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Atbalstītā lemstpēja jeb 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 nozīmē, ka personai tiek sniegta
nepieciešamā informācija un palīdzība, lai persona pati varētu
pieņemt lēmumus par savu dzīvi, veselības un sociālo aprūpi, 
finansēm un īpašumiem.

! Svarīgi - personai tiek sniegta visa nepieciešamā palīdzība un 
informācija lēmumu pieņemšanā, bet gala lēmuma pieņēmējs 
vienmēr ir pati atbalstāmā persona.



ANO Invaliditātes konvencijas 12. pants. Vienlīdzīga tiesībspējas un rīcībspējas atzīšana 

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 starptautisko humāno tiesību 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.



Komiteja norādīja, ka 2012. gadā veiktie Civillikuma
grozījumi attiecībā uz rīcībspēju saglabā
diskriminējošus nosacījumus, tostarp pagaidu
aizgādnību un daļēju rīcībspēju, un aicināja «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».

ANO komitejas rekomendācijas Latvijai (31.08.2017.)



Kāpēc atbalstītā lēmumu pieņemšana ir labāka nekā aizgādnība?

 Atbalsta personas nodrošināšana neietekmē personas rīcībspēju 

(t.i. persona pilnībā saglabā rīcībspēju un saņem sev nepieciešamo 

atbalstu).

 Atbalsta personu nevar nozīmēt pret personas gribu. 

 Atbalsta personas un atbalstītās personas attiecībās ir jāpastāv 

uzticībai. Atbalsta persona var rīkoties tikai saskaņā ar atbalstītās 

personas gribu un vēlmēm/norādījumiem. 

 Atbalsta persona palīdz atbalstītajai personai izprast informāciju, 

pieņemt lēmumus, pamatojoties uz viņa/viņas vēlmēm, 

izskaidrot atbalstāmā pozīciju trešajām pusēm un komunicēt ar 

tām.



Kāpēc ir svarīgi pieņemt savus lēmumus?

Pašnoteikšanās, kontrole, autonomija un neatkarība

Ikdienā mēs visi lūdzam padomus ģimenei, draugiem, kolēģiem,
ārstiem vai citiem speciālistiem, pirms mēs nolemjam pieņemt 
savus lēmumus, piemēram, mainīt darbavietu, nopirkt
automašīnu, atjaunot nomas līgumu, pierakstīties valodu 
kursos vai veikt kataraktas operāciju.



Atbalstītā lēmumu pieņemšana ikdienas dzīvē

Atbalstītā lēmumu pieņemšana ir dabisks process, jo 
- ikviena persona (arī bez garīga rakstura traucējumiem) ikdienā izmanto atbalstu, 
pieņemot lēmumus – piemēram, par nepieciešamo ārstniecību, finanšu jautājumos, 
veidojot attiecības ar citām personām u.c. 

Atbalstu mēs ikdienā saņemam nemanāmi, tomēr katram no mums ir cilvēki, pie 
kuriem vēršamies, ja nepieciešams iegūt papildu informāciju, kas mums palīdzētu
pieņemt izsvērtāku lēmumu.

Tie ir cilvēki, kuriem mēs uzticamies.



Atbalsta sniedzēji

Atbalstītā lēmumu pieņemšana var būt:
- pilnībā neformāla, kur atbalstu personai sniedz t.s. dabiskie

atbalsta sniedzēji,vai
- formāla, kur tiek piešķirta profesionāla atbalsta persona.

Atbalsta personas un atbalstāmās personas attiecībās ir jāpastāv
uzticībai. Atbalsta persona var rīkoties tikai saskaņā ar
atbalstītās personas gribu, vēlmēm un norādījumiem. Atbalsta
persona palīdz atbalstāmajai personai izprast informāciju, 
pieņemt lēmumus, pamatojoties uz tās vēlmēm, izskaidrot
atbalstāmās personas pozīciju trešajām pusēm un komunicēt ar
tām. 



RC ZELDA 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 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.



Izmēģinājumprojekta mērķis ir:

aprobēt 2017. gadā izstrādāto atbalsta personas
pakalpojuma ieviešanas mehānismu atbilstoši
izstrādātajam atbalsta personas pakalpojuma
aprakstam, organizēšanas un finansēšanas kārtībai.

