielikuma 2.tabula) 

 + 

Atbalsta plāns 138 + + 

Dokumenti par atbalstāmās personas pieņemtiem 

nopietniem lēmumiem savā dzīvē (par veselību, 

drošību, svarīgiem finanšu un juridiskiem 

jautājumiem) 139 

+  

Dzīves kvalitātes aptaujas + + 

 

 

2.2. Atskaišu sagatavošanas kārtība  

Atskaitīšanās izmēģinājumprojektā notiek trīs līmeņos: 

• 1.līmenis – atbalsta personas sagatavotās iknedēļas un mēneša atskaites par savu darbu 

ar atbalstāmajām personām; 

• 2.līmenis – reģionālā koordinatora sagatavotās iknedēļas un mēneša kopsavilkuma 

atskaites par sava reģiona atbalsta personu darbu; 

 
138 Atbalsta pakalpojuma sniegšanas procesā atbalsta plānā var tik veiktas izmaiņas, ja atbalstāmā persona un 

atbalsta persona nokonstatē, ka nepieciešamas mainīt atbalsta jomas, globālos mērķus, atbalsta apjomu vai 

intensitāti.  
139 Atbalsta pakalpojuma sniegšanas procesā tiks sagatavoti dokumenti, kas attiecas uz atbalstāmās personas 

pieņemtiem nozīmīgiem lēmumiem par savu veselību, drošību, svarīgiem finanšu vai juridiskiem jautājumiem. 

Šis process tiks aprakstīts 4 nodevumā. 
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• 3.līmenis – projekta vadītāja sagatavotās mēneša kopsavilkuma atskaites par 

izmēģinājumprojekta īstenošanas gaitu. 

Izmēģinājumprojekta ietvaros atbalsta personas un reģionālie koordinatori sagatavos nedēļas 

un mēneša atskaites par darbu ar atbalstāmajām personām (skatīt 27.attēlu). 

 

Atskaišu sagatavošanas un iesniegšanas zemāk minētais process var tikt precizēts un 

pilnveidots, ņemot vērā izmēģinājumprojekta laikā konstatētās problēmas.  

 

2.2.1. Personāla nedēļas atskaites 

Uzsākot darbu ar atbalstāmo personu, atbalsta persona atver atbalstāmās personas lietu, 

aizpildot atskaites Nr. 1 1. tabulu “Atbalsta personas darba atskaite Nr. 1 1.tabula - 

atbalstāmās personas dati” (skatīt 12. pielikuma 1. tabulu), pēc tam to izprintē un ievieto 

atbalstāmās personas lietā. Ja izpmēģinājumprojekta laikā šajā atskaitē tiek veiktas izmaiņas, 

tad minētās izmaiņas tiek izprintētas un pievienotas atbalstāmās personas lietai, bet atskaites 

elektroniskā versija glabājas datu mākonī. 

 

Pēc tam atbalsta persona katru nedēļu aizpilda atskaites Nr. 1 2.tabulu “Atbalsta personas 

darba atskaite Nr. 1 2.tabula - veiktais darbs ar atbalstāmo personu” (skatīt 12. pielikuma 2. 

tabulu) par veikto darbu ar atbalstāmo personu. 

 

Lai sekmīgi un precīzi varētu aizpildīt iepriekšminētās atskaites, atbalsta persona iepazīstas ar 

atskaites aizpildīšanas noteikumiem. Atbalsta persona var izvēlēties, kā organizēt savu darbu, 

piemēram, aizpildīt atskaiti pēc katra kontakta ar atbalstāmo personu vai veltīt kādu nedēļas 

dienu šim darbam. Ir svarīgi, lai informācija atskaitē par darbu nedēļas griezumā būtu 

elektroniski aizpildīta līdz darba nedēļas pēdējai dienai. Piektdienas atbalsta persona beigās 

nosūta paziņojumu uz reģionālā koordinatora e-pastu par to, ka atskaite ir sagatavota. Atbalsta 

personas atskaites tiek glabātas vienā elektroniskā failā atsevišķā mapē datu mākonī.  

 

Reģionālais koordinators katras nedēļas sākumā apstrādā iesniegtās atbalsta personas 

atskaites, iekļaujot tās savā datu bāzē (skatīt 13. pielikuma 2. tabulu), analizē apkopoto 

informāciju, izmantojot datorprogrammas EXCEL filtrus un Pivot tabulas rīkus un sagatavo 

savas atskaites (skatīt 13. pielikuma 1. tabulu un 14. pielikumu). Ja atbalsta personas nedēļas 

atskaitē nav nepieciešamas korekcijas, tad reģionālais koordinators slēdz nedēļas atskaiti un 

atbalsta personai tiek liegtas datu rediģēšanas tiesības. Esošā mēneša griezumā atbalsta 

persona atskaites var precizē, informējot par to reģionālo koordinatoru. 

 

Līdz trešdienai reģionālais koordinators nosūta projekta vadītājam paziņojumu uz projekta 

vadītāja e-pastu par to, ka reģionālā koordinatora datu bāzes, kopsavilkuma “Reģiona nedēļas 

kopsavilkums par atbalsta personu veikto darbu” (skatīt 13.pielikuma 1.tabulu) un reģionālā 

koordinatora nedēļas atskaites “Reģionālā koordinatora nedēļas atskaite par paveikto darbu” 

(skatīt 14. pielikumu) kopijas ir ievietotas atsevišķā mapē datu mākonī un ir pieejamas 

pārbaudei. 

 

 

 

 



112 

 

27. attēls 

Atbalsta personas un koordinatora darba atskaites Nr.1 uzraudzības 

process izmēģinājumprojektā
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Atskaites aizpildīšana un kontrole nedēļas griezumā

Regulāri 

elektroniski tiek 

aizpildīta AP 

atskaite Nr.1 

pēc datu 

uzkrāšanas 

principa

Atskaitē norādītā informācija 

neliecina par problēmām AP 

darbā ar atbalstāmo personu

Atskaitē norādītā informācija 

liecina par problēmām AP darbā 

ar atbalstāmo personu

Koordinators 

vēršas pie AP 

problēmas 

risināšanai 

Saņemot atskaiti 

uzrauga un 

koordinē AP 

darbu

 Veido koordinatora atskaiti 

Nr.1 «Reģionālā 

koordinatora nedēļas 

atskaite par paveikto 

darbu»

Saņemot atskaiti uzrauga un 

koordinē reģionālo 

koordinatoru darbu

Apkopo 

informāciju 

reģionālo 

koordinatoru 

datu bāzē  

Veido nedēļas 

kopsavilkumu par AP 

veikto darbu reģionā 

Apkopo 

informāciju 

projekta vadītāja 

datu bāzē  

Saņemot informāciju 

uzrauga AP darbu un pēc 

nepieciešamības koordinē 

reģionālo koordinatoru 

darbu

 

 

2.2.2. Personāla mēneša atskaites 

Atbalsta personas un reģionālie koordinatori katru mēnesi sagatavo divas atskaites par 

padarīto darbu (27.attēls un 28.attēls). 

 

Atbalsta persona katra mēneša beigās (vēlākais - līdz pārskata mēneša sekojošā mēneša 2. 

datumam) nosūta reģionālajam koordinatoram uz e-pastu paziņojumu par sagatavoto atskaites 

Nr. 1 pēdējo versiju (skatīt 12. pielikumu) un mēneša atskaiti Nr. 2 par paveikto darbu (skatīt 

15. pielikumu). Abas atskaites tiek glabātas datu mākonī.  
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Reģionālais koordinators pārbauda, vai atskaites Nr. 2 dati ir korekti aizpildīti un vai 

nostrādāto stundu skaits atbilst informācijai, kas ir atspoguļota atbalsta personas atskaitē Nr. 1 

un, ja atskaite ir pareiza, apstiprina atskaiti un informē par to atbalsta personu, nosūtot 

apstiprinājumu uz atbalsta personas e-pastu. 2 darba diena laikā pēc apstiprinājuma 

saņemšanas atbalsta persona paraksta atskaites Nr. 2 oriģinālu un nogādā to reģionālajā birojā 

vai nosūta to ierakstītā vēstulē uz reģionālo biroju. Ja atskaitē tiek atrastas kļūdas, reģionālais 

koordinators atgriež atskaiti atbalsta personai precizēšanai. 

 

Pēc pārskata mēneša nākošā mēneša 5.datumam reģionālais koordinators nosūta projekta 

vadītājam paziņojumu uz projekta vadītāja e-pastu par to, ka reģionālā koordinatora datu 

bāzes pēdējo versiju (skatīt 13. pielikuma 2. tabulu) un reģionālā koordinatora atskaites Nr. 2 

par paveikto darbu (skatīt 16.pielikuma 1.tabulu) kopijas ir ievietotas atsevišķā mapē datu 

mākonī un ir pieejamas pārbaudei. Ja atskaite Nr.2 ir pareiza, projekta vadītājs apstiprina to, 

nosūtot apstiprinājumu uz reģionālā koordinatora e-pastu. Reģionālais koordinators paraksta 

atskaites Nr. 2 oriģinālu un nogādā to reģionālajā birojā vai nosūta to ierakstītā vēstulē uz 

reģionālo biroju 2 darba diena laika. Ja atskaitē tiek atrastas kļūdas projekta vadītājs, atgriež 

atskaiti reģionālajam koordinatoram precizēšanai. 

 

7.tabula 

Atbalsta personas un reģionālā koordinatora atskaišu uzglabāšana 

Atskaišu veids un nosaukums Atskaišu uzglabāšanas veids 

papīra formātā (reģionālā 

birojā, slēdzamā metāla 

skapī) 

elektroniski 

(datu mākonī) 

Nedēļas atskaites 

Atbalsta personas darba atskaite Nr.1                               

(12. pielikums 2.tabula) 

 + 

Reģionālā koordinatora nedēļas 

kopsavilkuma atskaite (13. pielikums 

1.tabula) 

 + 

Reģionālā koordinatora nedēļas atskaite par 

paveikto darbu (14. pielikums) 

 + 

Mēneša atskaites 

Atbalsta personas mēneša atskaite Nr.2 (15. 

pielikums) 

+ + 

Reģionālā koordinatora mēneša atskaite Nr.2 

(16. pielikuma 1.tabula) 

+ + 

Projekta vadītāja mēneša atskaite  (16. 

pielikuma 2.tabula) 

+ + 

Datu bāzes (13. pielikums 2.tabula) 

Reģionālā koordinatora datu bāze   + 

Projekta vadītāja datu bāze  + 

 

Par pārskata mēnesi līdz nākošā mēneša 5.datumam projekta vadītājs aizpilda mēneša 

atskaiti par savu paveikto darbu (skatīt 16.pielikuma 2.tabulu) un iesniedz oriģinālu RC 

ZELDA vadībai apstiprināšanai. 
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Atbalsta personas, reģionālā koordinatora un projekta vadītāja mēneša atskaites tiek iesniegtas 

papīra formā, pārējās atskaites tiek glabātas elektroniski datu mākonī (skatīt 7. tabulu). 

 

28.attēls 
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Atbalsta personas un koordinatora mēneša atskaites (atskaites Nr.2) 

uzraudzības process izmēģinājumprojektā
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Aizpilda AP atskaiti Nr.2 

Pārbauda:
 

• Vai atskaite ir korekti  
aizpildīta;

• Vai informācija atbilst  
AP atskaitē Nr.1 
norādītajai informācijai;

• Vai ir pievienoti visi  
izdevumus pamatojošie 
dokumenti.

Atskaite ir 
nekorekti/
nepilnīgi 

aizpildīta, trūkst 
izdevumus 
pamatojošo 
dokumentu

Precizē atskaiti, 
pievieno 

trūkstošos 
izdevumus 

pamatojošos 
dokumentus 

Atskaite ir 
aizpildīta korekti/

norādīta visa 
nepieciešamā 

informācija

Atskaite un izdevumus 
pamatojošie dokumenti 

tiek nosūtīti  
koordinatoram līdz 

atskaites iesniegšanas 
termiņam

Apstiprina 
atskaiti

Sagatavo 
maksājuma 
uzdevumu

Apstiprina 
maksājuma 
uzdevumu

Aizpilda koordinatora 
atskaiti Nr.2 

Pārbaude:
 
• Vai atskaite ir korekti  

aizpildīta;

• Vai informācija atbilst  
koordinatora atskaitē 
Nr.1 norādītajai 
informācijai;

• Vai ir pievienoti visi 
izdevumus pamatojošie 
dokumenti.

Atskaite un izdevumus 
pamatojošie dokumenti 
tiek nosūtīti  projekta 

vadītājam līdz atskaites 
iesniegšanas termiņam

Atskaite ir 
nekorekti/
nepilnīgi 

aizpildīta, trūkst 
izdevumus 
pamatojošo 
dokumentu

Atskaite ir 
aizpildīta korekti/

norādīta visa 
nepieciešamā 

informācija

Precizē atskaiti, 
pievieno 

trūkstošos 
izdevumus 

pamatojošos 
dokumentus 

Apstiprina 
atskaiti

Sagatavo 
maksājuma 
uzdevumu

Apstiprina 
maksājuma 
uzdevumu

 



116 

 

2.2.3. Atskaitīšanās kārtība starp RC Zeldu un 

Labklājības ministriju 

Projekta vadītājs, pamatojoties uz visu reģionālo koordinatoru datu bāzēm, veido kopīgu datu 

bāzi par izmēģinājumprojekta gaitu (skatīt 13.pielikuma 2.tabulu). Pamatojoties uz datu bāzē 

esošo informāciju un citiem dokumentiem, projekta vadītājs sagatavo un iesniedz atskaites 

Labklājības ministrijai ne vēlāk kā līdz katra mēneša 15 (piecpadsmitajam) datumam (skatīt 

29.attēlu). 

 

Sākot ar izmēģinājumprojekta otro mēnesi un turpmāk sākot ar katra pārskata gada februāra 

mēnesi, RC ZELDA iesniedz LM trīs pārskatus: 

• biedrības “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem ”ZELDA”” pārskatu 

par finansējuma apguvi atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta 

īstenošanā 20___.gada __________________mēnesī (skatīt 17.pielikumu); 

• biedrības “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem ”ZELDA”” pārskatu 

par rezultatīvo rādītāju izpildi atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta 

īstenošanā 20___.gada __________________mēnesī (skatīt 18.pielikumu). 

• biedrības “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem ”ZELDA”” pārskatu 

par naudas plūsmu atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošanā 

20___.gada _________________mēnesī (skatīt 19.pielikumu).   

 

Minētie pārskati LM tiek iesniegti papīra formā vai elektroniski, parakstot tos ar drošu 

elektronisku parakstu, un glabājas pie RC ZELDA lietvedībā papīra formā un elektroniski 

datu mākonī (skatīt 8.tabulu). 

8.tabula 

 

Projekta vadītāja sagatavoto pārskatu LM uzglabāšana 

Projekta vadītāja pārskati LM Atskaišu uzglabāšanas veids 

papīra formātā 

(reģionālā birojā, 

slēdzamā metāla skapī) 

elektroniski (datu 

mākonī) 

Pārskats par finansējuma apguvi atbalsta 

personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta 

īstenošanā (17. pielikums) 

+ + 

Pārskats par rezultatīvo rādītāju izpildi 

atbalsta personas pakalpojuma 

izmēģinājumprojekta īstenošanā (18. 

pielikums) 

+ + 

Pārskats par naudas plūsmu atbalsta 

personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta 

īstenošanā pēc pārskata gada beigām (19. 

pielikums) 

+ + 

 



  

117 

 

29.attēls 

Izmēģinājumprojekta atskaišu iesniegšanas un uzraudzības process starp RC ZELDA un LM
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Uzsākot izmēģinājumprojektu un

 turpmāk katra pārskata gada sākumā 
2 mēnešus pirms izmēģinājumprojekta beigām

Katru mēnesi sākot ar izmēģinājumprojekta izpildes 

otro mēnesi un turpmāk sākot ar katra  pārskata gada 

februāra mēnesi

Apmaksā 

rēķinu

Aizpilda 7.pielikumu un 
pārbauda un saskaņo 6. 

pielikumu

Atzīst par 

atbilstošiem 

Līguma 

nosacījumiem

Sagatavo norēķinu 

salīdzināšanas aktu 

par pārskata gadu. 

Pārbaude 

Izvērtēšanas 
rezultātā tiek 

konstatētas 

nepilnības

Novērš pasūtītāja 

konstatētās 
nepilnības 

noteiktajā termiņā

 Izvērtē izlietotā 

finansējuma apjomu 

(6.pielikums  un 

8.pielikums) 

Paraksta rēķinu

Pārbauda informāciju 

par pasūtītāja 

izvērtējumu un 

norēķinu 
salīdzināšanas aktu 

par pārskata gadu

Aizpilda 6.pielikumu 

un izraksta rēķinu

Paraksta atskaiti (6. 

un 7. pielikumu) un 

rēķinu

Aizpilda 

7.pielikumu, 

pārbauda un 

saskaņo 6. 

pielikumu

Atzīst atskaites 

par atbilstošām 

Līguma 

nosacījumiem

Pārbaude 

Izvērtēšanas 

rezultātā tiek 
konstatētas 

nepilnības

Novērš pasūtītāja 

konstatētās 
nepilnības noteiktajā 

termiņā

Aizpilda 

6.pielikumu 

Pārbauda informāciju par 

pasūtītāja izvērtējumu un 

norēķinu salīdzināšanas 

aktu par pārskata gadu

Izraksta rēķinu

Paraksta rēķinu

Apmaksā 
rēķinu

Janvāra mēnesī pēc 

pārskata gada beigām 

saskaņā ar iesniegtajiem 

pārskatiem  (8.pielikums) 

izvērtē apgūtā finansējuma 

apjomu pārskata gadā 

Izraksta rēķinu

Sagatavo norēķinu 

salīdzināšanas aktu par 

pārskata gadu 

Apmaksā 

rēķinu

Paraksta 

atskaiti (6. un 

7. pielikumu) 

Novērš 

pasūtītāja 

konstatētās 

nepilnības  6. 

pielikumā  un 

rēķinā, ja 
nepieciešams 

Novērš 

pasūtītāja 

konstatētās 
nepilnības 6. 

pielikumā, ja 

nepieciešams 
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2.3. Personāla iesniedzamo izmaksu pamatojošo 

dokumentu aprites kārtība 

Transporta izmaksas pamatojošie dokumenti 

Izmēģinājumprojektā iesaistītais personāls darbam varēs izmantot transporta pakalpojumus 

(skatīt 30.attēlu): 

• sabiedrisko transportu, 

• personīgo transportu, slēdzot patapinājuma līgumu ar RC ZELDA, 

• nomāto transportu, slēdzot līgumu starp RC ZELDA un transporta līdzekļa īpašnieku. 

Darbinieki par katru braucienu iesniegs RC ZELDA nepieciešamos izdevumu pamatojošos 

dokumentus. 

 

30.attēls 

Transporta izmaksu pamatojošie attaisnojuma dokumenti 
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Transporta izmaksas 

 

Transportlīdzekli

s tiek patapināts 

Transportlīdzeklis 

tiek nomāts 

Tiek izmantots 

sabiedriskais 

transports 

Rēķins 

Nomas līgums 

Maršruta lapa 

Patapinājuma 

līgums 

Maršruta lapa 

Degvielas iegādes 

attaisnojuma 

dokuments 

Biļete 

Degvielas iegādes 

attaisnojuma 

dokuments 



  

119 

 

Ja darbinieki darba vajadzībām izmantos personisko transportu, tad viņiem ir jānoslēdz 

Patapinājuma līgums140 ar RC ZELDA (skatīt 20. pielikumu) ar RC ZELDA. 

Patapinājuma līgumā tiks norādīts: 

• transporta līdzekļa marka, valsts reģistrācijas numurs; 

• degvielas veids un degvielas patēriņa norma; 

• transporta izmantošanas mērķi; 

• transporta līdzekļa patapināšanas periods; 

• personas (-u) vārdu, uzvārdu, kura (-s) ir tiesīga (-s) izmantot transportlīdzekli.  

 

Par pamatu degvielas patēriņa normas noteikšanai ir jāizmanto informācija www.csdd.lv 

rokasgrāmatās par vidējo degvielas patēriņu. Maršruta garumus darbinieki pārbaudīs, 

izmantojot elektroniskajā vidē pieejamo informāciju, piemēram, www.google.lv izmantojot 

sadaļu „kartes” un rīku „saņemt norādes”. 

 

Lai aprēķinātu patērēto degvielu un attiecīgos izdevumus, darbinieks aizpilda Ceļazīmes 

veidlapu (skatīt 21. pielikumu), kurā jānorāda: 

• izmantojamā transportlīdzekļa marka, valsts reģistrācijas numurs; 

• braukšanas laiks (datums); 

• norāde par transportlīdzekļa nomas/patapinājuma devēju, līgumu, laiku (ja 

transportlīdzeklis tiek nomāts vai patapināts); 

• norāde par personu, kura izmanto autotransportu;  

• brauciena mērķis un maršruts;  

• nobrauktie kilometri; 

• degvielas patēriņš un degvielas marka. 

 

Kopā ar maršruta lapu darbinieks iesniedz degvielas izmaksu pamatojošos dokumentus 

(rēķins, maksājuma uzdevums, čeks). 

 

Ja darbinieks izmantoto sabiedrisko transportu, tad viņš iesniedz: 

• transportlīdzekļa biļetes – ja tiek izmantots autobuss, vilciens, vai cits sabiedriskā 

transporta līdzeklis; 

• e-talona iegādes čeku un veicamo braucienu sarakstu – ja tiek izmantots e-talons. 

Braucienu sarakstā jānorāda norāde par personu, kura izmantoja e-talonu, braukšanas 

laiks (datums), brauciena mērķis un maršruts. 

 

Citi izdevumus pamatojošie dokumenti 

Darbiniekiem var būt arī citi izdevumi izmēģinājumprojektā, piemēram, pasta izdevumi, 

kancelejas preču izdevumi. Ja darbinieks ir saņēmis naudu avansā (ar bankas pārskaitījumu) 

transporta vai citu izdevumus segšanai, tad līdz kārtējā mēneša 5. datumam viņš sagatavo un 

iesniedz projekta vadītājam avansa atskaiti (skatīt 22. pielikumu) par iepriekšējo mēnesi un 

avansa atskaitei pievieno izdevumus attaisnojošo dokumentu oriģinālus (čekus, rēķinus, 

maksājuma izdevumus, biļetes u.c.). Projekta vadītājs avansa atskaiti pārbauda un apstiprina 

un nodot to projekta grāmatvedim pārskaitījuma veikšanai. 

Ja darbinieks vispirms ir tērējis personīgos līdzekļus, tad līdz kārtējā mēneša 5. datumam 

sagatavo un iesniedz projekta vadītājam avansa atskaiti (skatīt 23.pielikumu) par iepriekšējo 

 
140 Līgums, ar kuru kādam nodod lietu bez atlīdzības, bet noteiktai lietošanai, ar nosacījumu atdot to pašu lietu. 

 

http://www.csdd.lv/
http://www.google.lv/
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mēnesi un avansa atskaitei pievieno izdevumus attaisnojošo dokumentu oriģinālus (čekus, 

rēķinus, maksājuma izdevumus, biļetes u.c.). Projekta vadītājs avansa atskaiti pārbauda un 

apstiprina un nodot to projekta grāmatvedim pārskaitījuma veikšanai. 

 

2.4. Atbalsta personas pakalpojuma līgumattiecību 

noformēšanas kārtība 
 

Izmēģinājumprojektā jānoslēdz rakstisks līgums, līdz ar to tas kļūst par nozīmīgu juridisku 

dokumentu attiecībās ar trešajām personām. Kaut arī atbalsta persona nevar pieņemt lēmumu 

atbalstāmās personas vietā, tomēr tā var sniegt nepieciešamo atbalstu sadarbībā ar trešajām 

personām, palīdzot atbalstāmajai personai: 

• saprast sniegto informāciju; 

• sasniegt vēlamo rezultātu; 

• pieņemt izsvērtu lēmumu.  

 

Liedzot atbalsta personas klātbūtni, piemēram, sarunās par līguma noslēgšanu vai sociālo 

pakalpojumu piešķiršanu, atbalstāmajai personai tiek liegtas tiesības uz informāciju, kas tai 

nepieciešama savu tiesību un interešu īstenošanai. 

 

Līguma tekstā jābūt atrunātiem sadarbības principiem, kas ietver: 

• jomas, kurās atbalstāmā persona vēlas saņemt atbalstu;  

• jomas, kurās atbalstāmā persona nevēlas saņemt atbalstu; 

• atbalsta intensitāti;  

• abu pušu tiesības un pienākumus;  

• izvēlētās atbalsta personas vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju. 

 

Izmēģinājumprojektā atbalstu lēmumu pieņemšanā var saņemt gan personas ar psihiskām 

saslimšanām, gan personas ar garīgās attīstības traucējumiem. Abu grupu intelektuālās spējas 

uztvert un izprast līguma teksta jēgu un būtību būs atšķirīgas. Pamatojoties uz to, paralēli 

vienkāršam līguma tekstam, būtu jābūt arī tekstam vieglajā valodā, kas ir pielāgots 

intelektuālo traucējumu pakāpei un atbalstāmās personas spējai uztvert un saprast tajā iekļauto 

informāciju141.  

 

Atbalstāmajai personai izmēģinājumprojektā ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt noslēgto 

līgumu, nepaskaidrojot pārtraukšanas iemeslus. Tas saistīts ar brīvprātīgas līdzdalības 

principu, kas balstīts uzticības attiecībās ar atbalsta personu. Ja līgums kļūst obligāts un 

neizbēgams, kā arī tiek sasaistīts ar rīcībspējas ierobežojumu potenciālu noteikšanu nākotnē, 

tas vairs nav uzskatāms par brīvprātīgu un uzticībā balstītu līgumu. Tajā pašā laikā 

atbalstāmās personas pieņemtais lēmums nevar atstāt negatīvas sekas uz nākotnē 

nepieciešamu atbalstu, proti, ir jābūt iespējai atjaunot līgumu vai noslēgt jaunu.  

 

Ņemot vērā iepriekš norādītos principus, kā arī analizētos dažādu valstu vienošanās paraugus, 

tika izveidots līguma par atbalsta sniegšanu paraugs (skatīt 23. un 24. pielikumu), kurš tiks 

izmantots izmēģinājumprojekta ietvaros. 

  

 
141 Teksts, kas sagatavots vieglās valodas 1., 2. vai 3. līmenim. 
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2.5. Atbalsta personas pakalpojuma sniegšanas 

uzraudzības kārtība 
 

Atbalsta persona pakalpojuma kvalitātes un izmēģinājumprojekta īstenošanas caurskatāmību 

paredzēts nodrošināt: 

1) sagatavojot un sniedzot regulāras atbalsta personas, reģionālā koordinatora un 

izmēģinājumprojekta vadītāja atskaites par padarīto darbu (skatīt 2.2.apakšpunktu). 

Uzraudzības nolūkos projekta vadītājam jebkurā laikā būs pieejama visa atskaišu informācija 

no reģionālo koordinatoru datu bāzes, kā arī reģionālajam koordinatoram jebkurā laikā būs 

pieejama atskaišu informācija no sava reģiona atbalsta personām. Katrai atbalsta personai būs 

pieeja informācijai tikai par savām atbalstāmajām personām; 

2) organizējot regulāras izmēģinājumprojektā iesaistītā personāla tikšanās:  

• reģionālo koordinatoru tikšanās ar atbalsta personām (reizi 1-2 nedēļās), lai 

risinātu administratīvus, organizatoriskus vai saturiskus jautājumus. Tikšanās 

var notikt individuālu konsultāciju vai kovīziju sesijas formātā. Kovīzijās tiks 

izmantota refleksīvās komandas metode - dalībnieki saņems savstarpēju 

atbalstu un pieredzes apmaiņu profesionālās un personīgās efektivitātes 

paaugstināšanai un sarežģītu darba situāciju risināšanai142; 

• reģionālo koordinatoru tikšanās ar izmēģinājumprojekta vadītāju Rīgas birojā 

(vismaz 1 reizi mēnesī), lai pārrunātu sasniegtos rezultātus un risinātu 

problēmjautājumus; 

• atbalsta personu, reģionālo koordinatoru, izmēģinājumprojekta vadītājas tikšanās 

Rīgas birojā (reizi divos mēnešos), lai risinātu administratīvus, 

organizatoriskus vai saturiskus jautājumus. Tikšanās var notikt arī kovīzijas 

sesijas formātā. 

