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Tekstā lietotie saīsinājumi

ASV – Amerikas Savienotās Valstis
Baltā grāmata - Sociālās palīdzības sistēmas administrēšanas „Baltā grāmata”
ERAF – Eiropas reģionālās attīstības fonds
ES – Eiropas Savienība
ESF – Eiropas Sociālais fonds
Institūcija – ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija
Institucionālā aprūpe – pakalpojumu kopums ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā
Klients – sociālo pakalpojumu saņēmējs
Likums –Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
LM -Labklājības ministrija
MK – Ministru kabinets
NVO – nevalstiskā organizācija
Persona – persona ar garīga rakstura traucējumiem
Programma - Programma sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu attīstībai 2009.- 2013.gadam personām ar garīga rakstura
traucējumiem
SAC- Labklājības ministrijas pakļautībā esošie sociālās aprūpes centri
Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (sociālās aprūpes
pakalpojumi) - pakalpojumi, kas vērsti uz to personu ar garīga rakstura
traucējumiem pamatvajadzību apmierināšanu un sociālās funkcionēšanas spēju
atjaunošanu un uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un
iekļaušanos sabiedrībā, un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā
(aprūpe mājās, pakalpojumi dienas aprūpes centrā, grupu māja (dzīvoklis),
sociālais darbs ar personu, specializētās darbnīcas utml.) un institūcijās.
Sociālie pakalpojumi - sociālās aprūpes pakalpojumi, sociālās rehabilitācijas
pakalpojumi, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju
sniegtie pakalpojumi, kā arī sociālais darbs
SPP – Sociālo pakalpojumu pārvalde
VB – valsts budţets
VM-Veselības ministrija
VSAOI – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
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Ievads
Programma ir politikas plānošanas dokuments, kas izstrādāts 5 gadiem un
nosaka rīcības virzienus, galvenos uzdevumus un sasniedzamos rezultātus
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personu ar garīga
rakstura traucējumiem attīstībai. Programmas mērķis un programmā ietvertie
uzdevumi virzīti uz to, lai nodrošinātu personu ar garīga rakstura traucējumiem
vajadzībām atbilstošu, efektīvu un kvalitatīvu sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu attīstību.
„Baltā grāmata” (apstiprināta MK 13.05.1997., prot. Nr.37 36§) kā vienu
no 1996.gadā uzsāktās sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sistēmas
reformas mērķiem izvirzīja pēc iespējas atbilstošāku pašvaldības iedzīvotāju
vajadzībām sociālo pakalpojumu sniegšanu pēc iespējas īsākā laikā, vienlaicīgi
paredzot institucionālās aprūpes kvalitātes uzlabošanu. „Baltā grāmata”
piedāvāja atbalstīt daudzveidīgu, institūcijām alternatīvu sociālo pakalpojumu
attīstību, paaugstināt pašvaldību ieinteresētību attīstīt un daţādot sociālos
pakalpojumus dzīvesvietā. Lai realizētu „Baltajā grāmatā” nospraustās
pamatnostādnes, programmā ir ietverti pasākumi, kas veicina iepriekš minēto
mērķu sasniegšanu attiecībā uz personām. Ievērojot personu vajadzību mainīgo
raksturu, programmā ir iekļauti pasākumi, kas sekmē pakalpojumu pēctecības
nodrošināšanu, personu pašaprūpes spēju, sociālo prasmju un iemaņu
attīstīšanos un stabilizēšanos, sekmējot reintegrāciju sabiedrībā.
Programmas izstrādē ņemti vērā ar LM 05.02.2007. rīkojumu Nr.13. „Par ar
sociālo pakalpojumu sniegšanu saistīto problēmu apzināšanas un iespējamo
risinājumu izstrādi” izveidotās darba grupas apzinātās ar sociālo pakalpojumu
sniegšanu saistītās problēmas, apkopotie priekšlikumi un izstrādātie iespējamie
risinājumi institūcijām alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu attīstībai.
Programmā ir ietverti specifiski sociālās aprūpes pakalpojumu personām
attīstības pasākumi, kas tiks realizēti institūcijās, kuras nodrošina institucionālā
aprūpe, kā arī institūcijām alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības veicinošie
pasākumi.
Latvijā atbildība par sociālo pakalpojumu finansēšanu ir sadalīta starp
valsti un pašvaldībām. No valsts budţeta finansē institūcijas pakalpojumus
personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un personām, kuras šajās
institūcijās ievietotas līdz 2003.gada 1.janvārim. 2007.gadā valsts institūcijās
nodrošināts pakalpojums 3516 personai ar smagiem garīga rakstura
traucējumiem. Pakalpojumi tika nodrošināti 24 Labklājības ministrijas
pakļautībā esošajos sociālās aprūpes centros pieaugušam personām un 2 bērnu
sociālās aprūpes centros, kuros bija izveidotas specializētās nodaļas pieaugušām
personām, kā arī 11 līgumslēdzējās iestādēs, kuras tiesības sniegt valsts
finansēto sociālās aprūpes pakalpojumus ieguva konkursa kārtībā, ar 799 vietām
(SPP informācija uz 31.12.2007).
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Nepieciešamības gadījumā programma tiks aktualizēta atbilstoši situācijai
sociālo pakalpojumu jomā, finanšu nodrošinājumam, pašvaldību administratīvi
teritoriālās reformas gaitai un citām sociāli ekonomiskām norisēm, kas būtiski
ietekmē programmā paredzēto pasākumu ieviešanu.
1. Programmas sasaiste ar valdības un ministrijas prioritātēm un
atbalstītajiem politikas dokumentiem, kā arī plānošanas reģionu
attīstības programmās un stratēģijās noteiktajām prioritātēm
Programmā iekļautie pasākumi saskaņoti ar MK 04.07.2006. noteikumiem
Nr.564 „Noteikumi par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2007.-2013.gadam”
apstiprinātā Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007.-2013.gadam 6.1.2. sadaļā
„Ilgtspējīga sociālās drošības sistēma” noteiktajiem attīstības virzieniem un
nodrošina 5.uzdevuma – attīstīt sociālās palīdzības un valsts un pašvaldību
sociālo pakalpojumu sistēmu, tai skaitā sociālās un dienas aprūpes centrus,
paaugstināt valsts un pašvaldību sociālo pakalpojumu kvalitāti, modernizējot
pakalpojumu iestāţu infrastruktūru, un 6.uzdevuma – uzlabot piekļuvi sociālās
palīdzības pakalpojumiem, tos tuvinot personas dzīvesvietai un attīstīt jaunus
sociālo pakalpojumu veidus, izpildi. Tā kā iepriekš minētais plāns ir izstrādāts
2007.-2013.gadam, arī programmas pasākumi ir plānoti līdz 2013.gadam. Daţus
no programmā iekļautajiem pasākumiem paredzēts realizēt, izmantojot ES
struktūrfondu līdzekļus. Rīcību sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības
nodrošināšanā paredz šādi reģionu attīstības plānošanas dokumenti: Kurzemes
reģiona attīstības programma (3. prioritātes pasākums: sociālās izslēgšanas
samazināšana un vienādu iespēju nodrošināšana), Latgales attīstības plāns
(2.prioritātes apakš virziens sociālās un veselības aprūpes infrastruktūras
attīstība), Rīgas reģiona attīstības programma 2005. – 2011.gadam (prioritāte:
veselības, sociālās, izglītības un kultūras infrastruktūras un pakalpojumu