No 01.12.2017. līdz 30.11.2019. RC ZELDA sadarbībā 
ar Labklājības ministriju īsteno atbalsta personas 
pakalpojuma izmēģinājumprojektu



Atbalsta personas pakalpojums nodrošina:

▪ 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:

▪ uzticības pilnu attiecību veidošanu 

starp atbalsta personu un atbalstāmo 

personu, 

▪ nepieciešamā atbalsta jomu un atbalsta 

sniegšanas intensitātes noteikšanu, 

▪ atbalsta sniegšanu lēmumu pieņemšanā 

un īstenošanā. 

Atbalsta personas pakalpojums tiek

sniegts, izmantojot uz personu vērsto

domāšanas un plānošanas pieeju.



AP pakalpojuma saņēmēju skaits plānošanas reģionos uz 
31.05.2019: 300 personas

1) Rīgas PR – 114 personas (no tiem 33 Rīgā)

2) Zemgales  PR – 53 personas

3) Kurzemes PR – 36 personas

4) Latgales PR – 51 persona

5) Vidzemes PR – 46 personas



Kritēriji pakalpojuma saņemšanai:

1. Persona ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis, vai:

 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.

2. Pakalpojums tiks nodrošināts tikai tām personām, kuras šobrīd dzīvo sabiedrībā. 
Personām, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, 
pakalpojums netiks nodrošināts. 

3. Pilngadība 

4. Smaga vai ļoti smaga invaliditāte (II vai I invaliditātes grupa) 

5. Garīga rakstura traucējumu esamība

6. Persona vērsta uz sadarbību



Atbalsta personas pakalpojuma sniegšanas pamatprincipi: 

Atbalsta personas pakalpojuma sniegšanā iesaistītie darbinieki savā 
darbā vadās pēc šādiem pamatprincipiem atbalstītā lēmuma 
pieņemšanā: 

 vienmēr tiek prezumēts, ka atbalstāmajai personai ir rīcībspēja;

 ikvienam ir tiesības pieņemt lēmumus, un ikviens var paust savu 
gribu un izvēli;

 atbalsta persona nevar tikt piešķirta pret atbalstāmās personas 
gribu;

 atbalstītā lēmumu pieņemšana balstās uz uzticēšanos starp 
atbalstāmo personu un atbalsta personu;

 atbalsta personai nav tiesību rīkoties atbalstāmās personas 
vietā, bet viņa var sniegt atbalstāmajai personai padomus 
dažādu lēmumu pieņemšanā (un, ja nepieciešams, palīdzēt 
īstenot pieņemto lēmumu).



Atbalsta personas pakalpojuma sniegšanas pamatprincipi: 

 atbalsta persona ir tiesīga piedalīties un sniegt konsultācijas 
jebkurā gadījumā, kad atbalstāmā persona ved pārrunas par 
līgumu, ierodas iestādē kā klients, tiek uzklausīta tiesā vai 
administratīvā procesā kā liecinieks vai jebkurā citā situācijā, 
kad atbalstāmā persona veic juridiski saistošas darbības vai 
finanšu darījumus;

 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;

 atbalsta personas uzdevums ir palīdzēt atbalstāmajai personai 
izprast pieejamās izvēles, palīdzēt pieņemt lēmumu un palīdzēt 
paziņot atbalstāmās personas lēmumu vai nodomus citiem.





Atbalstītās lēmuma
pieņemšanas process
Atbalstītās lēmuma pieņemšanas process sastāv

no 6 posmiem:

1) atbalstāmās personas vēlmju/gribas
noskaidrošana;

2) informācijas iegūšana un sniegšana;
3) atbalstāmās personas iespēju apzināšana;
4) atbalstāmās personas izvēle;
5) pieņemtā lēmuma īstenošana;
6) pieņemtā lēmuma īstenošanas novērtējums.



