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Deinstitucionalizācija: šodienai un 50 gadus tālai nākotnei
Elīna Lāce

Pēdējos gados Latvijā visai 
bieži dzirdams grūti izrunāja-
mais vārds «deinstitucionalizā-
cija». Saprotam to vai ne, dein-
stitucionalizācijas process ir jau 
sācies, un Kurzemes plānoša-
nas reģionā tas notiek, īstenojot 
2015. gada nogalē apstiprināto 
projektu «Kurzeme visiem». Uz 
jautājumu, kāpēc tas vajadzīgs, 
projekta vadītājas Ingas Kalni-
ņas pavisam īsā atbildes versija 
ir: «Lai uzlabotu cilvēkiem dzī-
vi!» Ja kopumā jānoskaņojas uz 
to, ka process būs ilgs, tad šobrīd 
īpaši vērts saausīties ģimenēm, 
kurās aug bērni ar funkcionāliem 
traucējumiem, jo šai mērķgrupai 
dzīves uzlabojumi var būt tūlītēji.

Deinstitucionalizācijas pamatā ir 
daudz cilvēktiesību normatīvo aktu. 
Divi būtiskākie dokumenti ir: ANO 
Konvencija «Par personu ar invalidi-
tāti tiesībām» (Latvijā ratificēta 2010. 
gadā) un «Par bērna tiesībām» (spēkā 
jau no 1990. gada). Domājot par pie-
augušajiem, jāpiemin 19. pants, kas 
runā par tiesībām dzīvot sabiedrībā, 
nebūt izolētiem un nošķirtiem, līdz-
vērtīgi piedalīties sabiedriskajā dzīvē. 
Runājot par bērniem, būtiskas ir viņu 
tiesības dzīvot ģimenē, nebūt šķirtiem 
no vecākiem pretēji savai gribai.

I. Kalniņa uzsvēra, ka aprūpes ies-
tādes, kas savulaik, īpaši pēckara pe-
riodā, tika veidotas, lai parūpētos par 
bērniem un pieaugušajiem, kuri bija 
zaudējuši ģimeni, īsti neatbilst mūs-
dienu prasībām. «Pirmkārt, personas 
ir izolētas no plašākas sabiedrības un 
spiestas dzīvot kopā; otrkārt, perso-
nām ir ierobežota kontrole pār savu 
dzīvi un lēmumiem, kas viņas ietekmē 
(ko ēst, kad mazgāties, kā ģērbties); 
treškārt, organizācijas noteikumi ļoti 
bieži ir būtiskāki par personas indivi-
duālām vajadzībām. Šīm lietām pie-
vienojas fakts, ka, dzīvojot institūcijā, 
dienas īsti nav jēgpilnas, aizņemtas. 
Arī ēkas, kurās izvietotas institūci-
jas, nereti ir novecojušas,» uzskaitīja 
projekta vadītāja. ANO Konvencijā 
noteikti arī universālā dizaina pamat-
principi, kurus ir būtiski ievērot, lai 
ikviens varētu pilnvērtīgi dzīvot sa-
biedrībā.

Pirmās valstis, kur tika sākts 
deinstitucionalizācijas process, bija 
Zviedrija, Apvienotā Karaliste, Nor-
vēģija un ASV, bet ar lielākiem un 
mazākiem panākumiem tas notiek 
visur pasaulē. Piemēram, Itālijā, 
Zviedrijā un Lielbritānijā vairs nav 
psihiatrisko slimnīcu, bet Bulgārijā 
nav institūciju, kurās varētu ievietot 
bērnus vecumā līdz trim gadiem, 
tādējādi samazinot iespēju arī vēlāk 
nonākt aprūpes iestādēs.
Lai deinstitucionalizācija

Latvijā varētu pilnvērtīgi norisinā-
ties, svarīgi saprast, ka tas ir ilgstošs 
process. «Nav nevienas valsts, kurā 
tas būtu noticis, teiksim, divu gadu 
laikā. Zviedrijā šis process ilga apmē-
ram 50 gadu! Manuprāt, ar to jārē-
ķinās arī Latvijā — tagad tikai mazu 
solīti pasperam, cenšoties saprast, kā 
un ko ir iespējams izdarīt, un pēc tam 
varētu sekot nākamie soļi. Daudziem 
šķiet, ka viss notiks uzreiz, tūlīt un 
tagad, bet ir būtiski saprast, ka tā ne-
būs,» pauž I. Kalniņa.

