
Aktuālākie tiesību un interešu aizsardzības jautājumi cilvēkiem ar garīga 

rakstura traucējumiem 

 

Laika periodā no 2016. gada 1. jūnija līdz 31. oktobrim biedrība “Resursu centrs 

cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” (turpmāk-RC ZELDA) īstenoja 

Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk-SIF) atbalstītu un Latvijas valsts budžeta 

līdzekļiem finansētu projektu “Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem 

pašnoteikšanās stiprināšanu” (turpmāk-Projekts). Projekta mērķis bija nodrošināt 

bezmaksas juridisko palīdzību cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un viņu 

tuviniekiem, kā arī analizēt konstatētās problēmas, informējot par tām sabiedrību un 

atbildīgās valsts un pašvaldību iestādes.  

 

Iepriekš norādītajā laika periodā 103 lietās sniegtas 448 konsultācijas.
1
 No tām 68 

lietās pie RC ZELDA vērsušās sievietes, bet 35 - vīrieši. Atšķirības, iespējams, 

izskaidrojamas ar to, ka sievietes aktīvāk meklē palīdzību krīzes situācijās un cenšas 

risināt savas problēmas. Savukārt cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem biežāk 

vēršas pēc palīdzības, nekā viņu tuvinieki. Proti, cilvēki ar garīga rakstura 

traucējumiem vērsušies RC ZELDA 67 lietās. No tām 44 gadījumos tie bijuši cilvēki 

ar psihiskām saslimšanām un 23 – cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem.  

 

 

                                                           

 
Publikācija “Aktuālākie tiesību un interešu aizsardzības jautājumi cilvēkiem ar garīga rakstura 

traucējumiem” ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem. Par publikācijas “Aktuālākie tiesību un interešu aizsardzības jautājumi cilvēkiem 

ar garīga rakstura traucējumiem” saturu atbild biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem 

traucējumiem “ZELDA””. 

 
1
 Ņemot vērā, ka vienai personai var būt sniegtas vairākas konsultācijas par dažādiem jautājumiem, 

lietu skaits un unikālo personu skaits, kuras vērsušās RC ZELDA pirmo reizi, ir atšķirīgs. Tādējādi 

konsultācijas sniegtas 75 personām, no kurām 40 bija personas ar garīga rakstura traucējumiem, 18 

personu ar garīga rakstura traucējumiem tuvinieki un 17 bija citas personas, kuras pārstāvēja dažādas 

valsts un pašvaldību institūcijas. 
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1. attēls – Personu, kurām sniegtas juridiskās konsultācijas RC ZELDA, sadalījums atbilstoši 

traucējumu raksturam un radniecībai 

 

Cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem retāk paši vēršas pēc palīdzības. Īpaši 

tas attiecas uz tām personām, kurām ir smagi vai ļoti smagi intelektuālās attīstības 

traucējumi. Līdz ar to, viņu tiesības un intereses biežāk pārstāv tuvinieki. 

 

Lielākoties pēc juridiskajām konsultācijām vēršas latviski runājošie (79 pret 24 

krieviski runājošajiem) un aktīvāki ir Rīgā deklarētie iedzīvotāji. Attiecīgi no Rīgas 

RC ZELDA vērsušās 58 personas, bet no pārējās Latvijas – 45 (no Zemgales-18, no 

Vidzemes-11, no Latgales-8, no Kurzemes-4, nav zināms-4). Iespējams, tas saistīts ar 

to, ka RC ZELDA birojs atrodas Rīgā, tādēļ arī ir vieglāk pieejams Rīgā un tās 

apkārtnē dzīvojošajiem. Neskatoties uz to, RC ZELDA sniedz ne tikai konsultācijas 

tikšanās laikā, bet arī pa tālruni un sarakstoties. 

 

Vidēji katru mēnesi tiek sniegtas 89,6 konsultācijas. Konsultācijas ietver ne tikai 

mutiskas sarunas par iespējamiem risinājumiem, bet arī iesniegumu rakstīšanu, 

pieteikumu sagatavošanu, tiesību un interešu pārstāvību valsts un pašvaldību 

institūcijās un atbalsta sniegšanu lēmumu pieņemšanā. 

 

 
2. attēls-laika periodā no jūnija līdz oktobrim sniegtās konsultācijas.  

Sadalījums pa mēnešiem. 

 

Personām aktuālākais jautājums Projekta ietvaros bija ar rīcībspēju saistītie jautājumi, 

kas ietver konsultācijas par pieejamiem alternatīvajiem mehānismiem un pieteikumu 

sagatavošanu par rīcībspējas ierobežojumu noteikšanu, pārskatīšanu vai atcelšanu. 

Savukārt otrs aktuālākais jautājums bija saistīts ar personas tiesībām uz privāto dzīvi.  

Konkrētā jautājuma ietvaros īpaši nepieciešams izcelt vecāku ar garīga rakstura 

traucējumiem tiesības audzināt savus bērnus, pieejamie atbalsta pakalpojumi un 

aizsardzības mehānismi. Trešā aktuālo jautājumu grupa bija saistīta ar personas 

tiesībām uz pienācīgu dzīves līmeni un individualizēti pielāgotu sociālo pakalpojumu 

pieejamību, kas ir cieši saistīta ar personas tiesībām uz patstāvīgu dzīvi sabiedrībā.
2
 

                                                           
2
 Publikācijā izmantoti anonimizēti lietu apraksti, mainot personu datus. Tāpat lietu aprakstos apkopoti 

faktiskie apstākļi no vairākām lietām, lai novērstu personas identifikācijas iespējas. Jāņem vērā, ka daļa 

no personām, kuras minētas lietu aprakstos, turpina saņemt sociālos pakalpojumus.  
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Tēma Lietas Konsultācijas 

Rīcībspēja 19 73 

Privātās dzīves neaizskaramība 16 126 

Tiesības uz pienācīgu dzīves līmeni un sociālo 

aizsardzību 14 19 

Patstāvīga dzīve un iekļaušanās sabiedrībā 11 43 

Tiesības uz taisnīgu tiesu 8 14 

Tiesības uz darbu 5 47 

Tiesības uz veselību 5 41 

Deinstitucionalizācija 4 18 

Necilvēcīgas izturēšanās aizliegums 3 8 

Tiesības uz brīvību un drošību 3 6 

Tiesības uz brīvu pārvietošanos un pilsonības izvēli 2 14 

Diskriminācijas aizliegums 2 5 

Laba pārvaldība 2 3 

Tiesības uz izglītību 1 1 

Citi 8 30 

Kopā 103 448 

 

1. Tiesības uz rīcībspēju 

 

1.1.  2013. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Civillikumā un Civilprocesa 

likumā, paredzot trīs būtiskas principu izmaiņas attiecībā uz rīcībspējas institūtu. 