3) organizējot izmēģinājumprojekta vadības grupas (izmēģinājumprojekta vadītāja un 

reģionālie koordinatori) vizītes uz reģionālajiem birojiem (vismaz vienu reizi pusgadā); 

4) veicot periodiskas (ik pēc 3 mēnešiem) intervijas vidēji 33 atbalstāmajām personām, kurās 

tiek noskaidrots viņu viedoklis par atbalsta personas pakalpojuma kvalitāti;  

5) nepieciešamības gadījumā organizējot izmēģinājumprojekta vadības grupas  

(izmēģinājumprojekta vadītāja un reģionālie koordinatori) individuālu tikšanos ar atbalstāmo 

personu. 

 

3. Atbalsta personas pakalpojuma saņēmēju atbalsta tīkla un 

dažādu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā 

iesaistīto pušu sadarbības un komunikācijas modelis 

Atbalsta sniegšanas procesā iesaistītās atbalstāmās personas un atbalsta personas līdzdalība 

komunikācijā ar dažādu iestāžu un organizāciju speciālistiem vienmēr būs vērsta uz 

sadarbību, ar vēlmi darboties vienoti kā komandai. Uzsākot atbalstāmās personas sadarbību ar 

citām iestādēm vai organizācijām, atbalsta persona var iepazīstināt ar atbalstāmās personas 

komunikācijas veidu, lai citas iesaistītas puses varētu veidot komunikāciju atbilstoši 

atbalstāmās personas vajadzībām (skatīt 31. attēlu).  

 
142  Īss metodes apraksts: Visser C., Norman H. The Solution-Focused Reflecting Management Team. 

Pieejams: http://www.solutionsology.co.uk/trainingpages/SFRManagementTeam.pdf  

http://www.solutionsology.co.uk/trainingpages/SFRManagementTeam.pdf
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Sadarbības un komunikācijas modelis ar dažādām iestādēm, organizācijām vai speciālistiem 

atbalsta sniegšanas procesā būs saistīts ar atbalstāmās personas lēmumu pieņemšanā 

risināmajiem jautājumiem. 

 

31. attēls 

Atbalstāmās personas, atbalsta personas un dažādu iesaistīto pušu sadarbības un 

komunikācijas modelis 

 

 

 

Atbalstāmajai personai var būt nepieciešams atbalsts ikdienā, komunicējot ar: 

• sociālā dienesta speciālistiem par iespējām saņemt sabiedrībā balstītus sociālos 

pakalpojumus un sociālo palīdzību;  

• bāriņtiesu speciālistiem par personas ar rīcībspējas ierobežojumu tiesību jautājumiem; 

• ārstniecības iestādes speciālistiem par veselības aprūpes jautājumiem; 

• SIVA speciālistiem par profesionālās rehabilitācijas un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumiem; 

• NVA speciālistiem par nodarbinātības un apmācību iespējām; 

• NVO pārstāvjiem par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņemšanu, piemēram, 

speciālistu konsultācijas, individuālais atbalsts, atbalsta grupas u.c.; 

• tiesībsargājošām iestādēm gadījumā, ja atbalstāmā persona ir cietusi no noziedzīga 

nodarījuma, vai pati izdarījusi administratīvu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu;  

• finanšu iestādēm par ikdienas finanšu jautājumiem un kredītu jautājumu risināšanu;  

• pakalpojumu sniedzējiem par sniegtajiem sabiedrībā balstītajiem sociālajiem 

pakalpojumiem, piemēram, specializētās darbnīcas, atbalsta grupas un grupu 

nodarbības, dienas aprūpes centri, grupu dzīvokļi u.c.; 

• VSAA par pensijas vai pabalstu saņemšanas jautājumiem. 

 

Pēc atbalstāmās personas pieprasījuma, atbalsta persona var piedalīties kopā ar atbalstāmo 

personu komunikācijā ar atbalsta procesā iesaistītajām pusēm.  

Atbalsta persona var sazināties un sadarboties ar atbalsta sniegšanas procesā iesaistītajām 

pusēm gan sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniedzējiem, gan arī ar citām iestādēm, 
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organizācijām vai speciālistiem bez atbalstāmās personas klātbūtnes tikai ar nosacījumu, ka 

viņa iepriekš par to informē un saņem piekrišanu no atbalstāmās personas.  

Atbalsta persona var sazināties un sadarboties ar tiesu iestādēm un policiju, neinformējot un 

neiegūstot piekrišanu no atbalstāmās personas, tikai ierosināta kriminālprocesa gadījumos, 

pēc attiecīgo tiesībsargājošo iestāžu izteikta motivēta lūguma vai pēc savas iniciatīvas.  

Atbalsta personas pakalpojuma sniegšanas process ir vērsts uz sadarbību ar visiem 

iesaistītajiem atbalsta tīkla dalībniekiem, lai atbalstāmā persona ar atbalsta personas palīdzību 

nonāktu pie labākā iespējamā risinājuma lēmumu pieņemšanā (skatīt 32. attēlu).  

 

32. attēls 

Atbalsta personas pakalpojuma saņēmēju un pastāvošo vai potenciālo atbalsta tīkla 

dalībnieku sadarbības un komunikācijas modelis  

 

Atbalstāmajai personai var būt nepieciešama atbalsta personas palīdzība, komunicējot ikdienā 

ar:  

•  interešu grupu pārstāvjiem; 

• vietējās kopienas locekļiem; 

• kaimiņiem; 

• ģimeni; 

• draugiem; 

• darba devējiem vai izglītības sniedzējiem; 

• draudzes locekļiem. 

Atbalsta persona var sazināties ar atbalstāmās personas pastāvošo un potenciālo atbalsta tīkla 

dalībnieku bez atbalsta personas klātbūtnes tikai ar nosacījumu, ka viņa iepriekš informē un 

saņem piekrišanu no atbalstāmās personas. 
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Savukārt pēc atbalstāmās personas pieprasījuma, atbalsta persona var piedalīties saziņā ar 

atbalsta procesā iesaistītajām pusēm kopā ar atbalstāmo personu vai bez viņas. 

 

Izmēģinājumprojektā atbalstu lēmumu pieņemšanā var saņemt arī atbalstāmās personas, 

kurām ar tiesas nolēmumu ir ierobežota rīcībspēja. Civilprocesa likuma 268. panta otrā daļa 

nosaka, ka ierobežojumus var noteikt vienā vai vairākās jomās:  

• maksājumu izdarīšana un saņemšana; 

• darījumu slēgšana; 

• rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana 

un apgrūtināšana ar lietu tiesībām; 

• komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana. 

 

Tiesa var noteikt ierobežojumus arī citās jomās, kas neskar personiskās nemantiskās tiesības. 

Nosakot ierobežojumus, ir jāparedz, kāda būs aizgādņa kompetence. Proti, atbilstoši 

Civillikuma 358.1 panta otrās daļas prasībām tiesai jānosaka, kādā apjomā: 

• atbalstāmā persona rīkojas pati; 

• atbalstāmā persona rīkojas kopā ar aizgādni (kopīga lēmumu pieņemšana); 

• aizgādnis rīkojas atsevišķi (aizvietotā lēmumu pieņemšana). 

 

Jāņem vērā, ka aizgādībā esoša atbalstāmā persona saskaņā ar Civillikuma 356.1 pantu, var 

iebilst pret aizgādņa pieņemtajiem lēmumiem vai rīcību, vēršoties bāriņtiesā. Papildus tam 

Civillikuma 364.1 panta otrā daļa paredz iespēju pārskatīt noteikto rīcībspējas ierobežojumu. 

Tādējādi, kaut arī atbalstāmā persona nevarēs pieņemt patstāvīgus lēmumus tiesas noteiktajā 

rīcībspējas ierobežojumu apjomā, tai ir tiesības iebilst pret aizgādņa lēmumiem, kā arī tā var 

uzlabot savas prasmes un iemaņas, lai nākotnē atjaunotu rīcībspēju pilnībā. 

 

Gadījumā, ja atbalsta persona ir informēta, ka atbalstāmajai personai ir ierobežota rīcībspēja 

un iecelts aizgādnis, tai, izmantojot pašas atbalstāmās personas rīcībā esošo informāciju vai 

publiski pieejamo datu bāzi143, jānoskaidro ierobežotās rīcībspējas jomas un aizgādnības 

apjoms. Ņemot vērā, ka konkrēta aizgādņa iecelšana saskaņā ar Civillikuma 355. panta pirmo 

daļu ir bāriņtiesas kompetencē, konkrēts aizgādņa vārds, uzvārds un kontaktinformācija būs 

zināma vai nu pašai atbalstāmajai personai, vai bāriņtiesai.  

 

Pirms sazināšanās ar aizgādni, atbalsta personai ir obligāti jāuzzina atbalstāmās personas 

viedoklis, proti, vai tā vēlas, lai atbalsta persona sazinās un sadarbojas ar aizgādni un kādā 

apjomā (skatīt 33.attēlu). Tas nepieciešams, jo, pirmkārt, atbalsts lēmumu pieņemšanā ir 

balstīts uz uzticības pilnām attiecībām starp atbalstāmo personu un atbalsta personu un, 

otrkārt, atbalsta persona drīkst rīkoties tikai saskaņā ar atbalstāmās personas vēlmēm un 

lēmumiem, nevis atbilstoši aizgādņa ieskatiem. Tāpat jāņem vērā, ka var būt gadījumi, kad 

attiecības starp aizgādni un aizgādnībā esošo atbalstāmo personu ir sliktas. Aizmuguriska 

sazināšanās ar aizgādni šādos gadījumos var būtiski kaitēt attiecībām starp atbalstāmo personu 

un atbalsta personu. Pamatojoties uz to, atbalstāmā persona var noteikt, ka: 

• ar aizgādni nedrīkst sazināties ne personisko nemantisko tiesību jautājumos, ne 

tiesas noteiktajā rīcībspējas ierobežojumu apjomā. Šādos gadījumos arī tad, ja 

 
143 Nosakot rīcībspējas ierobežojumu, tiesa par to publicē paziņojumu oficiālajā izdevumā 

“Latvijas Vēstnesis” – www.lv.lv. Ievadot meklēšanas laukā personas vārdu, uzvārdu vai 

personas koda pirmo daļu, parādīsies informācija, vai personai ir noteikti rīcībspējas 

ierobežojumi, kādās jomās un kāds ir aizgādnības apjoms.  

http://www.lv.lv/
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aizgādnis interesējas par atbalsta personas darbu, tā, pamatojoties uz izveidoto 

attiecību konfidencialitāti un atbalstāmās personas aizliegumu, nedrīkst izpaust 

nekādu informāciju aizgādnim; 

• atbalsta persona drīkst sazināties ar aizgādni atsevišķos jautājumos vai 

informēt par veikto darbu, iepriekš par to, sazinoties un saskaņojot šo 

jautājumu ar atbalstāmo personu; 

• atbalsta persona drīkst sazināties un sadarboties ar aizgādni visos atbalsta 

personai aktuālos jautājumos, iepriekš saskaņojot to ar atbalstāmo personu. 

 

Papildus tam, atbalstāmā persona var noteikt, ka saziņa ar aizgādni var notikt tikai atbalstāmās 

personas klātbūtnē. Atbalsta personas uzdevums ir respektēt un ievērot atbalstāmās personas 

izdarīto izvēli. 

 

33. attēls 

 

Atbalstāmās personas, tās aizgādņa un atbalsta personas sadarbības un komunikācijas 

modelis 

 

 

4. Atbalsta personas pakalpojuma sniegšanā iesaistīto 

institūciju sadarbība 

Biedrība RC ZELDA kā atbalsta personas pakalpojuma administrators sadarbojas ar LM 

esošā 2017. gada 30. jūnija līguma Nr.LM2017/24-1-1328/02 “Par atbalsta personas 

pakalpojuma apraksta, organizēšanas un finansēšanas kārtības izstrādi, atbalsta personas 

pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošanu un izmēģinājumprojekta rezultātu izvērtējumu” 

ietvaros un atbilstoši šajā līgumā noteiktajam. 

Izmēģinājumprojekta sākumā vairākas iestādes, piemēram, pašvaldību sociālie dienesti, 

bāriņtiesas, pakalpojumu sniedzēji un NVO tiks aicināti uz semināriem par 

izmēģinājumprojekta uzsākšanu, īstenošanu, izmēģinājumprojekta mērķiem un uzdevumiem. 
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34. attēls 

Atbalsta personas pakalpojuma sniegšanā iesaistīto institūciju sadarbība 

izmēģinājumprojektā 

 

 

Ar visām iesaistītajām institūcijām RC ZELDA veidos sadarbības attiecības, informējot par 

atbalsta personas pakalpojumu un aicinot institūcijas izplatīt informāciju par iespēju izmantot 

šo pakalpojumu. Vairākas sadarbības iestādes, piemēram, sociālie dienesti, bāriņtiesas, NVO, 

pakalpojumu sniedzēji, īpaši tiks aicināti informēt šo iestāžu redzeslokā esošās potenciālās 

atbalstāmās personas par pieejamo atbalsta personas pakalpojumu144 (skatīt 34.attēlu). 

 

5. Atbalsta personas pakalpojuma sniegšanas ietvaros 

uzkrātās informācijas aprites, uzglabāšanas un datu 

aizsardzības kārtība 

Izmēģinājumprojekta laikā tiks iegūti dažādi personas un trešo personu dati:  

• personas vārds, uzvārds; 

• personas kods (tajā skaitā dzimšanas datums un vecums); 

• dzimums; 

• dzīvesvietas adrese un personas kontaktinformācija; 

• personas ģimenes stāvoklis; 

• saziņas valoda; 

• nodarbinātība; 

• invaliditātes grupa; 

 
144 Skatīt 2. nodevuma aprakstīto atbalstāmo personu piesaistes kārtību. 
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• traucējumu raksturs, t.sk., personas ar garīgas attīstības traucējumiem un personas 

ar psihiskām saslimšanām; 

• uzticības personas vārds, uzvārds;  

• uzticības personas tālrunis; 

• rīcībspējas statuss; 

• aizgādņa vārds, uzvārds; 

• aizgādņa tālrunis. 

Šos datus var iedalīt divās lielās grupās: personas dati un sensitīvie personas dati. Konkrēto 

datu apstrādes apjoms un tiesiskais pamatojums katrai datu grupai būs atšķirīgs. 

 

5.1. Personas datu apstrādes tiesiskie pamati 

Izmēģinājumprojekta ietvaros tiks slēgts līgums par personas dalību izmēģinājumprojektā un 

vienošanās starp atbalstāmo personu un atbalsta personu. Lai noslēgtu līgumu, nepieciešams 

iegūt personas datus, tajā skaitā pārliecināties, ka atbalstāmā persona atbilst 

izmēģinājumprojektā izvirzītajiem kritērijiem. Šādā gadījumā nav jāprasa atsevišķi vēl datu 

subjekta piekrišana viņa datu apstrādei, jo tas neatbilstu brīvprātības un nelabvēlīgu seku 

radīšanas aizlieguma principam. Nesniedzot piekrišanu, nav iespējams noslēgt līgumu un to 

izpildīt.  Tomēr datu iegūšana un apstrāde ir atļauta tikai tiktāl un tikai tādā apjomā, cik tas 

nepieciešams līguma izpildei. Datu izmantošana ārpus līgumā paredzētajam mērķim ir 

aizliegta. 

 

Datu apstrāde ir būtiska izmēģinājumprojekta rezultātu analīzei un tālākai atbalsta personas 

pakalpojuma plānošanai. Ņemot vērā, ka līguma noslēgšanā iegūtos datus nedrīkst apstrādāt 

citiem mērķiem, nepieciešams cits datu apstrādes pamatojums. No Fizisko personu datu 

aizsardzības likumā ietvertajiem datu apstrādes pamatojumiem, var izmantot divus: 

1) leģitīmā interese - lai datu pārziņa interesi varētu uzskatīt par leģitīmu, ir jāizpildās trīs 

kritērijiem: 

➢ tai jābūt likumīgai, 

➢ pietiekami skaidri definētai un precīzai  

➢ un saistītai ar reālu un patiesu datu pārziņa interesi. 145 

Tajā pašā laikā leģitīmajai interesei jābūt līdzsvarā ar personas pamattiesībām un interesēm.146 

Izmēģinājumprojekta laikā tiks iegūts liels personas datu apjoms. Kā norādīts iepriekš, viens 

no datu iegūšanas mērķiem ir tālāka atbalsta personas pakalpojuma attīstība, sniedzot iespēju 

plašākam cilvēku lokam saņemt atbalsta personas pakalpojumu. Papildus tam, atbalsta 

personas mehānisms ir viens no mazāk ierobežojošajiem rīcībspējas īstenošanas 

mehānismiem. Tādējādi izmēģinājumprojektā paredzētā personas datu apstrāde ir arī pašu 

atbalstāmo personu interesēs, lai izveidotu alternatīvus atbalsta mehānismus nākotnē. 

 

2) datu subjekta piekrišana - bieži datu subjekta piekrišana tiek izvirzīta kā galvenais 

pamatojums datu apstrādei. Tas ir tikai viens no sešiem, turklāt ne galvenais datu 

apstrādes pamats.147 Tomēr datu subjekta piekrišana ir vienīgais pamats, kam nav 

jāizvērtē datu apstrādes “nepieciešamība”, kā tas ir attiecībā uz citiem datu apstrāde 

 
145 Article 29 Data Protection Working Party. Opinion 06/2014 on the Notion of Legitimate Interests of the Data 

Controller under Article 7 of Directive 95/46/EC. 9 April 2014, No. 844/14/EN WP 217. p. 25. Pieejams: 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2014/wp217_en.pdf 
146 Turpat, lpp. 29 – 30. 
147  Turpat, lpp. 16.   

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_en.pdf
file:///C:/Users/lilitac/AppData/Local/Temp/notes256C9A/%20Turpat
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veidiem.148 Lai datu subjekta sniegto atļauju datu apstrādei klasificētu kā piekrišanu, ir 

jāizpildās vairākiem nosacījumiem: 

➢ tai jābūt brīvprātīgai, proti, piekrišanas nesniegšana nerada nelabvēlīgas sekas un 

to var atsaukt jebkurā brīdī; 

➢ gribas izteikumam jābūt nepārprotamam; 

➢ jāsniedz informācija par datu pārziņa nosaukumu, adresi un datu apstrādes 

mērķi.149 

Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei. Tādā gadījumā 

visi iegūtie dati ir, vai nu jāiznīcina vai jāanonimizē. Kā norādīts iepriekš anonīmi dati nav 

uzskatāmi par personas datiem, tādēļ uz tiem neattiecas personas datu aizsardzības 

regulējums. Gadījumā, ja izmēģinājumprojekta laikā atbalstāmā persona izvēlēsies atsaukt 

savu piekrišanu, tās dati tiks anonimizēti, saglabājot iespēju tos analizēt bez personu 

identificējošām pazīmēm (piemēram, vārda, uzvārda, dzimšanas datuma, dzīvesvietas). 

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, izmēģinājumprojektā būs trīs datu apstrādes pamatojumi: 

1) līguma noslēgšanai; 

2) leģitīmā interese; 

3) atbalstāmās personas rakstveida informēta piekrišana. 

 

5.2. Sensitīvo personas datu apstrāde 

Atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 2. panta 8. punktam sensitīvie personas 

dati ir “personas dati, kas norāda personas rasi, etnisko izcelsmi, reliģisko, filozofisko un 

politisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī sniedz informāciju par personas veselību vai 

seksuālo dzīvi”. Tie uzskatāmi par sensitīviem, jo saistīti tieši ar personas privāto dzīvi, kā arī 

var būt par pamatu diskriminējošai attieksmei. Pie šādiem datiem būtu pieskaitāma 

informācija par: 

• invaliditātes grupu, jo atklāj informāciju par personas veselības stāvokli; 

• garīga rakstura traucējumu raksturu – netiek iegūta informācija par konkrētu diagnozi, 

tomēr fakts, ka personai ir garīga rakstura traucējumi, ir saistīts ar informāciju par 

personas veselības stāvokli; 

• rīcībspējas statusu – informācija par rīcībspējas ierobežojumu esamību, atklāj 

informāciju arī par personas veselības stāvokli, īpaši ņemot vērā to, ka lielākajā daļā 

gadījumu rīcībspējas ierobežojumi tiek noteikti personām ar garīga rakstura 

traucējumiem. 

 

Fizisko personu datu aizsardzības likuma 11. pants paredz, ka sensitīvo personas datu 

apstrāde ir aizliegta. Tomēr tālāk pantā norādīti vairāki izņēmuma gadījumi, kuros sensitīvo 

personas datu apstrāde ir pieļaujama. Izmēģinājumprojekta ietvaros būtu piemērojami divi no 

šiem gadījumiem: 

1) ir datu subjekta rakstveida piekrišana; 

2) nepieciešama sociālās palīdzības sniegšanai un to veic sociālās palīdzības 

pakalpojumu sniedzējs. 

 

 
148 Article 29 Data Protection Working Party. Opinion 15/2011 the Definition of Consent. 13 July 2011, No. 

01197/11/EN WP 187. P. 7. Pieejams: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-

29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp187_en.pdf  
149 Turpat, 8. – 9. lpp. 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp187_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp187_en.pdf
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Kaut arī RC ZELDA ir reģistrēts kā sociālā pakalpojuma sniedzējs, tomēr atbalsta personas 

pakalpojums nav reģistrēts kā sociāls pakalpojums. Tādējādi konkrētais pamats nav 

piemērojams izmēģinājumprojekta ietvaros kā personas datu apstrādes pamatojums. Līdz ar to 

vienīgais likumīgais datu apstrādes pamats var būt atbalstāmās personas rakstveida piekrišana 

(skatīt 25.pielikumu).  

 

Parakstītajai piekrišanai par sensitīvo datu apstrādi ir jāatbilst tiem pašiem kritērijiem, kas 

attiecas uz tādu datu apstrādi, kas nav uzskatāmi par sensitīviem datiem. Ņemot vērā, ka 

izmēģinājumprojektā būs iesaistītas arī personas, kurām ir garīgās attīstības traucējumi un 

kuras nemāk lasīt un rakstīt, nepieciešams sagatavot vieglajā valodā sastādītu informētās 

piekrišanas veidlapu (skatīt 26.pielikumu).  

 

Tajā pašā laikā ir jābūt paredzētām tiesībām atbalstāmajai personai jebkurā brīdī atsaukt savu 

piekrišanu sensitīvo datu apstrādei (skatīt 27.pielikumu). Šādā gadījumā jāņem vērā Fizisko 

personu datu aizsardzības likumā ietvertās datu aizsardzības prasības attiecas uz identificētu 

vai identificējamu personu. Līdz ar to izmēģinājumprojekta datu bāzēs būs jāveic korekcijas, 

lai nodrošinātu, ka konkrētā atbalstāmā persona nav identificējama sasaistē ar konkrētiem 

datiem, proti, jāizslēdz vārds, uzvārds (piemēram, jāaizvieto ar kodu vai vārdu “anonīms”), 

dzīvesvietas adrese jāaizstāj ar novada nosaukumu vai plānošanas reģiona nosaukumu, 

dzimšanas datums jāaizstāj ar konkrētu atbalstāmās personas vecumu.   

 

Gadījumā, ja atbalstāmajai personai iecelts aizgādnis, piekrišanu sensitīvo atbalstāmās 

personas datu apstrādei var sniegt tikai pati atbalstāmā persona. Tas saistīts ar to, ka, pirmkārt, 

šo tiesību nav iespējams deleģēt nevienam, proti, tā ir atbalstāmās personiska nemantiska 

tiesība, un, otrkārt, piekrišanai jābūt individuālai un brīvprātīgai. Pretējā gadījumā tā neizpilda 

piekrišanas pamatkritērijus. Lai nodrošinātu, ka atbalstāmā persona saprot piekrišanas būtību 

un kāda informācija par viņu tiks iegūta, nepieciešams informāciju sniegt vieglajā valodā. 

 

5.3. Personas datu drošība 

Apstrādājot personas datus, jānodrošina to aizsardzība ar fiziskiem un loģiskiem līdzekļiem, 

proti, ir jānodrošina datu aizsardzība pret fizisku apdraudējumu (piemēram, ugunsgrēks, 

plūdi, trešo personu piekļuve datiem), kā arī pret kiberapdraudējumu150.  

 

Ņemot vērā, ka izmēģinājumprojekta laikā tiks iegūts liels personas datu apjoms, kā arī 

uzkrāta informācija par atbalstāmās personas privāto dzīvi (tajā skaitā arī sensitīva 

informācija), atbalstāmās personas datu apstrāde notiks atbilstoši datu aprites shēmai (skatīt 

35. attēlu), nodrošinot vairāku līmeņu aizsardzību. 

 

1) Autorizācija. 

Piekļuve izmēģinājumprojektā uzkrātajiem atbalstāmās personas datiem būs atļauta tikai 

autorizētām personām: 

▪ atbalsta personai,  

▪ reģionālajiem koordinatoriem,  

▪ projekta vadītājam,  

 
150 Apakšnodaļa balstīta uz Ministru kabineta 2001. gada 30. janvāra noteikumiem nr. 40 

“Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības”. "Latvijas 

Vēstnesis", 19 (2406), 02.02.2001. Pieejams - https://likumi.lv/doc.php?id=2697 

https://www.vestnesis.lv/ta/id/2697-personas-datu-aizsardzibas-obligatas-tehniskas-un-organizatoriskas-prasibas
https://www.vestnesis.lv/ta/id/2697-personas-datu-aizsardzibas-obligatas-tehniskas-un-organizatoriskas-prasibas


  

130 

 

▪ projekta grāmatvedim.  

Personas autorizāciju veiks projekta vadītājs, izsniedzot 1.punktā minētajām personām 

paroli piekļuvei: 

▪ datoram; 

▪ datu kriptēšanas programmai; 

▪ datu mākonim. 

Projekta vadītājs ne retāk kā reizi trijos mēnešos ģenerēs jaunas paroles katrai 

autorizētajai personai un nodos tās atbilstošajam reģionālajam koordinatoram, kurš tās 

tālāk nodos atbalsta personām. Gadījumā, ja atbalsta personai vai reģionālajam 

koordinatoram rodas bažas par to, ka neautorizētai personai ir bijusi piekļuve kādai no 

parolēm, tas nekavējoties ir jāziņo projekta vadītājam, kurš ģenerēs jaunu paroli un 

izsniegs to konkrētajai personai. Tādējādi tiks nodrošināta aizsardzība pret neautorizētu 

piekļuvi uzkrātajiem atbalstāmās personas datiem. 

 

2) Personas datu uzglabāšana un apstrāde. 

Ņemot vērā, ka atbalsta personas pakalpojums tiks nodrošināts vienlaicīgi visā Latvijas 

teritorijā, vairākiem cilvēkiem nepieciešams nodrošināt vienlaicīgu piekļuvi lielam datu 

apjomam. Pamatojoties uz to, dokumentu apstrāde un uzglabāšana notiks, izmantojot 

mākoni. 

 Autorizētā persona sastādīs, saglabās un rediģēs dokumentu mākonī izveidotajā mapē. 

Personas datu uzglabāšana ārpus mākoņa nav atļauta, jo palielinās informācijas noplūdes 

un atbalstāmās personas privātās dzīves apdraudējuma risks. Saglabājot dokumentu 

mākonī, tas tiks kriptēts, izmantojot tam speciāli paredzētu programmu. Piekļuve 

dokumentiem un to rediģēšana būs iespējama, izmantojot projekta vadītāja ģenerētās un 

piešķirtās piekļuves paroles.   

 

3) Piekļuves apjoms. 

Autorizētajām personām būs piekļuve noteiktam datu apjomam, kas būs atkarīgs no 

veicamo uzdevumu apjoma:  

• pirmā līmeņa piekļuve – nodrošināta atbalsta personām un paredz, ka atbalsta persona 

var piekļūt:  

➢ atbalstāmās personas lietai, kas sastāv no: 

- atbalstāmās personas datiem (atbalsta personas atskaite Nr. 1 (12. 

pielikuma 1. tabula)); 

- iknedēļas atbalsta personas atskaitēm (atbalsta personas atskaite Nr. 1 

(12. pielikuma 2. tabula)); 

- dokumentiem, kas tiek sagatavoti atbalsta personas pakalpojuma 

sniegšanas gaitā konkrētai atbalstāmai personai. 

➢ kā arī darba laika uzskaites veidlapai (atbalsta personas atskaite Nr. 2 (15. 

pielikums)). 

 

• otrā līmeņa piekļuve – nodrošināta reģionālajam koordinatoram, kuram atļauts piekļūt 

informācijai par: 

➢ pakļautībā esošo atbalsta personu darbu, proti: 

- atbalstāmās personas lietai, kas sastāv no: 

o savu atbalstāmo personu datiem (atbalsta personas atskaite Nr. 