attīstība), Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma (1. prioritāte:
infrastruktūras un pakalpojumu attīstība), Zemgales plānošanas reģiona attīstības
stratēģija 2003. - 2010.gadam (2. prioritātes rīcības virziens: Infrastruktūras un
pakalpojumu pieejamības sekmēšana izglītībā, veselībā, un sociālajā jomā,
kultūrā, sportā, sabiedriskajos un citos pakalpojumos), kā arī Kurzemes,
Vidzemes, Latgales, Zemgales un Rīgas reģionu telpiskie plānojumi.
Programmas izvirzītie mērķi un uzdevumi saskan ar reģionu attīstības
programmās izvirzītajiem mērķiem, tādējādi Programmā iekļautie pasākumi dos
ieguldījumu to sasniegšanā.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības pamatnostādnes ir iezīmētas
„Baltajā grāmatā”, kurā kā viens no izvirzītajiem mērķiem ir sociālo
pakalpojumu decentralizēšana, lai panāktu pašvaldību ieinteresētību attīstīt
institucionālajai aprūpei alternatīvus sociālos pakalpojumus. Lai arī no „Baltās
grāmatas” izstrādāšanas brīţa ir pagājuši jau 10 gadi, tajā ietvertie pasākumi
vēl aizvien ir aktuāli un mērķi nav pilnībā sasniegti. Vēl aizvien ir jāveic
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pasākumi, lai pamatotas pašvaldību iedzīvotāju tiesības uz sociālajiem
pakalpojumiem un sociālo palīdzību tiktu īstenotas pilnā mērā, savlaicīgi un
kvalitatīvi; kā arī uzlabotu informētību par sociālajām tiesībām, pakalpojumu
kvalitāti, sociālo dienestu personāla kvalifikāciju, sistēmas taisnīgumu un
līdzekļu piešķiršanas mehānismu sociālās palīdzības programmām, uzlabotu
sociālo dienestu iespējas pietiekami strauji reaģēt kritiskās situācijās,
nodrošinātu sociālo sistēmu ar pietiekamu darbinieku skaitu, kuriem ir
pietiekama kvalifikācija un motivācija noteikto uzdevumu veikšanai; veicinātu
un paplašinātu sadarbību ar citiem pakalpojumu sniedzējiem un struktūrām, lai
izvēlētos vispiemērotāko no pieejamajiem pakalpojumiem, novēršot
nemērķtiecīgu līdzekļu izlietojumu. Ņemot vērā to, ka līdzekļus „Baltās
grāmatas” īstenošanai nebija iespējams piesaistīt pietiekošā apjomā, tika veikti
tie pasākumi, kuri tikai uzskatīti par prioritāriem un kurus bija iespējams veikt
esošo valsts un pašvaldības budţeta līdzekļu ietvaros. Līdz ar to programmā ir
iekļauti pasākumi, kas vēl aizvien ir aktuāli un turpina iepriekšējos gados
uzsākto darbu.
Programmā plānotie pasākumi vērsti uz LM darbības stratēģijā 2007.2009.gadam (aktualizēta 2008.-2010.gadam), kas apstiprināta ar MK
18.10.2007. rīkojumu Nr.650 „Par Labklājības ministrijas darbības stratēģiju
2007.–2009.gadam”, noteikto uzdevumu izpildi un kurā kā viens no
uzdevumiem sociālo pakalpojumu jomā ir izvirzīts radīt iespējas klientiem
saņemt nepieciešamos sociālos pakalpojumus iespējami tuvu savai dzīvesvietai,
kā arī palielināt sociālās aprūpes pakalpojumu piedāvājumu, valstij atbalstot
institūcijām alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstību pašvaldībās.
Līdz ar programmā iekļauto pasākumu izpildi, tiks nodrošināta ar
Deklarācijas par Ivara Godmaņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību
sadaļā „Sociālā politika” iekļautā 2.1. uzdevuma, kas paredz uzlabot
pakalpojumu pieejamību saņēmēja dzīvesvietā, un 2.2.uzdevuma, kas paredz
uzlabot „pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem”,
izpilde.
Programmā ir ievēroti tie paši politikas principi, kas ir iestrādāti ar ar MK
02.04.2004. rīkojumu Nr.198 „Par Reģionālās politikas pamatnostādnēm”
apstiprinātajās „Reģionālās politikas pamatnostādnēs” – sociālo pakalpojumu
attīstībā tiek pielietots integrācijas princips (sociālo pakalpojumu attīstību
balstot uz sadarbību ar pašvaldībām, sociālajiem partneriem, plānošanas
reģioniem un citām ieinteresētajās institūcijām), pašiniciatīvas princips (vietējā
līmeņa iniciatīvu rašanās sociālo pakalpojumu jomā veicināšana un šo iniciatīvu
atbalsts). Programmas pasākumi iekļaujas Latvijas reģionālās politikas mērķa līdzvērtīgu dzīves, darba un vides apstākļu nodrošināšana valsts iedzīvotājiem
visā Latvijā – sasniegšanā, radot visā valsts teritorijā personām vienādas iespējas
saņemt viņu vajadzībām atbilstošus sociālās aprūpes pakalpojumus.
Programmas mērķi un virzieni atbilst koncepcijā „Vienādas iespējas
visiem” (pieņemta MK 30.06.1998., prot. Nr.34 36.§, izstrādāta līdz 2010.
gadam) paredzētajam, lai nodrošinātu vienlīdzīgu iespēju radīšanu visiem
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sabiedrības locekļiem neatkarīgi no viņu invaliditātes smaguma un
specifiskajām vajadzībām veikt to lomu, kas ir normāla atkarībā no vecuma,
dzimuma, sociālajiem un kultūras faktoriem katram indivīdam. Koncepcijas
rezultātā bija paredzēts pilnveidot sociālās drošības sistēmu, izveidot sistēmu,
kura nodrošina nepārtrauktu rehabilitācijas procesu, kā arī neatkarīgi no sociālā
pakalpojuma saņēmēja vecuma, statusa, citiem faktoriem būs iespējams saņemt
nepieciešamos sociālos pakalpojumus.
Personai izmantojot programmas rezultātā attīstīto sociālās aprūpes
pakalpojumu klāstu, būtu radīta iespēja mazināt funkcionālā traucējuma ietekmi
uz pašaprūpes iespējām un veiksmīgas rehabilitācijas rezultātā iekļauties darba
tirgū, kas saskan arī ar MK 19.10.2005. rīkojumu Nr. 684 „Par Latvijas
nacionālo Lisabonas programmu 2005.–2008.gadam” apstiprināto „Latvijas
nacionālo Lisabonas programmu 2005.-2008.gadam”, kas vērsta uz valsts
izaugsmi un nodarbinātības veicināšanu, tai skaitā uz invalīdu un viņu ģimenes
locekļu iekļaušanos nodarbinātības pasākumos.
2. Programmas mērķi
Mērķis – attīstīt personu vajadzībām atbilstošus sociālās aprūpes pakalpojumus.
3. Plānotie programmas politikas rezultāti un darbības rezultāti
Politikas rezultāti:
1. sekmēt sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamību personām;
2. uzlabojusies sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitāte.
Programmas darbības rezultāti:
1. samazināta rinda uz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu;
2. sakārtotas SAC ēkas un telpas atbilstoši pakalpojumu sniedzējiem
izvirzītajām prasībām;
3. palielināts personu skaits, kuri saņem institūcijām alternatīvos sociālās
aprūpes pakalpojumus;
4. ieviesti jauni, personu vajadzībām atbilstoši sociālās aprūpes pakalpojumu
veidi dzīvesvietās.
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4. Rezultatīvie rādītāji programmas politikas rezultātu un darbības
rezultātu sasniegšanai
Rezultatīvie rādītāji programmas politikas rezultātu sasniegšanai:
Nr Rezultatīvais rādītājs
.p.
k.
1. Samazināts SAC pakalpojumu
gaidīšanas laiks (mēneši)
2. Samazināts
sociālās
aprūpes
pakalpojumu gaidošo personu skaits
(% pret 2008 gadu)
3. Personu skaits SAC, kurām tiek
nodrošināti
kvalitatīvi
sociālās
aprūpes pakalpojumi
4. Personu skaits, kurām uzlabota
pieejamība
institūcijām
alternatīvajiem sociālās aprūpes
pakalpojumiem (salīdzinājumā ar
2008.gadu)