UZ PERSONU VĒRSTĀ 
PLĀNOŠANA

Metodes:



 Tiek lietots no 1985. gada

 Vispirms redz cilvēku, nevis viņa diagnozi;

 Izmanto ikdienas valodu nevis profesionālo 
žargonu (piemēram, persona, kuru mēs 
atbalstām nevis klients);

 Aktīvi cenšas atrast cilvēka prasmes, talantus 
vietējās kopienas kontekstā;

 Paša cilvēka «balss» stiprināšana, iesaistot viņa 
dabisko atbalsta loku;

 Esošās situācijas kā vērā ņemamas pieredzes 
izvērtēšana un ņemšana vērā, definējot vēlamās 
izmaiņas cilvēka dzīvē.

Termins «uz personu vērstā 
plānošana»:



Kas ir uz personu vērstā domāšana un plānošana?

 Metožu kopums

 Izmantojot šīs metodes tiek plānots kopā ar personu nevis 
personas vietā

 Metodes palīdz personai domāt par to, kas šobrīd ir svarīgs 
personas dzīvē un ko persona vēlas sasniegt nākotnē

 Metodes palīdz atklāt, aprakstīt jeb artikulēt un nodrošināt 
tādu dzīvi, kādu vēlas pati atbalstāmā persona, nevis personas 
ģimenes locekļi vai sociālo pakalpojumu sniedzēji.

 Ar šo metožu palīdzību aprūpes komanda spēj pievērst 
uzmanību līdzsvaram starp to, kas pašai atbalstāmajai 
personai ir svarīgs un to, kas ir svarīgs atbalstāmās personas 
interesēs (īpaši no veselības un drošības viedokļa)

 Šī metode ņem vērā katras personas tiesības riskēt un pieļaut 
kļūdas, kā arī vērsties pēc palīdzības, lai pieņemtu nozīmīgus 
lēmumus. 



Uz personu vērsts atbalsta plāns

Uz personu 
vērsts 

atbalsta 
plāns

Kas ir svarīgi 

personai?

Kas ir svarīgi 
personas 
interesēs?

Patīk un 
apbrīno

Norādījumi 
atbalstītājiem

Atbalstītāju 
īpašības

Kas vēl ir 
jāuzzina?



Piemērs- Zemgale

Marks 

– pēc traumas nevarēja saprast, kas notiek ar 
finanšu lietām un kredītiem, lielā psiholoģiska 
trauksme

- saņēma informatīvo un juridisko atbalstu, lai 
pieņemtu sev svarīgos finanšu lēmumus

- šobrīd viņš ir nomierinājies, visas saistības ir 
sakārtotas un apzinātas, maksā pēc sastadītā
grafika



Piemērs- Zemgale

Zintis 

– gribēja atrast jaunus draugus un darbu

- kopā ar atbalsta personu atrada draudzi Rīgā, 
uz kurieni sāka regulāri un patstāvīgi braukt un 
piedāvāja tur savu palīdzību dažādos 
brīvprātīgajos darbos

- šobrīd strādā baznīcā 1-2 reizes nedēļā, atrada 
sev jaunus draugus draudzē, saņem atalgojumu 



Piemērs- Zemgale

Diāna

– gribēja atrast darbu uz ilgāku laiku (līdz šim 
nevarēja noturēties darbā ilgāk pa 1-2 mēn.)

- atrada darbu, un katru reizi, kad darbā notika 
konflikti, zvanīja atbalsta personai, lai saprastu, 
kādu lēmumu labāk pieņemt – iet prom, vai 
palikt

- nostrādāja pusgadu, un aizgāja prom no darba, 
jo pārcēlās uz citu dzīvesvietu



Ierobežojumi

1.Personas vēlmes un mērķi ne vienmēr sakrīt ar:

- tuvinieku plāniem un redzējumu

- sociālo dienestu redzējumu.

t.sk. dažādu trešo pušu vēlme izmantot atbalsta personu, lai mēģinātu īstenot 
savus mērķus

2. Riskantie lēmumi 
Parasti darbā ar personām ar GRT ir viena stratēģija - censties izvairīties no jebkādām riska 

situācijām

Visiem ir tiesības  uzņemties riskus un kļūdīties! Tāpēc atbalsta personas uzdevums 
attiecībās ar atbalstāmo personu nav nepieļaut sliktu un kļūdainu lēmumu pieņemšanu, 
bet gan runāt ar personu par iespējamajiem riskiem un viņas/viņa drošību.