1 (12. pielikuma 1. tabula)); 

o iknedēļas atbalsta personas atskaitēm (atbalsta personas 

atskaite Nr. 1 (12. pielikuma 2. tabula)); 



  

131 

 

o dokumentiem, kas tiek sagatavoti atbalsta personas 

pakalpojuma sniegšanas gaitā konkrētai atbalstāmai personai; 

- kā arī darba laika uzskaites veidlapai (atbalsta personas atskaite Nr. 2 

(15. pielikums)). 

➢ apkopojumam par pakļautībā esošo atbalsta personu darbu un datu analīzes 

rīkiem (koordinatora datu bāze (13. pielikuma 2. tabula )); 

➢ kopsavilkumam par konkrētā reģiona atbalsta personu darbu (reģiona 

kopsavilkums par atbalsta personu veikto darbu par nedēļas periodu (13. 

pielikuma 1. tabula)); 

➢ paša izveidotajam apkopojumam par iknedēļas darbu (koordinatora atskaite 

Nr. 1 (14. pielikums)); 

➢ kā arī darba laika uzskaites veidlapai (koordinatora atskaite Nr. 2 (16. 

pielikums 1.tabula)).  

 

• trešā līmeņa piekļuve – nodrošināta projekta vadītājam, kuram ir piekļuve 3.1. un 3.2. 

apakšpunktos norādītajai informācijai, kas iegūta izmēģinājumprojekta laikā par visām 

atbalstāmajām personām, atbalsta personām un reģionālajiem koordinatoriem, to 

veikto darbu, informācijas apkopojumiem un darba laika atskaitēm. Tāpat projekta 

vadītājs ir tiesīgs piekļūt savai darba laika uzskaites veidlapai (projekta vadītāja 

mēneša atskaite (16. pielikuma 2. tabula )) un savam apkopojumam par visu esošo 

atbalsta personu darbu un datu analīzes rīkiem (projekta vadītāja datu bāze (13. 

pielikuma 2. tabula)). 

 

Papildus tam, ņemot vērā, ka projekta grāmatvedis apstrādās informāciju, kas saistīta ar 

izmēģinājumprojektu, proti, veiks maksājumu administrēšanu, apstrādājot atbalsta personu, 

reģionālo koordinatoru un projekta vadītāja darba laika uzskaites veidlapas un atskaites par 

transportlīdzekļu izmantošanu, arī projekta grāmatvedim ir trešā līmeņa piekļuve, bet ar 

ierobežojumiem attiecībā uz iegūstamo informācijas apjomu. Proti, projekta grāmatvedis 

nevar piekļūt informācijai par: 

➢ atbalstāmās personas lietu, kas sastāv no: 

- atbalstāmās personas datiem (atbalsta personas atskaite Nr. 1 (12. 

pielikuma 1. tabula)); 

- iknedēļas atbalsta personas atskaitēm (atbalsta personas atskaite Nr. 

1 (12. pielikuma 2. tabula)); 

- dokumentiem, kas tiek sagatavoti atbalsta personas pakalpojuma 

sniegšanas gaitā konkrētai atbalstāmai personai. 

➢ apkopojumam par pakļautībā esošo atbalsta personu darbu un datu analīzes 

rīkiem (koordinatora datu bāze (13. pielikuma 2. tabula)); 

➢ kopsavilkumam par konkrētā reģiona atbalsta personu darbu (reģiona 

kopsavilkums par atbalsta personu veikto darbu par nedēļas periodu (13. 

pielikuma 1. tabula )); 

➢ reģionālā koordinatora apkopojumam par iknedēļas darbu (koordinatora 

atskaite Nr. 1 (14. pielikums )); 

➢ projekta vadītāja apkopojumam par visu esošo atbalsta personu darbu un datu 

analīzes rīkiem (projekta vadītāja datu bāze (13. pielikuma 2. tabula )). 

 

4) Datu rediģēšanas tiesības. 

 

Kā viens no informācijas aizsardzības līdzekļiem ir arī dokumentu rediģēšanas tiesības, kas 

būs atkarīgas no piekļuves līmeņa. Atbalsta persona ir tiesīga veikt izmaiņas savos 
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izveidotajos dokumentos pārskata perioda atskaitē un līdz atskaites iesniegšanas termiņam. 

Pēc noteiktā termiņa tiek liegtas datu rediģēšanas tiesības, nodrošinoties pret informācijas 

labošanu un dzēšanu. Atsevišķos gadījumos, ja atbalsta personai nepieciešams veikt 

labojumus, reģionālais koordinators var piešķirt īslaicīgu piekļuvi failam, kas pēc noteiktā 

termiņa tiek slēgta. Tas pats attiecas uz reģionālā koordinatora veikto informācijas 

apkopojumu, kuram dokumentu rediģēšanas tiesības var piešķirt projekta vadītājs. Savukārt 

projekta vadītājs drīkst piekļūt visai informācijai, to apskatīt, bet nevar veikt labojumus, 

izņemot paša veiktajos datu apkopojumos.  

 

Tāpat viens no projekta vadītāja uzdevumiem būs nodrošināt mākonī uzkrāto datu kopiju 

izveidošanu un saglabāšanu. Lai novērstu informācijas pazušanu, projekta vadītājam datu 

kopijas jāsaglabā ne retāk kā reizi mēnesī, sasaistot to ar atbalsta personu un reģionālo 

koordinatoru mēneša atskaišu iesniegšanu. Datu kopijas jāuzglabā ar paroli aizsargātā ārējā 

cietajā diskā, kas tiks uzglabāts projekta vadītāja birojā slēgtā metāla skapī.   

 

2018. gada 25. maijā stāsies spēkā Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regula Nr. 

2016/679151 par personas datu aizsardzību un apriti. Regulas mērķis ir vienādot personas datu 

aizsardzības regulējumu visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Atsevišķos jautājumos katrai 

dalībvalstij ir atļauts izstrādāt savu kārtību, lai gan šobrīd nav skaidrs, kāds tieši varētu 

izskatīties jaunais regulējums, tomēr paredzams, ka vispārējie datu aizsardzības principi 

paliks nemainīgi. Pēc jaunā regulējuma pieņemšanas, ja nepieciešams, tiks precizēta atbalsta 

personas pakalpojuma sniegšanas ietvaros uzkrātās informācijas aprites, uzglabāšanas un datu 

aizsardzības kārtība. 

 

 

 
151 Eiropas Parlaments un Padome. Regula (ES) 2016/679. Par fizisku personu aizsardzību 

attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 

(Vispārīgā datu aizsardzības regula). Pieejama: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN 



  

133 

 

 35. attēls 
Datu aprites drošības nodrošināšanas process izmēģinājumprojektā

A
tb
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st

a
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a

P
ro
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kt

a 
va

dī
tā

js
R

eģ
io

nā
la
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 k

oo
rd

in
at

or
s

P
ro

je
kt

a 
gr

ām
at

ve
di

s

Drošība 

darba failos
Datu aprite aizpildot atskaites

Pieeja 

darba datoram

Atskaitēm pievienojamo 

dokumentu oriģinālu aprite

Aizpilda 

atskaites un 

pievieno 

dokumentu 
elektroniskās 

kopijas

Atskaites un 
kopsavilkumi

 datu mākonī, 

kuram var 

piekļūt autorizēti 
lietotāji 

Aizpilda 

atskaites un 
izmantojot AP 

atskaites datus 

izveido   

kopsavilkumus/
atskaites par 

reģionu

Aizpilda 
atskaites un 

veido 

kopsavilkumus 

par visiem 

reģioniem kopā

Pieeja ar paroli:

• Parole sastāv no 8 

simboliem;

• Paroli maina reizi 3 

mēnešos;

• Saņem pie 

koordinatora.

Visi darba faili, 

kuri satur 
sensitīvo 

informāciju 

(atskaites, 

izmaksu 
apliecinoši 

dokumenti uc.) 

tiek kriptēti

Ikmēneša sanāksmē 

tiek iesniegti 

iepriekšējā mēneša 

atskaitei pievienojamo 
dokumentu oriģināli. 

Saņem pievienotos 

dokumentu 

oriģinālus no 

projekta 
koordinatora

Dokumentu oriģināli 

tiek pievienoti 

attiecīgajai 

lietvedībai 

grāmatvedībā

Pieeja ar paroli:

• Parole sastāv no 8 

simboliem;

• Paroli maina reizi 3 

mēnešos;

• Saņem pie 

projekta vadītāja.

Pieeja ar paroli:

• Parole sastāv no 8 

simboliem;

• Paroli maina reizi 3 

mēnešos;

• Parole tiek 

ģenerēta.

Visi darba faili, 

kuri satur 

sensitīvo 
informāciju 

(atskaites, 

izmaksu 

apliecinoši 
dokumenti uc.) 

tiek kriptēti

Visi darba faili, 
kuri satur 

sensitīvo 

informāciju 

(atskaites, 
izmaksu 

apliecinoši 

dokumenti uc.) 

tiek kriptēti

Pieeja ar paroli:

• Parole sastāv no 

8 simboliem;

• Paroli maina reizi 

3 mēnešos;

• Saņem pie 

koordinatora.

Pieeja ar paroli:

• Parole sastāv no 

8 simboliem;

• Paroli maina reizi 

3 mēnešos;

• Saņem pie 

projekta vadītāja.

Pieeja ar paroli:

• Parole sastāv no 8 

simboliem;

• Paroli maina reizi 3 

mēnešos;

• Parole tiek 

ģenerēta.

Koordinators pārbauda 

iesniegto pievienojamo 

dokumentu oriģinālus

apkopo 
atskaitēm 

pievienojamo 

dokumentu 

oriģinālus līdz 
atskaites 

iesniegšanas 

termiņam

Pārbauda, vai ir 

iesniegti visi 

pievienojamo 

dokumentu oriģināli

Pārbauda, vai ir 

iesniegti visi 

pievienojamo 
dokumentu oriģināli

Atbalsta personas piekļuves apjoms:

• Pievienot, labot, dzēst informāciju savā atskaitē pārskata perioda 

ietvaros līdz atskaites iesniegšanas termiņam;

• Apskatīt savas iepriekšējos periodos iesniegtās atskaites, bez tiesībām 

tās labot;

• Nevar apskatīt citu AP pievienotās atskaites, koordinatora un projekta 

vadītāja veidotās atskaites un kopsavilkumus.

Koordinatora piekļuves apjoms:

• Apskatīt sava reģiona AP pievienoto informāciju atskaitē pārskata 

perioda laikā un iepriekšējo periodu atskaites;

• Nevar veikt labojumus vai dzēst AP pievienoto informāciju atskaitēs;

• Piešķirt tiesības AP veikt labojumus atskaitēs pēc atskaišu 

iesniegšanas termiņa, ja nepieciešams;

• Pievienot, labot, dzēst savas atskaites un kopsavilkumus līdz to 

iesniegšanas termiņam projekta vadītājam;

• Apskatīt iepriekšējo periodu iesniegtās atskaites bez tiesībām tās 

labot;

Projekta vadītāja piekļuves apjoms:

• Apskatīt kopsavilkumus par reģioniem un koordinatoru atskaites bez 

tiesībām tos labot;

• Apskatīt AP atskaites bez tiesībām tās labot; 

• Piešķirt tiesības koordinatoram veikt labojumus koordinatora 

iesniegtajās atskaitēs un kopsavilkumos pēc to iesniegšanas termiņa;

• Pievienot, labot, dzēst projekta vadītāja veidotās atskaites un 

kopsavilkumus. 
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6. Atbalsta personas pakalpojuma risku vadības process 
 

Lai nodrošinātu kvalitāti izmēģinājumprojektā, RC ZELDAI jāveic izmēģinājumprojekta 

risku identificēšana un izvērtēšana, kas mazinās un novērsīs risku iestāšanās varbūtību. No tā, 

cik kvalitatīvi izvērtēti iespējamie riski un kā izstrādāts to novēršanas pasākumu plāns, ir 

atkarīga izmēģinājumprojekta īstenošanas kvalitāte un līdz ar to atbalsta personas 

pakalpojuma ieviešana. 

Izmēģinājumprojektā risku pārvaldība tiks nodrošināta 4 posmos: 

• riska identificēšana – izmēģinājumprojekta darba grupa identificē riskus, izmantojot 

dažādas metodes; 

• riska novērtēšana – riskus sastrukturē pa veidiem, nosaka varbūtību un ietekmi; 

• riska vadīšana – nosaka regulāros un vienreizējos pasākumus tā mazināšanai vai 

novēršanai un darbinieku, kas to veic; 

• riska uzraudzība – par riska uzraudzību atbildīgais darbinieks seko līdzi izmaiņām 

riska vadības procesā, informē par to izmēģinājumprojekta vadību. 

Izmēģinājumprojektā risku novēršanas pasākumu plānā  (skatīt 28. pielikumu)  riski ir 

sagrupēti pēc riska veida: 

• vadības riski; 

• personāla riski; 

• finanšu riski; 

• juridiskie riski; 

• īstenošanas riski. 

 

Izmēģinājumprojektā par riska uzraudzību atbildīgais darbinieks rīkojas atbilstoši risku 

novēršanas pasākumu plānā paredzētajām darbībām, lai novērstu vai mazinātu risku. Risku 

vadības procesā ir būtiski, lai visi izmēģinājumprojektā iesaistītie darbinieki ir informēti un 

laikus saņemtu informāciju par izmēģinājumprojektā notiekošajām darbībām un plānotajām 

izmaiņām. Risku vadība turpinās visā izmēģinājumprojekta īstenošanas laikā. Riski tiks 

periodiski pārskatīti, lai nodrošinātu, ka risku novēršanas pasākumu plāns ir atbilstošs. 

Izmēģinājumprojekta īstenošanas laikā, veicot ieplānotās aktivitātes, var veidoties situācija, 

ka iestāties jaunu risku iespējamība, paaugstinās vai pazeminās kāda jau identificētā riska 

līmenis. Šādās situācijās tiks atkārtoti veikta risku analīze un novērtēšana, kā arī aktualizēts 

risku novēršanas pasākumu plāns.  

Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta ieviešana ir terminēta (24 mēneši), un 

šajā laikā RC ZELDA iesniedz LM atskaites par izmēģinājumprojekta īstenošanas progresu. 

Līdz ar to, lai nodrošinātu kvalitatīvu izmēģinājumprojekta īstenošanu, risku vadīšana un 

nepārtraukta rezultātu novērtēšana ir neatņemama izmēģinājumprojekta sastāvdaļa. Saskaņā 

ar līgumu RC ZELDA izvērtē izmēģinājumprojekta īstenošanas gaitā radušās problēmas, un 

arī to, kā identificētie riski ir ietekmējuši izmēģinājumprojekta īstenošanas norisi, 

izmēģinājumprojekta izpildi un rezultātu kvalitāti, nepieciešamības gadījumā par to 

informējot LM. 
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PIELIKUMI 

 

1. pielikums 
 

Izvilkumi no normatīvajiem aktiem par rīcībspējas tiesisko 

regulējumu Latvijā 

 
Civillikums152 

 

356.1 Persona nav ierobežojama personiskajās nemantiskajās tiesībās, kā arī aizstāvēt savas 

tiesības un likumiskās intereses iestādēs un tiesā saistībā ar tās rīcībspējas un brīvības 

ierobežojumiem, domstarpībām, strīdiem ar aizgādni un aizgādņa iecelšanu un atcelšanu. 

357. Ja personai ir garīga rakstura vai citi veselības traucējumi, tās rīcībspēju var ierobežot, ja 

tas nepieciešams šīs personas interesēs un ir vienīgais veids, kā tās aizsargāt. Šādā gadījumā 

personai nodibināma aizgādnība. 

358.1 Rīcībspēja personai ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem var tikt 

ierobežota tādā apjomā, kādā tā nespēj saprast savas darbības nozīmi vai nespēj savu darbību 

vadīt. 

Tiesa, izvērtējot personas spējas, vispirms nosaka, vai un kādā apjomā aizgādnis ar 

aizgādnībā esošo rīkojas kopā, un tikai pēc tam — vai un kādā apjomā aizgādnis rīkosies 

patstāvīgi. 

 

364.1 Personai noteikto rīcībspējas ierobežojumu pārskata Civilprocesa likumā noteiktajā 

kārtībā. 

Tiesas spriedums par rīcībspējas ierobežojumu ir spēkā līdz brīdim, kad tiek pieņemts cits 

tiesas nolēmums šajā jautājumā. Tiesas spriedumu par rīcībspējas ierobežojumu var pārskatīt 

jebkurā brīdī, bet ne retāk kā reizi septiņos gados no tā spēkā stāšanās dienas. 

Ja tiesa atceļ personai noteikto rīcībspējas ierobežojumu, tā uzdod bāriņtiesai atbrīvot 

aizgādņus no attiecīgo pienākumu pildīšanas pēc tam, kad viņi iesnieguši gala norēķinu un 

nodevuši šai personai mantu, kas atradusies viņu pārvaldībā. 

 

364.2 Personai, kurai ir garīga rakstura vai citi veselības traucējumi un kura nespēj saprast 

savas darbības nozīmi vai nespēj savu darbību vadīt, tiesa var nodibināt pagaidu aizgādnību 

bez rīcībspējas ierobežojuma Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā, ja: 

1) tas steidzami nepieciešams personas interesēs; 

2) traucējumi ir pārejoši; 

3) persona ar savu aktīvo darbību nespēj radīt sev kaitējumu. 

Tiesa pagaidu aizgādnību nodibina uz laiku, kas nepārsniedz divus gadus. 

Pagaidu aizgādnību nodibina, ja tas ir vienīgais veids, kā aizsargāt personas intereses. 

Tiesa, nodibinot pagaidu aizgādnību, nosaka aizgādņa pienākumu vest tikai noteiktas 

lietas. Noteiktu lietu vešana saistāma ar personas neatliekamu lietu kārtošanu vai personas 

pamatvajadzību vai kopšanas nodrošināšanu. 

Pagaidu aizgādni ieceļ bāriņtiesa. 

 

364.3 Pagaidu aizgādnība izbeidzas: 

 
152 Civillikums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=225418 (29.11.2017.) 

https://likumi.lv/ta/id/50500-civilprocesa-likums
https://likumi.lv/ta/id/50500-civilprocesa-likums
https://likumi.lv/doc.php?id=225418


 

136 

 

1) ar tiesas nolēmumā noteikto termiņu; 

2) ar tiesas nolēmumu par pagaidu aizgādnības izbeigšanu; 

3) rīcībspējas ierobežošanas lietās — ar cita nolēmuma par pagaidu aizgādnības 

nodibināšanu vai ar sprieduma spēkā stāšanos attiecīgajā lietā. 

Ja pagaidu aizgādnība izbeidzas, bāriņtiesa atbrīvo aizgādņus no attiecīgo pienākumu 

pildīšanas pēc tam, kad viņi iesnieguši gala norēķinu un nodevuši no aizgādnības atbrīvotajai 

personai mantu, kas atradusies viņu pārvaldībā. 

 

1405. Lai darījumam būtu tiesīgs spēks, ir vajadzīgs, lai tā dalībniekiem būtu tiesībspēja un 

rīcībspēja šā darījuma taisīšanai; pretējā gadījumā darījums nav spēkā. 

 

1427. Pie tiesiska darījuma būtības pieder tā taisītāja gribas izteikums, bet divpusējā vai 

vairākpusējā darījumā vajadzīgs visu tā dalībnieku saskanīgs gribas izteikums. Kamēr griba 

nav vēl izteikta, tai nav nekāda tiesiska spēka. 

 

2289. Ar pilnvarojuma līgumu viena puse (pilnvarnieks, uzdevuma ņēmējs) uzņemas izpildīt 

otrai (pilnvaras devējam, pilnvarotājam, uzdevuma devējam) - zināmu uzdevumu, bet 

pilnvaras devējs apņemas pilnvarnieka rīcību atzīt sev par saistošu. 

 

2291. Pilnvarniekam var uzdot nevien vest atsevišķas un noteiktas lietas - ar speciālpilnvaru, - 

bet arī pārzināt visas pilnvarotāja lietas - ar universālpilnvaru, - kā arī tikai zināmas šķiras 

lietas - ar ģenerālpilnvaru. 

 

2317. Pilnvarojums izbeidzas arī ar pilnvarnieka nāvi un uz viņa mantiniekiem nepāriet. 

Ja uzdevuma izpildīšana jau bijusi iesākta pirms pilnvarnieka nāves un no izpildīšanas 

pārtraukuma draud pilnvarotājam zaudējumi, tad pilnvarnieka mantiniekiem ir tiesība un 

pienākums, paziņojot tūliņ pilnvarotājam par pilnvarnieka nāvi, turpināt uzdoto lietu līdz 

tālākam rīkojumam. 

Pilnvarnieka mantinieki var prasīt, lai atlīdzina par mantojuma atstājēja darbību un 

atmaksā viņa izdevumus, bet līdz ar to viņi arī uzņemas atbildību pret pilnvarotāju par sava 

mantojuma atstājēja darbību, no viņa saņemtā mantojuma apmērā. 

 

2317.3 Nākotnes pilnvarojuma līgums stājas spēkā tā noslēgšanas dienā, bet pilnvarnieks savu 

darbību ir pilnvarots uzsākt ar brīdi, kad speciālajos likumos noteiktajā kārtībā konstatēts un 

reģistrēts tāds pilnvarotāja stāvoklis vai juridisks fakts, kura dēļ viņš uz laiku vai pastāvīgi 

nespēj saprast savas darbības nozīmi un nespēj vadīt savu darbību. 

 

2317.6 Nākotnes pilnvarojuma tālākdošana citai personai ir aizliegta. 

 

Civilprocesa likums153 

 

38.pants. Kancelejas nodeva 

(1) Kancelejas nodeva maksājama: 

1) par lietā esošā dokumenta noraksta izsniegšanu, kā arī par tiesas sprieduma vai 

lēmuma atkārtotu izsniegšanu — 7,11 euro; 

2) par izziņas izsniegšanu — 2,85 euro; 

3) par izpildu raksta dublikāta izdošanu — 14,23 euro; 

 
153 Civilprocesa likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=50500 (29.11.2017.) 

https://likumi.lv/doc.php?id=50500
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4) par tiesas nolēmuma spēkā stāšanās apliecināšanu, ja šis nolēmums iesniedzams 

ārvalstu iestādēs, — 4,27 euro; 

5) par liecinieku uzaicināšanu — 4,27 euro par katru personu. 

(2) Kancelejas nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā. 

 

39.pants. Ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi 

(1) Ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi ir: 

1) summas, kas jāizmaksā lieciniekiem un ekspertiem; 

2) izdevumi, kas saistīti ar liecinieku nopratināšanu vai apskates izdarīšanu uz vietas; 

3) ar atbildētāja meklēšanu saistītie izdevumi; 

4) ar tiesas sprieduma izpildi saistītie izdevumi; 

5) ar tiesas pavēstu un citu tiesas dokumentu piegādāšanu, izsniegšanu un tulkošanu 

saistītie izdevumi; 

6) ar sludinājuma ievietošanu laikrakstā saistītie izdevumi; 

7) ar prasības nodrošināšanu saistītie izdevumi. 

 

43.pants. Izņēmumi no vispārīgiem noteikumiem par tiesas izdevumiem 

(1) No tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos atbrīvoti: 

6) pieteikuma iesniedzēji — par personas rīcībspējas ierobežošanu garīga rakstura vai 

citu veselības traucējumu dēļ, rīcībspējas ierobežošanas pārskatīšanu vai rīcībspējas 

atjaunošanu. 

 

74.pants. Puses, to tiesības un pienākumi 

(1) Civilprocesā par pusēm — prasītāju un atbildētāju — var būt jebkura fiziskā vai 

juridiskā persona. 

(2) Pusēm ir šādas civilprocesuālās tiesības: 

1) iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus un izgatavot kopijas; 

2) piedalīties tiesas sēdē; 

3) pieteikt noraidījumus; 

4) iesniegt pierādījumus; 

5) piedalīties pierādījumu pārbaudīšanā; 

6) pieteikt lūgumus; 

7) dot tiesai mutvārdu un rakstveida paskaidrojumus; 

8) izteikt savus argumentus un apsvērumus; 

9) celt iebildumus pret citu lietas dalībnieku lūgumiem, argumentiem un apsvērumiem; 

10) pārsūdzēt tiesas spriedumus un lēmumus; 

11) saņemt spriedumu, lēmumu un citu lietā esošo dokumentu norakstus, kā arī 

izmantot citas procesuālās tiesības, kuras tām piešķirtas ar šo likumu. 

 

93.pants. Pienākums pierādīt un iesniegt pierādījumus 

(1) Katrai pusei jāpierāda tie fakti, uz kuriem tā pamato savus prasījumus vai iebildumus. 

Prasītājam jāpierāda savu prasījumu pamatotība. Atbildētājam jāpierāda savu iebildumu 

pamatotība. 

 

131.pants. Jautājuma izlemšana par prasības pieteikuma pieņemšanu un civillietas 

ierosināšanu 

(1) Pēc prasības pieteikuma saņemšanas tiesā tiesnesis septiņu dienu laikā, bet pēc šā 

likuma 644.7vai 644.17 pantā minētā pieteikuma saņemšanas ne vēlāk kā nākamajā dienā 

pieņem lēmumu: 

1) par prasības pieteikuma pieņemšanu un lietas ierosināšanu; 

https://likumi.lv/doc.php?id=50500#p644.17
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2) par atteikšanos pieņemt prasības pieteikumu; 

3) par prasības pieteikuma atstāšanu bez virzības. 

(2) Ja nav iespējama lietas izskatīšana saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu 

Nr. 861/2007 vai Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1896/2006, tiesnesis minētajos 

tiesību aktos paredzētajos gadījumos par prasības pieteikuma virzību pieņem vienu no šā 

panta pirmajā daļā paredzētajiem lēmumiem. 

 

133.pants. Prasības pieteikuma atstāšana bez virzības 

(1) Tiesnesis atstāj prasības pieteikumu bez virzības, ja: 

1) prasības pieteikumā nav visu šā likuma 128.panta otrajā vai ceturtajā daļā noteikto 

rekvizītu; 

2) prasības pieteikumam nav pievienoti šā likuma 129.pantā noteiktie dokumenti; 

3) prasības pieteikums maza apmēra prasības lietā nav noformēts atbilstoši šā 

likuma 250.20 pantā noteiktajam. 

(2) Par prasības pieteikuma atstāšanu bez virzības tiesnesis pieņem motivētu lēmumu, 

nosūta to prasītājam un nosaka termiņu trūkumu novēršanai. Šis termiņš nevar būt īsāks par 

20 dienām, skaitot no lēmuma nosūtīšanas dienas. Tiesneša lēmumu var pārsūdzēt šajā likumā 

noteiktajā kārtībā. Pārsūdzības termiņš skaitāms no dienas, kad lēmums izsniegts prasītājam. 

(3) Ja prasītājs noteiktā termiņā trūkumus novērš, prasības pieteikums uzskatāms par 

iesniegtu dienā, kad tas pirmoreiz iesniegts tiesai. 

(4) Ja prasītājs noteiktā termiņā trūkumus nenovērš, prasības pieteikumu uzskata par 

neiesniegtu un atdod prasītājam. 

(5) Prasības pieteikuma atdošana prasītājam nav šķērslis tā atkārtotai iesniegšanai tiesā, 

ievērojot šajā likumā noteikto vispārējo prasības pieteikumu iesniegšanas kārtību. 

 

254.pants. Pieteikums sevišķā tiesāšanas kārtībā 

(1) Pieteikumā norāda: 

1) tās tiesas nosaukumu, kurai pieteikums iesniegts; 

11) pieteicēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, bet, ja tādas nav, — 

dzīvesvietu; juridiskajai personai — tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko 

adresi. Ja pieteicējs piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu vai tas ir šā 

likuma 56.panta 2.3 daļā minētais subjekts, norāda arī elektroniskā pasta adresi un, ja tas 

ir reģistrējies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu, ietver arī norādi par reģistrēšanos. 