2009

2010

2011

2012

2013

30

30

30

24

21

0

0

0

4

4

650

650

650

910

1070

0

0

0

316

521

Rezultatīvie rādītāji programmas darbības rezultātu sasniegšanai:
Nr.p Rezultatīvais rādītājs
.k.
1. Gada
1
laikā papildus izveidoto
.vietu skaits institūcijās personām
ar garīga rakstura traucējumiem
2. SAC skaits, kurās ir veikti ēku
remonti
3. SAC skaits, kuras atbilst tiesību
aktos noteiktajām prasībām
4. Personu skaits, kuras saņem
pusceļa mājas pakalpojumu
5. Jaunizveidoto
grupu
māju
skaits/personu skaits tajās
6. Īslaicīgā sociālo pakalpojuma
saņēmēju skaits
7.
Sniegto sociālā darba un aprūpes
nodrošināšanas
atbalsta
konsultāciju un skaits ģimenēm ar
bērniem (konsultāciju skaits gada
laikā)
ar
garīga
rakstura
traucējumiem

2009

2010

2011

0

0

0

0

0

28

29

10

10

10

14

20

110

110

110

134

158

0

0

0

3/36

3/36

0

0

0

135

135

0

0

0

400

500

0

2012
100

2013
100
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8. Profesionālu sociālo darbinieku
skaits, kuri pašvaldībās veic darbu
ar personām un kuriem daļējs
atalgojums un obligātās sociālās
apdrošināšanas iemaksas tiek
segtas
no
valsts
budţeta
mērķdotācijas veidā
9. Sociālo pakalpojumu sistēmā
strādājošo informēšanas pasākumu
par aktuālāko sociālo pakalpojumu
sniegšanas jautājumos skaits

