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Juridiskās palīdzības saņēmēji 

(01.03.2017.-24.10.2017.) 

– 145 lietās sniegtas 395 konsultācijas 

– Tiešā mērķa grupa: 83 personas ar garīga rakstura traucējumiem. No tām: 

– 23 personas ar intelektuālās attīstības traucējumiem; 

– 59 personas ar psihiskām saslimšanām; 

– 1 persona ar garīga rakstura traucējumiem 

– Netiešā mērķa grupa: 62 personas. No tām: 

– 39 personu ar garīga rakstura traucējumiem tuvinieki; 

– 12 dažādas valsts un pašvaldību iestādes; 

– 11 citas personas (paziņas, aizgādņi, kaimiņi, advokāti utt.) 



Juridiskās palīdzības saņēmēji 

(01.03.2017.-24.10.2017.) 
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Juridiskās palīdzības saņēmēji 

(01.03.2017.-24.10.2017.) 
Reģionālais sadalījums 

Rīga Kurzeme Zemgale Vidzeme Latgale nezināms 



2017. gadā sniegtās juridiskās 

konsultācijas (01.03.- 24.10.2017.) 
Tēmas Lietas  Konsultācijas 

Tiesības uz rīcībspēju 30 89 

Cieņa pret dzīvesvietu un ģimeni 17 80 

Tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību 17 40 

Tiesības uz patstāvīgu dzīvi sabiedrībā 15 35 

Tiesības uz pieeju tiesai 14 37 

Tiesības uz pienācīgu dzīves līmeni un sociālo aizsardzību  13 22 

Tiesības uz veselību 11 18 

Tiesības uz brīvību un drošību 7 15 

Necilvēcīgas izturēšanās aizliegums 4 21 

Tiesības uz darbu un nodarbinātību 3 3 

Tiesības uz brīvu pārvietošanos un pilsonību 2 4 

Individuālā pārvietošanās 1 12 

Tiesības uz dzīvību 1 4 

Tiesības uz vienlīdzību 1 1 

Tiesības uz vārda brīvību 1 1 

Tiesības uz izglītību 1 1 

Cits 7 12 

Kopā 145 395 



Aktuālākās problēmas  

1. Rīcībspējas ierobežošana 

2. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamība  

3. Juridiskās palīdzības pieejamība 

4. Somatiskās veselības aprūpes pieejamība 

5. Tiesības uz brīvību un drošību 



1. Rīcībspējas ierobežošana 

– Trūkst alternatīvas rīcībspējas ierobežošanai: 

– Rīcībspējas ierobežošana nevis kā pēdējais, bet vienīgais mehānisms, ko izmantot 

– Nenodrošina nepieciešamo atbalstu 

– Prezumē, ka pieņemtie lēmumi kaitēs personas tiesībām un interesēm 

– Nerisina problēmas 

– Kas būtu nepieciešams:  

– Iepriekš paustās gribas mehānisma izstrāde veselības aprūpē 

– Pilnvaras izsniegšana bez rīcībspējas ierobežojuma 

– Atbalstītās lemtspējas mehānisms 

– Juridisks mehānisms 

– Atbalsts lēmumu pieņemšanā 

– Darbojas ilgtermiņā 

– Rīcībspēja netiek ierobežota 



2. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

pieejamība 

– Personai jāpielāgojas sociālajam pakalpojumam, nevis pakalpojumu pielāgo 

personas vajadzībām un interesēm 

– Pamatizglītības pieejamība pieaugušajiem 

– Nodarbinātība: 

– Nav mazkvalificētu darbu – vienīgā izvēle ir dienas centrs 

– Nodarbinātības valsts aģentūra: 

– Kursu pieejamība personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem; 

– Diskriminējoša un aizskaroša attieksme 

 



3. Juridiskās palīdzības pieejamība 

– Ja nav maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss, valsts nodrošināta 

juridiskā palīdzība nav pieejama 

– Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības kvalitāte bieži nav apmierinoša 

(aizspriedumi, zināšanu trūkums par personām ar garīga rakstura traucējumiem) 

– Kritiska situācija administratīvajā procesā 

– Personām, kuras dzīvo ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās 

juridiskā palīdzība ir praktiski nepieejama 

– Tiesas procesos nav saprātīgu pielāgojumu personām ar garīga rakstura 

traucējumiem 



4. Somatiskās veselības aprūpes 

pieejamība 

– Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca: 

– Personām nav ģimenes ārsta; 

– Iznākot no slimnīcas, persona nav informēta par ģimenes ārstu un tā nepieciešamību; 

– Izmeklējumi un ārstniecība jāapmaksā pašiem. 

– Stomatoloģiskās aprūpes pieejamība: 

– Palīdzības apjoms atkarīgs no pašvaldības; 

– Personu stomatoloģiskā veselība ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas 

institūcijās ir katastrofāla 

 



5. Tiesības uz brīvību un drošību 

– CPT: jābūt skaidram juridiskam mehānismam kā ierobežot brīvību ilgstošas 

sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās 

– CRPD: brīvības ierobežošana institūcijās nav pieļaujama 

– Brīvais un slēgtais režīms institūcijās: 

– Vai var ierobežot brīvību, ja persona atrodas brīvprātīgi 

– Kādu piekrišanu ir sniegušas personas ar smagiem un ļoti smagiem intelektuālās 

attīstības traucējumiem 

– Bieži patvaļīgi noteikti 

– Izmanto kā sodīšanas līdzekli 

– Nav rakstveidā noformēti 



Tiesvedības 
– Par pacienta informēto piekrišanu ārstniecībai: 

– ārsts mainījis diagnozi neinformējot par to vecākus; 

– Pamatojoties uz mainīto diagnozi, bērns ievietots slimnīcā un ārstēts atbilstoši 

uzstādītajai diagnozei. 

– Kompensācijas piešķiršana par transporta pakalpojumiem: 

– Šobrīd saņem tikai personas, kurām ir kustību traucējumi; 

– Personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras nevar izmantot sabiedrisko 

transportu, kompensāciju nevar saņemt. 

– Invaliditātes pensijas piešķiršana par periodu, kad persona nav bijusi sociāli 

apdrošināta noteiktajam riskam. 

– Dumpe pret Latviju (ECT lieta nr. 71506/13) 



 

Paldies par uzmanību! 

A. Mazapša: annija@zelda.org.lv 

www.zelda.org.lv 

67442828, 22062460 

 

Projektu nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/051/02 “Atbalsts cilvēkiem ar garīga rakstura 

traucējumiem patstāvīgai dzīvei sabiedrībā” finansiāli atbalsta Sabiedrības 

integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
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