Pieteicējs papildus var norādīt arī citu adresi saziņai ar tiesu; 

12) ieinteresētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu un 

deklarācijā norādīto papildu adresi, bet, ja tādas nav, — dzīvesvietu; juridiskajai 

personai — tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. Ieinteresētajai 

personai personas kodu vai reģistrācijas numuru norāda, ja tas ir zināms; 

13) pieteicēja pārstāvja vai personas, kurai ir tiesības iesniegt pieteikumu, elektroniskā 

pasta adresi un, ja tā ir reģistrējusies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu, arī norādi par 

reģistrēšanos, ja pieteicēja pārstāvis, kura deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese 

saziņai ar tiesu ir Latvijā, vai persona, kurai ir tiesības iesniegt pieteikumu, piekrīt 

elektroniskajai saziņai ar tiesu. Ja pieteicēja pārstāvja deklarētā dzīvesvieta vai norādītā 

adrese ir ārpus Latvijas, papildus norāda elektroniskā pasta adresi vai paziņo par savas 

dalības reģistrēšanu tiešsaistes sistēmā. Ja pieteicēja pārstāvis ir zvērināts advokāts, 

papildus norāda zvērināta advokāta elektroniskā pasta adresi; 

2) (izslēgts ar 29.11.2012. likumu); 

3) pieteikuma priekšmetu un pamatojumu; 

4) apstākļus, uz kuriem pieteikums pamatots, un pierādījumus, kas tos apstiprina; 

5) likumu, uz kuru pieteikums pamatots; 

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2007/861/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1896/oj/?locale=LV
https://likumi.lv/doc.php?id=50500#p128
https://likumi.lv/doc.php?id=50500#p129
https://likumi.lv/doc.php?id=50500#p250.20
https://likumi.lv/doc.php?id=50500#p56
https://likumi.lv/ta/id/253447-grozijumi-civilprocesa-likuma
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6) pieteicēja lūgumu; 

7) pievienoto dokumentu sarakstu; 

8) pieteikuma sastādīšanas laiku. 

(2) Pieteikumu paraksta pieteicējs vai viņa pārstāvis, vai pieteicējs kopā ar pārstāvi, ja to 

noteikusi tiesa, izņemot šā likuma 72.panta piektajā daļā noteikto gadījumu. Ja pieteikumu 

parakstījis pārstāvis, pieteikumam pievienojama pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina 

pārstāvja pilnvarojumu griezties ar pieteikumu tiesā. 

(3) Pieteikumu iesniedz tiesai, pievienojot tik norakstus, cik lietā ir ieinteresēto personu. 

(4) Neparakstītu pieteikumu uzskata par neiesniegtu un nosūta atpakaļ iesniedzējam. 

 

264.pants. Piekritība 

Pieteikumu par personas rīcībspējas ierobežošanu garīga rakstura vai citu veselības 

traucējumu dēļ iesniedz tiesā pēc šīs personas deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, — pēc 

šīs personas dzīvesvietas; ja persona ievietota ārstniecības iestādē — pēc ārstniecības iestādes 

adreses. 

 

265.pants. Pieteikuma saturs 

Pieteikumā norāda personai nosakāmo rīcībspējas ierobežojumu. Pieteikumam pievieno 

pierādījumus, kas apstiprina rīcībspējas ierobežošanas nepieciešamību personas interesēs. 

 

266.pants. Lietas sagatavošana iztiesāšanai un pieteikuma izskatīšana 

(1) Lietu par personas rīcībspējas ierobežojumu noteikšanu un aizgādnības nodibināšanu 

garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ tiesa izskata, piedaloties bāriņtiesas 

pārstāvim un prokuroram. 

(2) Bāriņtiesas pārstāvis piedalās, iesniedzot pierādījumus, kuriem ir nozīme lietā. 

Bāriņtiesas pārstāvim ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem, piedalīties pierādījumu 

pārbaudīšanā un pieteikt lūgumus. 

(3) Tiesas pienākums ir aicināt uz tiesas sēdi personu, par kuras rīcībspējas ierobežošanu 

izskata lietu. Pieteikuma noraksts nosūtāms personai, kurai ierosināts ierobežot rīcībspēju un 

nodibināt aizgādnību, izņemot gadījumu, kad šī persona pati ir pieteikuma iesniedzēja, 

nosakot tai laiku, ne ilgāku par 30 dienām, paskaidrojumu iesniegšanai. 

(4) Izskatot lietu, tiesa pēc savas iniciatīvas pieprasa izziņu no ārstniecības iestādes un 

citus personas rīcībspējas ierobežojuma apjoma noteikšanai nepieciešamos pierādījumus no 

pieteicēja un iestādēm. 

(5) Tiesa, sagatavojot lietu iztiesāšanai, var sasaukt sagatavošanās sēdi un nepietiekamu 

pierādījumu gadījumā noteikt papildu ekspertīzes veikšanu vai pieprasīt citus pierādījumus. 

 

267.pants. Tiesu ekspertīzes noteikšana 

(1) Tiesa var izlemt jautājumu par tiesu psihiatriskās un, ja nepieciešams, tiesu 

psiholoģiskās ekspertīzes noteikšanu. Lēmums par tiesu ekspertīzes noteikšanu ir pārsūdzams. 

(2) Ja persona, par kuru ierosināta lieta, izvairās no ekspertīzes, tiesa, piedaloties 

prokuroram, var pieņemt lēmumu par šīs personas nosūtīšanu uz tiesu ekspertīzi piespiedu 

kārtā. 

 

267.1 pants. Pagaidu aizgādnības nodibināšana 

(1) Pēc lietas dalībnieku lūguma tiesa var pieņemt lēmumu, ar kuru uz laiku līdz sprieduma 

taisīšanai par rīcībspējas ierobežošanu nodibina attiecīgajai personai pagaidu aizgādnību 

saskaņā ar šā likuma 33.2 nodaļas noteikumiem par pagaidu aizgādnības nodibināšanu. 

(2) Lēmums stājas spēkā nekavējoties. Tas zaudē spēku, ja attiecīgajā jautājumā tiek 

pieņemts cits nolēmums. 

https://likumi.lv/doc.php?id=50500#p72
https://likumi.lv/doc.php?id=50500#n33.2
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(3) Par tiesas lēmumu nodibināt pagaidu aizgādnību var iesniegt blakus sūdzību. Blakus 

sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma izpildi. 

 

268.pants. Tiesas spriedums 

(1) Ja tiesa uz pierādījumu pamata konstatē, ka personas rīcībspēja ir ierobežojama, tā taisa 

spriedumu, kurā norāda rīcībspējas ierobežojuma apjomu un ar kuru nodibina personai 

aizgādnību. 

(2) Tiesa, nosakot rīcībspējas ierobežojuma apjomu, vadās pēc apstākļiem, par kuriem 

iesniegti pierādījumi. Tiesa, nosakot rīcībspējas ierobežojuma apjomu, pēc lietas dalībnieka 

lūguma var vērtēt rīcībspējas ierobežošanu tādās jomās kā: 

1) maksājumu izdarīšana un saņemšana; 

2) darījumu slēgšana; 

3) rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, 

ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām; 

4) komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana. 

 

270.1 pants. Piekritība 

Pieteikumu par personas rīcībspējas ierobežojuma apjoma pārskatīšanu iesniedz tiesā pēc 

personas, kuras rīcībspēju ierosināts pārskatīt, deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, — 

pēc šīs personas dzīvesvietas; ja persona ievietota ārstniecības iestādē — pēc ārstniecības 

iestādes adreses. 

 

270.2 pants. Pieteikuma iesniedzēji 

(1) Pieteikumu par personas rīcībspējas ierobežojuma apjoma pārskatīšanu var iesniegt 

persona pati, tās aizgādnis, bērni, brāļi, māsas, vecāki, laulātais vai prokurors. Bāriņtiesas 

pārstāvis piedalās lietu izskatīšanā, iesniedzot pierādījumus, kuriem ir nozīme lietā. 

Bāriņtiesas pārstāvim ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem, piedalīties pierādījumu 

pārbaudīšanā un pieteikt lūgumus. 

(2) Aizgādnim ir pienākums iesniegt tiesā pieteikumu par rīcībspējas ierobežojuma apjoma 

pārskatīšanu ne retāk kā reizi septiņos gados no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums par 

rīcībspējas ierobežošanu. 

 

270.3 pants. Pieteikuma saturs 

(1) Pieteikumā norāda, kādā apjomā ir pārskatāms rīcībspējas ierobežojums. 

(2) Pieteikumam par rīcībspējas ierobežojuma apjoma pārskatīšanu pievienojami 

pierādījumi, kas to apliecina. 

 

270.6 pants. Tiesas spriedums 

(1) Ja personas rīcībspējas ierobežojumu tiesa pārskata, tā spriedumā norāda, vai 

ierobežojums: 

1) atceļams pilnībā; 

2) atceļams daļā; 

3) saglabājams; 

4) grozāms. 

(2) Tiesas sprieduma rezolutīvajā daļā norāda atcelto un saglabāto ierobežojuma apjomu. 

(3) Pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā tiesa tā norakstu nosūta bāriņtiesai — aizgādņa 

tiesību un pienākumu apjoma grozīšanai vai aizgādņa atcelšanai, kā arī prokuroram, 

aizgādnim un personai, kuras rīcībspējas ierobežojums pārskatīts. Tiesa nosūta informāciju 

par spriedumu arī Iedzīvotāju reģistram un, ja nepieciešams, sprieduma norakstu atzīmes 

grozīšanai zemesgrāmatā, kustamas mantas reģistrā vai citā attiecīgā publiskā reģistrā. 
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(4) Pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā tiesa nosūta publicēšanai oficiālajā izdevumā 

"Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, kurā norāda: 

1) tās tiesas nosaukumu, kura taisījusi spriedumu; 

2) tās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, attiecībā uz kuru taisīts spriedums; 

3) to, ka personai ir pārskatīts rīcībspējas ierobežojums; 

4) sprieduma rezolutīvo daļu; 

5) sprieduma spēkā stāšanās dienu. 

 

270.8 pants. Pieteikuma iesniedzēji 

Pieteikumu par pagaidu aizgādnības nodibināšanu personai var iesniegt pati persona, tās 

bērni, brāļi, māsas, vecāki, laulātais vai prokurors. 

 

270.10 pants. Tiesas rīcība pēc lietas ierosināšanas 

(1) Pēc tam, kad ir ierosināta lieta par pagaidu aizgādnības nodibināšanu personai, tiesnesis 

pēc savas iniciatīvas vai lietas dalībnieka lūguma pieprasa pierādījumus, tajā skaitā arī 

ārstniecības iestādes izziņu par to, vai garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ 

persona ir zaudējusi spēju saprast savas darbības nozīmi un to vadīt. 

(2) Pieteikuma noraksts nosūtāms personai, kurai ierosināts nodibināt pagaidu aizgādnību, 

izņemot gadījumu, kad šī persona pati ir pieteikuma iesniedzēja. Tad tai nosaka laiku, ne 

ilgāku par 15 dienām, paskaidrojumu iesniegšanai. 

(3) Pēc lietas ierosināšanas, nerīkojot tiesas sēdi, tiesa informē prokuratūru un bāriņtiesu 

par lietas ierosināšanu. Pēc tam, kad saņemti paskaidrojumi, visi pierādījumi un izziņa no 

ārstniecības iestādes, tiesa lūdz prokuroru 10 darba dienu laikā iesniegt lietā rakstveida 

atzinumu, bet bāriņtiesu — pierādījumus, kuriem ir nozīme lietā. 

 

270.11 pants. Pieteikuma izskatīšana 

(1) Pieteikumu par pagaidu aizgādnības nodibināšanu tiesnesis izlemj nekavējoties. 

(2) Ja pieteicējs nelūdz lietas iztiesāšanu tiesas sēdē un tiesa neuzskata par nepieciešamu 

lietu iztiesāt tiesas sēdē, pieteikumu izskata rakstveida procesā, savlaicīgi paziņojot lietas 

dalībniekiem par datumu, kad lēmuma norakstu varēs saņemt tiesas kancelejā. Šis datums 

uzskatāms par lēmuma sastādīšanas datumu. 

(3) Ja pieteikumu izskata, rīkojot tiesas sēdi, tajā piedalās prokurors un bāriņtiesas 

pārstāvis. Tiesas pienākums ir aicināt uz tiesas sēdi personu, kurai nodibināma pagaidu 

aizgādnība. 

 

 

413.pants. Tiesības iesniegt apelācijas sūdzību vai apelācijas protestu 

(1) Par pirmās instances tiesas spriedumu (papildspriedumu) lietas dalībnieki var iesniegt 

apelācijas sūdzību, bet prokurors — apelācijas protestu šajā nodaļā noteiktajā kārtībā, izņemot 

spriedumus, kuru pārsūdzēšanu apelācijas kārtībā likums neparedz. Pārstāvis sūdzību iesniedz 

atbilstoši šā likuma 86.panta prasībām. 

(2) Apelācijas protests iesniedzams un izskatāms tādā pašā kārtībā kā apelācijas sūdzība, ja 

šajā sadaļā nav noteikts citādi. 

 

450.pants. Tiesības iesniegt kasācijas sūdzību vai kasācijas protestu 

(1) Pirmās instances tiesas spriedumu, kas taisīts, piemērojot šā 

likuma 30.4 nodaļas noteikumus, un apelācijas instances tiesas spriedumu (papildspriedumu) 

lietas dalībnieki var pārsūdzēt kasācijas kārtībā, bet prokurors — iesniegt kasācijas protestu. 

(2) Kasācijas protests iesniedzams un izskatāms tādā pašā kārtībā kā kasācijas sūdzība, ja 

šajā sadaļā nav noteikts citādi. 

https://likumi.lv/doc.php?id=50500#p86
https://likumi.lv/doc.php?id=50500#n30.4
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(3) Kasācijas kārtībā var pārsūdzēt pirmās instances tiesas spriedumu, kas taisīts, 

piemērojot šā likuma 30.4 nodaļas noteikumus, un apelācijas instances tiesas spriedumu, ja 

tiesa nepareizi piemērojusi materiālo tiesību normu, pārkāpusi procesuālo tiesību normu vai, 

izskatot lietu, pārsniegusi savas kompetences robežas. 

 

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums154 

10.pants. Juridiskās palīdzības sniegšana civillietās 

Juridisko palīdzību civillietā persona var pieprasīt līdz galīgā tiesas nolēmuma spēkā 

stāšanās brīdim. 

 

11.pants. Juridiskās palīdzības veidi civillietās 

Valsts nodrošina civillietās tiesvedības laikā šādu juridisko palīdzību: 

1) juridiskās konsultācijas; 

2) procesuālo dokumentu sastādīšanu; 

3) pārstāvību tiesā. 

 

Notariālais likums155 

74. Vairākās loksnēs rakstītus aktus vai apliecinājumus numurē un caurauklo, piestiprina 

auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu ar zvērināta notāra parakstu un 

zīmogu. 

Atsevišķas lapas var salīmēt, uzspiežot savienojumā zīmogu. 

 

83. Zvērināts notārs pārbauda notariālā akta dalībnieku identitāti, rīcībspēju un pārstāvības 

tiesības. 

Pārstāvības tiesības zvērināts notārs pārbauda pēc viņam iesniegtajiem publiskiem 

dokumentiem vai ierakstiem Komercreģistrā vai citos publiskos reģistros. 

Ja pārstāvības tiesības izriet no ieraksta Komercreģistrā vai citā publiskā reģistrā, zvērināts 

notārs tās pārbauda, salīdzinot ar ziņām reģistrā ne agrāk kā 15 dienas pirms notariālā akta 

taisīšanas vai arī reģistra izrakstā, kuru ne agrāk kā 15 dienas pirms notariālā akta taisīšanas 

apliecinājusi attiecīgā reģistra iestāde. Ārvalstu reģistriem piemērojams 30 dienu termiņš. 

Zvērināts notārs aktā norāda datumu, kad pārbaudījis ziņas, vai izraksta apliecināšanas 

datumu. 

Dokumentus, kuri pierāda notariālā akta dalībnieku pārstāvības tiesības, zvērināts notārs 

pievieno notariālajam aktam oriģināla vai notariāli apliecināta noraksta veidā šā 

likuma 74.pantā noteiktajā kārtībā. 

 

Bāriņtiesu likums 156 

70.pants. Pilnvaras apliecināšana un atsaukšana 

(1) Pirms pilnvaras apliecināšanas bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja 

vietnieks vai bāriņtiesas loceklis pārbauda pilnvarotāja identitāti un rīcībspēju. 

(2) Apliecinājumu uz pilnvaras izdara šā likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā un ieraksta 

reģistrā. 

(3) Apliecinātās pilnvaras viens eksemplārs glabājas bāriņtiesas lietā. 

(4) Ja saņemts iesniegums par pilnvaras atsaukšanu, bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas 

priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis pārbauda iesniedzēja identitāti, rīcībspēju, 

 
154Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=104831 (29.11.2017.) 
155Notariālais likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=59982, (29.11.2017.) 
156 Bāriņtiesu likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=139369, (29.11.2017.) 

https://likumi.lv/doc.php?id=50500#n30.4
https://likumi.lv/ta/id/286574#p74
https://likumi.lv/doc.php?id=139369#p64
https://likumi.lv/doc.php?id=104831
https://likumi.lv/doc.php?id=59982
https://likumi.lv/doc.php?id=139369
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izdara ierakstu reģistrā un publicē attiecīgu paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas 

Vēstnesis". 

(5) Par pilnvarojuma atsaukšanu paziņo pilnvarniekam, ja viņa deklarētā dzīvesvieta ir 

zināma. 

(6) Izdevumus par pilnvaras atsaukšanas paziņojuma publicēšanu oficiālajā izdevumā 

"Latvijas Vēstnesis" sedz pilnvarotājs. 

 

Ārstniecības likums157 

53.2 pants. (1) Ārstu komisija aizgādnības nodibināšanas un nākotnes pilnvarojuma gadījumā 

sniedz atzinumu par to, vai garīga rakstura vai veselības traucējumu dēļ persona ir zaudējusi 

spēju saprast savas darbības nozīmi un vadīt to. 

(2) Izziņu uz šā panta pirmajā daļā minētā atzinuma pamata var pieprasīt: 

1) nākotnes pilnvarnieks, uzrādot nākotnes pilnvarojumu; 

2) tiesa vai bāriņtiesa, lai nodibinātu aizgādnību Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. 

(3) Izziņu, pamatojoties uz šā panta pirmajā daļā minēto atzinumu, izsniedz ārstniecības 

iestādes vadītājs 10 darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja izziņa izsniegta 

saistībā ar nākotnes pilnvarojumu, izziņā norāda, ka tā paredzēta iesniegšanai nākotnes 

pilnvarojumu reģistrā, lai Notariāta likumā noteiktajā kārtībā ziņas ierakstītu reģistrā. 

(4) Kārtību, kādā ārstniecības iestāde aizgādnības nodibināšanas un nākotnes pilnvarojuma 

gadījumā izveido ārstu komisiju, kādā ārstu komisija sniedz atzinumu par personas spēju 

saprast savas darbības nozīmi un vadīt to, kādā ārstniecības iestādes vadītājs, pamatojoties uz 

atzinumu, izsniedz attiecīgu izziņu, kā arī atzinuma un uz tā pamata izsniegtās izziņas 

izmaksu segšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. 

 
 

 

 
157 Ārstniecības likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=44108, (29.11.2017.) 

https://likumi.lv/ta/id/50500-civilprocesa-likums
https://likumi.lv/doc.php?id=44108


2. Pielikums 

 

Atbalsta plāns 

______ atbalsta plāns158 

 

 

1. atbalsta plāna datums ________________________________________________ 

Datumi, kad atbalsta plāns tika mainīts 

 

___________________________________________________ 

 

Kāds, no atbalstāmās personas viedokļa, būs ieguvums no šī atbalsta plāna izmantošanas? (mērķi, vēlmes, lēmumi) 
 

 

 

 

 

 

 

Atbalsta jomas 

 

 

 

 

 

 

 

 
158 Atbalsta plāna veidlapa adaptēta pēc the Learning Community for Person Centered Practices (ASV) un New South Wales Department of Family and 

Community Services (Jaundienvidvelsa, Austrālija) plānošanas veidlapām. 
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Atbalsta intensitāte 

 

 

 

 

 

 

Kas palīdzēja izveidot šo atbalsta 

plānu? (Kas sniedza informāciju?) 

  

   
•  •  •  

•  •  •  

•  •  •  

•  •  •  
 

 

Ar kurām personām vēl ir 

jāaprunājas? 
(Vai ir vēl citas personas, kuras var palīdzēt iegūt plašāku 

informāciju?) 

 

   
•  •  •  

•  •  •  

•  •  •  

•  •  •  
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Ievads — labais atbalstāmajā personā Kas citiem atbalstāmajā personā patīk un tiek apbrīnots? Kādas labas lietas citi var pateikt 

par atbalstāmo personu? Kā atbalstāmā persona vēlas tikt iepazīstināta ar citiem? 

 

•  

 

Ko esam uzzinājuši? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   

 

•   

 

•   

 

•   

 

•  

 

•  

 

•  

 

•   

 

•  

 

•  
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Attiecību karte 

_________________ 

(atbalstāmās personas 

vārds) 

   Ģimene      

         

         

         

        

       

         

Cilvēki, kas 

atbalsta 

atbalstāmo 

personu 

darbā, skolā, 

treniņā 

       

Cilvēki, kuru 

darbs ir 

atbalstīt 

atbalstāmo 

personu 

mājās un citās 

vietās 

       

        

        

       

       

         

        

         

         

           

   Draugi    
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Komentāri 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________

 

 

Komentāri 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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Kas atbalstāmajai personai ir 

svarīgi? 

Ko jūs vēlaties citiem pastāstīt par lietām, kuras ir svarīgas atbalstāmajai personai? Kuri 

cilvēki atbalstāmajai personai nozīmē visvairāk? Ko atbalstāmā persona dara kopā ar šiem 

cilvēkiem? Kādas nodarbes (un lietas) dara atbalstāmo personu priecīgu?  
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•  

 

Ko esam uzzinājuši? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   

 

•   

 

•   

 

•   

 

•  

 

•  

 

•  

 

•   

 

•  

 

•  
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Kādas rakstura īpašības piemīt 

tām cilvēkiem, kuru sadarbība 

ar atbalstāmo personu ir 

visveiksmīgākā? 

Kādām rakstura īpašībām būtu jāpiemīt cilvēkam, kuru jūs izvēlētos darbam, (piem., kā palīgu 

mājas darbos) par atbalsta personu? Kas ir kopīgs cilvēkiem, ar kuriem atbalstāmajai personai 

patīk sadarboties? Un kas ir kopīgs cilvēkiem, ar kuriem atbalstāmajai personai nepatīk 

sadarboties? 

•  

 

Ko esam uzzinājuši? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   

 

•   

 

•   

 

•   

 

•  

 

•  

 

•  

 

•   

 

•  
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Kas ir jāzina vai jādara citiem, lai 

atbalstītu atbalstāmo personu? 

Kas ir jāzina un jādara tiem, kuri nodrošinās, lai atbalstāmajai personai būtu tas, kas tai ir 

svarīgs, un tas, kam ir nozīme, lai atbalstāmā persona būtu vesela un atrastos drošībā? Kā 

atbalstāmā persona ir jāatbalsta mājās, darbā vai kopienā?  

  

•  

 

Ko esam uzzinājuši? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   

 

•   

 

•   

 

•   

 

•  

 

•  

 

•  

 

•   

 

•  

 

•  

 

•  
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Kas citiem ir jāzina vai jādara, lai 

atbalstāmā persona būtu vesela un atrastos 

drošībā? 

Vai atbalstāmai personai ir kāda slimība vai īpašs medicīnisks stāvoklis, par 

ko būtu jāzina? Vai atbalstāmajai personai var būt nepieciešama palīdzība 

saistībā ar fizisko vai garīgo veselību?  

•  

 

Ko esam uzzinājuši? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   

 

•   

 

•   

 

•   

 

•  

 

•  

 

•  

 

•   

 

•  

 

•  
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Veicamo darbu saraksts, mērķi, rīcības 

plānošana 

Ko atbalstāmā persona var darīt, lai tiktu darītas tās lietas, kuras darbojas, un lai 

tiktu mainītas tās lietas, kuras nedarbojas? Ko citi var darīt, lai tiktu darītas tās lietas, 

kuras darbojas, un lai tiktu mainītas tās lietas, kuras nedarbojas? 

Vēlamais rezultāts:  

Apspriešana/pamatojums  

 

Kas ir jādara? Cik bieži? Cik ilgi? Kas ir atbildīgs? Līdz kuram 

brīdim? 
     

     

     

     

 

Vēlamā rezultāta apraksts: 

Datums: Komentāri: 
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Papildu lapa 

Kā atbalstāmā persona veic saziņu 

(Saziņas tabula) 

 

Situācija Atbalstāmās personas rīcība Ko tas varētu nozīmēt? Ko vajadzētu darīt citiem? 
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Papildu lapa 

 

Izzināšanas žurnāls 

(atbalstāmās personas uzskats) 

 

Datums Ko jūs darījāt? (Ko, kur, 

kad, cik ilgi u.c.)  

 

Kas tur bija? (atbalsta 

darbinieku, draugu, citu 

iesaistīto vārdi)  

 

Ko uzzinājāt par 

darbībām, kas bija 

veiksmīgas? Kas jums 

konkrētajā darbībā 

patika? Ko nevajadzētu 

mainīt? Kāds atbalsts 

varētu noderēt? 

 

Ko uzzinājāt par 

darbībām, kas nebija 

veiksmīgas? Kas jums 

konkrētajā darbībā 

nepatika? Ko vajadzētu 

mainīt? Kāds atbalsts 

varētu noderēt? 
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Papildu lapa 

Izzināšanas žurnāls 

(citu cilvēku uzskats) 

 

Datums Ko atbalstāmā persona 

darīja ? (Ko, kur, kad, 

cik ilgi u.c.) 

Kas tur bija? (atbalsta 

darbinieku, draugu, citu 

iesaistīto vārdi) 

 

Ko uzzinājāt par 

darbībām, kas bija 

veiksmīgas? Kas 

atbalstāmajai personai 

konkrētajā darbībā 

patika? Ko nevajadzētu 

mainīt? 

 

Ko uzzinājāt par 

darbībām, kas nebija 

veiksmīgas? Kas 

atbalstāmajai personai 

konkrētajā darbībā 

nepatika? Ko vajadzētu 

mainīt? 
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Papildu lapa 

Kas darbojas/kas nedarbojas 

Kas notiek __________ dzīvē — pozitīvais un negatīvais 

 

Padomājiet par to, kas 

darbojas un kas 

nedarbojas, kam ir jēga un 

kam nav jēgas jūsu dzīvē 

pašlaik: 

• Kur dzīvojat? 

• Ko darāt pa dienu? 

• Ar ko kopā pavadāt 

laiku? 

• Kādus pakalpojumus 

saņemat, lai būtu 

vesela/atrastos 

drošībā? 

• Problēmas ar zālēm — 

to iedarbība, 

blakusefekti. 

• Kā izklaidējaties? 

• Citi jūsu dzīves 

aspekti? 

Atbalstāmās personas uzskats 

Kas darbojas, kam ir jēga, pozitīvais Kas nedarbojas, kam nav jēgas, negatīvais 

•  

 

•  

•  

 

•  

•  

 

•  

•  

 

•  

•  

 

•  

•  

 

•  

•  

 

•  

•  

 

•  

•  

 

•  

•  

 

•  

•  •  
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Kas darbojas/kas nedarbojas 

(turpinājums) 

 

Kas notiek __________ dzīvē — pozitīvais un negatīvais 

 

Padomājiet par to, kas darbojas un 

kas nedarbojas, kam ir jēga un 

kam nav jēgas ___________ dzīvē 

pašlaik: 

• Kur atbalstāmā  persona 

dzīvo? 

• Ko dara pa dienu? 

• Ar ko kopā pavada laiku? 

• Kādus pakalpojumus saņem, 

lai būtu vesela/atrastos drošībā 

• Problēmas ar zālēm — to 

iedarbība, blakusefekti. 

• Kā atbalstāmā persona 

izklaidējas? 

• Citi atbalstāmās personas 

dzīves aspekti. 

Citu cilvēku uzskats par atbalstāmo personu 

Kas darbojas, kam ir jēga, pozitīvais Kas nedarbojas, kam nav jēgas, negatīvais 

•  

 

•  

•  

 

•  

•  

 

•  

•  

 

•  

•  

 

•  

•  

 

•  

•  

 

•  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  
Papildu lapa 
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MAPS dokumentācija 
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Papildu lapa 

PATH dokumentācija 
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3. Pielikums 

Vienas lapas profils 
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4. pielikums 
 

RC ZELDA 2015. un 2016. gadā pilotprojektā atbalstāmajām personām sniegtā atbalsta apjoms pa 

mēnešiem 

Atbalstāmās 

personas 

numurs 0
2

.2
0
1

5
. 

0
3

.2
0
1

5
. 

0
4

.2
0
1

5
. 

0
5

.2
0
1

5
. 

0
6

.2
0
1

5
. 

0
7

.2
0
1

5
. 