3. Citu sabiedrībā balstītu pakalpojumu trūkums – atbalsta personai 

ne reti tiek lūgts pildīt citu pakalpojumu sniedzēju funkcijas.



Ģimenes asistenta pakalpojums Atbalsta personas pakalpojums 

Atbalsts prasmju apgūšanā un attīstīšanā. Atbalsts lēmumu pieņemšanā, lai palīdzētu tai 

vienlīdzīgi ar citiem īstenot savu tiesībspēju un 

rīcībspēju.

Pakalpojums ir orientēts uz problēmu risināšanu

un prasmju attīstīšanu, lai cilvēks varētu

funkcionēt sabiedrībā.

Pakalpojums ir orientēts uz personas vēlmēm un 

gribu - uz visu veidu lēmumiem, un tie var nebūt 

saistīti ar problēmu risināšanu vai prasmju trūkumu, 

bet gan, piemēram, ar personisko izaugsmi.

Pakalpojuma saņēmējs – persona ar GRT ir SD klients ar 

dažādam problēmām, kuras vajadzētu atrisināt, un 

trūkumiem, kurus vajadzētu aizpildīt.

Pakalpojuma saņēmējs – persona ar GRT (var vispār 

nebūt SD redzeslokā), kurai ir tiesības pieņemt 

jebkādu lēmumu par savu dzīvi, bet kurai ir 

nepieciešams atbalsts šajā procesā.

Ģimenes asistents ir speciālists ar “izglītojošu” lomu, 

attiecības nav vienlīdzīgas.

Atbalsta persona - alternatīva aizgādnim, interešu 

aizstāvis un personas ar GRT partneris.

Pakalpojuma sniegšanā netiek izmantota vienota 

metode, bet pamatā ir rehabilitācijas plāns un dažādi 

izvērtējumi.

AP izmanto uz personu vērstā domāšanas un

plānošanas metodes u.c. Atbalsta persona strādā uz

tiem mērķiem un uzdevumiem, kurus nodefinē

persona ar GRT. Atbalsta plāns ir instruments, kas

palīdz nodrošināt, ka AP strādā uz personas

mērķiem (burtiski, lai pārbaudītu, vai tas patiesībā ir

tas, ko persona vēlas, persona ir centrā). Persona ar

GRT piedalās procesā brīvprātīgi.



“Mani tur rāmjos, nevaru darīt to, kas man pašam ir 

svarīgi. Sabiedrība un ģimene netic maniem spēkiem, 

prasmēm. Vēlos, lai sabiedrība atbalstītu ar labu manus 

lēmumus, nevis visu laiku norādītu kā man ,,pareizi” 

dzīvot un domāt.” /Jānis/

http://zelda.org.lv/wp-

content/uploads/file/M%C4%ABti_ap%C5%A1aubi_tos-

compressed.pdf

http://zelda.org.lv/wp-content/uploads/file/M%C4%ABti_ap%C5%A1aubi_tos-compressed.pdf


Paldies par uzmanību!

RC “ZELDA”: Mārupes iela 4-31, Rīga, LV – 1002

Tālr: 67442828; www.zelda.org.lv; zelda@zelda.org.lv

Izmēģinājumprojekta vadītāja, RC ZELDA direktore – Ieva Leimane-Veldmeijere, 
tel: 67442828; 29717574, e-pasts: ieva@zelda.org.lv

Rīgas plānošanas reģiona reģionālais koordinators – Ingūna Krātiņa, tel: 
67442828; 25133788, e-pasts: inguna@zelda.org.lv

Kurzemes un Zemgales plānošanas reģionu reģionālais koordinators –
Aleksandra Pavlovska, tel: 25133824, e-pasts: aleksandra@zelda.org.lv

Vidzemes un Latgales plānošanas reģionu reģionālais koordinators – Evija 
Strupiša, tel: 27650303

http://www.zelda.org.lv/
mailto:zelda@zelda.org.lv
mailto:ieva@zelda.org.lv
mailto:inguna@zelda.org.lv
mailto:aleksandra@zelda.org.lv