Likumdošanas jomā deinstitu-
cionalizācijas procesam Latvijā pa-
mati likti jau 2003. gadā, kad tika 
pieņemts sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likums. Kas attu-
rējis no konkrētākas rīcības, var vien 
minēt — varbūt nepietiekams finan-
sējums, varbūt nevēlēšanās kaut ko 
mainīt. «Līdz šim pašvaldībām pa-

šām ļāva saprast, ko un uz kuru pusi 
attīstīt, bet šobrīd ir Eiropas Savienī-
bas finansiālais atbalsts jeb grūdiens, 
kas mudina iet visiem vienā virzienā. 
Lai strādātu visos virzienos uzreiz, 
nepietiek ne naudas, ne izpratnes,» 
uzskata projekta vadītāja.

Šobrīd finansiālais grūdiens ir vērā 
ņemams — aptuveni 90 miljoni eiro 
Latvijai atvēlēti ar divu fondu starp-
niecību. Eiropas Sociālā fonda de-
vums ir 48 709 260 eiro, kas nodrošina 
ne vien projekta «Kurzeme visiem» 
norisi, bet atbalsta arī profesionālā 
sociālā darba attīstību pašvaldībās un 
projektus nodarbinātības, invaliditā-
tes noteikšanas, profesionālās izglī-
tības uzlabošanai, atbalsta personu 
un sociālās uzņēmējdarbības ievie-
šanai. Otrs finanšu avots ir Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds ar 44 441 
977 eiro (summas iekļauj valsts līdz-
finansējumu 15 procentu apmērā), 
kas paredzēti infrastruktūrai — ēkām 
un pakalpojumu izveidei pasākumā 
«Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru 
bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un per-
sonu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei 
un integrācijai sabiedrībā».

Projekta «Kurzeme visiem» mēr-
ķis ir Kurzemes reģionā palielināt 
ģimeniskai videi pietuvinātu un sa-
biedrībā balstītu sociālo pakalpoju-
mu pieejamību dzīvesvietā personām 
ar invaliditāti un bērniem. Projekta 
mērķgrupas ir: pilngadīgas perso-
nas ar garīga rakstura traucējumiem 
(psihiskas saslimšanas un garīgas 
attīstības traucējumi, I un II grupas 
invalīdi), kuras jau saņem pakalpoju-
mus Valsts sociālās aprūpes centros 
vai potenciāli var kādā no tiem no-
nākt; bāreņi un bez vecāku gādības 
palikuši bērni (līdz 18 gadiem), kas 
dzīvo bērnu sociālās aprūpes centros; 
ģimenēs dzīvojoši bērni ar funkcio-
nāliem traucējumiem, kuriem ir no-
teikta invaliditāte, viņu ģimenes vai 
audžuģimenes; potenciālie aizbildņi, 
adoptētāji un audžuģimenes.

Iecerēts, ka visā Latvijā 2100 
personas (Kurzemē — 315) ar ga-
rīga rakstura traucējumiem saņems 
sociālās aprūpes pakalpojumus dzī-
vesvietā, tostarp trešdaļa varētu tikt 
sagatavota dzīvei ārpus institūcijām 
(Kurzemē — 110). Līdz 2018. gada 
beigām iecerēts veikt šo personu in-
dividuālo vajadzību izvērtējumu. Kas 
attiecas uz bērniem, kuri patlaban 
mīt aprūpes centros, ar audžuģimeņu 
un aizbildņu palīdzību plānots pa-
nākt ievērojamu esošā skaita samazi-
nājumu (no 1799 līdz 720 bērniem), 
arī šajā gadījumā iepriekš veicot bēr-
nu vajadzību izvērtēšanu. Iecerēts, ka 
sociālos pakalpojumus ārpus institū-
cijām Latvijā saņems 3400 (Kurzemē 
— 476) bērni ar funkcionāliem trau-
cējumiem, tādējādi attālinot iespēju, 
ka viņiem varētu būt tajās jānonāk.