0
8

.2
0
1

5
. 

0
9

.2
0
1

5
. 

1
0

.2
0
1

5
. 

1
1

.2
0
1

5
. 

1
2

.2
0
1

5
. 

0
1

.2
0
1

6
. 

0
2

.2
0
1

6
. 

0
3

.2
0
1

6
 

0
4

.2
0
1

6
 

Vidējais 

mēnesī 

1. 
8   8.5     15 1 5 6.5 3   4 8 6.5 2 4.50 

2. 
2 4 2       0.5 0.5 2.5 5   2.5 0.5 0.25 0.25 1.33 

3. 
4 2 2                         0.53 

4. 
5 18 5 5 3.5 6 4 10 7 4.5 10   3 3 8 6.13 

5. 
1.5 1 13.5 20 1.5 0.5 2 3 6 1 3 13 3 7.5 2 5.23 

6. 
  3 3 0.5 1   1 1 1 2.5 4 3.5 6.5          1.93  

7.1. 
    1.5           6 0.5 0.5 5.5 8.5 12.5 7      3.23  

7.2. 
    1.5           6 0.5 0.5 5.5 6.5 10 7      2.88  

8. 
  2 8 6 4 1 1     1.5 1 1 1.5   2      2.07  

9. 
    2 5 8.5 12 9 8 12.5 7.5 9.5 2.5 6 8 8.5      7.62  

10. 
    1.5 4 2 6 1 6 5.5 1.5 5 10.5 17.5 18        6.04  

11. 
        4       13 4.5 12 3   1 1.15      2.97  

12. 
        18 2   2                    2.00  

13. 
        0.5 8 1 1   2                1.14  

14. 
          11 1 2 43 8 14 12 6 5      10.20  

15. 
            8 8 7.5 2                2.83  

16. 
                10.5 5 6 0.5 2 2.5        3.79  
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Atbalstāmās 

personas 

numurs 0
2

.2
0
1

5
. 

0
3

.2
0
1

5
. 

0
4

.2
0
1

5
. 

0
5

.2
0
1

5
. 

0
6

.2
0
1

5
. 

0
7

.2
0
1

5
. 

0
8

.2
0
1

5
. 

0
9

.2
0
1

5
. 

1
0

.2
0
1

5
. 

1
1

.2
0
1

5
. 

1
2

.2
0
1

5
. 

0
1

.2
0
1

6
. 

0
2

.2
0
1

6
. 

0
3

.2
0
1

6
 

0
4

.2
0
1

6
 

Vidējais 

mēnesī 

17. 
                      2 2.5 2.5        1.75  

18. 
                  8   0.5 8 11.5        4.67  

19. 
      0.15   1.25 0.15   0.5   1 7 0.5          0.88  

20. 
          4   4 8 4.5 1.5 3 2   8 3.5 

21. 
              4 10   6 6 3 8 1.5      4.81  

22. 
                        3.5 8.5 2      4.67  

23. 
                        5.5 28 16.5    16.67  

24. 
        0.5 18 5.5   0.2       5 1        2.75  

25. 
                        1 10 4 5 

26. 
                        1 4 4 3 

27. 
        20 10 20 20 15         1        7.82  

                 

       personu skaits kas saņēma pakalpojumu, līdz 6 stundām mēnesī 22 

       personu skaits kas saņēma pakalpojumu, līdz 16 stundām mēnesī 5 

       personu skaits kas saņēma pakalpojumu, līdz 30 stundām mēnesī 1 
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5. pielikums 
 

No 2015. gada līdz 2016. gadam no RC ZELDA prakses 

atbalstāmajām personām sniegtā atbalsta apjoms 
 

1. līmenis Minimālā atbalsta intensitāte     

        

1. gadījums       
6 mēnešu 

periods 
Finanšu 

joma  
Juridisko 

jautājumu 

joma 

Ikdienas 

dzīves 

prasmju 

joma 

Veselības 

aprūpes 

jautājumu 

joma 

Atbalsta 

loka 

veidošana 

Kopējais 

sniegtā 

atbalsta 

stundu 

skaits 

mēnesī 

Kopējais 

sniegtā 

atbalsta 

stundu 

skaits 

nedēļā 
2015. gads 

Marts   6.5 2     8.5                

2.13  
Aprīlis   2.5 2     4.5                

1.13  
Maijs   10 2     12 3 
Jūnijs         1 1 0.25 
Jūlijs         1 1 0.25 
Augusts         1 1 0.25 

     

Vidējais 

stundu 

skaits  5 
               

1.17  

        

        

2. gadījums       
4 mēnešu 

periods 
Finanšu 

joma  
Juridisko 

jautājumu 

joma 

Ikdienas 

dzīves 

prasmju 

joma 

Veselības 

aprūpes 

jautājumu 

joma 

Atbalsta 

loka 

veidošana 

Kopējais 

sniegtā 

atbalsta 

stundu 

skaits 

mēnesī 

Kopējais 

sniegtā 

atbalsta 

stundu 

skaits 

nedēļā 
2016. gads 

Septembris       6 4 10 2.5 
Oktobris       8   8 2 
Novembris           0 0 
Decembris       4   4 1 

     

Vidējais 

stundu 

skaits  6 
               

1.38  

 

 

 

         

       

3. gadījums        
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6 mēnešu 

periods 
Finanšu 

joma  
Juridisko 

jautājumu 

joma 

Ikdienas 

dzīves 

prasmju 

joma 

Veselības 

aprūpes 

jautājumu 

joma 

Atbalsta 

loka 

veidošana 

Kopējais 

sniegtā 

atbalsta 

stundu 

skaits 

mēnesī 

Kopējais 

sniegtā 

atbalsta 

stundu 

skaits 

nedēļā 
2015. gads 

Jūlijs   1.5 4     5.5                

1.38  
Augusts   1 4     5                

1.25  
Septembris   2.5 4     6.5                

1.63  
Oktobris   1 4     5                

1.25  
Novembris   6.3 4     10.3                

2.58  
Decembris   0.5 4     4.5                

1.13  

     

Vidējais 

stundu 

skaits  6 
               

1.53  

        
2. līmenis Vidēja atbalsta intensitāte  

    

        

4. gadījums        
6 mēnešu 

periods 
Finanšu 

joma  
Juridisko 

jautājumu 

joma 

Ikdienas 

dzīves 

prasmju 

joma 

Veselības 

aprūpes 

jautājumu 

joma 

Atbalsta 

loka 

veidošana 

Kopējais 

sniegtā 

atbalsta 

stundu 

skaits 

mēnesī 

Kopējais 

sniegtā 

atbalsta 

stundu 

skaits 

nedēļā 
2015. gads 

Jūlijs   3 1 1   5                

1.25  
Augusts   1.5 1     2.5                

0.63  
Septembris   14 4     18                

4.50  
Oktobris   12 4     16                

4.00  
Novembris   3 4     7                

1.75  
Decembris   20 4 2   26 6.5 

     

Vidējais 

stundu 

skaits  12 
               

3.10  

 

 

         

        

5. gadījums         
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6 mēnešu 

periods 
Finanšu 

joma  
Juridisko 

jautājumu 

joma 

Ikdienas 

dzīves 

prasmju 

joma 

Veselības 

aprūpes 

jautājumu 

joma 

Atbalsta 

loka 

veidošana 

Kopējais 

sniegtā 

atbalsta 

stundu 

skaits 

mēnesī 

Kopējais 

sniegtā 

atbalsta 

stundu 

skaits 

nedēļā 
2015. gads 

Janvāris   0.5 4   2 6.5                

1.63  
Februarīs   4.5 4   4 12.5                

3.13  
Marts   1 8     9                

2.25  
Aprīlis   4 16 4 4 28 7 
Maijs     8 4 12 24 6 
Junījs               

     

Vidējais 

stundu 

skaits  20 4 

         

         

3. līmenis  Maksimālā atbalsta intensitāte     

         

6. gadījums         
6 mēnešu 

periods 
Finanšu 

joma  
Juridisko 

jautājumu 

joma 

Ikdienas 

dzīves 

prasmju 

joma 

Veselības 

aprūpes 

jautājumu 

joma 

Atbalsta 

loka 

veidošana 

Kopējais 

sniegtā 

atbalsta 

stundu 

skaits 

mēnesī 

Kopējais 

sniegtā 

atbalsta 

stundu 

skaits 

nedēļā 
2016. gads 

Februāris   1.16 2     3.16 0.79 
Marts   16.16 4     20.16 5.04 
Aprīlis   5 4     9 2.25 
Maijs   6     1 7 1.75 
Jūnijs 4 28 6 12   50 12.5 
Jūlijs 10 30.83 10 12 2 64.83               

16.21  

     

Vidējais 

stundu 

skaits  26 
               

6.42  

 

 

 

 

 

 

          

7. gadījums         
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6 mēnešu 

periods 

2016. gads 

Finanšu 

joma  
Juridisko 

jautājumu 

joma 

Ikdienas 

dzīves 

prasmju 

joma 

Veselības 

aprūpes 

jautājumu 

joma 

Atbalsta 

loka 

veidošana 

Kopējais 

sniegtā 

atbalsta 

stundu 

skaits 

mēnesī 

Kopējais 

sniegtā 

atbalsta 

stundu 

skaits 

nedēļā 

Maijs   40       40 10 
Jūnijs   46       46 11.5 
Jūlijs   25       25 6.25 
Augusts   26       26 6.5 
Septembris   16.5   2   18.5 4.625 
Oktobris   17   4   21 5.25 

     

Vidējais 

stundu 

skaits  29 
               

7.35  
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6. pielikums 
 

 

Kārtība, kādā piešķir, atsaka, pārtrauc vai izbeidz atbalsta 

personas pakalpojumu 
 

1. Iesnieguma iesniegšanas un izvērtēšanas kārtība 

 

1.1. Iesniegums atbalsta personas pakalpojuma piešķiršanai. 

 

1) Potenciālā atbalstāmā persona, kura vēlas saņemt atbalsta personas pakalpojumu, 

iesniedz iesniegumu projekta vadītājam, lūdzot piešķirt atbalsta personas pakalpojumu 

(skatīt kārtības 6.1. pielikumu). 

2) Iesniegumā norāda šādas ziņas - potenciālās atbalstāmās personas: 

• vārdu, uzvārdu; 

• deklarētās dzīvesvietas adresi; 

• faktiskās dzīvesvietas adresi; 

• tālruņa numuru. 

3) Iesniegumā, par atbalsta personas pakalpojuma piešķiršanu, potenciālajai atbalstāmajai 

personai vēlams norādīt motivāciju, kādēļ tā vēlas saņemt pakalpojumu. Motivācijas 

norādīšana nav obligāta. 

4) Iesniegumam jāpievieno šādu dokumentu kopijas: 

• invaliditātes apliecības kopija; 

• izziņas no psihiatra par garīga rakstura traucējumu esamību kopiju. 

Kopiju apliecināšanai jāuzrāda dokumentu oriģināli, vai kopijām jābūt noformētām 

atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kuru pareizību apliecinājis 

dokumenta autors vai notārs. 

 

1.2. Iesnieguma izvērtēšanas pirmais posms. 

 

1) Projekta vadītājs nodod iesniegumu izvērtēšanai attiecīgajam reģionālajam 

koordinatoram, kura pārraudzītajā teritorijā atrodas potenciālās atbalstāmās personas 

deklarētā dzīvesvieta. 

2) Reģionālais koordinators izvērtē, vai iesniegums atbilst kvalificējošajiem kritērijiem: 

• potenciālās atbalstāmās personas statuss159; 

 
159 Potenciālās atbalstāmās personas statuss - persona ir: 

- Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis, 

- ārzemnieks, kuram izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja, vai piešķirts Eiropas 

Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statuss Latvijas Republikā; 
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• potenciālā atbalstāmā persona nedzīvo ilgstošas sociālās aprūpes un 

rehabilitācijas institūcijā; 

• potenciālā atbalstāmā persona ir pilngadīga; 

• potenciālajai atbalstāmajai personai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa; 

• potenciālajai atbalstāmajai personai ir garīga rakstura traucējumi. 

3) Ja, izvērtējot iesniegumu, reģionālais koordinators konstatē, ka tajā nav norādīta visa 

1.1.2. apakšpunktā minētā informācija vai nav pievienoti visi 1.1.4. apakšpunktā 

minētie dokumenti, tad:  

• reģionālais koordinators to piefiksē uz potenciālās atbalstāmās personas 

iesnieguma rezolūcijas veidā; 

• par trūkumiem iesniegumā informē potenciālo atbalstāmo personu, zvanot uz 

iesniegumā norādīto tālruņa numuru; 

• potenciālajai atbalstāmajai personai 10 darba dienu laikā jānovērš iesniegumā 

konstatētie trūkumi. 

4) Ja potenciālā atbalstāmā persona noteiktajā termiņā nav novērsusi konstatētos 

trūkumus vai iesniegums neatbilst 1.2.2. apakšpunktā minētajiem kvalificējošajiem 

kritērijiem: 

• reģionālais koordinators par to informē projekta vadītāju, rezolūcijas veidā uz 

iesnieguma; 

• projekta vadītājs pieņem lēmumu par atteikumu sniegt atbalsta personas 

pakalpojumu (skatīt 6.3.pielikumu). 

5) Ja reģionālais koordinators konstatē, ka iesniegums atbilst 1.2.2. apakšpunktā 

norādītajiem kvalificējošajiem kritērijiem, tad viņš: 

• veic atzīmi uz potenciālās atbalstāmās personas iesnieguma rezolūcijas veidā; 

• informē projekta vadītāju par iesnieguma izskatīšanas rezultātiem; 

• piesaista reģionā pieejamo atbalsta personu iesnieguma izvērtēšanai otrā 

posma veikšanai. 

 

1.3. Iesnieguma izvērtēšanas otrais posms 

 

1) Atbalsta persona sazinās ar potenciālo atbalstāmo personu pa iesniegumā norādīto 

tālruni un vienojas par tikšanās laiku atbalsta plāna sastādīšanai. 

2) Atbalsta persona tikšanās laikā, izmantojot uz personu vērstās domāšanas un 

plānošanas metodes, izvērtē: 

• jomas, kurās potenciālajai atbalstāmajai personai nepieciešams atbalsts; 

• atbalsta apjomu un atbalsta intensitāti; 

• vai potenciālā atbalstāmā persona ir vērsta uz sadarbību. 

3) Ja vienas tikšanās laikā nav iespējams iegūt visu nepieciešamo informāciju atbalsta 

plāna sastādīšanai, atbalsta persona var vienoties par papildus tikšanās reizēm. 

4) Gadījumā, ja atbalsta persona konstatē, ka potenciālā atbalstāmā persona neatbilst 

kvalitatīvajiem kritērijiem160 un tai nav nepieciešams atbalsts lēmumu pieņemšanā, 

 

- Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomiskās zonas valsts vai Šveices 

Konfederācijas pilsonis, kuram ir pastāvīgās uzturēšanās tiesības, ir uzturējies 

Latvijas Republikā vismaz trīs mēnešus vai sešus mēnešus, ja mērķis ir bijis darba 

tiesisko attiecību nodibināšana Latvijas Republikā. 
160 Visi kritēriji sadalīti divās grupās – kvalificējošie, proti, tie, kas dod tiesības saņemt atbalsta personas 

pakalpojumu, un kvalitatīvie, kas ir vērsti uz atbalstāmās personas motivācijas un vajadzību izvērtējumu. 

Pirmajā posmā tiek vērtēti kvalificējošie kritēriji, savukārt otrajā posmā, sastādot atbalsta plānu, iespējams 

noskaidrot, vai izpildās kvalitatīvie kritēriji. 
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atbalsta persona raksta ziņojumu projekta vadītājam, par to informējot reģionālo 

koordinatoru. 

5) Ziņojumā atbalsta persona norāda iemeslus, kādēļ potenciālā atbalstāmā persona 

neatbilst kvalificējošajiem kritērijiem un kādēļ potenciālajai atbalstāmajai personai 

nav nepieciešams atbalsts lēmumu pieņemšanā. 

6) Projekta vadītājs pieņem lēmumu par atteikumu sniegt atbalsta personas pakalpojumu 

(skatīt 6.3.pielikumu). 

7) Gadījumā, ja atbalsta persona konstatē, ka potenciālā atbalstāmā persona atbilst 

kvalitatīvajiem kritērijiem un tai ir nepieciešams atbalsts lēmumu pieņemšanā, atbalsta 

persona: 

• sastāda potenciālās atbalstāmās personas atbalsta plānu; 

• saglabā atbalsta plānu datu mākonī; 

• nosūtot e-pasta vēstuli, informē par to reģionālo koordinatoru; 

• reģionālais koordinators, pārskata sastādīto atbalsta plānu un, ja nepieciešams, 

var lūgt precizēt sastādīto atbalsta plānu; 

• reģionālais koordinators, nosūtot e-pasta vēstuli, informē projekta vadītāju par 

sastādīto atbalsta plānu; 

• projekta vadītājs pieņem lēmumu par atbalsta personas pakalpojuma 

piešķiršanu potenciālajai atbalstāmajai personai (skatīt 6.2.pielikumu).  

 

2. Atbalsta personas pakalpojuma pārtraukšanas kārtība 

 

1) Atbalsta personas pakalpojuma sniegšanu var pārtraukt, ja pēdējo četru mēnešu laikā 

nav bijis iespējams sazināties ar atbalstāmo personu, tas nozīmē, ka atbalstāmā 

persona: 

• nav sazvanāma;  

• nav atrodama ne savā pēdējā zināmajā faktiskajā, ne deklarētajā dzīvesvietas 

adresē. 

2) Atbalsta personas uzdevums ir censties sazināties ar atbalstāmo personu, viņu 

sazvanot un apmeklējot faktiskajā vai deklarētajā dzīvesvietas adresē, kā arī mēģināt 

noskaidrot situāciju, aptaujājot atbalstāmās personas dabiskos atbalsta sniedzējus, 

kaimiņus, sociālo dienestu u.c., kuru rīcībā varētu būt kāda informācija par 

atbalstāmās personas atrašanās vietu. Ja ar atbalstāmo personu neizdodas sazināties 

vismaz četrus mēnešus pēc kārtas, uzskatāms, ka persona nav sasniedzama. 

3) Atbalsta persona par radušos situāciju ziņo reģionālajam koordinatoram, iesniedzot 

ziņojumu, un reģionālais koordinators iepazīstas ar atbalsta personas ziņojumu:  

• ja reģionālais koordinators konstatē, ka atbalsta persona nav veikusi visas 

nepieciešamās darbības, lai sasniegtu atbalstāmo personu, tā nodod ziņojumu 

atbalsta personai un lūdz novērst konstatētos trūkumus. Reģionālais 

koordinators informē projekta vadītāju par atbalsta personas ziņojumu un 

veiktajām darbībām; 

• ja reģionālais koordinators, iepazīstoties ar ziņojumu, nekonstatē problēmas, 

tad viņš apstiprina ziņojumu un pārsūta to projekta vadītājam lēmuma 

pieņemšanai.  

4) Projekta vadītājs, pamatojoties uz atbalsta personas ziņojumu, kuru apstiprinājis 

reģionālais koordinators, pieņem lēmumu par atbalsta personas pakalpojuma 

pārtraukšanu (skatīt 6.4. pielikumu).  
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5) Ja atbalsta personai četru mēnešu laikā no pirmā kontakta pazušanas brīža, izdodas 

sazināties ar atbalstāmo personu, atbalsta personai jānoskaidro atbalstāmās personas 

viedoklis par vēlmi turpināt saņemt atbalsta personas pakalpojumu:  

• ja atbalstāmā persona nevēlas saņemt pakalpojumu, tiek uzsākta procedūra 

atbalsta personas pakalpojuma izbeigšanai, kas aprakstīta 3. nodaļā. 

• ja atbalstāmā persona vēlas turpināt saņemt atbalsta personas pakalpojumu, 

atbalsta persona rīkojas atbilstoši 1.3. apakšpunktā aprakstītajai kārtībai.  

 

3. Atbalsta personas pakalpojuma izbeigšanas kārtība 

 

3.1.Atbalsta personas pakalpojuma izbeigšana pēc atbalstāmās personas vēlēšanās. 

 

1) Atbalstāmā persona informē atbalsta personu, ka tā vēlas izbeigt atbalsta personas 

pakalpojuma līgumu. 

2) Atbalsta persona par to nekavējoties informē reģionālo koordinatoru. 

3) Reģionālais koordinators sazinās ar atbalstāmo personu un atbalsta personu, lai 

noskaidrotu iemeslus, kādēļ atbalstāmā persona vēlas izbeigt līgumu: 

• atbalstāmā persona vēlas izbeigt līgumu, pamatojoties uz konfliktsituāciju 

starp atbalstāmo personu un atbalsta personu:  

➢ reģionālais koordinators cenšas atrisināt radušos konflikta situāciju. Ja 

konfliktu izdodas atrisināt, atbalsta persona turpina sniegt atbalstu 

lēmumu pieņemšanā atbalstāmajai personai; 

➢ reģionālais koordinators cenšas atrisināt radušos konflikta situāciju, bet 

to neizdodas atrisināt: 

o reģionālais koordinators piedāvā citu atbalsta personu. Ja 

atbalstāmā persona piekrīt saņemt atbalstu lēmumu pieņemšanā 

no citas atbalsta personas, tā turpina saņemt atbalsta personas 

pakalpojumu; 

o reģionālais koordinators piedāvā citu atbalsta personu, bet 

atbalstāmā persona nepiekrīt un vēlas izbeigt līgumu: 

❖ atbalstāmā persona projekta vadītājam iesniedz 

iesniegumu, kurā pauž gribu izbeigt līgumu; 

❖ projekta vadītājs veic atzīmi uz iesnieguma par līguma 

izbeigšanu un pieņem lēmumu par atbalsta personas 

pakalpojuma pārtraukšanu (skatīt 6.4.pielikumu). 

• atbalstāmā persona vēlas izbeigt līgumu, jo atbalsta personas pakalpojuma 

saturs neatbilst atbalstāmās personas vēlmēm: atbalsts netiek nodrošināts 

vajadzīgajās jomās, atbalsta apjoms nav pietiekams, un/vai atbalsta intensitāte 

nav pietiekama:  

➢ atbalsta persona informē reģionālo koordinatoru, kurš sazinās ar 

atbalstāmo personu un noskaidro, kādēļ atbalstāmā persona vēlas 

izbeigt līgumu: 

o ja reģionālais koordinators konstatē, ka nepieciešams pielāgot 

atbalsta personas pakalpojumu un vajadzīgas izmaiņas atbalsta 

jomās: 

❖ atbalsta persona sastāda jaunu atbalsta plānu; 

❖ reģionālais koordinators par to informē projekta 

vadītāju; 
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❖ projekta vadītājs pieņem jaunu lēmumu par atbalsta 

jomām, apjomu un intensitātes līmeni (skatīt 

6.2.pielikumu).   

o ja reģionālais koordinators konstatē, ka atbalstāmajai personai 

vairs nav nepieciešams atbalsta personas pakalpojums: 

❖ atbalstāmā persona uzraksta iesniegumu un iesniedz to 

projekta vadītājam; 

❖ projekta vadītājs veic atzīmi uz iesnieguma par līguma 

izbeigšanu un pieņem lēmumu par atbalsta personas 

pakalpojuma pārtraukšanu (skatīt 6.4.pielikumu). 

• atbalstāmā persona vēlas izbeigt līgumu, bet nav iespējams noskaidrot 

izbeigšanas iemeslus. 

➢ atbalstāmā persona sastāda iesniegumu un iesniedz to projekta 

vadītājam, kurš uz iesnieguma veic atzīmi par līguma izbeigšanu un 

pieņem lēmumu par atbalsta personas pakalpojuma pārtraukšanu (skatīt 

6.4.pielikumu); 

➢ ja atbalstāmā persona atsakās rakstīt iesniegumu: 

o reģionālais koordinators kopā ar atbalsta personu sazinās ar 

atbalstāmo personu un sastāda protokolu par atbalstāmās 

personas lēmumu; 

o protokolu paraksta atbalsta persona, reģionālais koordinators un 

atbalstāmā persona, ja viņa to vēlas; 

o protokols tiek nosūtīts projekta vadītājam, kurš uz protokola 

veic atzīmi par līguma izbeigšanu un pieņem lēmumu par 

atbalsta personas pakalpojuma pārtraukšanu (skatīt 

6.4.pielikumu). 

 

3.2. Atbalsta personas pakalpojuma izbeigšana, pamatojoties uz biedrības RC ZELDA lēmumu 

 

1) Ir sasniegti atbalstāmās personas plānā norādītie mērķi. 

• atbalsta persona kopīgi ar reģionālo koordinatoru konstatē, ka ir sasniegti 

atbalstāmās personas nospraustie mērķi;  

• atbalsta persona uzaicina atbalstāmo personu pārrunāt iespēju izbeigt atbalsta 

personas pakalpojuma līgumu un par sarunas rezultātiem informē reģionālo 

koordinatoru; 

• reģionālais koordinators sazinās ar atbalstāmo personu, lai noskaidrotu, vai 

iespējams izbeigt atbalsta personas pakalpojumu: 

➢ konstatējot, ka pastāv kāds 3.1. apakšpunktā minētajiem iemesliem, 

atbalsta persona, reģionālais koordinators un projekta vadītājs rīkojas 

atbilstoši konkrētajā nodaļā aprakstītajai kārtībai; 

➢ konstatējot, ka ir sasniegti atbalstāmās personas atbalsta plānā norādītie 

mērķi un atbalstāmā persona piekrīt līguma izbeigšanai: 

o reģionālais koordinators informē par to projekta vadītāju; 

o projekta vadītājs, pamatojoties uz saņemto informāciju, pieņem 

lēmumu par atbalsta personas pakalpojuma izbeigšanu (skatīt 

6.5.pielikumu). 

➢ konstatē, ka atbalstāmā persona vēlas saglabāt attiecības ar atbalsta 

personu, jo jūtas vientuļa vai izolēta: 

o reģionālais koordinators kopā ar atbalsta personu piedāvā 

atbalstāmajai personai palīdzību atbalsta loka veidošanā: 
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❖ atbalsta persona, atbilstoši 1.3. apakšpunktā norādītajai 

kārtībai izstrādā jaunu atbalsta plānu; 

❖ projekta vadītājs, pamatojoties uz jauno atbalsta plānu, 

pieņem lēmumu par atbalsta personas pakalpojuma 

piešķiršanu (skatīt 6.2.pielikumu). 

o atbalsta persona apņemas palīdzēt atrast veidus, kā saglabāt 

attiecības un atbalstāmā persona piekrīt izbeigt līgumu: 

❖ atbalsta persona informē par to reģionālo koordinatoru; 

❖ reģionālais koordinators nodod informāciju projekta 

vadītājam; 

❖ projekta vadītājs pieņem lēmumu par atbalsta personas 

pakalpojuma izbeigšanu (skatīt 6.5.pielikumu). 

 

2) Vienpusēja atbalsta personas pakalpojuma līguma izbeigšana (skatīt 6.5.pielikumu): 

• vienpusēja atbalsta personas pakalpojuma līguma izbeigšana iespējama, ja: 

➢ atbalstāmā persona izturas pret atbalsta personu necienīgi un aizskaroši; 

➢ atbalstāmā persona apdraud atbalsta personas veselību vai dzīvību; 

➢ atbalstāmā persona veic noziedzīgas darbības. 

• atbalsta persona informē reģionālo koordinatoru, ka pastāv pamats vienpusējai 

atbalsta personas pakalpojuma izbeigšanai; 

• atbalsta persona pārrunā radušos situāciju kopā ar reģionālo koordinatoru un 

projekta vadītāju; 

• pamatojoties uz sarunā gūto informāciju, projekta vadītājs pieņem lēmumu par 

vienpusēju līguma izbeigšanu.  
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6.1. pielikums 

Kārtībai, kādā piešķir, atsaka, pārtrauc vai 

 izbeidz atbalsta personas pakalpojumu 

Iesnieguma paraugs 

 

IESNI

EGU

MS 

Par 

atbalst

a 

person

as 

pakalp

ojuma 

piešķir

šanu 

 

Lūdzu piešķirt man, ____________________________________________, atbalsta personas 

pakalpojumu līguma Nr.LM2017/27-1-1328/02 ietvaros īstenotajā izmēģinājumprojektā.  