Pirmkārt, no Civillikuma 357. panta izriet, ka rīcībspēju var ierobežot tikai galējas 

nepieciešamības gadījumā. Tādējādi faktiski pirms vērsties tiesā par rīcībspējas 

ierobežojumu noteikšanu, personai, kura lūdz noteikt ierobežojumus, būtu jāpierāda, 

ka citu mazāk ierobežojošu līdzekļu izmantošana nenodrošina pietiekamu personas 

tiesību un interešu aizsardzību. Tātad būtu jāizmanto alternatīvie tiesību un interešu 

aizsardzības līdzekļi. Par tādiem var uzskatīt: 

o pilnvaras izsniegšanu 

o nākotnes pilnvarojuma izsniegšanu un 

o pagaidu aizgādnības nodibināšanu 

o liegumu ierakstīšanu dažādos publiskos reģistros (piemēram, 

zemesgrāmatā) 

o ierobežojumu noteikšanu attiecībā uz privātpakalpojumu izmantošanu 

(piemēram, konta limita noteikšana bankā, tālruņa izmantošanas 

ierobežojumi, u.c.) 

o patērētāju tiesību aizsardzības mehānismus (piemēram, tiesības atgriezt 

preci pārdevējam 14 dienu laikā no tās iegādes). 

 

RC ZELDA ieskatā viens no efektīvākajiem alternatīvajiem mehānismiem būtu 

atbalsts lēmumu pieņemšanā. Konkrētā mehānisma darbības principi ir ļoti vienkārši 

– cilvēkam tiek sniegta vispusīga informācija lēmuma pieņemšanai. Turklāt ir 

jāpastāv uzticības pilnām attiecībām starp personu, kura sniedz atbalstu un personu, 

kurai atbalsts tiek sniegts.
3
 Tieslietu ministrija (TM) bieži uzsver, ka tas ir sociāls 
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 Aizgādņa iecelšanai pastāv atšķirīgi principi, un ne vienmēr personas viedoklis tiek ņemts vērā.  



pakalpojums, nevis juridisks rīcībspējas īstenošanas mehānisms un TM ieskatā jau 

šobrīd pastāv vairāki sociāli pakalpojumi, kas ir pielīdzināmi atbalsta sniegšanai 

lēmumu pieņemšanā.
4
 Tomēr šāds viedoklis nav pamatots vairāku iemeslu dēļ.  

1) sociālie pakalpojumi ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personas sociālās 

funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu viņas 

iekļaušanos sabiedrībā.  

2) sociālo pakalpojumu klāsts ir atšķirīgs katrā pašvaldībā un ir tieši atkarīgs no 

katrā konkrētā pašvaldībā pieejamiem finanšu līdzekļiem. Tikai daži 

pakalpojumi, kā, piemēram, trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusa 

piešķiršana, garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsts, aprūpe mājās ir 

kopīgi visās pašvaldībās. Tomēr neviens no šiem pakalpojumiem nav tieši 

vērsts uz atbalsta sniegšanu lēmumu pieņemšanā.  

3) lai saņemtu sociālos pakalpojumus, kas izveidoti pēc pašvaldības iniciatīvas, 

personai ir jaatbilst noteiktiem kritērijiem, kas bieži vien ir saistīti ar konkrētu 

ienākumu līmeni. Piemēram, personai obligāti jābūt trūcīgas vai 

maznodrošinātas personas statusam. Ja personai šāda statusa nav, tai nav 

tiesības saņemt nevienu no sociālajiem pakalpojumiem (izņemot krīzes 

situācijās).  

4) Tomēr pats būtiskākais ierobežojums attiecībā uz sociālo pakalpojumu 

izmantošanu kā juridisku atbalsta mehānismu ir tā ierobežotība laikā. Proti, 

sociālais pakalpojums tiek piešķirts uz noteiktu laiku, piemēram, trīs vai 

sešiem mēnešiem. Pēc noteiktā termiņa beigām personai, atbilstoši pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem, vai nu pakalpojums vairs nepienākas, vai ir 

atkārtoti jāvēršas sociālajā dienestā, lai pakalpojuma sniegšanu pagarinātu. 

Turklāt pat, ja pakalpojums tiek pagarināts, nav garantijas, ka pakalpojumu 

sniegs tā pati persona, kas iepriekš.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No iepriekš minētās lietas redzams, ka faktiski ir mēģināts aizstāt aizgādņa neesamību 

ar ģimenes asistenta pakalpojuma piešķiršanu. Nepieciešams uzsvērt, ka sociālā 
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 Piemēram, asistents, ģimenes asistents, aprūpe mājās u.c. 

Lieta nr. 1 

 

RC ZELDA vērsās K.L., kurai ar 1995. gada tiesas nolēmumu atņemta 

rīcībspēja. Atbilstoši Civillikuma prasībām K.L. aizgādnis vērsās tiesā, lai 

pārskatītu noteiktos rīcībspējas ierobežojumus. Tiesa pieteikumu apmierināja. 