2014. gada februārī Kurzemes 

reģionā bija reģistrēti 29 ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabi-
litācijas pakalpojumu sniedzēji: pieci 
bērnu sociālās aprūpes centri, 18 paš-
valdības sociālās aprūpes centri un 
viens valsts sociālās aprūpes centrs ar 
sešām filiālēm. «Tas ir ļoti liels skaits 
reģionam ar 20 pašvaldībām,» norā-
da I. Kalniņa. Paredzēts, ka trīs Valsts 
sociālās aprūpes centra filiāles varētu 
slēgt. Šajā projektā netiek aizskarti 
pašvaldību sociālās aprūpes centri, 
lai gan Eiropas Savienības vadlīnijas 
patiesībā runā arī par to, ka veciem 
cilvēkiem ir jādzīvo sabiedrībā.
Vienkāršots mīts liek domāt,
ka deinstitucionalizācija izpaudīsies 
ar milzīga skaita smagi slimu cilvēku 
izlaišanu no iestādēm, kur viņi mā-
jojuši, un sabiedrību nu apdraudēs 
agresīvas personas ar nepieņemamu 
uzvedību. Tā vietā cilvēkus ar garīga 
rakstura traucējumiem vispirms izvēr-
tēs un gadu gatavos dzīvei ārpus insti-
tūcijas. Vēlmei dzīvot sabiedrībā jānāk 
no pašas personas, neskatoties uz to, 
kas atklāsies izvērtēšanā. Sākot dzīvi 
ārpus institūcijas, cilvēks tiks nodroši-
nāts ar tādiem pakalpojumiem kā ap-
rūpe mājās, dienas centros, specializē-
tās darbnīcās vai grupu dzīvokļos, būs 
pieejamas speciālistu konsultācijas un 
individuālais atbalsts, atbalsta grupas 
un grupu nodarbības.

«Sabiedrība uzreiz iztēlojas cilvē-
kus ar vissmagāko invaliditāti, bet ir 
ļoti daudzi, kuriem nav šādas smagu-
ma pakāpes! Ja iedomājamies vienu 
pusaudzi ģimenē, ar viņu nav viegli! 
Bet, ja persona ar garīgās attīstības 
traucējumiem ir kā tāds pusaudzis, 
vai tiešām nevaram viņam palīdzēt kā 
jebkuram pusaudzim? Jā, invaliditā-
te nepāries kā pusaudžu vecums, bet 
tas ir līdzīgi kā saslimt ar vēzi. Tad ir 
jautājums, vai mēs pasakām: «Fui, tas 
ir slikti!» un ignorējam šādus cilvēkus 
vai tomēr palīdzam, kā un cik varam. 
Man šķiet, ka mēs nereti izvēlamies 
ērtāko risinājumu, kaut vai ar institū-
cijām — nekas nav jādomā, ir nodro-
šināta ēdināšana, gulēšana, apģērbs… 
Tajā pašā laikā dzīvs cilvēks ir kā ie-
likts cietumā. Personai ar viegliem 
traucējiem var piemērot iespēju dzī-
vot grupu dzīvokļos. Šādam cilvēkam 
nevajag, lai kāds nosaka, kas viņam jā-
velk mugurā! Viņš pats var izvēlēties!

Jā, tiem, kam ir smagi traucējumi, 
ir vajadzīgs lielāks atbalsts nekā tiem, 
kam ir viegli traucējumi. Šobrīd ļoti 
bieži aprūpe ir vienāda, kas nav pa-
reizais risinājums. Man sāp, ja nākas 
redzēt, ka ar desmit smagiem klien-
tiem strādā viens cilvēks, jo tādā ga-
dījumā vienīgais, ko viņš var, ir salikt 
visus vienā telpā un pieskatīt! Bet ar 
viņiem arī var strādāt — lasīt priekšā 
grāmatu, iet pastaigāties, ļaut izdarīt 
to, ko viņi spēj paveikt. Jāpiemeklē 
tāds atbalsts, kas ļauj nedarīt pāri ne 
šim cilvēkam, ne tam, kas aprūpi no-

