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Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvienības kopsapulces

REZOLŪCIJA

Par sociālo pakalpojumu attīstību

Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvienība (turpmāk - LPSAIA), pauž bažas
par to, ka valsts politikas plānošanas dokumenta projektā  „Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu
attīstībai  2014.-  2020.gadam” 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.  Nav  saprotams  kāpēc  Labklājības
ministrija uzskata, ka valsts budžeta līdzekļi 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. 

Redzot  Igaunijas,  Lietuvas  un  Polijas  pašvaldību  sociālo  aprūpes  institūciju  attīstību,
izaugsmi un pakalpojuma sniegšanas kvalitātes nodrošinājumu, kas balstās uz labas un mūsdienīgas
iekšējās infrastruktūras bāzi (funkcionālās gultas, pacēlāji,  ēdināšanas galdi,  mobīlās vannas utt.),
kuras  izveidei  izmantoti  Eiropas  savienības  struktūrfondu līdzekļi,  ir  neizpratne  par  mūsu valsts
sistēmu, kura  paredz sociālās aprūpes institūcijās izveidot tādu pakalpojuma infrastruktūru, kas
nodrošinātu klientam ērtu un draudzīgu vidi,  vajadzībām atbilstošu sociālo aprūpi un funkcijas
stabilizējošus  pakalpojumus,  tai  skaitā,  palielinot  veselības  aprūpes  pakalpojumu  pieejamību,
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 nesaprotami kāpēc mūsu
politiķi  šo  jautājumu  ignorē  -  gan  šajā,  gan  nākošajā  plānošanas  periodos  nav  plānots  novirzīt
Eiropas  savienības  struktūrfondu  līdzekļus  sociālās  aprūpes  pakalpojumu  sniedzēju  iekšējās
infrastruktūras atjaunošanai, sociālās aprūpes pakalpojumu uzlabošanai. Latvijas iedzīvotājiem, kuri
ar  saviem nodokļiem ir  pildījuši  un pilda Valsts  budžetu,  ir  tiesības  saņemt kvalitatīvus  sociālās
aprūpes pakalpojumus. 

LPSAIA pieprasa likumdevēja skaidrojumus:
1) ar ko Latvija atšķiras no citām Eiropas Savienības kaimiņvalstīm, kurām ir pieejami
Eiropas  savienības  strūktūrfondu  līdzekļi  sociālās  aprūpes  institūciju  infrastruktūras
uzlabošanai;



2) kādēļ  Latvijas  pašvaldību,  līgumattiecībās  ar  pašvaldībām  esošām,  sociālo
pakalpojumu  sniedzēju  reģistrā  reģistrētām,  sociālās  aprūpes  institūcijām  ir  liegta
pieeja Eiropas Savienības stuktūrfondu finansējumam  klientam ērtas un draudzīgas
vides izveidošanai, vajadzībām atbilstošu sociālās aprūpes un funkcijas stabilizējošu
pakalpojumu, tai skaitā, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai.

Latvijas  Pašvaldību  sociālās  aprūpes  institūciju  apvienības  kopsapulce  aicina  Latvijas
Republikas Saeimu, Latvijas Republikas Ministru kabinetu, Latvijas Republikas Finanšu ministriju,
Latvijas Republikas Labklājības ministriju, Latvijas Republikas Veselības ministriju:

ieplānot 2014. - 2020. gada plānošanas perioda Eiropas savienības struktūrfondu finansējumu
pašvaldību,  līgumattiecībās  ar  pašvaldībām  esošām,  sociālo  pakalpojumu  sniedzēju  reģistrā
reģistrētām sociālās aprūpes institūcijām, lai tās varētu izveidot tādu pakalpojuma infrastruktūru,
kas  nodrošinātu  klientam  ērtu  un  draudzīgu  vidi,  vajadzībām  atbilstošu  sociālo  aprūpi  un
funkcijas  stabilizējošus  pakalpojumus,  tai  skaitā,  palielinot  veselības  aprūpes  pakalpojumu
pieejamību.
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