Neilgi pēc tam K.L. atteicās no aizgādņa un pati atkārtoti vērsās tiesā ar lūgumu 

pārskatīt noteiktos rīcībspējas ierobežojumus. Iepriekš noteiktie rīcībspējas 

ierobežojumi tika pārskatīti, tos nedaudz samazinot. Neskatoties uz to, K.L. pati 

nevarēja veikt maksājumus, slēgt darījumus, pieņemt lēmumus par sev piederošo 

nekustamo īpašumu, kā arī vērsties valsts un pašvaldību institūcijās.  

Pēc tiesas sprieduma spēkā stāšanās bāriņtiesa nevarēja K.L. atrast jaunu 

aizgādni, tādējādi K.L. bija noteikti rīcībspējas ierobežojumi, bet nebija neviena 

cilvēka, kurš viņas vietā rīcībspēju varētu īstenot. Sociālais dienests piešķīra 

ģimenes asistenta pakalpojumu. Ģimenes asistents palīdzēja veikt maksājumus 

un apgūt jaunas dzīves prasmes, kas ir būtiskas, dzīvojot patstāvīgi. Tomēr 

pakalpojums bija piešķirts uz sešiem mēnešiem un pēc šī perioda beigām 

pakalpojums tika piešķirts atkārtoti, bet jau samazinātā apmērā. 



pakalpojuma mērķis ir atjaunot vai uzlabot personas sociālās funkcionēšanas spējas. 

Tādējādi pēc konkrēto mērķu sasniegšanas, sociālais pakalpojums tiek pārtraukts. 

Savukārt atbalsts lēmuma pieņemšanā personai var būt nepieciešams visa mūža 

garumā un tas nevar būt atkarīgs no sociālā dienesta spējām nodrošināt pakalpojumu. 

Turklāt atbalsts lēmumu pieņemšanā ir saistīts tieši ar rīcībspējas īstenošanu, nevis ar 

liegumu noteikšanu rīcībspējas īstenošanai. Tādējādi tam ir jābūt juridiskam 

mehānismam, kuru varētu piemērot kā alternatīvu rīcībspējas ierobežošanai.  

 

1.2. Otrkārt, Civillikuma 357. pants un Civilprocesa likuma 268. pants skaidri 

paredz, ka vairs nav iespējams atņemt pilnībā. Tādējādi var būt ierobežojumi tikai 

noteiktās jomās un atsevišķas tiesības ierobežot nedrīkst. 

 

Nosakot rīcībspējas ierobežojumus, lielākajā daļā gadījumā uzskaita visus 

ierobežojumus, kas minēti Civilprocesa likuma 268. panta otrajā daļā, proti, 

maksājumu izdarīšana un saņemšana, darījumu slēgšana, rīcība ar mantu un tās 

pārvaldība, komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana. Atsevišķos 

spriedumos parādās vai nu tikai atsevišķas no šīm jomām, vai specifiskāks 

uzskaitījums.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdodot pilnvarojumu un piešķirot kādai citai personai tiesības rīkoties mūsu vietā, 

mēs vēlamies ievērot īpašu piesardzību, un rūpīgi uzskaitām ne tikai jomas, bet arī 

specifiskas darbības, kuras kādai citai personai būs tiesības veikt. Pilnvarotājam ir 

likumīgas iespējas un tiesības kontrolēt pilnvarnieka rīcību, prasot arī atlīdzināt 

kaitējumu, ja tāds ir nodarīts.  

 

Tāda pati rūpība un uzmanība būtu jāievēro arī attiecībā uz rīcībspējas ierobežojumu 

noteikšanu, ņemot vērā, ka rīcībspējas institūta grozījumu būtība bija paredzēt iespēju 

noteikt specifiskus un konkrētiem lietas apstākļiem atbilstošus tiesību ierobežojumus. 

Jo īpaši jāņem vērā tas, ka atšķirībā no pilnvarotāja, personai, kurai tiek ierobežota 

rīcībspēja, nav pašai tiesības rīkoties konkrētajās jomās. Turklāt viņas iespējas 

aizsargāt savas tiesības un intereses būs stipri ierobežotas, ne tikai tādēļ, ka būs 

sākotnēji jāvēršas bāriņtiesā, bet arī personai, tai esošo garīga rakstura traucējumu dēļ, 

Lieta nr. 2 

 

I.D. vērsās tiesā ar lūgumu noteikt savam dēlam K.D. rīcībspējas ierobežojumus. 

Pieteikumā bija ietverts tāds jomu uzskaitījums, kā minēts Civillikumā: 

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. 

Tiesas spriedums stājās spēkā un bāriņtiesa iecēla I.D. par aizgādni. Lai varētu 

saņemt K.D. pienākošos invaliditātes pensiju, I.D. vērsās bankā, lai atvērtu kontu 

un saņemtu norēķinu karti. Tomēr šāds pakalpojums I.D. tika atteikts, jo tiesas 

spriedumā nebija specifiski paredzēts, ka I.D. ir tiesības pārstāvēt K.D. tiesības 

un intereses bankā, tajā skaitā, lai atvērtu kontu, veiktu darījumus ar kontu un 

saņemtu norēķinu karti. I.D. bija nepieciešams atkārtoti vērsties tiesā, lai 

precizētu tiesas spriedumā minētos ierobežojumus. 



var pastāvēt būtiski komunikācijas ierobežojumi. Neskatoties uz to, tas bieži kalpo par 

iemeslu nevis pievērst īpašu uzmanību, paredzot ļoti specifiskus un konkrētās lietas 

apstākļiem piemērotus ierobežojumus, bet gan nosakot vispārējus un plašus 

ierobežojumus, faktiski padarot personu beztiesisku.   

 

Ierobežojumi nav pieļaujami attiecībā uz personiskām nemantiskām tiesībām. Tomēr 

praksē bieži tiesas nosaka ierobežojumus “personiskajās nemantiskajās tiesībās”. 

