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Labklājības ministrijai 
 

Par Ministru kabineta noteikumu 
projektu “Darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 
9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 
“Palielināt kvalitatīvu 
institucionālai aprūpei alternatīvu 
sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un 
ģimeniskai videi pietuvinātu 
pakalpojumu pieejamību personām 
ar invaliditāti un bērniem” 
pasākuma “Deinstitucionalizācija” 
īstenošanas noteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo   
Ministru kabineta noteikumu projektu “Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu 
institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un 
ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti 
un bērniem” pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi”, jo ir 
šādi iebildumi: 

1. Lai veidotu kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo 
pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu 
pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem, nepieciešams kvalitatīvs 
esošās situācijas izvērtējums gan par klientiem, kuri šobrīd atrodas 
institūcijās, gan par klientiem, kuri gaida rindā uz ievietošanu institūcijās, 
analizējot datus līdz pašvaldību un to administratīvo vienību līmenim, 
grupējot to pa plānošanas reģioniem, atsevišķi norādot faktisko situāciju par 
personām ar invaliditāti un atsevišķi – par bērniem.  

2. Atgādinām arī, ka ne visi VSAC klienti ir konkrētā reģiona 
iedzīvotāji, piemēram, vidzemnieks var būt iemitināts VSAC Kurzemē un 
kurzemnieks VSAC Rīgas reģionā un citādi. Tāpat jau šobrīd un arī turpmāk, 
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domājams, nemainīsies kārtība, ka klientiem ir iespējas izrakstīties no VSAC 
un izvēlēties dzīvesvietu jebkurā reģionā. 

3. Tāpat šobrīd nav skaidrs, kura plānošanas reģiona teritoriju cilvēki, 
kuri iznāks no sociālās aprūpes institūcijām, izvēlēsies par dzīvesvietu un kādi 
pakalpojumi viņiem būs nepieciešami. Iebilstam pret pieeju, ka pirms 
deinstitucionalizācijas plāna izstrādes iespējams izplānot un ierakstīt projektu 
pieteikumā, kādi pakalpojumi būs nepieciešami konkrētā teritorijā. 
Labklājības ministrijai ir jāuzņemas atbildība par visu klientu loku 
(institūcijās esošajiem un tiem, kuri gaida rindā), un plānošanas reģioni un 
pašvaldības ir ministrijas sadarbības partneri. 

4. Uzskatām, ka jābūt izstrādātai vienotai metodikai, kā cilvēks tiek 
deinstitucionalizēts, ietverot institūciju sarakstu, ar kurām jāveic saskaņojumi, 
un kā tiks nodrošināta šo klientu adaptēšanās sabiedrībā. Nepieciešams 
veselības pakalpojumu pieejamības esošās situācijas izvērtējums un šo 
pakalpojumu pieejamība klientiem viņu izvēlētajā dzīvesvietā pēc 
deinstitucionalizācijas pasākumu veikšanas. 

5. Šobrīd nav skaidrs deinstitucionalizācijas procesā plānoto sabiedrībā 
balstīto pakalpojumu finansēšanas avots – neslēdzot VSAC filiāles, var 
nonākt situācijā, kad finansējums neseko klientam; cilvēks, kurš ilgstoši 
atradies pilnā valsts apgādībā, saskarsies ar realitāti, kad jānodrošina sevi ar 
valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu – netiks nodrošināts ar pārtiku, 
medikamentiem, nespēs samaksāt par mājokli, veselības aprūpi, ikdienā nebūs 
pieejams ārstu speciālistu pakalpojums. 

LPS nevar saskaņot iesniegto dokumentu, kamēr nav ņemti vērā 
iepriekš minētie apstākļi un nav panākta vienošanās ar visiem plānošanas 
reģioniem. 
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