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Labklājības ministrijai 
 

 
Par Pamatnostādņu projektu „Pamatnostādnes sociālo 
pakalpojumu attīstībai 2014.–2020. gadam” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo   
pamatnostādņu projektu „Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 
2014.–2020. gadam” (turpmāk – projekts), jo ir šādi iebildumi: 

1. Projekta sadaļā Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību 
budžetiem paredzēti papildu izdevumi no pašvaldību budžetiem – 
Ls 3 080,9 – 2014. gadā, Ls 5 044,5 – 2015. gadā, Ls 4 785,6 – 
2016. gadā, nenorādot kompensācijas avotus. Valdības realizētā 
pašvaldību budžeta ieņēmumu daļas veidošana nepieļauj iespēju 
pašvaldībām veikt investīcijas attīstībā. Finanšu pietiek tikai 
funkciju veikšanai minimālā apmērā. 

2. No projekta ir jāizņem 3. pielikums Sociālo pakalpojumu 
nodrošinājums, jo tas ir jāpārstrādā pēc būtības. Jautājums par 
sociālo pakalpojumu „grozu” nav pietiekami izdiskutēts ar 
pašvaldībām un sociālo pakalpojumu sniedzējiem. Tas nav 
pamatnostādņu, bet Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma, kā arī citu likumu, piemēram, likuma „Par pašvaldībām”, 
kompetences jautājums. 

3. LPS iebilst pret to, ka valsts politikas plānošanas dokumenta 
projektā tiek diskriminētas pašvaldības, to iestādes un šo iestāžu 
klienti. Specifiskais politikas mērķis: pilnveidot klienta 
individuālajām vajadzībām atbilstošu pakalpojumu sniegšanu 
sociālās aprūpes institūcijās, uzdevums 17. Izveidot sociālās 
aprūpes institūcijās tādu pakalpojuma infrastruktūru, lai 
nodrošinātu klientam ērtu un draudzīgu vidi, un uzdevums 18. 
Nodrošināt sociālās aprūpes institūciju klientu vajadzībām 
atbilstošu sociālo aprūpi un funkcijas stabilizējošus pakalpojumus, 
tai skaitā, palielinot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, ir 
definēts pareizi, jo aprūpe institūcijās ir neatņemama sociālo 
pakalpojumu struktūras sastāvdaļa un tai ir jābūt kvalitatīvai. Taču 
nav saprotams, kāpēc Labklājības ministrija uzskata, ka valsts 
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budžeta līdzekļi – Ls 6 791 016 un Ls 1 289 745 – šī mērķa un 
uzdevumu realizēšanai ir jāiegulda tikai valsts sociālās aprūpes 
institūcijās, ignorējot pašvaldību ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institūcijas, kurām ir tieši tādas pašas 
problēmas un vajadzības kā VSAC. Demogrāfiskie un sociāli 
ekonomiskie procesi, kas norisinās valstī, ir valdības realizēto 
politiku rezultāts, taču to sekas jāmazina un jānovērš pašvaldībām. 
Šādi to autonomās funkcijas tiek paplašinātas un padziļinātas un to 
realizēšanai nepieciešams papildus arvien vairāk finanšu, kas netiek 
ņemts vērā, veidojot pašvaldību budžetu ieņēmumu daļu. Visvairāk 
tas attiecas uz sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sfēru. 
Prasām, lai projektā tiktu iekļautas pašvaldību ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (PSAC). 
 

Specifiskais politikas mērķis: pilnveidot klienta individuālajām vajadzībām atbilstošu pakalpojumu 
sniegšanu sociālās aprūpes institūcijās 

2. Izveidot aprūpes institūcijās tādu pakalpojuma infrastruktūru, lai 
nodrošinātu klientam ērtu un draudzīgu vidi 

LVL  
16 853 920, VB 

17.1. Veikti ēku sakārtošanas darbi (ēku renovācija vai 
rekonstrukcija, ūdens apgādes un apkures sistēmu renovācija, 
iekšējo elektrotīklu sistēmas sakārtošana)  

2015/I-
2020/IV 

LM 
PSAC 

LVL  
13 617 505, VB 

17.2. Veikti pasākumi higiēnas prasību un vides pieejamības 
nodrošināšanai  

2014/I-
2014/IV 

LM PSAC LVL 1 106 324, 
VB 

17.3. Veikti ugunsdrošības sistēmas sakārtošanas darbi 2014/I-
2020/IV 

LM PSAC LVL 504 248, 
VB 

17.4. Nodrošināt materiāli tehniskā bāze (t.sk. autotransports) 
klientu sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un brīvā laika 
pavadīšanas nodrošināšanai  

2014/I-
2020/IV 

LM 
PSAC 

LVL 1 625 843, 
VB 

3. Nodrošināt aprūpes institūcijās dzīvojošo klientu vajadzībām atbilstošu 
aprūpi un funkcijas stabilizējošus pakalpojumus, tai skaitā, palielinot 
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību 