Piemēram, tiek ierobežotas personas tiesības pieņemt lēmumus par medicīniskajiem 

jautājumiem, tiesības vērsties valsts un pašvaldību iestādēs, tiesības saņemt 

korespondenci, tiesības noformēt pasi, tiesības noformēt invaliditātes grupu utt.
5
 Šādu 

ierobežojumu noteikšanai ir divi iemesli: 

 daļā tiesu nav skaidrs, ko ietver termins “personiskās nemantiskās tiesības”, 

netiek pētīta likumdevēja griba, nav zināšanu par starptautiskajiem 

cilvēktiesību dokumentiem, jau šobrīd ārpus Civillikuma regulējuma 

pieejamiem mehānismiem u.tml. 

 daļā gadījumā tas pamatots ar alternatīvu mehānismu trūkumu, lai nodrošinātu 

konkrēto tiesību realizāciju, piemēram, iespēju saņemt korespondenci, 

pieteikties sociālajiem un veselības aprūpes pakalpojumiem u. tml. 

Civilprocesa likuma 268. panta trešā daļa ļauj tiesai noteikt ierobežojumu arī citās 

tiesību jomās. Tomēr šīs tiesības nevar izmantot pārlieku plaši un neņemot vērā 

Civillikuma 356.
1
 pantā ietverto aizliegumu ierobežot personiskās nemantiskās 

tiesības. 

 

1.3. Treškārt, atšķirībā no iepriekšējā regulējuma, šobrīd persona pati var vērsties 

tiesā, lūdzot pārskatīt vai atjaunot tās rīcībspēju. Civillikuma regulējumā, kas bija 

spēkā līdz 2011. gada 31. decembrim, persona pati nevarēja vērsties tiesā ar lūgumu 

atjaunot rīcībspēju, turklāt bija nepieciešams pierādīt, ka persona ir izveseļojusies no 

tai esošajiem garīga rakstura traucējumiem. Tādējādi faktiski personai bija jāiesniedz 

tādi pierādījumi, kādus iesniegt bija praktiski neiespējami. Turklāt garīga rakstura 

traucējumu neesamība ne vienmēr ir saistīta ar spēju par sevi parūpēties un nodrošināt 

savu tiesību un interešu aizsardzību. 

 

Lieta nr. 3 

 

D.V. 1983. gadā tika ievietots psihiatriskajā slimnīcā par pretpadomju propagandas 

izplatīšanu. 1986. gadā viņam atņēma rīcībspēju un 1988. gadā viņam atcēla 

piemēroto medicīniska rakstura piespiedu līdzekli un atbrīvoja no psihiatriskās 

slimnīcas. 1990. gadā D.V. tika reabilitēts par viņam inkriminētajiem noziedzīgajiem 

nodarījumiem un viņš tika atzīts par politiski represētu personu. Tomēr reabilitācija 

neskāra ne jautājumu par rīcībspējas atjaunošanu, ne arī datu izslēgšanu no ar 

noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra (t.i. psihiatriskās uzskaites). Līdz pat 

2013. gada 1. janvārim nebija iespējas atjaunot rīcībspēju, jo ne aizgādnis, ne arī 

bāriņtiesa nebija gatavi iesniegt tiesā pieteikumu par rīcībspējas atjaunošanu.  

Savukārt, izmantojot jauno rīcībspējas institūta regulējumu, RC ZELDA palīdzēja 

sastādīt pieteikumu tiesai par rīcībspējas atjaunošanu un pārstāvēja D.V. intereses 

tiesā. Tiesā netika vērtēti D.V. esošie garīga rakstura traucējumi un netika arī veikta 

                                                           
5
 Atsevišķos gadījumos tiek ierobežotas arī tiesības vērsties kontaktēties ar citām fiziskām personām 

vai pieņemt jebkādus lēmumus, kas ir faktiski pielīdzināms pilnai rīcībspējas atņemšanai. Turklāt nav 

skaidrs, kā praksē šāds ierobežojums tiktu īstenots. Papildus tam ir jautājums par prokurora 

līdzatbildību, kurš nav izvērtējis ierobežojuma tiesiskumu. 



tiesu psihiatriskā ekspertīze, uzskatot, ka lietā iesniegtie pierādījumi pietiekami 

apliecina D.V. spēju parūpēties par sevi un savām interesēm. 

 

Tādējādi spēkā esošais regulējums dod lielākas iespējas atjaunot rīcībspēju, vērtējot 

personas spējas un prasmes. Tomēr šis mehānisms noteikti tiktu izmantots biežāk, ja 

būtu pietiekamas un piemērotas alternatīvas, kuras piemērot rīcībspējas ierobežojumu 

vietā.  

 

2. Tiesības uz privāto dzīvi 

 

Personu ar garīga rakstura traucējumiem tiesības uz ģimenes dzīvi parasti ietver sevī 

vairākus aspektus: 

– tiesības uz ģimenes dzīvi to tradicionālā izpratnē, proti, tiesības veidot 

ģimeni, tiesības tikt uzskatītai par ģimeni (īpaši, ja nav noslēgta laulība, 

bērnu audzina viena vecāka ģimenē, vai ir viendzimuma pāris), tiesības 

radīt bērnu, tiesības audzināt bērnu (kas ietver sevī tiesības noteikt bērna 

dzīvesvietu, mācību iestādi un pieņemt citus bērna dzīvē būtiskus lēmumus) 

utt.  

– tiesības uz privāto dzīvi, kas paredz, ka ne valsts (tajā skaitā arī 

pašvaldības), ne kāda cita persona nevar iejaukties personas privātajā un 

ģimenes dzīvē. 

– tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi un diskriminācijas aizliegums, kas faktiski 

paredz, ka pret cilvēkiem, kuri atrodas vienādā situācijā, ir jāizturas vienādi, 

bet pret cilvēkiem, kuri ir dažādās situācijās, ir jāizturas dažādi.  

 

Pēdējo gadu laikā arvien aktuālāks kļūst jautājums par personas ar garīga rakstura 

traucējumiem tiesībām audzināt savus bērnus. Līdz 2011. gada 31. decembrim šīs 

tiesības bija cieši saistītas ar personas rīcībspēju. Bija izveidota prakse, ka personai, 

kurai ir garīga rakstura traucējumi, tiek atņemta rīcībspēja, lai vieglāk būtu atņemt 

aizgādības tiesības un nodot bērnu adopcijai.   