0

0

0

130

130

0

0

0

52

52
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5. Galvenie uzdevumi programmas rezultātu sasniegšanai un uzdevumu
izpildes laika plānojums
5.1. SAC darbības sakārtošana un sociālās aprūpes pakalpojuma kvalitātes
paaugstināšana
Situācijas apraksts
Valsts un pašvaldības funkciju sadalījums sociālos pakalpojumu
nodrošināšanā noteikts Likuma 9.pantā.
MK noteiktajā kārtībā un apmērā no VB finansē pašvaldības nodrošinātus
institūcijas pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras šajās
institūcijās ievietotas līdz 2003.gada 1.janvārim, pilngadīgām personām ar
smagiem garīga rakstura traucējumiem, kurām nav nepieciešams atrasties
specializētā ārstniecības iestādē un kuru veselības stāvoklis neapdraud
apkārtējos, bērniem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (Likuma 9.pants).
Saskaņā ar SPP apkopotajiem statistikas datiem, pašvaldībās vēl aizvien
trūkst kvalificētu sociālo darbinieku, kas rada baţas, ka pašvaldībām ir
ierobeţoti resursi profesionālai klientu dzīves apstākļu un pašu resursu
novērtēšanai. Ne vienmēr pašvaldībā ir pietiekami finanšu līdzekļi sociālās
aprūpes pakalpojumu nepieciešamajam nodrošinājumam, tāpēc maksimāli tiek
izmantota iespēja nodrošināt sociālās aprūpes pakalpojumus par VB līdzekļiem.
Lēmumu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma
nepieciešamību personai pieņem pašvaldība, bet tā nav finansiāli atbildīga par
šāda lēmuma izpildi. Šādā situācijā pastāv iespēja, ka institūcijas pakalpojumu
piešķir personai, kuras varētu dzīvot ārpus institūcijas, saņemot atbilstošu
sociālo aprūpi dzīvesvietā. Līdz ar to, programmas ietvaros paredzot attīstīt ne
vien ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, bet arī
palielināt atbalstu alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu attīstībai
pašvaldībās.
Pieprasījums pēc valsts finansētajiem ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem joprojām saglabājas augstā līmenī - 520
pakalpojumu gaidošas personas. Pēdējo septiņu gadu laikā rinda pēc valsts
finansētajiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumiem ir pakāpeniski pieaugusi no 766 personām 2003.gada beigās līdz
920 personām 2005.gada beigās un samazinājās 2008.gada decembrī līdz 603
personām. Pieprasījuma skaita samazinājums skaidrojams ar valsts finansēto
vietu skaita pieaugušām personām palielinājumu uz bērnu vietu skaita
samazinājuma rēķina, kā arī to, ka 96 personām tika nodrošināts alternatīvais
pakalpojums - grupu māja (dzīvoklis) pašvaldībā. Vidējais gaidīšanas ilgums
līdz minētā pakalpojuma saņemšanai pārsniedz vienu gadu.
Lai mazinātu risku, ka turpmākajos gados rindas pieaug un ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņem personas, kurām
būtu piemērotāki institūcijām alternatīvie sociālās aprūpes pakalpojumi, regulāri
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ir jāvērtē visas institūcijās dzīvojošās personas un jāvērtē izmaiņas personas
funkcionālajā stāvoklī. Ja veiksmīgas sociālās rehabilitācijas procesā personas
funkcionālais stāvoklis ir uzlabojies, nepieciešams atkārtoti vērtēt personai
atbilstošāko sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanas iespējas un sadarbībā
ar personas dzīvesvietas pašvaldību uzsāktu citu sociālās aprūpes pakalpojumu
sniegšanu personai, ja tam ir visi nepieciešamie priekšnosacījumi. 2007.gadā
LM padotībā esošajos SAC uzsākta klientu atbilstības sociālās aprūpes
pakalpojumu saņemšanai izvērtēšana. Saskaņā ar iegūto informāciju apmēram
7% no SAC dzīvojošajām pieaugušām personām piemērotāks būtu cits sociālās
aprūpes vai veselības aprūpes pakalpojums. Iegūtā informācija regulāri tiek
precizēta, lai noskaidrotu personu gatavību mainīt nodrošināmā sociālā vai cita
pakalpojuma veidu, kā arī pašvaldību iespējas finansēt atbilstošos institūcijai
alternatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus. Tajos gadījumos, ja SAC atrodošos
personu patstāvīgās dzīvošanas iemaņas vēl nav pietiekošā līmenī attīstītas vai
stabilizētas, personām ir jādod iespēja apgūt patstāvīgai dzīvei nepieciešamās
prasmes un iemaņas. Iepriekš minētās zināšanas personām ir iespējas attīstīt
pusceļa mājā, kuru veidošana SAC ir uzsākta 2007.gadā līdz ar ERAF projektu
par 6 pusceļa māju atvēršanu realizāciju 2008.gadā visos piecos Latvijas
reģionos.
Skaidri apzinoties to, ka pakalpojuma institūcijās pieprasījuma
pieaugumam ir objektīvi iemesli (personu dzīvildzes palielināšanās, sabiedrības
novecošanās, vientuļo personu skaita pieaugums) un rindu pēc ilgstošā sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nav iespējams samazināt ar
ierobeţojošiem pasākumiem, nepieciešams palielināt vietu skaitu institūcijās, ko
ir iespējas panākt ar SAC vajadzībām piemērojamu ēku izbūvi vai renovāciju
(dodot iespējas personām, kuras uzturas SAC ēkās, kuru tehniskais stāvoklis
robeţojas ar bīstamu personu izvietošanai un kurās nav lietderīgi investēt), kā arī
palielinot finansējumu sociālās aprūpes pakalpojuma pirkšanai.
SAC skaits un vietu skaits tajos pēdējos gados, neskatoties uz ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pieprasījuma
pieaugumu, nav būtiski mainījies.
Laika periods