LVL 2 268 206, 
VB 

18.1. Iekārtoti veselības punkti PSAC filiālēs 
 

2014/I-
2020/IV LM PSAC LVL 158 041, 

VB 
18.2. PSAC filiālēs papildus izveidotas ārstniecības personu 
amata vietas 

2014/I-
2020/IV LM PSAC LVL 2 110 165, 

VB 
 

4. Sadaļā 1.2.3. Sociālie pakalpojumi personām ar funkcionāliem 
traucējumiem Identificētās problēmas pirmo punktu izteikt šādi: 
„Nepietiekami daudzveidīgie sociālās aprūpes un medicīniski 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi iespējami tuvu klientu dzīves 
vietai, ierobežotā paliatīvās aprūpes pieejamība, neattīstītā 
psihiatriskā primārā veselības aprūpe, kā arī iedzīvotāju zemie 
ienākumi rada paaugstinātu pieprasījumu gan pēc valsts, gan 
pašvaldību finansētajiem ilgstošas sociālās aprūpes 
pakalpojumiem;” 

5. Sadaļā 6. Turpmākās rīcības plānojums visos uzdevumos/darbības 
rezultātos, kur kā atbildīgās institūcijas norādītas pašvaldības, ir 
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nepieciešams skaidrojums, kā izpaudīsies šī atbildība. Bez šī 
skaidrojuma nav iespējams vērtēt piedāvāto redakciju. 

6. Sadaļā 6. Turpmākās rīcības plānojums prasām izdarīt šādus 
labojumus punktos:  

• 1.2. izpildes termiņš klientu pārejas uzsākšanai no 
institūcijām uz pašvaldībām – 2017/III; 

• 2.1.; 2.2.; 2.3. kā iesaistītā institūcija jāiekļauj LPS; 
• 3.3. kā iesaistītā institūcija jāiekļauj LPS; 
• 4.5. pašvaldības nevar būt atbildīgas par šī apakšuzdevuma 

realizāciju bez papildu finansējuma no valsts budžeta 
līdzekļiem; 

• 6.1. LPS kategoriski iebilst pret jaunas ļoti sensitīvas 
funkcijas pārlikšanu no valsts uz pašvaldībām bez 
finansējuma un jau no 2014. gada 1. janvāra. Lai sagatavotos 
šīs funkcijas realizēšanai, jāparedz finansējums jau 
2014. gadam un realizēšanas termiņš jānoteic ne agrāk kā no 
2015. gada; 

• 8.2. svītrot, jo tas jau tiek realizēts; 
• 11.1. kā iesaistītā institūcija jāiekļauj LPS; 
• 12.1. kā iesaistītā institūcija jāiekļauj LPS; 
• 12.2. svītrot šo punktu, jo pašvaldībām nav finanšu, lai 

pielāgotu mājokļus personām ar funkcionāliem traucējumiem 
atbilstoši jaunajam normatīvajam regulējumam. Esošo 
līdzekļu ietvaros tas nav iespējams; 

• 15.2. kā atbildīgo institūciju svītrot pašvaldības un ierakstīt 
LM, jo tā līdz šim ir bijusi LM kompetence sadarbībā ar 
NVO. Nav iemeslu to mainīt; 

• 15.3. svītrot šo punktu, ja pašvaldībām tas jārealizē esošo 
līdzekļu ietvaros. Pašvaldības to var realizēt, ja šim nolūkam 
tiek piešķirti līdzekļi no valsts budžeta; 

• 16.1 un 16.2. kā iesaistīto institūciju ierakstīt LPS; 
• 20.4. kā iesaistīto institūciju ierakstīt LPS; 
• 21.1. kā iesaistīto institūciju ierakstīt LPS; 
• 23. svītrot, jo tas viss jau līdz šim tiek pildīts; 
• 32.2 un 32.3. kā iesaistīto institūciju ierakstīt LPS; 
• 33.1. kā iesaistīto institūciju ierakstīt LPS; 
• 33.3. un 34.3. svītrot šos punktus, ja pašvaldībām tie jārealizē 

esošo līdzekļu ietvaros. Tā ir jauna funkcija – darbs ar šīm 
specifiskajām mērķa grupām, kas ir valsts funkcija. 
Pašvaldības to var realizēt, ja šim nolūkam tiek piešķirti 
līdzekļi no valsts budžeta; 

• 35.2 kā iesaistīto institūciju ierakstīt LPS; 
• 36.2.; 37.1.; 38.1.; 38.4. kā iesaistīto institūciju ierakstīt LPS; 
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• 39.1. kā iesaistīto institūciju ierakstīt LPS; 
• 41. izteikt šādi: Izstrādāt sociālo pakalpojumu „grozu”; 

41.2. svītrot, jo pašvaldības to nevar realizēt esošo līdzekļu 
ietvaros. Pašvaldības to var realizēt, ja šim nolūkam  ir 
pieejami struktūrfondu, valsts budžeta vai citu finanšu avotu 
līdzekļi. 

 
 
 
Priekšsēža p.i. Olga Kokāne 
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Silvija Šimfa 67508531, 29407019 
silvija.simfa@lps.lv 
 
 
 
  
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