 

Atbalsta personas pakalpojumu vēlos saņemt, jo ________________________________-

____________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Pielikumā:  □ invaliditātes apliecības kopija; 

 □ izziņas no psihiatra par garīga rakstura traucējumu esamību kopija 

 

 Ar cieņu 

 

_______________________/vārds, uzvārds/  ___________________/ paraksts/ 

________________ /iesnieguma sastādīšanas vieta/ 

________________ /datums/ 

  

 

 

Biedrības “Resursu centrs cilvēkiem ar 

garīgiem traucējumiem “ZELDA”” 

 Direktorei I. Leimanei – Veldmeijerei 

 Mārupes ielā 4-31 

 Rīgā, LV - 1002 

Vārds, uzvārds  

  

Deklarētā dzīvesvietas adrese  

  

Faktiskā dzīvesvietas adrese  

  

Tālruņa numurs  
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6.2. pielikums 

Kārtībai, kādā piešķir, atsaka, pārtrauc vai 

 izbeidz atbalsta personas pakalpojumu 

 

Lēmuma paraugs par atbalsta personas pakalpojuma piešķiršanu  

 

LĒMUMS 

Rīgā 

201__. gada ____.__________________ 

Nr. ______________________________ 

 

Par atbalsta personas pakalpojuma piešķiršanu 

 

201__. gada ___._________________ saņemts Jūsu iesniegums, kurā lūdzat piešķirt atbalsta 

personas pakalpojumu līguma Nr.LM2017/27-1-1328/02 ietvaros īstenotajā 

izmēģinājumprojektā.  

Izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī sastādīto atbalsta plānu, secināts, ka Jūs atbilstat 

atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojektā izstrādātajiem piešķiršanas kritērijiem. 

Pamatojoties uz to, biedrības “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” 

direktore, kura vienlaikus ir arī izmēģinājumprojekta vadītāja, nolemj: 

 

piešķirt atbalsta personas pakalpojumu 

___________________________, p.k. ______________-___________________ 

 

Atbalsta personas pakalpojums tiek piešķirts šādās jomās, apjomā un intensitātē: 

1) atbalsta jomas: 

□ juridiskā palīdzība; 

□ finanšu joma; 

□ ikdienas dzīves prasmju apgūšana un attīstība; 

□ veselības aprūpes joma (līdz ārsta kabinetam); 

□ sociālās aprūpes joma.  

 

2) atbalsta apjoms __________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3) atbalsta intensitātes ____. līmenis 

Jūsu un atbalsta personas tiesības un pienākumi, kā arī konkrētā atbalsta persona tiks atrunāta 

vienošanās, kas tiks noslēgta, pamatojoties uz šo lēmumu.  

 

Biedrības “Resursu centrs cilvēkiem  

Ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” direktore 

un izmēģinājumprojekta vadītāja    I. Leimane-Veldmeijere 
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6.3. pielikums 

Kārtībai, kādā piešķir, atsaka, pārtrauc vai 

 izbeidz atbalsta personas pakalpojumu 

 

 

Lēmuma paraugs par atbalsta personas pakalpojuma piešķiršanu atteikumu  

 

LĒMUMS 

Rīgā 

 

201__. gada ____.__________________ 

Nr. ______________________________ 

 

Par atbalsta personas pakalpojuma piešķiršanas atteikumu 

 

201__. gada ___._________________ saņemts Jūsu iesniegums, kurā lūdzat piešķirt atbalsta 

personas pakalpojumu līguma Nr. Nr.LM2017/27-1-1328/02 ietvaros īstenotajā 

izmēģinājumprojektā.  

 

Izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī sastādīto atbalsta plānu, secināts, ka Jūs neatbilstat 

izmēģinājumprojektā izstrādātajiem atbalsta personas pakalpojuma piešķiršanas kritērijiem. 

Pamatojoties uz to, biedrības “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” 

direktore, kura vienlaikus ir arī izmēģinājumprojekta vadītāja, nolemj 

 

atteikt piešķirt atbalsta personas pakalpojumu 

_________________________________, p.k. ___________-_________________. 

 

Informējam, ka gadījumā, ja uzskatāt, ka lēmuma pieņemšanas gaitā pieļauti procesuāli 

pārkāpumi, Jums ir tiesības ar sūdzību vērsties Labklājības ministrijā. Ņemot vērā, ka 

konkrētais lēmums nav uzskatāms par administratīvo aktu, to nav iespējams pārsūdzēt.  

 

 

 

Biedrības “Resursu centrs cilvēkiem 

ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” direktore 

un izmēģinājumprojekta vadītāja    I. Leimane-Veldmeijere 
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6.4. pielikums 

Kārtībai, kādā piešķir, atsaka, pārtrauc vai 

 izbeidz atbalsta personas pakalpojumu 

 

 

 

Lēmuma paraugs par atbalsta personas pakalpojuma pārtraukšanu 

 

 

LĒMUMS 

Rīgā 

 

201__. gada ____.__________________ 

Nr. ______________________________ 

 

Par atbalsta personas pakalpojuma pārtraukšanu 

 

Atbalsta personas pakalpojuma sniegšanu var pārtraukt, ja pēdējo četru mēnešu laikā nav bijis 

iespējams sazināties ar atbalstāmo personu, t. n., atbalstāmā persona nav sazvanāma, nav 

atrodama ne savā pēdējā zināmajā faktiskajā, ne deklarētajā dzīvesvietas adresē. 

 

 

Saskaņā ar atbalsta personas ______________________ 201__. gada ___._____________ 

ziņojumu, ko pārbaudījis reģionālais koordinators 

____________________________________, pastāv pamats pārtraukt atbalsta personas 

pakalpojumu _________________________, p.k. _________- __________.  

        

Pamatojoties uz iepriekš minēto, biedrības “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem 

traucējumiem “ZELDA”, kura vienlaikus ir arī izmēģinājumprojekta vadītāja, nolemj:  

 

pārtraukt atbalsta personas pakalpojumu  

_______________________________, p.k. ___________-_______________. 

 

 

 

Biedrības “Resursu centrs cilvēkiem 

Ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” direktore 

Un izmēģinājumprojekta vadītāja    I. Leimane-Veldmeijere 
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6.5.pielikums 

Kārtībai, kādā piešķir, atsaka, pārtrauc vai 

 izbeidz atbalsta personas pakalpojumu 

 

 

Lēmuma paraugs par atbalsta personas pakalpojuma izbeigšanu 

 

 

LĒMUMS 

Rīgā 

 

201__. gada ____.__________________ 

Nr. ______________________________ 

 

Par atbalsta personas pakalpojuma izbeigšanu 

 

201__. gada ___._________________ pamatojoties lēmumu Nr. ___________________ 

Jums piešķirts atbalsta personas pakalpojums. Atbilstoši atbalsta personas 

_____________________________un reģionālā koordinatora 

______________________________ sniegtajai informācijai, pastāv pamats atbalsta personas 

pakalpojuma izbeigšanai.  

 

Pamatojoties uz to, biedrības “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” 

direktore, kas vienlaikus ir arī izmēģinājumprojekta vadītāja, nolemj 

 

izbeigt atbalsta personas pakalpojumu 

_________________________________, p.k. ___________-_________________. 

 

Informējam, ka gadījumā, ja uzskatāt, ka lēmuma pieņemšanas gaitā pieļauti procesuāli 

pārkāpumi, Jums ir tiesības ar sūdzību vērsties Labklājības ministrijā. Ņemot vērā, ka 

konkrētais lēmums nav uzskatāms par administratīvo aktu, to nav iespējams pārsūdzēt.  

 

 

 

Biedrības “Resursu centrs cilvēkiem 

ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” direktore 

un izmēģinājumprojekta vadītāja    I. Leimane-Veldmeijere 
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7. pielikums  

 

Subjektīvā dzīves kvalitātes aptaujas anketa161 
 

1. Vispārīgie jautājumi 
 

Atbalsta personas piešķirtais kods  ___________________ 

(kodu piešķir atbalsta persona) 

 

Kāds šodien ir datums __________________ 

 

1. Jūsu vecums ____________ 

2. Jūsu dzimums: 

a) sieviete 

b) vīrietis 

 

3. Jūsu tautība…………………………………  

4. Jūsu dzimtā valoda……………………..  

5. Nosauciet valodas (bez dzimtās), kuras jūs varat brīvi lietot  

 

_________________________________________ 

6. Kāda ir Jūsu invaliditātes grupa: 

a) I grupa__________  

 b) II grupa ___________ 

 

7. Vai Jums ir  nopietnas problēmas ar fizisko veselību?  

a) Nav veselības problēmu 

b) Ir __________________________________________________________ 

/precizēt kādas?/ 

 

8. Atzīmējiet, kāda Jums ir izglītība: 

a) zemāka par 9 klasēm 

b) pamatizglītība (9. klases)  

c) profesionālā vai arodizglītība  

d) vidusskolas  

e) augstākā  

 

9. Vai Jūs strādājat? 

 

a) Jā, oficiāli 

b) Jā, neoficiāli  

 
161 Aizpilda atbalstāmā persona pati, vai kopā ar atbalsta personu, kas veic interviju.  
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c) Nestrādāju, man IR bezdarbnieka statuss 

d) Nestrādāju, man NAV bezdarbnieka statuss 

 

 

10. Atzīmējiet, kas ir Jūsu ienākumi katru mēnesi? (iespējams atzīmēt vairākus atbilžu variantus) 

 

a) darba alga 

b) bezdarbnieku pabalsts 

c) invaliditātes pensija 

d) invaliditātes162 pabalsts 

e) vecuma pensija 

f) uzrakstiet citu pabalstu ____________________________________ 

 

11. Uzrakstiet, kāda naudas summa Jums pašam mēnesī kopā sanāk uz rokas:  

 

____________________ 

 

 

12. Kur Jūs dzīvojat: 

 

a) savā dzīvoklī 

b) grupu dzīvoklī 

c) pie ģimenes locekļiem vai radiniekiem 

d) cits ___________________ 

 

13. Ar ko Jūs dzīvojat kopā : 

 

a) Dzīvoju viens/a 

b) Dzīvoju ar dzīves draugu/draudzeni/laulāto 

c) Dzīvoju ar ģimenes locekļiem (vecāki, bērni) 

d) cits ____________________________ 

 

14. Atzīmējiet, kas veido Jūsu ģimenes, tuvinieku un draugu loku (iespējams atzīmēt vairākus 

atbilžu variantus) 

 

a) vecāki 

b) bērni 

c) brāļi/māsas 

d) man nav neviena ģimenes locekļa  

e) draugi 

f) cits ______________________  

 

 
2. Jautājumi par personas dzīves kvalitāti 

Ar kādu atzīmi jūs novērtētu šādus savas dzīves aspektus, PĒDĒJO 7 DIENU LAIKĀ? 

Kopumā atzīme no 1 līdz 10, kur 1 nozīmē “ļoti slikti”, 10 - “brīnišķīgi”, un 6 - “puslīdz” 

 

(Atzīmējiet ar aplīti to, kas ir tuvākais Jūsu stāvoklim) 

 
162 Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts invaliditātes gadījumā – jāņem vērā, ka izstrādājot aptaujas anketu, 

apzināti ir vienkāršota aptaujas anketas valoda. 
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1. Lūdzu, novērtējiet savu fiziskās veselības stāvokli (tostarp fiziskas sāpes un blakusparādības no 

medikamentiem, kādi Jums jālieto) 

 

  

ļoti slikti puslīdz ļoti labi 

 

 

Komentāri: ___________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

2. Lūdzu, novērtējiet, cik patstāvīgs/a Jūs esat, veicot ikdienas aktivitātes mājās (piemēram, ēst 

gatavošana un ēšana, mazgāšanās un tualetes izmantošana, ģērbšanās, mājas uzkopšana) 

 

pilnībā atkarīgs man dažreiz ir vajadzīga palīdzība pilnīgi patstāvīgs 

 

 

 

Komentāri: ___________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

3. Lūdzu novērtējiet, cik patstāvīgs Jūs esat, veicot ikdienas aktivitātes ārpus mājas (piemēram, 

sabiedriskā transporta lietošana, iestāžu apmeklēšana, iepirkšanās)  

 

 

pilnībā atkarīgs man dažreiz ir vajadzīga palīdzība pilnīgi patstāvīgs 

 

 

 

Komentāri: ___________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

4. Lūdzu novērtējiet Jūsu psiholoģisko stāvokli šobrīd (Jūs jūtaties priecīgs, vai gluži otrādi Jūs 

jūtaties nomākts un skumjš, sasprindzināts, nemierīgs vai pārlieku uztraukts?) 
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ļoti slikti puslīdz ļoti labi 

 

 

Komentāri: ___________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

5. Lūdzu novērtējiet, kā jums izdodas tikt galā ar uzdevumiem darbā vai mācībās (atbildiet uz šo 

jautājumu, tikai tad, ja Jūs strādājat, mācāties, vai strādājat brīvprātīgo darbu)  

 

 

 

ļoti slikti puslīdz ļoti labi 

 

 

Komentāri: ___________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

6. Lūdzu novērtējiet savu finansiālo stāvokli? 

 

 

Man nav naudas, ir dažas problēmas vai

 ļoti labi  

lai nopirktu būtiskas trūkst nauda  

lietas, piemēram, pārtiku, neregulāriem izdevumiem apģērbu 

  

 

 

Komentāri: ___________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

7. Lūdzu novērtējiet Jūsu tuvās un intīmās attiecības ar partneri (vīru, sievu, mīļoto personu) 

 

Jūsu tuvās un seksuālās attiecības  ar partneri (vīru, sievu, mīļoto personu) 
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ļoti sliktas                                          puslīdz ļoti labas 

 

 

Komentāri: ___________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

8. Lūdzu novērtējiet Jūsu attiecības ar radiniekiem (brāļi, māsas, vecāki, krustvecāki, vecvecāki, 

tantes, onkuļi utt.) 

 

 

ļoti sliktas puslīdz ļoti labas 

 

 

Komentāri: ___________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

9. Lūdzu, novērtējiet Jūsu attiecības ar draugiem un citām personām (piemēram, ar kolēģiem) 

 

 

ļoti sliktas puslīdz ļoti labas 

 

 

Komentāri: ___________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

10. Ludzu, novērtējiet savas brīvā laika pavadīšanas un izklaides iespējas 

 

 

ļoti sliktas puslīdz ļoti labas 
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Komentāri: ___________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

11. Lūdzu, novērtējiet vides apstākļus apkaimē, kur Jūs dzīvojat (sociālie, atpūtas un kultūras 

pasākumi, drošība no zādzībām un citiem noziegumiem, vardarbība, iebiedēšana vai kaimiņu 

pieklājība) 

 

 

netīra un nedroša vide puslīdz ideāli piemērota man 

 

 

Komentāri: ___________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

12. Lūdzu, novērtējiet dzīves apstākļus savā mājoklī 

 

 

netīrs un nedrošs puslīdz ideāli piemērots man 

 

 

Komentāri: ___________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

13. Lūdzu, novērtējiet, kāda šobrīd ir Jūsu pašreizējā dzīve kopumā  

 

 

ļoti slikta puslīdz brīnišķīga 

 

 

Komentāri: ___________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

Lūdzu, uzrakstiet, ko Jūs gribētu uzlabotu Jūsu aprūpē un dzīvē. 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Dabiskā atbalsta sniedzēja aptauja par atbalstāmo personu163 

 
1. Vispārīgie jautājumi 

 

Jūsu vārds, uzvārds..……... . . . . . . . . . . 

Kāds šodien ir datums. …….. . . . . . . . . . . . 

 

Personas, kuru Jūs atbalstāt, kods …….. 

(kodu piešķir atbalsta persona) 

 

Kas Jūs esat personai, kuru Jūs atbalstāt …….. 

 

1. Atbalstāmās personas vecums. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Personas dzimums: 

a) sieviete 

b) vīrietis 

 

3. Personas tautība…………………………………  

 

4. Personas dzimtā valoda……………………..  

 

5. Nosauciet valodas (bez dzimtās), kuras persona var brīvi lietot  

_________________________________________ 

 

6. Kāda personai ir invaliditātes grupa?: 

a) I grupa__________  

b) II grupa ___________ 

 

1. Vai personai ir  nopietnas problēmas ar fizisko veselību?  

a) Nav veselības problēmu 

b) ir _____________________ 

/precizēt kādas?/ 

 

 

8. Atzīmējiet, kāda ir personas izglītība?:  

 

a) zemāka par 9 klasēm 

b) pamatizglītība (9 klases) 

c)  profesionālā vai arodizglītība 

d) vidusskolas 

e)  augstākā 

 
163 Dabiskā atbalsta sniedzējs - uzticības persona ir kāds no atbalstāmās personas tuviniekiem, vai draugiem un 

tiek intervēta tad, ja atbalstāmā persona verbāli nekomunicē un ir nepieciešamas, kāds, kas atbalstāmo personu 

labi pazīst un spēj interpretēt viņas viedokli. 
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9. Vai persona strādā?  

 

a) Jā, oficiāli 

b) Jā, neoficiāli 

c) Nestrādā, IR bezdarbnieka statuss 

d) Nestrādā, NAV bezdarbnieka statuss 

 

 

10. Atzīmējiet, kas ir personas ienākumi katru mēnesi? (iespējams atzīmēt vairākus atbilžu variantus) 

 

a) darba alga 

b) bezdarbnieku pabalsts 

c) invaliditātes pensija 

d) invaliditātes164 pabalsts 

e) vecuma pensija 

f) uzrakstiet citu pabalstu ____________________________________ 

 

 

11. Kāda naudas summa personai pašai mēnesī kopā sanāk uz rokas 

 

_________________________ 

 

 

12. Kur persona dzīvo? 

 

a) savā dzīvoklī 

b) grupu dzīvoklī 

c) pie ģimenes locekļiem vai radiniekiem 

d) cits__________________________ 

 

13. Kāds ir personas ģimenes stāvoklis? 

 

a) Dzīvo viens/a 

b) Dzīvo ar dzīves draugu/draudzeni/laulāto 

c) Dzīvo ar ģimenes locekļiem (vecāki, bērni) 

d) cits ____________________________ 

 

 

14. Kas veido personas ģimenes, tuvinieku un draugu loku? (iespējams atzīmēt vairākus atbilžu 

variantus) 

 

a) vecāki 

b) bērni 

c) brāļi/māsas 

d) personai nav neviena ģimenes locekļa 

e) draugi 

f) cits__________________________ 

 

 
164 Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts invaliditātes gadījumā – jāņem vērā, ka izstrādājot aptaujas anketu, 

apzināti ir vienkāršota aptaujas anketas valoda. 
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2. Jautājumi par personas dzīves kvalitāti 

Ar kādu atzīmi Jūs novērtētu šādus personas dzīves aspektus, PĒDĒJO 7 DIENU LAIKĀ? 

Kopumā atzīme no 1 līdz 10, kur 1 nozīmē “ļoti slikti”, 10 - “brīnišķīgi”, un 6 - “puslīdz” 

(Atzīmējiet ar aplīti to, kas ir tuvākais personas stāvoklim) 

 

 

1. Lūdzu, novērtējiet personas fiziskās veselības stāvokli (tostarp fiziskas sāpes un blakusparādības 

no medikamentiem, kādi Jums jālieto) 

 

 

ļoti slikti puslīdz ļoti labi 

 

 

Komentāri: ___________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

2. Lūdzu, novērtējiet, cik patstāvīga ir persona, veicot ikdienas aktivitātes mājās (piemēram, ēst 

gatavošana un ēšana, mazgāšanās un tualetes izmantošana, ģērbšanās, mājas uzkopšana) 

 

 

pilnībā atkarīga   tikai ir vajadzīga palīdzība pilnīgi patstāvīga 

 

Komentāri: ___________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

3. Lūdzu, novērtējiet, cik patstāvīga ir persona, veicot ikdienas aktivitātes ārpus mājas (piemēram, 

sabiedriskā transporta lietošana, iestāžu apmeklēšana, iepirkšanās)  

 

 

pilnībā atkarīga   tikai ir vajadzīga palīdzība pilnīgi patstāvīga 

 

Komentāri: ___________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

4. Lūdzu, novērtējiet personas psiholoģisko stāvokli šobrīd (persona jūtas priecīga, vai gluži otrādi 

nomākta un skumja, sasprindzināta, nemierīga vai pārlieku uztraukta?) 
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ļoti slikti puslīdz ļoti labi 

 

 

Komentāri: ___________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

5. Lūdzu, novērtējiet kā personai izdodas tikt galā ar uzdevumiem darbā vai mācībās (atbildiet uz šo 

jautājumu, tikai tad, ja persona strādā, mācās, vai strādā brīvprātīgo darbu)  

 

 

 

ļoti slikti puslīdz ļoti labi 

 

Komentāri: ___________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

6. Lūdzu, novērtējiet personas finansiālo stāvokli? 

 

 
 nav naudas, ir dažas problēmas vai ļoti labi  

lai nopirktu būtiskas trūkst nauda  

lietas, piemēram, pārtiku, neregulāriem izdevumiem  

apģērbu   

 

 

Komentāri: ___________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

7.  Lūdzu, novērtējiet personas tuvās un intīmās attiecības ar partneri (vīru, sievu, mīļoto personu) 

 

 

ļoti sliktas puslīdz ļoti labas 

 

 

Komentāri: ___________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 
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8. Lūdzu, novērtējiet personas attiecības ar radiniekiem (brāļi, māsas, vecāki, krustvecāki, vecvecāki, 

tantes, onkuļi utt.) 

 

 

ļoti sliktas puslīdz ļoti labas 

 

 

Komentāri: ___________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

9. Lūdzu, novērtējiet personas attiecības ar draugiem un citām personām (piemēram, ar kolēģiem) 

 

ļoti sliktas puslīdz ļoti labas 

 

Komentāri: ___________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

10. Ludzu, novērtējiet personas brīvā laika pavadīšanas un izklaides iespējas 

 

ļoti sliktas puslīdz ļoti labas 

 

Komentāri: ___________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

11. Lūdzu, novērtējiet vides apstākļus apkaimē, kur persona dzīvo (sociālie, atpūtas un kultūras 

pasākumi, drošība no zādzībām un citiem noziegumiem, vardarbība, iebiedēšana vai kaimiņu 

pieklājība) 

 

 

netīra un nedroša vide puslīdz ideāli piemērota personai 

 

 

Komentāri: ___________________________________________________ 
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______________________________________________________________ 

 

 

 

 

12. Lūdzu, novērtējiet dzīves apstākļus personas mājoklī 

 

 

netīrs un nedrošs puslīdz ideāli piemērots personai 

 

 

Komentāri: ___________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

13. Lūdzu, novērtējiet, kāda šobrīd ir personas pašreizējā dzīve kopumā  

 

 

ļoti slikta puslīdz brīnišķīga 

 

 

Komentāri: ___________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

Lūdzu, uzrakstiet, ko Jūs gribētu uzlabotu personas aprūpē un dzīvē. 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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8. pielikums 

 

Reģionālā koordinatora dzīves kvalitātes novērtēšanas aptaujas anketu reģistrs 

Atbalstā

mās 

personas 

vārds un 

uzvārds 

Piešķir

tais 

kods 

Atbalsta 

personas 

vārds un 

uzvārds 

Sākotnēj

ās 

aptaujas 

datums 

Kā aptauja tika 

aizpildīta 

(patstāvīgi, ar 

palīdzību, vai 

aptauju 

aizpildīja 

tuvinieks)? 

Aptaujas 

aizpildīšana

s vieta  

Aptaujas 

datums 

(pēc 

viena 

gada) 

Kā aptauja tika 

aizpildīta 

(patstāvīgi, ar 

palīdzību, vai 

aptauju 

aizpildīja 

tuvinieks)? 

Aptaujas 

aizpildīšana

s vieta 

Noslēgum

a aptaujas 

datums 

Kā aptauja tika 

aizpildīta 

(patstāvīgi, ar 

palīdzību, vai 

aptauju 

aizpildīja 

tuvinieks)? 

Aptaujas 

aizpildīšan

as vieta 
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17. pielikums 

 

Biedrības “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem ”ZELDA”” pārskats par finansējuma 

apguvi atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošanā  
20___.gada __________________mēnesī165 

Nr.p.k. 
Izmaksu pozīcijas 

nosaukums 

Plānotais 

finansējum

s saskaņā 

ar kopējo 

budžetu 

Plānotais 

finansējums 

saskaņā ar 

kārtējā gada 

budžetu 

Izlietotais finansējums*, euro 

Finansējuma 

atlikums 

pret kārtējā 

gada 

budžetu 

Finansējuma 

atlikums 

pret kopējo 

budžetu 

Paskaidrojums  

par finansējuma  

apguvi 

 

pārskata 

mēneša 

iepriekš

ējo 

mēnešu  

kopā 

pēc 

uzkrājuma 

principa 

kārtējam 

gadam 

pēc 

uzkrājuma 

principa 

no 

2.posma 

sākuma 

 

 

1 2 3 4 5 6 7=5+6 8 9 10=4-8 11=3-9 12  

1 Izmēģinājumprojekta izglītojošo pasākumu organizēšanas izmaksas        

1.1. 
Pasākums Nr.1 "Atbalsta 

personu apmācības" 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  

 

1.1.1.                 0.00 0.00    

 
165 6.pielikums „Pārskats par finansējuma apguvi 2.posmam "Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošana" 30.06.2017. noslēgtajam Līgumam par atbalsta 

personas pakalpojuma apraksta, organizēšanas un finansēšanas kārtības izstrādi, atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošanu un izmēģinājumprojekta 

rezultātu izvērtējumu ar Labklājības ministriju 
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Nr.p.k. Izmaksu pozīcijas 

nosaukums 

Plānotais 

finansējum

s saskaņā 

ar kopējo 

budžetu 

Plānotais 

finansējums 

saskaņā ar 

kārtējā gada 

budžetu 

Izlietotais finansējums*, euro Finansējuma 

atlikums 

pret kārtējā 

gada 

budžetu 

Finansējuma 

atlikums 

pret kopējo 

budžetu 

Paskaidrojums  

par finansējuma  

apguvi 

 

1.1.2.                 0.00 0.00    

…..                 0.00 0.00    

1.2. 

Pasākums Nr.2 "Sociālo 

dienestu darbiniekiem un 

sociālo pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālie 

semināri " 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  

 

1.2.1.                 0.00 0.00    

1.2.2.                 0.00 0.00    

....                 0.00 0.00    

Izmēģinājumprojekta izglītojošo 

pasākumu organizēšanas 

izmaksas  kopā: 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  

 

2 Izmēģinājumprojekta īstenošanas izmaksas         

2.1. 
Atlīdzība atbalsta 

personām 
              0.00 0.00 

  

 

2.2. 
Atlīdzība reģionālajiem 

koordinatoriem 
              0.00 0.00 

  

 

2.3. 
Transporta izmaksas 

atbalsta personai 
              0.00 0.00 

  

 

2.4. 
Sakaru pakalpojumi, 

internets 
              0.00 0.00 

  

 

2.5. 

Biroja un kancelejas 

preces, mēbeles 

reģionālajiem punktiem 

              0.00 0.00 
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Nr.p.k. Izmaksu pozīcijas 

nosaukums 

Plānotais 

finansējum

s saskaņā 

ar kopējo 

budžetu 

Plānotais 

finansējums 

saskaņā ar 

kārtējā gada 

budžetu 

Izlietotais finansējums*, euro Finansējuma 

atlikums 

pret kārtējā 

gada 

budžetu 

Finansējuma 

atlikums 

pret kopējo 

budžetu 

Paskaidrojums  

par finansējuma  

apguvi 

 

2.6. 

Telpu nomas un komunālo 

pakalpojumu izmaksas 

reģionālajiem punktiem 

              0.00 0.00 

  

 

2.7. 
Tehnikas noma 

reģionālajiem punktiem 
              0.00 0.00 

  

 

2.8. 

u.c. izmaksas, kas 

nepieciešamas 

reģionālajiem punktiem 

              0.00 0.00 

  

 

....                 0.00 0.00    

Izmēģinājumprojekta īstenošanas 

izmaksas kopā: 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  

 

3 Izmēģinājumprojekta vadības izmaksas         

3.1. 
Atlīdzība projekta 

vadītājam 
              0.00 0.00 

  

 

3.2. 
Atlīdzības projekta 

grāmatvedim/finansistam 
              0.00 0.00 

  

 

3.3. 
Sakaru pakalpojumi, 

internets 
              0.00 0.00 

  

 

3.4. 
Biroja un kancelejas 

preces  
              0.00 0.00 

  

 

3.5. 
Telpu nomas un komunālo 

pakalpojumu izmaksas  
              0.00 0.00 

  

 

3.6. Tehnikas noma                0.00 0.00    

3.7. Transporta izmaksas               0.00 0.00    

3.8. 
u.c. izmaksas, kas 

nepieciešamas, lai 

nodrošinātu projekta 

              0.00 0.00 
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Nr.p.k. Izmaksu pozīcijas 

nosaukums 

Plānotais 

finansējum

s saskaņā 

ar kopējo 

budžetu 

Plānotais 

finansējums 

saskaņā ar 

kārtējā gada 

budžetu 

Izlietotais finansējums*, euro Finansējuma 

atlikums 

pret kārtējā 

gada 

budžetu 

Finansējuma 

atlikums 

pret kopējo 

budžetu 

Paskaidrojums  

par finansējuma  

apguvi 

 

vadību 

....               0.00 0.00    

Izmēģinājumprojekta vadības 

izmaksas kopā: 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  

 

4 

Izmēģinājumprojekta 

neparedzētās izmaksas 

(ne vairāk kā 1% no 1.; 

2. un 3. pozīcijas 

kopsummas)  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  

 

IZMĒĢINĀJUMPROJEKTA 

IZMAKSAS KOPĀ: 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  

 

* Norāda pārskata periodā faktiski radušos izdevumus (7 kontu grupa....) 