2003
2004
2005
2006
2007

Bērnu SAC
skaits
9
8
8
8
8

Bērnu skaits, kuri
atradušies SAC uz
attiecīgā gada
beigām

Pieaugušo SAC
skaits

Personu skaits,
kuri atradušies
SAC uz attiecīgā
gada beigām

1014
923
941
743
722

25
25
25
25
25

4346
4421
4346
4646
4557

Lai arī ir atrasti sociālo pakalpojumu sniedzēji, no kuriem LM ar SPP
starpniecību pērk ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus, rindas samazināšanos uz pakalpojuma saņemšanu tas nav
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veicinājis. Gan sociālo pakalpojumu sniedzēju trūkums, gan finanšu līdzekļu
nepietiekamība neļauj palielināt vietu skaitu institūcijās, piesaistot publiskā
sektora resursus. Nav veidoti arī jauni SAC par VB līdzekļiem, bet esošie
lielākoties ir izvietoti arhitektūras pieminekļos un ir grūti pielāgojami personu
vajadzībām. Ēku tehniskais stāvoklis kopumā nav piemērots personām ar
pārvietošanās grūtībām, ēkas ir ar šauriem koridoriem, šaurām tualetes telpām,
stāvām kāpnēm, bez liftiem un pacēlājiem. Tāpēc, lai nodrošinātu nepieciešamo
komforta apjomu un telpu piemērotību personām ar pārvietošanās grūtībām, ir
nepieciešams veikt koplietošanas telpu remontu, aprīkot telpas ar palīgierīcēm,
uzstādīt pandusus un pacēlājus, pārbūvēt sliekšņus, sakārtot sanitārās telpas un
tamlīdzīgi.
Saskaņā ar SPP veiktajiem provizoriskajiem aprēķiniem, lai nodrošinātu
higiēnas prasību ievērošanu SAC, jau šobrīd pārapdzīvotības dēļ vidēji 600
personas no SAC, kuru telpu platība neatbilst MK 12.12.2000. noteikumos
nr.431 „Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijās” noteiktajam, jāpārvieto
uz citām institūcijām. Iepriekš minētie noteikumi paredz, ka vienai personai
guļamistabā jābūt nodrošinātiem 4 m² un vienu personu, bet dzīvojamā istabāguļamtelpā 6 m² uz vienu personu. Taču, lai neatstātu personu bez aprūpes un
pajumtes un tādējādi neradītu personas dzīvībai un veselībai draudīgu situāciju,
SAC tika ievietotas papildus personas, kurām sociālais pakalpojums
nepieciešams neatliekami. Tāpat nepieciešams veikt dzīvojamo telpu remontu,
ierīkot ventilācijas, jānodrošina ēkas remonts tādā apmērā, lai nodrošinātu
uzturēšanās drošību personām, kuras tur uzturas, un personālam (piemēram,
SAC „Īle”, lai nodrošinātu ēkas drošu ekspluatāciju, ir jāveic grīdas pārsedţu
nomaiņa un ar to saistītie remontdarbi).
2007.gadā notikušais ugunsgrēks SAC „Reģi” un veiktā ugunsdrošības
situācijas izvērtēšana SAC apliecināja, ka situācija šajā jomā nav apmierinoša
un jāveic virkne pasākumu, lai to uzlabotu.
Saskaņā ar MK 26.02.2007. sēdes protokollēmumu (prot. Nr.15 1§) „Par
situāciju saistībā ar Alsungā notikušo traģēdiju 2007.gada 23.februārī” 7.punktā
dotajam uzdevumam LM kopīgi ar Iekšlietu ministriju bija jāizstrādā un
labklājības ministrei jāiesniedz MK plāns ugunsdrošības stāvokļa uzlabošanai
SAC. Ar MK 25.07.2007. rīkojumu Nr.451 „Par Valsts sociālās aprūpes centru
ugunsdrošības stāvokļa uzlabošanas plānu”, tika apstiprināts minētais plāns,
nosakot par atbildīgo institūciju plāna īstenošanā LM un piešķirot 2007.gadā VB
līdzekļus Ls 7147 apmērā. Saskaņā ar minētā rīkojuma 4.punktu Plānā paredzēto
pasākumu īstenošana 2008.gadā jānodrošina no LM piešķirtajiem VB
līdzekļiem, bet jautājumu par papildus VB līdzekļu piešķiršanu 2009.gadā un
turpmākajos gados izskatīt, sagatavojot budţeta projektu attiecīgajam gadam.
Taču jau tagad ir skaidrs, ka esošo finanšu līdzekļu ietvaros nav iespējams veikt
darbus, kam nepieciešami ievērojami līdzekļi, tāpēc programmā ir paredzēta
papildus līdzekļu piesaiste SAC sakārtošanai atbilstoši ugunsdrošības normām.
Līdzekļu nepietiekamības dēļ vēl aizvien ne visos SAC ir uzstādītas ugunsgrēka
izziņošanas balss sistēmas, daţos SAC ir krāns apkure, kas palielina aizdegšanās
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risku. Ir nepieciešams iegādāties strāvas ģeneratorus, sakārtot pieejas ūdens
ņemšanas vietām, uzstādīt zibensaizsardzības sistēmas, apstrādāt konstrukcijas
ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem utt.
SPP, labklājības ministra uzdevumā īstenojot padotību pār valsts sociālās
aprūpes centriem, vienlaicīgi ar sociālo pakalpojumu kvalitātes uzraudzību vērtē
SAC atbilstību MK 03.06.2003. noteikumiem Nr.291 „Prasības sociālo
pakalpojumu sniedzējiem”, vides pieejamību SAC atbilstoši personu ar kustību
traucējumiem vajadzībām, SAC klientu izvietojumu telpās un iespējām tās
pielāgot/ renovēt, lai nodrošinātu MK 2000. gada 12.decembra noteikumu Nr.
431 „Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām” izpildi.
Šādas izvērtēšanas rezultātā iespējams aktualizēt nepieciešamo papildus
finansējuma apjomu sociālo pakalpojumu sniedzējiem obligāto prasību
nodrošināšanai, kā arī izvērtēt finanšu resursu ieguldīšanas lietderību SAC. Tā
2008.gadā LM tika izveidota darba grupa, lai izstrādātu optimizācijas plānu
SAC darbības optimizēšanai, kā rezultātā tiktu izstrādāts SAC darbības
pārprofilēšanas plāns un aprēķināti papildus nepieciešamo līdzekļu apjomi. Taču
pamatojoties uz ekonomisko situāciju valstī un valdības nolēmumu apturēt
finanšu līdzekļu piešķiršanu jaunajām politikas iniciatīvām, kā arī saistībā ar
Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par valsts budţetu 2009. gadam”,
kas paredz būtisku finansējuma samazinājumu labklājības nozarē, darba grupas
„Sociālās aprūpes centru darbības optimizēšanas plāna izstrādei” darbība uz
laiku tika pārtraukta. Darba grupas darbība tiks atjaunota pēc finanšu situācijas
stabilizēšanās, kad būs iespējams prognozēt turpmākās darbības ietekmi.
Laika gaitā ir mainījušies personu ievietošanas institūcijās nosacījumi,
taču mainoties attiecīgajiem normatīvo aktu nosacījumiem, personām, kuras
dzīvo institūcijās, tika saglabātas tiesības uzturēties tur arī turpmāk. Personu
dzīves laikā notiek arī būtiskas izmaiņas viņu funkcionālajā stāvoklī. Līdz ar to
institūcijās ir visai daţāds personu sastāvs – bieţi vien kopā atrodas gan
personas ar daţāda smaguma garīgās attīstības traucējumiem, gan psihiskiem
traucējumiem, ir personas ar pārvietošanās grūtībām, kā arī pilnībā kopjamas.
Institūcijās uzturas personas, kas veselības stāvokļa dēļ ir kontrindicētas
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumam, bet nav
institūciju, kas sniegtu specializētu, personas vajadzībām atbilstošāku sociālo vai
veselības aprūpi. Šīs personas daţkārt ir bīstamas apkārtējiem. Taču uzturēšanās
laiks psihiatriskajās slimnīcās ir ierobeţots, pamatojoties uz valsts (VM)
finansēto gultu dienu ilgumu, savukārt, SAC nav tiesīgi un kompetenti sniegt
veselības aprūpes pakalpojumus.
Tik daţādām personu grupām nodrošināt adekvātu sociālās aprūpes
pakalpojumu vienā institūcijā ir sareţģīti, tāpēc veidojas nepieciešamība veidot
zināmu specializāciju tajās. Specializāciju kavē apstāklis, ka personu sociālo
aprūpi pa līmeņiem un veidiem nevar viennozīmīgi sadalīt, jo jāņem vērā arī
personas vēlmi saņemt sociālās aprūpes pakalpojumu pēc iespējas tuvu
dzīvesvietai, lai saglabātu saikni ar radiem un draugiem, atpazīstamu apkārtni.
Neskatoties uz to, ir lietderīgi veidot atsevišķus specializācijas veidus, kā arī
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institūciju iekšējo strukturēšanu nodaļās, kurās ir, piemēram, jaunieši, personas
ar pārvietošanās grūtībām, ar redzes un dzirdes traucējumiem, paliatīvās aprūpes
nodaļas (piesaistot tām atbilstošu apkalpojošo personālu un papildus
finansējumu) utml.
Tā kā pieprasījums pēc valsts finansēta ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojuma bērniem līdz divu gadu vecumam un
bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem līdz četru gadu vecumam, ar katru
gadu samazinās, rodas nepieciešamība samazināt valsts finansēto vietu skaitu
attiecīgajos bērnu SAC. Tā 2003. gadā bērnu SAC Latvijā vidēji ik mēnesi
brīvas bija aptuveni 150 vietas, 2005. gadā vidēji 175 brīvas vietas, 2006. gadā
vidēji 80 vietas, bet 2007. gadā, neskatoties uz to, ka 2006. gadā par 100 vietām
samazināts vietu skaits bērnu SAC, brīvas bija vidēji 49 vietas. Samazinot vietu
skaitu institūcijā, strauji paaugstinās izmaksas. Tāpēc bērnu SAC 2007.gadā
uzsāka veidot nodaļas, kurās nodrošina sociālās aprūpes pakalpojuma
saņemšanu lielāka vecuma bērniem un arī pilngadību sasniegušajām personām,
kuras turpina mācības un pirms pilngadības sasniegšanas atradās šajās