 

Iemesli, kādēļ vecākiem ar garīga rakstura traucējumiem tiek pārtrauktas aprūpes 

tiesības pār bērniem ir dažādi, tomēr lielākajā daļā gadījumu vecāki nonākuši šādā 

situācijā, jo tiem trūkst nepieciešamā praktiskā un emocionālā atbalsta bērnu 

audzināšanā. RC ZELDA arī ir nonākušas dažas lietas, kurās bērns no mātes tiek 

šķirts uzreiz pēc dzimšanas, jo māte dzīvo ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un tur 

esošā vide nav piemērota bērna audzināšanai. Kaut arī tās ir tikai dažas lietas, tomēr 

šādu gadījumu skaits noteikti ir daudz lielāks, īpaši ņemot vērā, ka ikvienam ir 

tiesības uz ģimenes dzīvi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lieta nr. 4 

 

G.L. ir noteikta diagnoze šizofrēnija. Viņai ir trīs bērni, kurus viņa audzina pati. 

Bāriņtiesa, uzskatot, ka G.L. nespēj parūpēties par bērniem, centās atņemt 

aizgādības tiesības, tomēr nesekmīgi. 2009. gadā bāriņtiesa iesniedza tiesā 

pieteikumu par rīcībspējas atņemšanu G.L. Kā pamatojumu rīcībspējas 

atņemšanai bāriņtiesa norādīja, ka G.L. nespēj parūpēties par bērniem un viņus 

nepieciešams izņemt no ģimenes. Jānorāda, ka ne no sociālā dienesta, ne arī no 

bāriņtiesas G.L. nesaņēma nekādu atbalstu, lai varētu pati audzināt savus bērnus. 



 

Bērna tiesības un intereses vienmēr ir prioritāras, tādēļ arī tiesības uzaugt ģimenē, 

būtu vērtējamas caur šo perspektīvu. Tas nozīmē, ka vērtējums par vecāku spējām 

parūpēties par bērnu, nevar būt atrauts no vērtējuma par individuāli nepieciešamā 

atbalsta apmēru, kas nodrošinātu bērna attīstībai labvēlīgu vidi ģimenē.  

 

Jo īpaši svarīgi tas ir ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām kontekstā, 

kur tiek uzsvērts, ka invaliditāte nav viena cilvēka problēma, bet ir visas sabiedrības 

atbildība. Pirms bērna izņemšanas no ģimenes ir jāizvērtē visi iespējamie apstākļi un 

alternatīvas bērna ārpusģimenes aprūpei. Bērna nošķiršana no ģimenes var būt tikai kā 

pēdējais līdzeklis un izmantots tikai īpašos apstākļos. Lēmumam par bērna izņemšanu 

no ģimenes savukārt ir jābūt pamatotam ar pietiekami nopietniem un svarīgiem 

apsvērumiem, kas atbilstu bērna vislabākajām interesēm. Apdraudējumam, kādēļ 

bērns jāizņem no ģimenes, ir jābūt reālam un tas ir jākonstatē. Tas vien, ka var 

nodrošināt bērna attīstībai labvēlīgākus apstākļus, kā arī vecāku nedrošā situācija, ko 

var novērst ar citiem mazāk ierobežojošiem līdzekļiem nevar būt par pamatu bērna 

nošķiršanai no ģimenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaut arī iepriekš norādītā lieta ir tikai viens piemērs, kura ietvaros izdevies sasniegt 

pozitīvu rezultātu gan pašai personai, gan bērnam, tomēr jānorāda, ka tas ir smags un 

ilgstošs darba process. Šobrīd piešķirtais finansējums ļauj nodrošināt pakalpojumu 

līdz 2017. gada 31. decembrim, tomēr ir vairāk nekā skaidrs, ka atbalsts gan pašai 

mātei, gan bērnam būs nepieciešams visas dzīves garumā.  

 

Saskaņā ar pētījumiem bērniem, kuru vecākiem ir garīga rakstura traucējumi, ir par 

41-77 procentiem lielāks risks iegūt garīga rakstura traucējumus, nekā veselu vecāku 

bērniem. Turklāt pastāv ļoti liels risks, ka garīga rakstura traucējumi var tikt 

pārmantoti no paaudzes paaudzēs. Augstajai iespējai bērnam saslimt ar garīga 

rakstura traucējumiem ir vairāki iemesli: 

 ģenētiski pārmantoti traucējumi – ja vienam no vecākiem ir garīga rakstura 

traucējumi, tad pastāv iespēja, ka arī bērns ģenētiskā līmenī var pārmantot 

garīga rakstura traucējumus. 

 bioķīmiska pārmantošana – ja sieviete grūtniecības laikā atrodas depresijā 

(piemēram, lieto medikamentus) vai lieto atkarību izraisošas vielas 

Lieta nr. 5 

 

U.S. vērsās RC ZELDA, kad viņa bija grūtniecības sestajā mēnesī. Viņa dzīvoja 

kopmītnēs. Šajā mājā dzīvoja arī cilvēki, kuri lieto alkoholu un narkotikas. 

Regulāri U.S. nonāca konflikta situācijās ar citiem iedzīvotājiem, bet, tā kā viņai ir 

garīga rakstura traucējumi, bieži pēc šādiem konfliktiem viņa tika vesta uz 

psihiatrisko slimnīcu. Viņa zināja, ka negrib palikt dzīvot kopmītnēs. Viņa vēlējās 

pārcelties uz citu dzīvesvietu un dzīvot kopā ar savu bērnu.  

Ņemot vērā iepriekšējo RC ZELDA pieredzi, pastāvēja bažas, ka bērns uzreiz pēc 

piedzimšanas tiks nošķirts no U.S., viņai būs jāatgriežas dzīvot kopmītnēs un viņa 

nesaņems nekādu atbalstu.  

