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Par sociālo pakalpojumu attīstību 
 
 

Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvienība (turpmāk – LPSAIA) vērš 
uzmanību uz to, ka kopš 2009. gada reģionālās reformas, kura sākās vienlaicīgi ar ekonomisko krīzi, 
Latvijas pašvaldību sociālās aprūpes institūcijas ir strādājušas „izdzīvošanas” režīmā – mums nav 
resursu attīstībai. 

Redzot Igaunijas, Lietuvas un Polijas pašvaldību sociālās aprūpes institūciju attīstību, 
izaugsmi un pakalpojumu sniegšanas kvalitātes nodrošinājumu, kas balstās uz labas un mūsdienīgas 
iekšējās infrastruktūras bāzi (funkcionālās gultas, pacēlāji, ēdināšanas galdi, mobilās vannas utt.), 
kuras izveidei izmantoti Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi, ir neizpratne par mūsu valsts 
sistēmu, kura paredz sociālās aprūpes institūcijās izveidot tādu pakalpojumu infrastruktūru, kas 
nodrošinātu klientam ērtu un draudzīgu vidi, vajadzībām atbilstošu sociālo aprūpi un funkcijas 
stabilizējošus pakalpojumus, tai skaitā palielinot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, taču 
neparedzot šiem mērķiem ne valsts budžeta, ne Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus. 
Igaunija, Lietuva un Polija ir sniegušas atbalstu un novirzījušas Eiropas Savienības struktūrfondu 
līdzekļus šiem mērķiem. Latvija arī ir Eiropas Savienības dalībvalsts, bet nav saprotams, kāpēc mūsu 
politiķi šo jautājumu ignorē – gan šajā, gan nākamajā plānošanas periodā nav plānots novirzīt 
Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzēju iekšējās 
infrastruktūras atjaunošanai un sociālās aprūpes pakalpojumu uzlabošanai. Latvijas iedzīvotājiem, 
kuri ar saviem nodokļiem ir pildījuši un pilda valsts budžetu, ir tiesības saņemt kvalitatīvus sociālās 
aprūpes pakalpojumus.  

Situācijā, kad valsts rūpējas tikai par Labklājības ministrijas pārziņā esošajiem valsts sociālās 
aprūpes centriem, kuru darbinieku algas tiek paaugstinātas jau kopš 2013. gada janvāra, mēs vēršam 
Latvijas pašvaldību uzmanību uz to, ka arī pašvaldību aprūpes institūcijās strādājošie dara tikpat 
svarīgu un atbildīgu darbu. Arī pašvaldību aprūpes institūciju darbinieki, tāpat kā valsts aprūpes 
centru darbinieki, ir pelnījuši atalgojuma paaugstināšanu. Kvalificēta personāla trūkums ir tieši 
saistīts ar atalgojuma līmeni, un tuvākajos gados situācija var kļūt katastrofāla. Jau šobrīd mums ir 
grūtības izpildīt prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem atbilstoši kvalificētu darbinieku 
nodrošināšanai aprūpes institūcijās. 

 
 Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvienības kopsapulce aicina Latvijas 
pašvaldības: 

1) ieplānot 2014. gada budžetos finansējumu pašvaldību sociālās aprūpes institūciju 
darbinieku atalgojuma paaugstināšanai vismaz valsts sociālās aprūpes centru atalgojuma 
līmenī; 

2) iespēju robežās rast finansējumu tādas pakalpojuma infrastruktūras izveidei Latvijas 
pašvaldību sociālās aprūpes centros, kura nodrošinātu klientam ērtu un draudzīgu vidi, 
vajadzībām atbilstošu sociālo aprūpi un funkciju stabilizējošu pakalpojumu. 