drošina,» skaidro I. Kalniņa.
Viņai piekrīt projekta «Kurzeme 

visiem» sabiedrisko attiecību speciā-
liste Inese Siliņa: «Runa nav par to, 
ka tu kādu izņem no institūcijas, neko 
nedodot vietā. Runa ir par sabiedrībā 
balstītiem pakalpojumiem, kuri zinā-
mā mērā var aizstāt to, kas ticis nodro-
šināts institūcijā. Neviens neliks šiem 
cilvēkiem dzīvot vieniem pašiem! Arī 
darbs institūcijās strādājošajiem nebūs 
jāzaudē, ja vien viņi būs gatavi strādāt 
mazliet citādākā virzienā. Ja tiem, kas 
ir pusaudžu līmenī, palīdzība nav tik 
ļoti vajadzīga, tad darbinieks var pār-
orientēties un sniegt palīdzību tiem, 
kam tās nepieciešams vairāk.»
Pretestība domai par
deinstitucionalizāciju, iespējams, 
ir sekas padomju laikos radītajam 
priekšstatam, ka cilvēku ar invaliditā-
ti nav. Arī mūsdienu Latvijā diemžēl 
attieksme nav īpaši mainījusies, ka-
mēr citur pasaulē brīdī, kad ģimenē 
ienāk bērns ar īpašām vajadzībām, 
tā saņem dažādu speciālistu atbalstu, 
gūstot pārliecību, ka ar šo situāciju ir 
iespējams veiksmīgi tikt galā.

«Informāciju, ko dzirdam, pie-
lāgojam tam zināšanu filtram, kāds 
mums ir konkrētajā brīdī. Ir ļoti grūti 
pārslēgties uz vīziju, kāda varētu būt 
situācija pēc 50 gadiem! Deinstitucio-
nalizācijas procesā, kura plānošana ir 
sākusies, visgrūtāk ir tiem, kuri ir in-
stitūcijās un zina tikai tādu dzīvi, kāda 
tā bijusi līdz šim, viņu kopējiem un ģi-
menēm. Bet iedomāsimies citu bildīti: 
piedzimst bērns vai notiek nelaimes 
gadījums, kura dēļ tiek iegūta invali-
ditāte, un tajā brīdī uzreiz ir pieejams 
vajadzīgais atbalsts un pakalpojumi! 
Situācija attīstīsies pilnīgi citādāk.

Ļoti nepieciešama ir sabiedrības 

attieksmes maiņa. Ar «sabiedrību» 
domāta nevis tikai garāmejoša tante, 
bet arī skolotāji, policisti, ārsti, bēr-
nudārza audzinātāji, pašvaldības ie-
rēdņi, bāriņtiesā strādājošie — visi, 
kuri tiešā vai netiešā veidā ir saistīti 
ar mērķgrupu vai nākotnē paši būs 
mērķgrupa,» uzsver I. Siliņa.

Zinot latviešu skepsi pret daudzām 
lietām, ieminos, ka var rasties arī pret-
reakcija pret pašu pamatojumu — 
sak’, kuram interesē, vai mēs, pārējie, 
neesam spiesti dzīvot zināmā izolētī-
bā, vai mums nav ierobežota kontrole 
pār savu dzīvi un lēmumiem, vai ar 
mums saistīto organizāciju noteikumi 
nav būtiskāki par mūsu individuālām 
vajadzībām? Jā, un kam rūp tas, vai 
mūsu dienas ir jēgpilni aizņemtas?

«Atbildēšu provokatīvi: toties 
mani interesē, vai mani bērni dzīvos 
labi, vai mani vecāki un vecvecāki dzī-
vo labi, un tik, cik es varu, tik palīdzē-
šu! Manuprāt, jāmaina attieksme, lai 
spētu pateikt nevis, ka mani tas nein-
teresē, bet — saprotu, ka viss nav tā, 
kā vajadzētu, tomēr varu darīt visu, lai 
es pati vai mani tuvinieki nenonāktu 
institūcijās, un uz apkārtējiem paska-
tīties ar iejūtību. Gribas ticēt, ka mēs 
te, Latvijā, nenonāksim līdz brīdim, 
kad tik ļoti izolēsimies no pārējiem, 
ka vairs neredzēsim, kas otram vaja-
dzīgs,» cerību izsaka I. Kalniņa.

«Katram var pienākt brīdis, kad 
nepieciešami individualizēti, sabied-
rībā balstīti pakalpojumi. Šobrīd 
liela daļa no tiem pieejami tikai in-
stitūcijās. Vai es sevi un savējos vē-
los redzēt tādā institūcijā, kāda tā 
vidusmērā šobrīd ir Latvijā? Ja ne-
gribu, lūk, ir 90 miljoni, kas domāti, 
lai situācija mainītos uz labo pusi,» 
konstatē I. Siliņa.