Pateicoties aktīvai RC ZELDA rīcībai, U.S. vēlmei mainīt savu līdzšinējo dzīvi un 

būtiskam sociālā dienestam atbalstam, ir izdevies izveidot multidisciplināru 

atbalsta komandu, kas nodrošina nepieciešamo palīdzību bērna aprūpē. 
 



(piemēram, narkotikas, alkoholu, smēķē), tas var ietekmēt arī bērna 

attīstību. 

 vecāku, bērnu, ģimenes un apkārtējās vides riska faktori – šeit pieskaitāmi 

daudzi un dažādi faktori, piemēram, vecāku un bērnu savstarpējās 

attiecības, sociālā stresa faktori, vecāku veselības stāvoklis, ģimenes sociāli 

ekonomiskais stāvoklis utt. 

 vairāku riska faktoru kopība. 

 

No vienas puses, varētu apgalvot, ka tas ir pietiekams pamats, lai bērnu izņemtu no 

ģimenes, jo acīmredzami nav nodrošināti labvēlīgi apstākļi bērna attīstībai. Turklāt 

šādi apstākļi apdraud arī bērna veselību. Tomēr, no otras puses, – 23-59 procentu 

bērnu „nepārmanto” savu vecāku garīga rakstura traucējumus. Tādējādi ir būtiski 

vērtēt, kādi ir šie iemesli un kāda palīdzība būtu nepieciešama vecākiem un bērniem, 

lai radītu labvēlīgu vidi ģimenē bērna attīstībai. Atbalsta sniegšana ir jāuzsāk ne tikai 

ar brīdi, kad bērns ir piedzimis, bet jau brīdī, kad ģimene sāk plānot grūtniecību. Tas 

palīdz novērst lielu daļu riska faktoru, kas saistīti ar bērna aprūpi un garīgās veselības 

saglabāšanu vecākiem. 

 

3. Tiesības uz pienācīgu dzīves līmeni un sociālo aizsardzību 

 

3.1. Viens no aktuālajiem jautājumiem saistībā ar tiesībām uz pienācīgu dzīves 

līmeni ir saistīts ar tiesībām saņemt invaliditātes pensiju, ja persona ir strādājusi 

algotu darbu, bet no viņas neatkarīgu iemeslu dēļ par viņu nav veiktas sociālās 

apdrošināšanas iemaksas. 

 

1995. gada 2. novembrī Saeima pieņēma likumu “Par sociālo nodokli”. Tā 4. panta 

pirmā daļa paredzēja, ka ikvienas personas darba ienākumi tiek aplikti ar sociālo 

nodokli, neizdalot atsevišķi personas ar invaliditāti. 3. panta 1. un 4. punkts paredzēja, 

ka konkrēto nodokli maksā darba devējs vai pašnodarbināta persona. Savukārt 

atbilstoši 2. pantam, veiktās iemaksas speciālajā sociālās apdrošināšanas budžetā deva 

tiesības saņemt vecuma pensiju, invaliditātes pensiju, apgādnieka zaudējuma pensiju, 

slimības pabalstu, maternitātes pabalstu, bezdarbnieka pabalstu un apbedīšanas 

pabalstu. Tādējādi tika izveidota uz individualizētām iemaksām balstīta sociālās 

apdrošināšanas sistēma. Iestājoties noteiktam apdrošināšanas riskam, personai bija 

tiesības saņemt veiktajām iemaksām atbilstošu finansiālu atbalstu.  

 

Saskaņā ar likuma “Par sociālo nodokli” 5. panta otro daļu sociālo nodokli darba 

devējs un darbinieks maksāja vienādās daļās, tomēr atbildīgs par sociālā nodokļa 

nomaksu bija darba devējs vai pati persona, ja tā bija pašnodarbināta. Līdz ar to, 

ikviena persona bija apdrošināta visiem likumā paredzētajiem sociālajiem riskiem. 

 

1998. gada 1. janvārī stājās spēkā jauns likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu” ar 

kuru likums “Par sociālo nodokli” zaudēja spēku. Brīdī, kad likums “Par valsts 

sociālo apdrošināšanu” stājās spēkā, tā 4. pantā bija uzskaitīti šādi apdrošināšanas 

veidi: pensiju apdrošināšana (attiecinot to tikai uz valsts pensijām), apdrošināšana pret 

bezdarbu, darba negadījumu apdrošināšana, invaliditātes apdrošināšana un 

maternitātes un slimību apdrošināšana. 6.panta pirmā daļa paredzēja, ka “darba 

ņēmēji ir sociāli apdrošināmi atbilstoši visiem sociālās apdrošināšanas veidiem”. 

Tomēr 6. panta otrā daļa īpaši izcēla trīs grupas, paredzot tām atšķirīgu regulējumu: 



1) darba ņēmēji, kuri sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma 

pensiju; 

2) personas, kurām noteikta I invaliditātes grupa; 

3) personas, kurām noteikta II invaliditātes grupa.  

Konkrētā norma paredzēja, ka iepriekš minētās personas ir apdrošināmas šāda veida 

sociālajiem riskiem: 

 pensiju apdrošināšanai; 

 maternitātes un slimību apdrošināšanai; 

 darba negadījumu apdrošināšanai.  

Tādējādi personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu un personas ar invaliditāti 

netika apdrošinātas tādiem sociālajiem riskiem kā bezdarbs un invaliditāte. Tomēr 

jānorāda, ka personu, kuras sasniegušas pensijas vecumu, ienākumi tika pakļauti 

pensijas apdrošināšanai, savukārt personu ar invaliditāti ienākumi netika pakļauti 

invaliditātes apdrošināšanai.  

 

Tajā pašā laikā atbilstoši likuma “Par valsts pensijām” 14. panta pirmā daļa skaidri 

noteica, ka tiesības uz invaliditātes pensiju ir personai: 

 kura sasniegusi 18 gadu vecumu; 

 kura likumā noteiktā kārtībā atzīta par personu ar invaliditāti; 

 kuras invaliditātes cēlonis nav nelaimes gadījums darbā vai 

arodslimība; 

 kurai nav piešķirta vecuma pensija 

 kurai ir vismaz trīs gadu apdrošināšanas stāžs. 