institūcijās.
Lai dotu iespēju bērniem uzturēties jau ierastā vidē, pakāpeniski jāturpina
bērnu SAC pārstrukturēšana, paredzot bērnu vecuma palielināšanu, tajos SAC,
kur ir nepieciešamā infrastruktūra un iespējas saņemt atbilstoši izglītību
izglītības iestādē. 2008.gadā Ministru kabinetā tika apstiprināti labotie bērnu
sociālās aprūpes centru nolikumi, kuros ir palielināts bērnu aprūpes vecuma
ierobeţojums no 4 gadu vecuma līdz 7 un vairāk gadu vecumam. Taču tādā
gadījumā bērnu aprūpes centros ir nepieciešams veikt arī remontus, lai pielāgotu
telpas, jo īpaši tualetes telpas (nomainītu maziem bērniem paredzētos tualetes
pudus, roku mazgātnes, dušas un vannas), lielāka auguma bērnu vai jauniešu
aprūpei.
Ņemot vērā to, ka pēdējos gados ievērojami samazinās ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālas rehabilitācijas pakalpojuma bērniem ar smagiem garīga
rakstura traucējumiem pakalpojuma pieprasījums, ir lietderīgi jau savlaicīgi
plānot institūciju darbības restrukturizāciju, izmantojot esošā personāla
kvalifikāciju un pieredzi, lai attīstītu alternatīvos sociālās aprūpes pakalpojumus
ģimenēm ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Jau tagad bērnu SAC
„Pļavnieki” sniedz īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumu (līdz 30 dienām)
bērniem, kuri ir ģimenes aprūpē („atelpas brīţa” pakalpojums), kā arī sociālās
aprūpes pakalpojumus bērniem inficētiem ar HIV vīrusu. Nākotnē lielāks
uzsvars būtu pievēršams ģimeņu konsultēšanai un apmācībai, lai nodrošinātu
ģimenēm ar bērnu ar speciālām vajadzībām nepieciešamo atbalstu. Lai dotu
iespēju ģimenes locekļiem iegūt atelpas brīdi un atbrīvoties no spriedzes, kas
rodas ilgstoši aprūpējot kādu ģimenes locekli, ir paredzēts ieviest īslaicīgas
sociālās aprūpes institūcijā pakalpojumu, veicot grozījumus normatīvajos aktos,
lai noteiktu jauna no VB apmaksāta sociālās aprūpes pakalpojuma ieviešanu.
Ģimenei ir nepieciešams profesionāls atbalsts, lai nodrošinātu bērnam
nepieciešamo aprūpi atbilstošā apmērā un kvalitātē.
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Daudzu personu funkcionālais stāvoklis ir tik smags, ka sociālo
rehabilitāciju nav iespējams veikt, un ir nepieciešama tikai sociālā aprūpe vai arī
sociālā aprūpe ar sociālās rehabilitācijas elementiem. Līdz ar to ir lietderīgi
precizēt institūcijās sniedzamo sociālās aprūpes pakalpojuma veidu un saturu
atkarībā no personu funkcionālā stāvokļa. Tas dotu iespēju izvairīties no
atšķirībām sociālās aprūpes pakalpojuma kvalitātē starp daţādām institūcijām,
kā arī nodrošinātu sociālās aprūpes pakalpojumu pēctecību uzlabojoties vai
pasliktinoties personas funkcionālajam stāvoklim. Veicot SAC dzīvojošo
personu izvērtēšanu, jānosaka, kādas klientu grupas ir katrā institūcijā un kādi
pakalpojumi ir piemērotāki katrai klientu grupai. Attiecībā uz klientu aprūpi
jāatzīmē, ka pašvaldībās veiksmīgi tiek ieviests Kanādas/ASV aprūpes modelis.
Tas nozīmē, ka klientam tiek noteikti 4 aprūpes līmeņi. I aprūpes līmenis
nozīmē, ka klients ir spējīgs veikt pašaprūpi, saprot, spēj analizēt un savu spēju
robeţās kontrolēt situāciju; II aprūpes līmenis – veic pašaprūpi, bet nedaudz ir
pieskatāmi fizisku vai citu ierobeţojumu dēļ; III aprūpes līmenis ir
kontrolējamie klienti, kuri pašaprūpi nav spējīgi veikt patstāvīgi, novērojami,
pieskatāmi; IV aprūpes līmenis - klienti, kuri pilnībā ir atkarīgi no apkārtējo
palīdzības, nespējīgi spriest, nekontrolē savu rīcību vai ir bezsamaņā.
Vajadzība pēc aprūpes līmeņu noteikšanas pierādījās 2007.gadā, uzsākot
personu atlasi sociālās rehabilitācijas programmu apguvei un izstrādājot
individuālos sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānus, lai sagatavotu
tās patstāvīgai dzīvei ārpus institūcijas. Izrādījās, ka daţādu institūciju un
darbinieku viedokļi par personai piemērotāko pakalpojuma veidu un
nepieciešamajiem pasākumiem ir atšķirīgi un rodas grūtības vienotu mērķu
izvirzīšanai un sasniegšanai.
Vadoties no personu aprūpes līmeņiem, ir iespējams līdzīgi grupēt
veicamos uzdevumus un nodrošināt atbilstošu personāla apmācību. Izvērtējot
personu funkcionālo stāvokli var noteikt, cik aprūpes speciālistu un kādi, būtu
nepieciešami attiecīgo sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai.
Ņemot vērā nepieciešamību radīt iespēju personām saņemt viņu vajadzībām
atbilstošu sociālās aprūpes pakalpojumu, nepieciešams uzsākt integrēto
pakalpojumu (pakalpojums, kas ir maksimāli atbilstošs klienta individuālajām
vajadzībām) sniegšanu, apvienojot vairākus (multidisciplinārus) pakalpojumus
vienā institūcijā, īpašu uzmanību pievēršot adekvātas veselības aprūpes un
personāla piesaistei, kā arī darba terapijas attīstībai. Tā kā Latvijā nav pieredzes
integrēto pakalpojumu sniegšanā, sākotnēji ir nepieciešams izstrādāt integrētā
pakalpojuma sniegšanas un finansēšanas shēmu un realizēt pilotprojektu,
pārliecinoties par pakalpojuma ieviešanas lietderību. Tāpēc 2008.gadā ir
notikušas divas LM vadības tikšanās ar VM vadību, kuru lakā tika risinātas
sarunas par iespējām integrētā pakalpojuma ieviešanai ar 2013.gadu, tām
personām, kuru veselības stāvoklis nav atbilstošs jau ieviesto pakalpojumu
saņemšanai.
Gan bērnu, gan pieaugušo institūcijās ir vērojams kvalificētu speciālistu
trūkums. Speciālisti ar piemērotu kvalifikāciju un darba pieredzi, neizturot
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augsto psiholoģisko spriedzi, atrod labāk apmaksātu darbu. To vietā tiek SAC ir
spiests pieņemt darbiniekus arī ar neatbilstošu kvalifikāciju. Vienlaikus ar amatu
skaita samazināšanu valsts pārvaldē, kas attiecas arī uz SAC, ir prognozējama
darbinieki pārslodze, jo esošie pienākumi ir jāveic citiem darbiniekiem.
Sociālo pakalpojumu jomā ir grūtības piesaistīt pietiekamu skaitu sociālā
darba speciālistu ar augstāko izglītību, jo maksa par izglītības ieguvi ir augsta,
bet ieņēmumi no darba algas šajā jomā ir zemi. Darbinieku trūkuma un lielās
darba slodzes dēļ ne vienmēr institūcijās tiek nodrošināta darbinieku
kvalifikācijas paaugstināšana, rodas grūtības nodrošināt vienmērīgu un racionālu
darba uzdevumu un atbildības sadali.
Uz darbinieku trūkumu SAC vērsa uzmanību arī Eiropas Padomes
Spīdzināšanas un necilvēcīgas vai cilvēku cieņu pazemojošas rīcības vai soda
novēršanas komitejas delegācija, kas no 2007.gada 27.novembra līdz
7.decembrim apmeklēja daţādas institūcijas Latvijā, tai skaitā, SAC „Krastiņi”.
Delegācijas sākotnējā ziņojumā norādīts, ka SAC „Krastiņi” administrācija un
darbinieki dara visu iespējamo, lai nodrošinātu personām labus sadzīves
apstākļus, taču, viņu centieni acīmredzami ir pakļauti riskam, jo personālam nav
pietiekamā apjomā nodrošināti kvalifikācijas paaugstināšanas un profesionālo
izdegšanu ierobeţojošie pasākumi, bet personām ir nepieciešama pastiprināta
aprūpe un atbalsts, kas būtu atbilstošs katra individuālajām vajadzībām (īpaši
personām, kurām nepieciešama pilna diennakts aprūpe).
Lai arī LM regulāri pieprasīja finanšu līdzekļus sociālās aprūpes
darbinieku algu paaugstināšanai, finansējums netika piešķirts nepieciešamajā
apmērā un ņemot vērā kritisko situāciju valsts budţetā 2009.gadā, situācija kļūs
vēl neapmierinošāka, jo 2009.gadā SAC darbinieku skaits salīdzinājumā ar
2008.gadu samazināts par 10%. Tā kā dotajā brīdī nav iespējams izvērtēt sekas,
kas iestāsies SAC darbinieku samazinājuma dēļ, kā arī nav pilnīgas vienprātības
par paredzamajām valsts budţeta izmaiņām 2009.gada laikā, programmā netiek
iekļauti pasākumi SAC darbinieku darba algu paaugstināšanai darbinieku skaita
palielināšanai, lai arī tiek prognozēts, ka atbilstošas kvalitātes pakalpojumu
nodrošināšanai nepieciešami papildus cilvēkresursi un darba algas palielinājums.
Šī jautājuma risināšanai būs nepieciešams izstrādāt atsevišķu dokumentu par
darbinieku nodrošinājumu sociālās aprūpes institūcijās.
Lai sakārtotu valsts finansēto sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu,
tiek izvirzīti šādi uzdevumi (sīkāk skat. 1.tabulā):
1. samazināt rindu uz ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu;
2. sakārtot SAC ēku tehnisko stāvokli, lai nodrošinātu personām drošu
vidi un atbilstošus dzīves apstākļus;
3. nodrošināt personu vajadzībām atbilstošus sociālās aprūpes
pakalpojumus;
4. paaugstināt personāla kapacitāti.
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1.tabula