Inga Kalniņa.                                                Inese Siliņa.                Autores foto

Līdz oktobra bei-
gām visos Kurzemes 
pašvaldību sociā-
lajos dienestos tiek 
pieņemti iesniegumi 
no šādām ģimenēm, 
lai rastu iespēju 
sniegt noteiktus at-
balsta pakalpoju-
mus gan bērniem, 
gan vecākiem.

Lai bērns un viņa ve-
cāki bez maksas varētu 
saņemt sociālās rehabi-
litācijas, rehabilitaloga, 
psihologa un fiziote-
rapeita pakalpojumus, 

kā arī iespēju piedalīties izglītojošās 
atbalsta grupās, vispirms tiks veikta 
bērnu individuālu vajadzību izvērtē-
šana. Tā notiks, izmantojot individu-
ālā izvērtējuma metodiku, un to veiks 
īpaši apmācīti sociālie darbinieki sa-
darbībā ar psihologu, ergoterapeitu 
un, ja nepieciešams, fizioterapeitu. 
Balstoties uz izvērtēšanas rezultā-
tiem, katram bērnam tiks sagatavots 
individuāls atbalsta plāns, kurā būs 
iekļautas rekomendācijas par bērna 
ikdienas vajadzībām un attīstībai ne-
pieciešamajiem pakalpojumiem, tai 
skaitā atbalsta pakalpojumiem vecā-
kiem. Pamatojoties uz atbalsta plānos 
rekomendēto, ģimene bez maksas va-
rēs saņemt noteiktus pakalpojumus:
 bērniem — četrus no individu-

ālā atbalsta plānā rekomendētajiem 
sociālās rehabilitācijas pakalpoju-
miem, katru no tiem ne vairāk kā 
desmit reižu;
 vecākiem — divus no šādiem 

atbalsta plānā rekomendētajiem pa-
kalpojumiem (psihologa, rehabilito-

loga pakalpojumi, fizioterapija, dalī-
ba izglītojošās atbalsta grupās), katru 
no tiem ne vairāk kā desmit reižu.

Jau šobrīd bez īpašas izvērtēšanas 
(vien jāvēršas ar iesniegumu sociālajā 
dienestā) ģimenes, kas audzina bēr-
nus, kuriem ir Veselības un darbspēju 
ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzi-
nums par īpašas kopšanas nepiecieša-
mību smagu funkcionālu traucējumu 
dēļ, var saņemt šādus pakalpojumus:
 52 ģimenes var pieteikties 

«atelpas brīža» jeb īslaicīga atbalsta 
pakalpojumam bērnu likumiskajiem 
pārstāvjiem vai audžuģimenei (ie-
tver bērna uzraudzību, pašaprūpes 
nodrošināšanu, speciālistu konsultā-
cijas, ēdināšanu četras reizes dienā, 
pastaigas un saturīgu brīvā laika pa-
vadīšanu līdz 30 diennaktīm gadā);
 deviņas ģimenes var saņemt 

sociālās aprūpes pakalpojumus bēr-
niem līdz četru gadu vecumam (ne 
vairāk kā 50 stundu nedēļā; pakalpo-
jums ietver bērna aprūpi un uzrau-
dzību, pašaprūpes spēju attīstību un 
brīvā laika saturīgu pavadīšanu).

Pieteikšanās šiem pakalpoju-
miem visā Kurzemē ir sākusies, bet 
pārsteidz tas, ka uz gandrīz 400 pro-
jektā paredzētajām vietām raksta 
sagatavošanas brīdī pieteikušās tikai 
111 ģimenes. Tomēr lieki kavēties 
nevajag, zinot, ka pakalpojumiem ir 
ierobežots saņēmēju skaits. «Kura 
pašvaldība, kurš sociālais dienests 
vairāk piestrādās pie tā, lai iedzīvotā-
ji saņemtu šos pakalpojumus, tie arī 
būs ieguvēji! Talsu, Dundagas, Rojas 
un Mērsraga novadā vecāki, kuriem 
ir bērni ar funkcionāliem traucējiem, 
var iet uz savu sociālo dienestu un 
pieprasīt šo pakalpojumu tagad un 
tūlīt,» iedrošina Inese Siliņa.

SVARĪGA INfoRMācIJA 
ģIMENēM, KURāS AUG BēRNI AR 

fUNKcIoNāLIEM TRAUcēJUMIEM 
UN NoTEIKTU INVALIDITāTI