Neskatoties uz to, ka likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 6. panta otrā daļa 

noteica, ka personas ar invaliditāti nav apdrošināmas invaliditātes riskam, pienākums 

iegūt trīs gadu apdrošināšanas stāžu invaliditātes pensijas saņemšanai, netika atcelts.  

 

Vienīgā iespēja, kā persona būtu varējusi iegūt likumā noteikto minimālo 

apdrošināšanas stāžu, bija veikt brīvprātīgās iemaksas. Likuma “Par valsts sociālo 

apdrošināšanu” 12. panta otrā daļa paredz personai tiesības veikt brīvprātīgās 

iemaksas speciālajā sociālajā budžetā. Tomēr laika periodā no 1998. gada 1. janvāra 

līdz 2000. gada 31. decembrim spēkā esošā 12. panta redakcija paredzēja, ka 

brīvprātīgās apdrošināšanas iemaksas iespējams veikt tikai un vienīgi valsts pensiju 

speciālajā budžetā, tādējādi dodot tiesības saņemt valsts vecuma pensiju. Līdz ar to, 

personas, kuras bija nodarbinātas konkrētajā laika periodā, nevarēja pretendēt uz 

invaliditātes pensiju, jo par tām nebija veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas. 

Vienīgā persona, kura varēja veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas bija darba 

devējs, tomēr, ņemot vērā, ka šāds pienākums likumā viņam nebija noteikts, tad 

iemaksas netika veiktas.  

 

Savukārt 2003. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi likuma “Par valsts sociālo 

apdrošināšanu” 6. panta otrajā daļā, paredzot, ka personas, kurām noteikta I vai II 

invaliditātes grupa, tiek pakļautas arī invaliditātes apdrošināšanai. Turklāt likumā “Par 

valsts pensijām” 2002. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi 16. panta trešajā daļā, 

paredzot, ka gadījumā, ja “persona piecus gadus pirms invaliditātes pensijas 

piešķiršanas nav bijusi pakļauta invaliditātes apdrošināšanai, invaliditātes pensija 

piešķirama apmērā, kāds atbilstoši invaliditātes grupai noteikts šā panta pirmās daļas 

2. punktā un šā panta otrajā daļā”. Tādējādi tās personas, kurām pirms 1998. gada 1. 

janvāra bija piešķirta invaliditātes pensija, bet tās nebija veikušas iemaksas sociālās 



apdrošināšanas invaliditātes speciālajā budžetā, invaliditātes pensija tiek pārrēķināta 

atbilstoši likuma “Par valsts pensijām” 16. panta pirmajā daļā paredzētajai kārtībai.  

 

Līdz ar to, ja persona bija ieguvusi tiesības uz invaliditātes pensiju, bet iemaksas 

speciālajā sociālajā budžetā nebija veikusi, tās tiesiskais stāvoklis nepasliktinājās un 

invaliditātes pensija tika pārrēķināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Savukārt, ja 

persona invaliditātes pensiju nebija saņēmusi, bet bija nostrādājusi likuma “Par 

sociālo apdrošināšanu” 6. panta otrajā daļā paredzēto minimālo periodu, proti, 3 

gadus, viņai nav tiesības saņemt invaliditātes pensiju. 

 

Par konkrēto gadījumu RC ZELDA iesniedza pieteikumu administratīvajā tiesā, ar 

kuru pārsūdzēts Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmums atteikt piešķirt 

invaliditātes pensiju, ņemot vērā, ka persona nav bijusi apdrošināta invaliditātes 

riskam. 

 

3.2. Otrs aktuālais jautājums ir saistīts ar personas tiesībām saņemt savām 

vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus. Šobrīd lielākajā daļā pašvaldību 

pakalpojumi tiek piešķirti, vērtējot personas ienākumu atbilstību noteiktam līmenim. 

Savukārt bieži netiek vērtētas personas individuālās vajadzības. Līdz ar to, personai ir 

pienākums pielāgoties sociālo pakalpojumu prasībām, bet sociālais pakalpojums 

netiek pielāgots personas vajadzībām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaut arī formāli varētu apgalvot, ka sociālās palīdzības mērķis ir sasniegts un 

iepriekšējā piemērā norādītā persona pakalpojumu saņēma, tomēr ir vairāk nekā 

skaidrs, ka šāds pakalpojums neatbilda viņas vajadzībām. Citu pakalpojumu persona 

nevarēja saņemt, jo nekādi citi pakalpojumi konkrētajā pašvaldībā nebija izveidoti. 

 

Pat, ja personai pakalpojums ir piemērots, tai pakalpojuma sniegšanu var pārtraukt, jo, 

piemēram, beidzies termiņš pakalpojuma sniegšanai vai pastāv tā saucamās 

kontrindikācijas konkrētā sociālā pakalpojuma saņemšanai. RC ZELDA ieskatā tās 

drīzāk ir kontrindikācijas sociālā pakalpojuma nepiemērotībai personas vajadzībām, 

nevis personas nepiemērotība konkrētajam pakalpojumam.  

 

3.3.  Vairākas personas vērsušās RC ZELDA, sūdzoties par nodrošināto sociālo 

pakalpojumu kvalitāti. Tas ir saistīts ne tikai ar paša pakalpojuma kvalitāti, bet arī ar 

selektīvu attieksmi pret pakalpojuma saņēmējiem. 

 

Lieta nr. 6 

 

J.K. ir šizofrēnija. Savas saslimšanas dēļ, viņas darba spējas ir pazeminātas. 