SAC darbības sakārtošanas un sociālās aprūpes pakalpojuma kvalitātes paaugstināšanas uzdevumu izpildei
paredzēto pasākumu sasnieguma indikatori un laika plānojums

Pasākums

Izpild
es
laiks

Sasnieguma indikators

Izpildes laiks un papildus
finansējums (latos)

Atbild
īgās
institū
cijas

Vienreizējs

regulārs

Finansēju
ma avots,
komentāri

1. Uzdevums samazināt rindu uz ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
1. Noteikt piemērotāko
pakalpojumu SAC
dzīvojošām personām

2008

2. Turpināt pusceļa māju
SAC līdzfinansēšanu

2010
2012

3. Piesaistīt papildus resursus
sociālās aprūpes
pakalpojumu sniegšanai

2010
2013
2010
2013
2010
2013
20112013

4. Ieviest atbalsta
pakalpojumus personu
ģimenēm

veikts SAC dzīvojošo personu izvērtējums un
ieteikts tām piemērotākā sociālās aprūpes
pakalpojumu veids, atbilstošu indikāciju
gadījumā, uzsākta cita sociālās aprūpes
pakalpojuma sniegšana
līdzfinansēta pusceļa māju izveide SAC

SAC

0

0

Esošo
līdzekļu
ietvaros

0

2012.g.-300 000
2013.g.- 300 000

VB

1.jauni pakalpojuma sniedzēji

LM,
SAC
SPP
SPP

0

2012.g.- 783 000
2013.g.- 783 000

VB

2. ārpakalpojumu apjoma palielinājums par 20%

SPP

3.samazināta rinda uz sociālās aprūpes
pakalpojuma saņemšanu
īslaicīgās uzturēšanās pakalpojuma (līdz 30
dienām gadā) sniegšana personām ar GRT

SPP
0

2012.g.–88088
2013.g.–88088

VB

SPP,
SAC

2. Uzdevums – sakārtot SAC ēku tehnisko stāvokli, lai nodrošinātu klientiem drošu vidi un atbilstošus dzīves apstākļus
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5. Izveidot optimālu SAC
pakalpojumu sniegšanas
shēmu, pamatojoties uz
pakalpojuma pieprasījuma
izpēti