Vadītājs ___________________________________________________ 

  (paraksts, paraksta atšifrējums) 

 

Izpildītājs __________________________________________________ 

  (paraksts, paraksta atšifrējums) 

Izpildītāja: 

vārds, uzvārds:__________________ 

amats:_______________________ 

tālrunis:________________ 

e-pasts:_________________ 

Pārskata sastādīšanas datums/___/____/__________ 

Dokumenta reģistrācijas Nr. Izpildītāja lietvedībā___________________
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18. pielikums 

 

Biedrības “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem ”ZELDA”” pārskats par rezultatīvo 

rādītāju izpildi atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošanā 
20___.gada __________________mēnesī166 

N.P.K. 

Projekta aktivitāte saskaņā ar  

Līguma 2.pielikuma ______  / 

aktivitātes rezultatīvie rādītāji 

saskaņā ar Līguma 2.pielikuma 

______ * mērvienība 

Izmēģinājumprojekta 1.gads Paskaidrojums 

1 

mēnesis 

2 

mēnesis 

3 

mēnesis 

4 

mēnesis 

5 

mēnesis 

6 

mēnesis 

7 

mēnesis utt. 

 

 1.  Atbalsta personas, t.sk.,   skaits                   

 1.1.  sadalījumā pa specialitātēm                     

   Jurists  skaits                   

   Psihologs  skaits                   

   Ekonomists  skaits                   

 Sociālais darbinieks skaits          

 u.c. atšifrēt           

 
166  7.pielikums „Pārskats par rezultatīvo rādītāju izpildi 2.posmam "Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošana" 30.06.2017. noslēgtajam Līgumam par 

atbalsta personas pakalpojuma apraksta, organizēšanas un finansēšanas kārtības izstrādi, atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošanu un 

izmēģinājumprojekta rezultātu izvērtējumu ar Labklājības ministriju. 
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N.P.K. 
Projekta aktivitāte saskaņā ar  

Līguma 2.pielikuma ______  / 

aktivitātes rezultatīvie rādītāji 

saskaņā ar Līguma 2.pielikuma 

______ * 

mērvienība Izmēģinājumprojekta 1.gads Paskaidrojums 

1.2. nostrādātās stundas kopā stundas          

2. Atbalstāmās personas skaits          

2.1. 
sadalījumā pa dzimumiem un 

vecumiem           

2.1.1. 18-25 gadiem, t.sk.,  skaits          

 sievietes skaits          

 vīrieši skaits          

2.1.2. 26-35 gadi, t.sk., skaits          

 sievietes skaits          

 vīrieši skaits          

2.1.3. 36-50 gadi, t.sk.,  skaits          

 sievietes skaits          

 vīrieši skaits          

2.1.4. 51-64 gadi, t.sk.,  skaits          

 sievietes skaits          

 vīrieši skaits          

2.1.5. 65 un vecāki, t.sk., skaits          

 sievietes skaits          

 vīrieši skaits          

2.2. 
Sadalījumā pa invaliditātes 

grupām           

 I grupa skaits          

 II grupa skaits          

2.3. 
Sadalījumā vai personai 

rīcībspēja tiek saglabāta, t.sk.,            

 pilnā apjomā skaits          

 daļējā apjomā skaits          
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N.P.K. 
Projekta aktivitāte saskaņā ar  

Līguma 2.pielikuma ______  / 

aktivitātes rezultatīvie rādītāji 

saskaņā ar Līguma 2.pielikuma 

______ * 

mērvienība Izmēģinājumprojekta 1.gads Paskaidrojums 

2.4. 

Sadalījumā pa dzīvesvietas 

pašvaldībām (atsevišķa 

atskaite) 

skaits 

         

2.5. 

AP pakalpojuma sniegto stundu 

skaits sadalījumā pa atbalsta 

jomām 

stundas/ 
personu 
skaits          

 juridiskās palīdzības jautājumi  

stundas/ 
personu 
skaits          

 finanšu jautājumi 

stundas/ 
personu 
skaits          

 
ikdienas dzīves prasmju 

apgūšana un attīstība 

stundas/ 
personu 
skaits          

 veselības aprūpes jautājumi 

stundas/ 
personu 
skaits          

 sociālās aprūpes jautājumi 

stundas/ 
personu 
skaits          

 

 atbalsta loka veidošana 

stundas/ 
personu 
skaits          

2.6. 
Sadalījumā pa plānošanas 

reģioniem           

 Rīgas   skaits          

 Vidzemes  skaits          

 Kurzemes  skaits          

 Latgales skaits          

 Zemgales skaits          



  

 

219 

N.P.K. 
Projekta aktivitāte saskaņā ar  

Līguma 2.pielikuma ______  / 

aktivitātes rezultatīvie rādītāji 

saskaņā ar Līguma 2.pielikuma 

______ * 

mērvienība Izmēģinājumprojekta 1.gads Paskaidrojums 

2.7. 

Atbalstāmo personu skaits, 

kuras piedalās DI projektā skaits          

2.8. 

Kādus SBS pakalpojumus 

saņem atbalstāmā persona skaits          

2.8.1. 

Atšifrēt konkrētu SBS 

pakalpojumu skaits          

            

* rezultatīvie rādītāji jānorāda atbilstoši Līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 3.2.18.apakšpunktā minētajiem griezumiem 
 

Vadītājs ___________________________________________________ 

  (paraksts, paraksta atšifrējums) 

Izpildītājs __________________________________________________ 

  (paraksts, paraksta atšifrējums) 

Izpildītāja: 

vārds, uzvārds:__________________ 

amats:_______________________ 

tālrunis:________________ 

e-pasts:_________________ 

 

Pārskata sastādīšanas datums/___/____/__________ 

 

Dokumenta reģistrācijas Nr. Izpildītāja lietvedībā___________________
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19. pielikums 

 

Biedrības “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem ”ZELDA” pārskats par naudas 

plūsmu atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošanā 
20___.gada __________________mēnesī167 

Nr.p.k. Izmaksu pozīcijas nosaukums 

Plānotais 

finansējums 

saskaņā ar 

kopējo 

budžetu 

Plānotais 

finansējums 

saskaņā ar 

kārtējā gada 

budžetu 

Naudas plūsma*, euro 

Finansējuma 

atlikums pret 

kārtēja gada 

budžetu 

Finansējuma 

atlikums pret 

kopējo 

budžetu 

Paskaidrojums 

par finansējuma 

apguvi un 

attaisnojuma 

dokumetu 

pielikuma 

numurs 

 

pārskata 

mēneša 

pēc 

uzkrājuma 

principa 

kārtējam 

gadam 

pēc 

uzkrājuma 

principa no 

2.posma 

sākuma 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8=4-6 9=3-7 10 

 
1 Izmēģinājumprojekta izglītojošo pasākumu organizēšanas izmaksas        

 

1.1. 
Pasākums Nr.1 "Atbalsta personu 

apmācības" 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
 

1.1.1.             0.00 0.00   
 

 
167 8.pielikums „Pārskats par naudas plūsmu 2. posmam  "Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošana" 30.06.2017. noslēgtajam Līgumam par atbalsta 

personas pakalpojuma apraksta, organizēšanas un finansēšanas kārtības izstrādi, atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošanu un izmēģinājumprojekta 

rezultātu izvērtējumu ar Labklājības ministriju. 
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Nr.p.k. Izmaksu pozīcijas nosaukums 

Plānotais 

finansējums 

saskaņā ar 

kopējo 

budžetu 

Plānotais 

finansējums 

saskaņā ar 

kārtējā gada 

budžetu 

Naudas plūsma*, euro 

Finansējuma 

atlikums pret 

kārtēja gada 

budžetu 

Finansējuma 

atlikums pret 

kopējo 

budžetu 

Paskaidrojums 

par finansējuma 

apguvi un 

attaisnojuma 

dokumetu 

pielikuma 

numurs 

 

pārskata 

mēneša 

pēc 

uzkrājuma 

principa 

kārtējam 

gadam 

pēc 

uzkrājuma 

principa no 

2.posma 

sākuma 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8=4-6 9=3-7 10 

 
1.1.2.             0.00 0.00   

 
1.1.3.             0.00 0.00   

 
…..             0.00 0.00   

 

1.2. 

Pasākums Nr.2 "Sociālo dienestu 

darbiniekiem un sociālo 

pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālie semināri " 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
 

1.2.1.             0.00 0.00   
 

1.2.2.             0.00 0.00   
 

1.2.3.             0.00 0.00   
 

....             0.00 0.00   
 

Izmēģinājumprojekta izglītojošo 

pasākumu organizēšanas izmaksas  kopā: 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
 

2 Izmēģinājumprojekta īstenošanas izmaksas        
 

2.1. Atlīdzība atbalsta personām           0.00 0.00   
 

2.2. 
Atlīdzība reģionālajiem 

koordinatoriem 
          0.00 0.00 

  
 

2.3. 
Transporta izmaksas atbalsta 

personai 
          0.00 0.00 
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Nr.p.k. Izmaksu pozīcijas nosaukums 

Plānotais 

finansējums 

saskaņā ar 

kopējo 

budžetu 

Plānotais 

finansējums 

saskaņā ar 

kārtējā gada 

budžetu 

Naudas plūsma*, euro 

Finansējuma 

atlikums pret 

kārtēja gada 

budžetu 

Finansējuma 

atlikums pret 

kopējo 

budžetu 

Paskaidrojums 

par finansējuma 

apguvi un 

attaisnojuma 

dokumetu 

pielikuma 

numurs 

 

pārskata 

mēneša 

pēc 

uzkrājuma 

principa 

kārtējam 

gadam 

pēc 

uzkrājuma 

principa no 

2.posma 

sākuma 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8=4-6 9=3-7 10 

 
2.4. Sakaru pakalpojumi, internets           0.00 0.00   

 

2.5. 
Biroja un kancelejas preces, 

mēbeles reģionālajiem punktiem 
          0.00 0.00 

  
 

2.6. 

Telpu nomas un komunālo 

pakalpojumu izmaksas 

reģionālajiem punktiem 

          0.00 0.00 

  
 

2.7. 
Tehnikas noma reģionālajiem 

punktiem 
          0.00 0.00 

  
 

2.8. 
u.c. izmaksas, kas nepieciešamas 

reģionālajiem punktiem 
          0.00 0.00 

  
 

....             0.00 0.00   
 

Izmēģinājumprojekta īstenošanas 

izmaksas kopā: 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
 

3 Izmēģinājumprojekta vadības izmaksas        
 

3.1. Atlīdzība projekta vadītājam           0.00 0.00   
 

3.2. 
Atlīdzības projekta 

grāmatvedim/finansistam 
          0.00 0.00 

  
 

3.3. Sakaru pakalpojumi, internets           0.00 0.00   
 

3.4. Biroja un kancelejas preces            0.00 0.00   
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Nr.p.k. Izmaksu pozīcijas nosaukums 

Plānotais 

finansējums 

saskaņā ar 

kopējo 

budžetu 

Plānotais 

finansējums 

saskaņā ar 

kārtējā gada 

budžetu 

Naudas plūsma*, euro 

Finansējuma 

atlikums pret 

kārtēja gada 

budžetu 

Finansējuma 

atlikums pret 

kopējo 

budžetu 

Paskaidrojums 

par finansējuma 

apguvi un 

attaisnojuma 

dokumetu 

pielikuma 

numurs 

 

pārskata 

mēneša 

pēc 

uzkrājuma 

principa 

kārtējam 

gadam 

pēc 

uzkrājuma 

principa no 

2.posma 

sākuma 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8=4-6 9=3-7 10 

 

3.5. 
Telpu nomas un komunālo 

pakalpojumu izmaksas  
          0.00 0.00 

  
 

3.6. Tehnikas noma            0.00 0.00   
 

3.7. Transporta izmaksas           0.00 0.00   
 

3.8. 
u.c. izmaksas, kas nepieciešamas, 

lai nodrošinātu projekta vadību 
          0.00 0.00 

  
 

.... 
 

          0.00 0.00   
 

Izmēģinājumprojekta vadības izmaksas 

kopā: 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
 

4 

Izmēģinājumprojekta 

neparedzētās izmaksas (ne 

vairāk kā 1% no 1.; 2. un 3. 

pozīcijas kopsummas)  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
 

IZMĒĢINĀJUMPROJEKTA 

IZMAKSAS KOPĀ: 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
 

* norāda pārskata periodā faktiski pārskaitīto finansējumu (banka) 

 

Vadītājs ___________________________________________________ 

  (paraksts, paraksta atšifrējums) 
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Izpildītājs __________________________________________________ 

  (paraksts, paraksta atšifrējums) 

 

Izpildītāja: 

vārds, uzvārds:__________________ 

amats:_______________________ 

tālrunis:________________ 

e-pasts:_________________ 

 

Pārskata sastādīšanas datums/___/____/__________ 

 

Dokumenta reģistrācijas Nr. Izpildītāja lietvedībā___________________ 
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20. pielikums 
 

AUTOMAŠĪNAS PATAPINĀJUMA LĪGUMA VEIDLAPA   
 

Rīgā,                                                                          20____. gada ___.________  

 

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumime “ZELDA”” (turpmāk 

Resursu centrs “ZELDA”), reģistrācijas Nr. 40008114387, juridiskā adrese: Mārupes iela 4, 

Rīga, LV-1002, turpmāk tekstā saukta Patapinājuma ņēmējs, tās direktores Ievas Leimanes-

Veldmeijeres personā, kura darbojas, pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses un 

_______________, personas kods: ______________, dzīvojošs ______________________, 

no otras puses, turpmāk tekstā saukts – “Īpašnieks”, atbilstoši LR Civillikuma 1947.p. – 

1967.p. abu pušu labā noslēdza šādu līgumu, turpmāk – „Līgums”: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. Īpašnieks patapina Patapinājuma ņēmējām, un Patapinājuma ņēmējs pieņem 

patapinājumā Īpašniekam piederošu tehniskā kārtībā esošu, sekojošu automašīnu: 

MARKA UN MODELIS: __________ 

REĢISTRĀCIJAS Nr.: __________ 

IZLAIDUMA GADS: ________ 

ŠASIJAS NUMURS: _____________________ 

SPIDOMETRA RĀDĪJUMS, km ________ 

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ UZ 100 KM: _______litri 

DEGVIELAS VEIDS: benzīns /dīzeļdegviela, turpmāk tekstā saukta “Automašīna”. 

 1.2. Automašīna tiek patapināta Īpašnieka kā Patapinājuma ņēmēja darbinieka darba 

vajadzībām darba laikā – t.i. atbalstāmo personu, vai dažādu ar darbu saistītu iestāžu 

apmeklēšanai168.  

  
2. AUTOMAŠĪNAS PIEŅEMŠANA UN NODOŠANA 

 

2.1.Īpašnieks nodod Automašīnu Patapinājuma ņēmējam Līguma parakstīšanas brīdī. 

 
168 Braucienu mērķis var tikt precizēts atbisltoši reālajai situācijai. 
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2.2.Patapinājuma ņēmējs nodod Īpašniekam Automašīnu Līguma termiņa beigu brīdī vai 

atbilstoši Līguma 7.2.vai 7.3. punktam. 

 

3. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

3.1. Patapinājuma ņēmējam ir pienākums, ar nosacījumu, ja ir izpildīts Līguma 4.2. punkts, 

apmaksāt sekojošas izmaksas, kas rodas ekspluatējot Automašīnu Līguma 1.2. punktā 

norādītajiem mērķiem: 

3.1.1. Īpašnieka kā Patapinājuma ņēmēja darbinieka ar darba braucieniem/komandējumiem 

saistītās degvielas izmaksas, atbilstoši iesniegtajiem maksājumu dokumentiem - avansa 

norēķina atskaitēm, ceļazīmēm un degvielas izdevumus pamatojošiem čekiem.  

3.2. Patapinājuma ņēmējam nav tiesību nodot Automašīnu lietošanā citām personām, to 

ieķīlāt, pārdot vai kādā citā veidā apgrūtināt. 

3.3.     Līguma 3.1. punktā norādītie maksājumi tiek pārskaitīti uz Īpašnieka norādīto bankas  

kontu Nr. __________________________, uz kuru tiek pārskaitīta darba alga un citi ar 

darbu saistītie izdevumi 7 darba dienu laikā pēc tam, kad Īpašnieks ir izpildījis  Līguma 

4.2.punkta nosacījumus.   

  

4. ĪPAŠNIEKA TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA 

 

4.1.Īpašniekam ir jānodod Automašīna Patapinājuma ņēmēja rīcībā un jāpieņem tā atpakaļ 

saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

4.2. Īpašniekam ir pienākums iesniegt Patapinājuma ņēmējam dokumentus, kas apliecina 

degvielas patēriņu (3.1.1.p.) par pārskata mēnesi līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 

otrajai darba dienai.  

4.3.Līguma darbības laikā Īpašniekam nav tiesību nodot Automašīnu citām personām 

izmantošanai komercdarbībai. 

4.4.Īpašnieks nodrošina visā Līguma darbības laikā Automašīnas apdrošināšanu atbilstoši 

Automašīnas īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas programmas 

prasībām. 

 

5. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA 

 

5.1. Visus strīdus un nesaskaņas, kas rodas Pusēm no Līguma vai tā sakarā, Puses risina 

pārrunu ceļā. Ja Puses nevar vienoties, tad strīdi tiek izšķirti tiesā.  

5.2. Puses par Līgumu ir atbildīgas Latvijas Republikas likumdošanas aktos paredzētajā 

kārtībā. 

5.3. Puses ir viena otrai atbildīgas par Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu 

izpildi, un tās apņemas atlīdzināt viena otrai visus ar to saistītos zaudējumus, izņemot 

gadījumus, kas tieši paredzēti šajā Līgumā. 

 

6. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 
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6.1.Līguma Puses ir atbrīvojamas no atbildības par savu saistību neizpildi vai nepienācīgu 

izpildi, ja tam par iemeslu bija šādi nepārvaramas varas apstākļi: dabas katastrofas, 

karadarbība, valsts varas un izpildinstitūciju likumi vai lēmumi, kas padara Pusēm šā 

Līguma pienākumu izpildīšanu par neiespējamu. 

6.2.Pusei, kurais saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā 

jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne 

vēlāk kā triju kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas. 

 

7. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, LĪGUMA GROZĪŠANAS UN LAUŠANAS 

KĀRTĪBA 

 

7.1.Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījušas puses, un tas izbeidzas ar dienu, kad 

tiek izbeigtas Īpašnieka kā Darbinieka darba tiesiskās attiecības ar Patapinājuma ņēmēju. 

7.2.Katra no Pusēm var lauzt Līgumu, rakstveidā par to iepriekš brīdinot otru Pusi piecas 

dienas pirms Līguma laušanas. 

7.3.Līgumu var grozīt vai papildināt ar Pušu rakstveida vienošanos, kas tiek noformēta 

rakstveidā kā pielikums un kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

 

 

8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

 

8.1. Līgums ietver Pušu pilnīgu vienošanos, puses ir iepazinušās ar tā saturu, piekrīt visiem tā 

punktiem un apliecina to ar saviem parakstiem. 

8.2.Līgums ir sastādīts divos eksemplāros. Katra Puse saņem vienu Līguma eksemplāru. 

Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

8.3.Visos citos jautājumos, ko neregulē šā Līguma noteikumi, Puses vadās no spēkā esošajiem 

Latvijas Republikas likumdošanas aktiem. 

 

PUŠU REKVIZĪTI 

 

 

Patapinājuma ņēmējs:      Īpašnieks: 

 

________________________              __________   

Ieva Leimane-Veldmeijere                                             Vārds, uzvārds   
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21. pielikums 

 

Ceļazīmes veidlapa 
 

Biedrība "Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem 

traucējumiem "Zelda"" APSTIPRINU_______________________________ 

Reģ.nr. 40008114387 RC Zelda direktore Ieva Leimane-Veldmeijere 

Mārupes iela 4, Rīga, LV-1002 Datums:        

Pasūtījuma Līguma Nr. 

LM2017/24-1-1328/02           

              

      Degvielas patēriņš litros/100 km:    

              

    Maršruta lapa Nr.       

Degvielas izlietojums automašīnai AUTO MARKAS NOSAUKUMS, valsts 

Nr.  

20__. gada __._________________ 

              
Patapinājuma devējs: Vārds, 

uzvārds           

Patapinājuma līguma nr.         

Patapinājuma līgums spēkā no .......līdz ....         

          

Degvielas atlikums litros uz 

mēneša sākumu: 0         

Iegādātā degviela litros:           

              

              

              

              

Patērētā 

degviela 

litros:              

Degvielas atlikums litros uz 

mēneša beigām: 0         

              

Datums Maršruts Pamatojums/ 

mērķis 

Kilometri 

      

      

        

              

              

              

              

Kopā:         

              

  iesniedza: __.__.201__. ____________________ V.Uzvārds       
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22. pielikums 

 

Avansa norēķinu veidlapa 
Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "Zelda"" 

              Amats, profesija   

__________________________________ 

  Vārds, uzvārds  

AVANSA NORĒĶINS Nr. ___ NO 201__.g.___________________ 
Kādām vajadzībām avanss paredzēts     

_____________________izdevumi 

izmēģinājumprojekta 

izdevumi 
par ________(mēnesis) 

  Summa Norēķins 

Atlikums no iepriekšējā avansa 0.00 ______________________ 

Saņemts:                   0.00   

      Apstiprināšanai: 

  

    

__________ EUR 

____centi 

       

  Kopā saņemts 0.00 Grāmatvedis 

Izlietots mēnesī 0.00  

      _____________________ 

Atlikums   0.00 201__.g. 

       

   Norēķinu apstiprinu summā:_______________  
  _____________________________ 

  Paraksts                                                      
/I.Leimane-Veldmeijere, 

RC ZELDA direktore/ 
  201__.g.   

Datums Summa 

Kam, par ko un pēc 

kāda dokumenta 

samaksāts 

Pamatojuma dokumenta 

Nr. 

        

        

        

        

        

        

        

Pavisam 0.00     
 

   
 

 ____________________  

  

Paraksts /personas vārds, uzvārds/ 

   201__.g. __. _________ 
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23. pielikums 

 

Līgums par atbalstu lēmumu pieņemšanā 
 

Rīga, datums: _________.___________._________ 

Es, _______________________________________ (vārds, uzvārds),  

(personas kods), 

 dzīvojošs(-a) _____________________________ (adrese), tālruņa numurs 

 ________________, izvēlos, ka _____________________________(vārds, uzvārds) kļūst 

par manu Atbalsta personu. 

 

Atbalsta personas adrese: __________________________________ 

Tālruņa numurs: _________________________________________ 

E-pasta adrese: __________________________________________ 

 

Atbalsta persona var man palīdzēt pieņemt lēmumus: 

Jā ___Nē___ par manām tiesībām 

Jā ___Nē___ par naudu 

Jā ___Nē___ par to, ko ēdu, ko velku un kur dzīvoju 

Jā ___Nē___ par nepieciešamo palīdzību sociālajos jautājumos 

Jā ___Nē___ par manu veselību 

Jā ___Nē___ par manām attiecībām ar citiem 

 

Atbalsta persona nepieņem lēmumus manā vietā. Atbalsta persona var: 

1. palīdzēt man iegūt informāciju saistībā ar maniem lēmumiem; 

2. palīdzēt man izprast pieejamās iespējas, lai es varētu pieņemt sev labvēlīgu lēmumu;  

3. palīdzēt informēt par manu lēmumu citus; 

4. piedalīties sarunās pēc manas izvēles. 

 

Vienošanās par atbalsta personu stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz 

____________________________ (datums) vai līdz brīdim, kad Atbalsta persona un es 

pārtraucam vienošanos, vai tā tiek izbeigta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem.  

  

Parakstīts ______ (diena) ________________ (mēnesis), ____________ (gads) 

_________________________________________/  

(Atbalstāmās personas paraksts) 

 

Atbalsta personas piekrišana 
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Es, _______________________________________ (vārds, uzvārds), piekrītu būt par 

Atbalsta personu saskaņā ar vienošanos. Es saprotu, ka mans uzdevums ir cienīt un darīt 

zināmas citiem atbalstāmās personas vēlmes. Mans atbalsts var ietvert informācijas sniegšanu 

veidā, kādā atbalstāmā persona to saprot; lēmumu pozitīvo un negatīvo seku pārrunāšanu; 

palīdzēšanu darīt zināmas citiem atbalstāmās personas vēlmes. Es zinu, ka es nedrīkstu 

pieņemt lēmumus atbalstāmās personas vietā. Es piekrītu akceptēt atbalstāmās personas 

pieņemtos lēmumus, cik vien labi to spēju, godprātīgi un labā ticībā. 

________________________________________/ (Atbalsta personas paraksts)  
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24. pielikums 
 

 

Līgums par atbalsta sniegšanu lēmumu pieņemšanā 
 

Rīgā, 2018. gada ....................                                                                      

Nr._____________ 

 

Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA””, adrese: 

Mārupes iela, 4, Rīga, LV-1002, reģ.nr. 40008114387, kuru uz statūtu pamata pārstāv tās 

direktore Ieva Leimane-Veldmeijere,  turpmāk RC ZELDA, no vienas puses 

un _______________________________, personas kods: _____________________, 

adrese: ____________________________________, t. ______________________, 

turpmāk – Atbalstāmā persona no otras puses noslēdz Vienošanos ar šādiem 

noteikumiem: 

 

1. RC ZELDA projekta nr. LM 2017/24-1-1328/02 (2017/3-LM/AP) 2. posma 

“Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošana pilngadīgām 

personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem (personas 

ar I un II invaliditātes grupu)” (turpmāk – Projekts) ietvaros var sniegt atbalstu 

Atbalstāmajai personai lēmumu pieņemšanā šādās jomās: juridiskās palīdzības jomā, 

finanšu jomā, ikdienas dzīves un prasmju apgūšanas un attīstības jomā, veselības 

aprūpes jomā (līdz ārsta kabineta durvīm), sociālās aprūpes jomā un atbalsta loka 

veidošanā. 

2. Atbalstāmā persona ir paudusi savu vēlmi saņemt atbalstu lēmumu pieņemšanā. 

3. RC ZELDA piekrīt iekļaut Atbalstāmo personu Projektā un sniegt atbalstu lēmumu 

pieņemšanā savu resursu ietvaros, un, nepieciešamības gadījumā, pieaicinot citus 

ekspertus, var nodrošināt Atbalstāmajai personai bezmaksas konsultatīvo atbalstu 

lēmumu pieņemšanā: juridiskās palīdzības jomā, finanšu jomā, ikdienas dzīves un 

prasmju apgūšanas un attīstības jomā, veselības aprūpes jomā (līdz ārsta kabineta 

durvīm), sociālās aprūpes jomā un atbalsta loka veidošanā (turpmāk – Atbalsts 

lēmumu pieņemšanā). 

4. Lai Atbalstāmajai personai nodrošinātu Atbalstu lēmumu pieņemšanā, RC ZELDA 

piesaista Atbalsta personu, ar kuru Atbalstāmā persona paraksta papildu vienošanos 

(Vienošanās 1. pielikums). 

5. Atbalsta apjomu, intensitāti un laiku nosaka RC ZELDA eksperti un pārstāvji, 

saskaņojot to ar Atbalstāmo personu, un atkarībā no Atbalstāmās personas vēlmēm un 



  

 

234 

vajadzībām. 

6. Atbalstu lēmumu pieņemšanā RC ZELDA sniedz, ievērojot Atbalstāmās personas 

intereses, bet patur tiesības ierobežot nodrošināto Atbalstu lēmumu pieņemšanā, ja 

Atbalstāmā persona: 

1) izturas pret atbalsta sniedzēju necienīgi vai aizskaroši; 

2) apdraud Atbalsta sniedzēja veselību vai dzīvību; 

3) veic noziedzīgas darbības. 