Sociālais dienests piedāvāja J.K. apmeklēt dienas centru, kas paredzēts cilvēkiem 

ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Kādu laiku J.K. apmeklēja dienas centru, 

tomēr pēc kāda laika pārtrauca, jo tas bija emocionāli ļoti grūti. Viņai katru dienu 

vajadzēja pavadīt starp cilvēkiem, kuriem ir smagi vai ļoti smagi intelektuālās 

attīstības traucējumi, piedāvātās nodarbības bija vienmuļas un neatbilstošas J.K. 

interesēm, ik pa laikam izvērtās konflikti, tādēļ J.K. nolēma dienas centru vairs 

neapmeklēt. 



Uzklausot cilvēku izteiktās sūdzības, redzams, ka trūkst kontroles pār sniegtā sociālā 

pakalpojuma kvalitāti. It kā persona var sūdzēties gan sociālajā dienestā, gan 

Labklājības ministrijā par sniegtā pakalpojuma kvalitāti, un it kā tiek veiktas arī 

pārbaudes. Tomēr pārbaužu laikā parasti tiek izskatīti tikai dokumenti un sarunas ar 

personām, kuras saņem pakalpojumu, notiek reti vai vispār nemaz. Tādējādi kaut arī 

persona izsaka sūdzības, tās viedoklis netiek ņemts vērā un viņa tiek atstāta 

bezpalīdzības stāvoklī. Turklāt lielāka ticamība vienmēr tiek piešķirta to cilvēku 

liecībām, kuras sniedz sociālo pakalpojumu. Savukārt tie, kuri saņem sociālo 

pakalpojumu tiek uzskatīti par tādiem, kuri nespēj skaidri paust savu viedokli un viņu 

sniegtās informācijas ticamība tiek regulāri apšaubīta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji tas izskaidrojams ar kontrolējošo iestāžu darbinieku trūkumu, kuri būtu ne tikai 

spējīgi, bet arī ieinteresēti uzraudzīt sniegtā pakalpojuma kvalitāti pēc būtības, 

uzklausot visas iesaistītās puses. Otra problēmas daļa saistīta ar mazo sabiedrībā 

balstīto pakalpojumu skaitu. Proti, nav iespējams kāda pakalpojuma sniegšanu 

pārtraukt, jo tā vietā nav neviens cits, kurš pakalpojumu nodrošina. Tādēļ tiek 

uzskatīts, ka labāk samierināties ar kaut kādu pakalpojumu, kaut arī tas ir slikts. 

Tomēr jānorāda, ka šāda pieeja noved pie problēmām, kas saistītas ar pakalpojumu 

piemērotību personas vajadzībām un nepieciešamību pielāgoties sociālā pakalpojuma 

piešķiršanas kritērijiem. Īpaši aktuālas šīs problēmas ir nelielās apdzīvotās vietās.  

 

 

RC ZELDA vēlas uzsvērt, ka projekta ietvaros cilvēkiem ar garīga rakstura 

traucējumiem un viņu tuviniekiem bija iespēja saņemt kompetentu bezmaksas 

juridisko palīdzību. Nereti cilvēku materiālais stāvoklis nav tāds, lai saņemtu valsts 

nodrošināto juridisko palīdzību, bet nav arī tāds, lai varētu atļauties paši maksāt par 

nepieciešamo palīdzību. Turklāt valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība neietver 

palīdzību komunikācijā ar valsts un pašvaldību iestādēm. Projekta ietvaros uzsāktajās 

lietās būs vēl nepieciešams turpināt sniegt juridisko palīdzību, ņemot vērā, ka ir 

Lieta nr. 7 

 

R.D. ir garīga rakstura traucējumi, un viņai tika piešķirts grupu dzīvokļa 

pakalpojums. Konkrētajā grupu dzīvoklī dzīvo vairāk par 15 cilvēkiem.  Grupu 

dzīvoklī nodrošināts sociālais darbinieks un sociālais aprūpētājs. Tomēr viena no 

biežākajām problēmām ar ko R.D. saskārās grupu dzīvoklī bija alkoholisms un 

narkomānija. Apstākļi kļuva arvien neciešamāki. Tā vietā, lai risinātu esošās 

problēmas grupu dzīvoklī, darbinieki regulāri izsauca ātrās palīdzības brigādes, 

lai nogādātu grupu dzīvokļa klientus psihiatriskajā slimnīcā. Netika sniegts 

nekāds atbalsts, lai cilvēki, kuri dzīvo grupu dzīvoklī, varētu atrast darbu, 

iemācītos plānot savu ikdienas budžetu, sekotu līdzi savam veselības stāvoklim 

utt. Grupu dzīvoklis pārtapis par neliela izmēra institūciju, kurā klienti tiek 

regulāri pazemoti un aizskarti.  

R.D. vērsās ar sūdzību gan sociālajā dienestā, gan Labklājības ministrijā, kuri 

veica arī pārbaudes. Tomēr saņemtās atbildes liecināja, ka pārbaudīti tikai 

dokumenti un nekādas problēmas pakalpojuma kvalitātē nav konstatētas. R.D. 

turpina dzīvot grupu dzīvoklī, tomēr viņas garīgās veselības stāvoklis pasliktinās. 



uzsākti vairāki administratīvie procesi iestādēs vai tiesās, kā arī iesniegti tiesās 

pieteikumi par rīcībspējas ierobežojumu noteikšanu, pārskatīšanu vai atcelšanu.  

 

RC ZELDA ir pateicīga Sabiedrības integrācijas fondam par iespēju projekta ietvaros 

klientiem sniegt bezmaksas juridisko palīdzību. Tādējādi pirmo reizi organizācijas 

pastāvēšanas laikā RC ZELDA saņēma finansiālu atbalstu no valsts, lai tās 

iedzīvotājiem varētu nodrošināt atbalstu un juridisko palīdzību bez maksas. Projekts 

apliecināja, ka palīdzība ir nepieciešama un pieprasīta, kā arī ir nepieciešams turpināt 

sniegt atbalstu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, lai uzlabotu komunikāciju 

starp cilvēku un iestādēm, sekmētu personu tiesību aizsardzību, un mazinātu nereti 

esošo spriedzi, kas radusies no saskarsmes grūtībām.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