7. RC ZELDA apņemas nodrošināt Atbalstāmās personas personīgās informācijas un arī 

citas informācijas konfidencialitāti, kas iegūta sniedzot Atbalstu lēmumu pieņemšanā 

šīs Vienošanās darbības laikā. 

8. Atbalstāmā persona paraksta piekrišanas veidlapu par personas datu un sensitīvo datu 

izmantošanu izmēģinājumprojektā, kas ir neatņemama šīs vienošanās sastāvdaļa 

(Vienošanās 2.;3. un 4.pielikums). Atbalstāmā persona var atteikties no piekrišanas 

veidlapas parakstīšanas.  

9. RC ZELDA ir tiesības izmantot Projekta ietvaros iegūto informāciju, lai veiktu 

pētniecības darbus, ievērojot konfidencialitāti attiecībā uz saņemto informāciju un 

anonimitāti attiecībā uz informācijas publiskošanu. 

10. RC ZELDA jebkurā brīdī var apturēt vai pārtraukt Atbalstu lēmumu pieņemšanā, 

rakstiski par to informējot Atbalstāmo personu. 

11. Atbalstāmajai personai ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no Atbalsta saņemšanas, 

parakstot ar RC ZELDA atsevišķu vienošanos. 

12. Vienošanās ir spēkā no tās noslēgšanas brīža līdz...................................................... 

vai līdz brīdim, kad vienošanās tiek pārtraukta pēc abu pušu vai vienas puses 

vēlēšanās. 

13. Tie jautājumi, kas nav atrunāti šajā Vienošanās, tiek risināti LR normatīvajos aktos 

paredzētajā kartībā. 

14. Vienošanās sastādīta un parakstīta 2 (divos) oriģinālos eksemplāros, katrs uz skaits 

(skaits) lapām ar skaits (skaits) pielikumiem uz skaits (skaits) lapām. Abi Vienošanās 

eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Vienošanās eksemplāriem atrodas 

pie RC ZELDA, bet otrs – pie Atbalstāmās personas. 

15.Pušu paraksti 

 

Atbalstāmā persona Biedrības „Resursu centrs cilvēkiem ar 

garīgiem traucējumiem „ZELDA” 

 vārdā, tās direktore 

  

______________________________ ________________________ 
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Vārds, uzvārds Ieva Leimane-Veldmeijere 

Datums Datums 

 

 

24.1.pielikums  

201__.gada________________ Vienošanās Nr.____________________ 

par atbalsta sniegšanu lēmumu pieņemšanā 

 

Līgums par atbalstu lēmumu pieņemšanā 

 

Rīga, datums: _________.___________._________ 

Es, _______________________________________ (vārds, uzvārds),  

(personas kods), 

 dzīvojošs(-a) _____________________________ (adrese), tālruņa numurs 

 ________________, izvēlos, ka _____________________________(vārds, uzvārds) kļūst 

par manu Atbalsta personu. 

 

Atbalsta personas adrese: __________________________________ 

Tālruņa numurs: _________________________________________ 

E-pasta adrese: __________________________________________ 

 

Atbalsta persona var man palīdzēt pieņemt lēmumus: 

Jā ___Nē___ par manām tiesībām 

Jā ___Nē___ par naudu 

Jā ___Nē___ par to, ko ēdu, ko velku un kur dzīvoju 

Jā ___Nē___ par nepieciešamo palīdzību sociālajos jautājumos 

Jā ___Nē___ par manu veselību 

Jā ___Nē___ par manām attiecībām ar citiem 

 

Atbalsta persona nepieņem lēmumus manā vietā. Atbalsta persona var: 

1. palīdzēt man iegūt informāciju saistībā ar maniem lēmumiem; 

2. palīdzēt man izprast pieejamās iespējas, lai es varētu pieņemt sev labvēlīgu lēmumu;  

3. palīdzēt informēt par manu lēmumu citus; 

4. piedalīties sarunās pēc manas izvēles. 

 

Vienošanās par atbalsta personu stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz 

____________________________ (datums) vai līdz brīdim, kad Atbalsta persona un es 

pārtraucam vienošanos, vai tā tiek izbeigta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem.  
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Parakstīts ______ (diena) ________________ (mēnesis), ____________ (gads) 

_________________________________________/  

(Atbalstāmās personas paraksts) 

 

Atbalsta personas piekrišana 

 

Es, _______________________________________ (vārds, uzvārds), piekrītu būt par 

Atbalsta personu saskaņā ar vienošanos. Es saprotu, ka mans uzdevums ir cienīt un darīt 

zināmas citiem atbalstāmās personas vēlmes. Mans atbalsts var ietvert informācijas sniegšanu 

veidā, kādā atbalstāmā persona to saprot; lēmumu pozitīvo un negatīvo seku pārrunāšanu; 

palīdzēšanu darīt zināmas citiem atbalstāmās personas vēlmes. Es zinu, ka es nedrīkstu 

pieņemt lēmumus atbalstāmās personas vietā. Es piekrītu akceptēt atbalstāmās personas 

pieņemtos lēmumus, cik vien labi to spēju, godprātīgi un labā ticībā. 

________________________________________/ (Atbalsta personas paraksts
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24.2.pielikums  

201__.gada________________ Vienošanās Nr.____________________ 

par atbalsta sniegšanu lēmumu pieņemšanā 

Piekrišana169 

A. Piekrišana personas datu apstrādei 

 

Es, piekrītu ………………………………………….…………………………………… 

(vārds, uzvārds), …………………………………………………………… (personas kods) 

savu personas datu apstrādei biedrības “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem 

“ZELDA”” (RC ZELDA) izmēģinājumprojekta “Atbalsta personas pakalpojuma 

izmēģinājumprojekta īstenošana pilngadīgām personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga 

rakstura traucējumiem (personas ar I un II invaliditātes grupu)” ietvaros, atbalsta personas 

pakalpojuma saņemšanai.   

Esmu informēts, ka mani personas dati un sensitīvie personas dati tiks izmantoti, lai 

nodrošinātu atbalsta personas pakalpojumu, analizētu pakalpojuma sniegšanas rezultātus un 

vērtētu iespējamo atbalsta personas pakalpojuma attīstību nākotnē.  

Esmu informēts, ka aktivitātes ietvaros iegūto materiālu apstrādās un uzglabās RC ZELDA 

(Mārupes iela 4-31, Rīga, LV-1002).  

Esmu informēts, ka varu atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā un iegūtie personas dati un 

sensitīvie personas dati tiks anonimizēti 3 mēnešu laikā pēc mana paziņojuma par piekrišanas 

atsaukšanu.  

Esmu informēts, ka 3 mēnešu laikā pēc izmēģinājumprojekta beigām visi mani personas dati 

un sensitīvie personas dati tiks anonimizēti. 

Esmu informēts, ka mani personas dati un sensitīvie personas dati var tikt nodoti trešajām 

personām (piemēram, Labklājības ministrijai, Valsts kontrolei, Centrālajai finanšu un līgumu 

aģentūrai) izmēģinājumprojekta un tā rezultātu novērtēšanai, normatīvajos aktos paredzētajos 

gadījumos un atbilstoši noteiktajai kompetencei.  

 

……………………………………………………………………  (parakstīšanas vieta) 

 
169 Atbalstāmās personas piekrišana par personas datu un sensitīvos datu izmantošanu izmēģinājumprojektā 
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……………………………………………………………………  (parakstīšanas datums) 

 

…………………………………………………………………… (vārds, uzvārds) 

 

…………………………………………………………………… (dzimšanas datums) 

 

……………………………………………………………………  ( paraksts) 

 

B. Personas datu anonimizēšana 

 

Es, ………………………………………….…………………………………… (vārds, 

uzvārds), …………………………………………………………… (personas kods) vēlos, lai 

mani personas dati un sensitīvie personas dati tiktu anonimizēti. 

Esmu informēts, ka anonimizācija attiecas tikai uz personas datu apstrādi un tālāku 

izmantošanu.  

Esmu informēts, ka mani personas dati un sensitīvie personas dati var tikt nodoti trešajām 

personām (piemēram, Labklājības ministrijai, Valsts kontrolei, Centrālajai finanšu un līgumu 

aģentūrai) izmēģinājumprojekta un tā rezultātu novērtēšanai, normatīvajos aktos paredzētajos 

gadījumos un atbilstoši noteiktajai kompetencei.  

……………………………………………………………………  (parakstīšanas vieta) 

 

……………………………………………………………………  (parakstīšanas datums) 

 

…………………………………………………………………… (vārds, uzvārds) 

 

…………………………………………………………………… (dzimšanas datums) 

 

……………………………………………………………………  ( paraksts)  
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24.3.pielikums  

201__.gada________________ Vienošanās Nr.____________________ 

par atbalsta sniegšanu lēmumu pieņemšanā 

 

 

Piekrišana170 

  Mani sauc _________________________________________ 

 Dzimšanas diena ___________________________________ 

 Šodienas datums ___________________________________ 

Man izstāstīja, ka man ir personas dati: 

- mans vārds un uzvārds; 

- vai es esmu vīrietis, vai sieviete; 

- datums, kad es piedzimu; 

- adrese, kur es dzīvoju; 

- vai dzīvoju viens; 

- vai dzīvoju kopā ar kādu citu. 

 
170 Atbalstāmās personas piekrišana vieglajā valodā par personas datu un sensitīvo datu apstrādi 

izmēģinājumprojektā 
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- vai es strādāju; 

- vai es eju uz dienas centru. 

Man izstāstīja, ka man ir sensitīvi dati: 

- mana saslimšana; 

- vai es drīkstu pats rīkoties ar naudu. 

Es piekrītu, ka ZELDA var lietot manus personas datus un sensitīvos datus, 

lai man palīdzētu pieņemt lēmumus. 

 

Es piekrītu, ka ZELDA var lietot manus personas datus un sensitīvos datus, 

lai palīdzētu man saņemt palīdzību nākotnē. 

 

Man izstāstīja, ka citas iestādes var paprasīt informāciju par mani. 

ZELDA var iestādēm iedot manus personas datus un sensitīvos datus. 

Iestādes rūpēsies, lai mani personas dati un sensitīvie dati ir drošībā. 

 

Es zinu, ka drīkstu teikt: “Nē!” 

Tad ZELDA vairs nelietos manus personas datus un sensitīvos datus. 

 

 Paraksts _____________________________________ 
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24.4.pielikums  

201__.gada________________ Vienošanās Nr.____________________ 

par atbalsta sniegšanu lēmumu pieņemšanā 

 

Atteikums171 

 Mani sauc _________________________________________ 

Dzimšanas diena ___________________________________ 

Šodienas datums ___________________________________ 

Man izstāstīja, ka man ir personas dati: 

- mans vārds un uzvārds; 

- vai es esmu vīrietis vai sieviete; 

- datums, kad es piedzimu; 

- adrese, kur es dzīvoju; 

- vai dzīvoju viens; 

- vai dzīvoju kopā ar kādu citu. 

- vai es strādāju; 

- vai es eju uz dienas centru. 

Man izstāstīja, ka man ir sensitīvi dati: 

 
171 Atbalstāmās personas atteikums vieglajā valodā par personas datu un sensitīvo datu apstrādi 

izmēģinājumprojektā un to anonimizēšanu 
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- mana saslimšana; 

- vai es drīkstu pats rīkoties ar naudu. 

Es negribu, ka ZELDA lieto manus personas datus un sensitīvos datus. 

Man izstāstīja, ka citas iestādes var paprasīt informāciju par mani. 

ZELDA var iestādēm iedot manus personas datus un sensitīvos datus. 

Iestādes rūpēsies, lai mani personas dati un sensitīvie dati ir drošībā. 

 

 Paraksts ______________________________ 
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25. pielikums 

 

Atbalstāmās personas piekrišanas veidlapa par personas datu un 

sensitīvos datu izmantošanu izmēģinājumprojektā 
 

Piekrišana 

C. Piekrišana personas datu apstrādei 

 

Es, piekrītu ………………………………………….…………………………………… 

(vārds, uzvārds), …………………………………………………………… (personas kods) 

savu personas datu apstrādei biedrības “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem 

“ZELDA”” (RC ZELDA) izmēģinājumprojekta “Atbalsta personas pakalpojuma 

izmēģinājumprojekta īstenošana pilngadīgām personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga 

rakstura traucējumiem (personas ar I un II invaliditātes grupu)” ietvaros, atbalsta personas 

pakalpojuma saņemšanai.   

Esmu informēts, ka mani personas dati un sensitīvie personas dati tiks izmantoti, lai 

nodrošinātu atbalsta personas pakalpojumu, analizētu pakalpojuma sniegšanas rezultātus un 

vērtētu iespējamo atbalsta personas pakalpojuma attīstību nākotnē.  

Esmu informēts, ka aktivitātes ietvaros iegūto materiālu apstrādās un uzglabās RC ZELDA 

(Mārupes iela 4-31, Rīga, LV-1002).  

Esmu informēts, ka varu atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā un iegūtie personas dati un 

sensitīvie personas dati tiks anonimizēti 3 mēnešu laikā pēc mana paziņojuma par piekrišanas 

atsaukšanu.  

Esmu informēts, ka 3 mēnešu laikā pēc izmēģinājumprojekta beigām visi mani personas dati 

un sensitīvie personas dati tiks anonimizēti. 

Esmu informēts, ka mani personas dati un sensitīvie personas dati var tikt nodoti trešajām 

personām (piemēram, Labklājības ministrijai, Valsts kontrolei, Centrālajai finanšu un līgumu 

aģentūrai) izmēģinājumprojekta un tā rezultātu novērtēšanai, normatīvajos aktos paredzētajos 

gadījumos un atbilstoši noteiktajai kompetencei.  

 

……………………………………………………………………  (parakstīšanas vieta) 

 

……………………………………………………………………  (parakstīšanas datums) 
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…………………………………………………………………… (vārds, uzvārds) 

 

…………………………………………………………………… (dzimšanas datums) 

 

……………………………………………………………………  ( paraksts) 

 

D. Personas datu anonimizēšana 

 

Es, ………………………………………….…………………………………… (vārds, 

uzvārds), …………………………………………………………… (personas kods) vēlos, lai 

mani personas dati un sensitīvie personas dati tiktu anonimizēti. 

Esmu informēts, ka anonimizācija attiecas tikai uz personas datu apstrādi un tālāku 

izmantošanu.  

Esmu informēts, ka mani personas dati un sensitīvie personas dati var tikt nodoti trešajām 

personām (piemēram, Labklājības ministrijai, Valsts kontrolei, Centrālajai finanšu un līgumu 

aģentūrai) izmēģinājumprojekta un tā rezultātu novērtēšanai, normatīvajos aktos paredzētajos 

gadījumos un atbilstoši noteiktajai kompetencei.  

……………………………………………………………………  (parakstīšanas vieta) 

 

……………………………………………………………………  (parakstīšanas datums) 

 

…………………………………………………………………… (vārds, uzvārds) 

 

…………………………………………………………………… (dzimšanas datums) 

 

……………………………………………………………………  ( paraksts)  
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26. pielikums 

 

Atbalstāmās personas piekrišanas veidlapa vieglajā valodā par 

personas datu un sensitīvo datu apstrādi izmēģinājumprojektā 
 

Piekrišana 

  Mani sauc _________________________________________ 

 Dzimšanas diena ___________________________________ 

 Šodienas datums ___________________________________ 

Man izstāstīja, ka man ir personas dati: 

- mans vārds un uzvārds; 

- vai es esmu vīrietis, vai sieviete; 

- datums, kad es piedzimu; 

- adrese, kur es dzīvoju; 

- vai dzīvoju viens; 

- vai dzīvoju kopā ar kādu citu. 

- vai es strādāju; 

- vai es eju uz dienas centru. 

Man izstāstīja, ka man ir sensitīvi dati: 

- mana saslimšana; 
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- vai es drīkstu pats rīkoties ar naudu. 

Es piekrītu, ka ZELDA var lietot manus personas datus un sensitīvos datus, 

lai man palīdzētu pieņemt lēmumus. 

 

Es piekrītu, ka ZELDA var lietot manus personas datus un sensitīvos datus, 

lai palīdzētu man saņemt palīdzību nākotnē. 

 

Man izstāstīja, ka citas iestādes var paprasīt informāciju par mani. 

ZELDA var iestādēm iedot manus personas datus un sensitīvos datus. 

Iestādes rūpēsies, lai mani personas dati un sensitīvie dati ir drošībā. 

 

Es zinu, ka drīkstu teikt: “Nē!” 

Tad ZELDA vairs nelietos manus personas datus un sensitīvos datus. 

 

 Paraksts _____________________________________ 
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27. pielikums 

 

Atbalstāmās personas piekrišanas veidlapa vieglajā valodā par 

personas datu un sensitīvo datu apstrādi izmēģinājumprojektā un 

to anonimizēšanu 

 

Atteikums 

  Mani sauc _________________________________________ 

 Dzimšanas diena ___________________________________ 

 Šodienas datums ___________________________________ 

Man izstāstīja, ka man ir personas dati: 

- mans vārds un uzvārds; 

- vai es esmu vīrietis vai sieviete; 

- datums, kad es piedzimu; 

- adrese, kur es dzīvoju; 

- vai dzīvoju viens; 

- vai dzīvoju kopā ar kādu citu. 

- vai es strādāju; 

- vai es eju uz dienas centru. 

Man izstāstīja, ka man ir sensitīvi dati: 
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- mana saslimšana; 

- vai es drīkstu pats rīkoties ar naudu. 

Es negribu, ka ZELDA lieto manus personas datus un sensitīvos datus. 

Man izstāstīja, ka citas iestādes var paprasīt informāciju par mani. 

ZELDA var iestādēm iedot manus personas datus un sensitīvos datus. 

Iestādes rūpēsies, lai mani personas dati un sensitīvie dati ir drošībā. 

 

 Paraksts _____________________________________ 
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28. pielikums 

 

Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta risku novēršanas pasākumu plāns 
 

N.P.K. Riska apraksts Riska 

varbūtība 

(reti, 

gandrīz 

droši, 

iespējams) 

Riska 

līmenis 

(zems, 

vidējs, 

augsts) 

Pasākumi risku novēršanai vai mazināšanai Atbildīgā persona 

 Vadības risks     

1. Izmaiņas atskaišu 

sagatavošanas un 

iesniegšanas laika grafikā 

iespējams vidējs Projekta vadītājs informē LM un vienojas par atskaišu 

iesniegšanas termiņiem. 

Projekta vadītājs un reģionālie koordinatori regulāri 

iepazīstas ar projekta progresu, speciālistu darba apjomu, 

darba izpildes termiņiem, kā arī rīko darba sanāksmes.  

Projekta vadītājs 

un savas 

kompetences 

ietvaros reģionālie 

koordinatori 

 Personāla riski     

2. Personāla mainība – 

komandas konfliktu vadība 

iespējams vidējs Projekta vadītājs un reģionālie koordinatori aktīvi iesaistās 

darbinieku darba organizēšanā un nepieciešamās 

darbinieku savstarpējās komunikācijas nodrošināšanā, 

t.sk., regulāru sanāksmju organizēšanā, lai atrisinātu 

Projekta vadītājs 

un savas 

kompetences 

ietvaros reģionālie 
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neskaidros jautājumus. Darbinieku nomaiņa tiks veikta 

tikai ar LM rakstveida atļauju, ņemot vērā, ka jaunajiem 

speciālistiem jāatbilst iepirkuma nolikumā speciālistiem 

izvirzītajām prasībām. 

koordinatori 

3. Personāla mainība - citu 

iemeslu dēļ 

iespējams vidējs Apmācību iespējas tiek nodrošinātas visā 

izmēģinājumprojekta laikā (lai jaunie darbinieki varētu 

sākt darbu, izmantojot darbā nepieciešamās metodes), 

darba līgumā tiks paredzēts nosacījums, ka darbiniekam 

jāpiedalās visās RC ZELDA organizētajās apmācībās un 

kovīzijās. Gadījumos, kad darbinieks ir ieguvis zināšanas 

izglītības kursos, bet nav uzsācis darbu un bez objektīvi 

pamatotiem iemesliem izbeidz darba tiesiskās attiecības ar 

RC ZELDA, darba līgumā ietverts darbinieka pienākums 

kompensēt RC ZELDA ieguldītos līdzekļus apmācības 

nodrošināšanā. 

Projekta vadītājs 

un savas 

kompetences 

ietvaros reģionālie 

koordinatori 

4. Datu drošības un 

konfidencialitātes 

neievērošana 

iespējams vidējs Līgumos ar izmēģinājumprojektā iesaistītajiem 

speciālistiem tiks norādīts detalizēts pienākumu un 

atbildības sfēru sadalījums, kā arī noteikumi par datu 

aizsardzības jautājumiem, ar uzsvaru uz konfidencialitāti 

un datu aizsardzības principiem, saskaņā normatīvajiem 

aktiem; 

Izmēģinājumprojekta laikā projekta vadītājs un reģionālie 

koordinatori atgādinās par datu drošību un 

konfidencialitāti, sekos līdzi, kā speciālisti to ievēro.  

Projekta vadītājs 

un savas 

kompetences 

ietvaros reģionālie 

koordinatori 

 Finanšu riski     

5. Nepareizi saplānota finanšu 

plūsma 

reti vidēja Pretendents rūpīgi veiks darba samaksas un citu izdevumu 

plānošanu, par ko informēs LM. 

Projekta vadītājs 

un grāmatvedis 

6. Normatīvo aktu par reti zema Ņemot vērā RC ZELDA iepriekšējo pieredzi, pirms darbu Projekta vadītājs 
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nodokļiem un finansēšanu 

neievērošana 

 

uzsākšanas tiks izvērtēta darbu izpildes nodrošināšanai 

nepieciešamā spēkā esošā aktuālā likumdošana. 

un grāmatvedis 

7. Inflācijas dēļ mainījušās 

cenas par precēm 

/pakalpojumiem 

iespējams vidēja Ņemot vērā, ka izmēģinājumprojekts ir plānots 24 mēnešu 

garumā un cenu izpēte tiek veikta vairāk nekā pusgadu 

pirms izmēģinājumprojekta uzsākšanas, ir iespējamas cenu 

izmaiņas. Ja kādam no pakalpojumiem vai precēm būtiski 

mainīsies cena, tad tiks vērtēta iespēja izmantot 

neparedzēto izdevumu kategorijā paredzēto finansējumu, 

iepriekš par to vienojoties ar LM. 

Projekta vadītājs 

8. Kļūdaini veiktas uzskaites 

vai grāmatojumu risks 

iespējams zema Kļūdaini veiktas uzskaites vai grāmatojuma risks 

vērtējams kā zems.  RC ZELDA grāmatvedības datu 

uzskaitei izmanto programmu Tildes Jumis. Projektu 

finanšu atskaites vienmēr tiek salīdzinātas ar 

grāmatvedības programmas kontu izrakstu. Turklāt reizi 

gadā ir paredzēta neatkarīga finanšu revidenta pārbaude. 

Projekta vadītājs 

un grāmatvedis 

 Juridiskie riski     

9. Līgumsaistību 

neievērošana 

iespējams vidēja Līguma izpildes laikā projekta vadītājs sekos līdzi, kas ir 

ierakstītas līgumā gan par atskaišu iesniegšanas termiņiem, 

gan par izmēģinājumprojekta rezultātu prezentēšanu, gan 

par atskaišu iesniegšanas kārtību utt. Lai tiktu ievērotas 

visas līgumsaistības (gan ar LM, gan citiem pakalpojumu 

sniedzējiem), uzsākot izmēģinājumprojekta izpildi, tiks 

sagatavots līguma nosacījumu izpildes grafiks, kurš tiks 

saskaņots ar LM. 

Projekta vadītājs 

10. Normatīvā regulējuma 

maiņa 

iespējams zema Līguma izpildes laikā projekta vadītājs sekos līdzi 

normatīvo aktu izmaiņām, kas var ietekmēt 

izmēģinājumprojekta īstenošanu, piemēram, izmaiņas MK 

Projekta vadītājs 
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noteikumos Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu 

sniedzējiem” u.c.. 

 Īstenošanas riski    

11. Slikta informācijas aprite iespējams vidēja Projekta vadītājs un reģionālie koordinatori, organizējot 

darba grupu sanāksmes, nodrošinās, ka visi darbinieki ir 

informēti par izmēģinājumprojekta īstenošanas gaitu, 

problēmām. LM tiks informēta par visiem 

izmēģinājumprojekta īstenošanas procesiem. 

Projekta vadītājs 

un savas 

kompetences 

ietvaros reģionālie 

koordinatori 

12. Ētikas prasību 

neievērošana 

iespējams vidējs Ētikas problēmu risināšana tiek nodrošināta, izmantojot:  

1. individuālās supervīzijas, regulāras 

izmēģinājumprojekta komandas sapulces (kovīzijas), kur, 

ja nepieciešams, tiks apspriestas ētikas problēmas, kā arī 

individuālās konsultācijas ar projekta vadītāju. 

2. sapulces ar LM, kur, ja nepieciešams, tiek apspriestas 

radušās ētikas problēmas, kas nav atrisinātas komandas 

sapulcēs, kā arī LM informēšana par izrunātajām un 

atrisinātajām ētikas problēmām. 

Projekta vadītājs 

un savas 

kompetences 

ietvaros reģionālie 

koordinatori 

13. Interešu konflikts 

gadījumos, kad radinieki 

(tuvinieki) tiek nolīgti kā 

atbalsta personas 

reti vidējs 1. Izvairīties no situācijas, ka, par atbalsta personām, darbā 

tiek pieņemti atbalstāmās personas radinieki vai tuvinieki.  

2. Ja tas nav iespējams, izvairīties no situācijas, ka atbalsta 

persona izmēģinājumprojekta ietvaros sniedz atbalstu 

savas ģimenes loceklim, kurš piedalās 

izmēģinājumsprojektā. 

 3.  Ja tas nav iespējams, nodrošināt šajos gadījumos 

papildus kontroli, jo katrs gadījums jāvērtē individuāli. 

Projekta vadītājs 

un savas 

kompetences 

ietvaros reģionālie 

koordinatori 
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14. Atbalstāmo personu 

interešu neievērošana  

 

reti augsts 1. Izmantošana tiks novērsta, izmantojot atbalsta personas 

pakalpojuma sniegšanas procesa uzraudzību (reģionālie 

koordinatori, projekta vadītājs), t.sk., tiešie kontakti ar 

atbalstāmajām personām. 

2. Ja ir aizdomas par atbalstāmās personas izmantošanu, 

tiks veikta izvērtēšana. 

3. Izvērtēšana laikā atbalsta persona tiks atstādināta no 

darba, atbalstāmajai personai tiks piedāvāta cita atbalsta 

persona. 

5. Ja nepieciešams, tiks informēts LM. 

Projekta vadītājs 

un savas 

kompetences 

ietvaros reģionālie 

koordinatori 

15. Atbalstāmā persona 

pārtrauc līgumu 

 

reti vidējs Reģionālais koordinators un atbalsta persona meklē jaunu 

izmēģinājumprojekta dalībnieku 

Izmēģinājumprojektā ir paredzēta iespēja atbalstāmajai 

personai atgriezties izmēģinājumprojektā. 

Reģionālie 

koordinatori  

16. Attiecībās starp atbalsta 

personu un atbalstāmo 

personu vairs nav uzticības  

iespējams vidējs 1. Iemeslu identificēšana, izmantojot supervīzijas, 

kovīzijas un individuālas tikšanās. 

2. Ja ir iespējams, atbalstāmajai personai tiks piedāvāta 

cita atbalsta persona. 

Reģionālie 

koordinatori 

17. Atbalsta persona atsakās 

strādāt ar konkrētu 

atbalstāmo personu 

 

iespējams vidējs 1. Iemeslu identificēšana, izmantojot supervīzijas, 

kovīzijas un individuālas tikšanās.  

2. Ja ir iespējams, atbalstāmajai personai tiks piedāvāta 

cita atbalsta persona. 

Reģionālie 

koordinatori 
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18. Konfliktsituācija starp 

atbalsta personu un 

atbalstāmās personas 

dabisko atbalsta loku 

iespējams vidējs 1. Iemeslu identificēšana, izmantojot individuālas un 

kopīgas tikšanās; kā arī supervīzijas un kovīzijas atbalsta 

personai. 

2. Atbalstāmās personas interešu identificēšana attiecībā 

uz konkrēto konfliktsituāciju, izmantojot kopīgas tikšanās. 

3. Attiecīgu risinājumu meklēšana, ņemot vērā, 

atbalstāmās personas intereses un vēlmes.  

Reģionālie 

koordinatori 

 