2009

1.veikta SAC pakalpojuma pieprasījuma analīze

SPP

0

0

Esošo
līdzekļu
ietvaros
Esošo
līdzekļu
ietvaros
Esošo
līdzekļu
ietvaros
Esošo
līdzekļu
ietvaros
VB

2010

2.noteikts optimālais vietu skaits SAC, atbilstoši
higiēnas prasībām

SPP

0

0

2010

3. veikta SAC attīstības un esošo SAC ēku
renovācijas lietderības analīze

LM,
SPP

0

0

2010

4.izstrādāts un apstiprināts SAC izvietojuma
plāns, iekļaujot tajā jaunu SAC ēku celtniecību

LM

0

0

6. Sakārtot SAC telpas
atbilstoši higiēnas prasībām

20122013

veikti remonti atbilstoši higiēnas prasību
nodrošināšanai

SAC

2012.g.-779 100
2013.g- 1392 040

7. Nodrošināt atbilstošus
dzīves apstākļus SAC,
samazinot pārapdzīvotību un
nodrošinot aktivitāšu telpas
personām

20122013

renovēti un aprīkoti jauni ēku korpusi 180
personām

LM,
SPP,
SAC

2012.g.-4745 480
2013.g.- 298 620

0

VB

8. Veikt SAC sakārtošanu
atbilstoši ugunsdrošības
prasībām

20122013

veikti pasākumi, kas paredz SAC
ugunsdrošības stāvokļa uzlabošanu

SPP,
SAC

2012.g.– 539 360
2013.g.- 389 710

0

VB

9. Veikt SAC ēku un
renovāciju un labiekārtošanu

20122013

veikti remonti SAC remonti un labiekārtošana

SPP,
SAC

2012.g.– 638 140
2013.g.- 394 950

SAC

2012.g.– 286 114
2013.g.– 394 950

0

VB

3. Uzdevums- nodrošināt klientu vajadzībām atbilstošu pakalpojumu
10. Uzlabot SAC dzīvojošo
personu sadzīves apstākļus

20122013

sakoptas un personu vajadzībām pielāgotas SAC
telpas un teritorija
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11. Ieviest specializētos
sociālās aprūpes
pakalpojumu atbilstoši
personu vajadzībām

2010

1. izveidotas specializētās nodaļas SAC

2011

2.izstrādāta optimāla pakalpojumu nodrošināšanas
shēma atbilstoši personu traucējumu specifikai
(no alkohola atkarīgās personas, personas ar
garīgās attīstības traucējumiem, personas ar
psihiska rakstura traucējumiem, kā arī gulošās
personas, klienti, kam nepieciešama pastiprināta
medicīniskā uzraudzība u.c.)
3.specializēti trīs esošie SAC

20122013
12. Optimizēt bērnu SAC
darbību

13. Uzlabot sociālās aprūpes
pakalpojumu kvalitāti

2009
2013
20102013

2008


2008


2009

2011

LM,
SPP,
SAC
SPP
SAC

0

Esošo
līdzekļu
ietveros
Esošo
līdzekļu
ietvaros

0

0

SPP,
SAC

0

0

1.izveidotas specializētas nodaļas bērniem un
jauniešiem SAC

SPP,
SAC

0

0

2.sniegti konsultatīvie un atbalsta pakalpojumi
ģimenēm ar bērnu invalīdu

SAC

0

2012.g.–6 000
2013.g.-7 500

0

0

Esošo
līdzekļu
ietvaros

0

0

Esošo
līdzekļu
ietvaros

1.aprobētas ERAF projektu realizācijas laikā
izstrādātās sociālās rehabilitācijas programmas
personu sagatavošanai patstāvīgai dzīvei
2. izstrādāti sociālās aprūpes, sociālās
rehabilitācijas vai sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas plāni katram klientam
3. ieviesta darba terapija SAC
4.izstrādāta aprūpes līmeņu noteikšanas metodika

SAC
SAC

SAC

LM,SP
P

0

0
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ietvaro
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14. Paplašināts esošā
sociālās aprūpes
pakalpojuma apjoms

ietvaros
Esošo
līdzekļu
ietvaros
Esošo
līdzekļu
ietvaros

2011

5. izstrādāta metodika centra personu plānveida
virzībai pa aprūpes līmeņiem un veidiem

LM

0

0


2012

6. veikts personu vajadzību izvērtējums, kurā
noteikts klientu aprūpes līmenim atbilstošākais
sociālās aprūpes pakalpojums

SAC

0

0


2012

7. izstrādātas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas programmas daţādiem aprūpes
līmeņiem

SAC

0

0

Esošo
līdzekļu
ietvaros

2012

1. Izstrādāta integrētā pakalpojuma sniegšanas un
finansēšanas shēma

LM,
VM

0

0

2013

2. realizēts integrētā pakalpojuma sniegšanas
pilotprojekts

LM,
SPP,
pakalp
ojuma
sniedzē
ji

2013.g.-1360 000

0

Esošo
līdzekļu
ietvaros
VB

4. Uzdevums – paaugstināt personāla kapacitāti
15. Paaugstināt darbinieku
kvalifikāciju

20102013

70% no SAC personāla ik gadu ir apmeklējuši
kvalifikācijas celšanas kursus

SAC

0

2012.g. 165 300
2013.g 165 300

VB

16. Noteikt SAC
nepieciešamo darbinieku
skaitu, atbilstoši SAC

Ik gadu

1. noteikts un ik gadu pārvērtēts SAC
nepieciešamo darbinieku skaits SAC funkciju
nodrošināšanai

SPP,
SAC

0

0

Esošo
līdzekļu
ietvaros
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specifiskajai darbībai

17. Sniegt metodisko
atbalstu pakalpojumu
sniedzējiem

2010

2. nodrošināts atbilstošs sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas procesā iesaistīto
darbinieku skaits

LM,
SPP,
SAC

0

0

Esošo
līdzekļu
ietvaros

2012

3.nodrošināta SAC darbinieku izglītības 100%
atbilstība prasībām

SAC

0

0

Esošo
līdzekļu
ietvaros

SPP

0

0

SPP

0

0

Esošo
līdzekļu
ietvaros
Esošo
līdzekļu
ietvaros

20092013
20092013

1. izstrādāti metodiskie materiāli ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu sniedzējiem
2. organizēti informatīvi reģionālie izglītojošie
semināri pašvaldību sociālo dienestu
darbiniekiem
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5.2. Alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība
Saskaņā ar Likuma 9.pantu pašvaldībai, kuras teritorijā klients reģistrējis
savu pamatdzīvesvietu, ir pienākums nodrošināt klientam iespēju saņemt tā
vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. Pašvaldības,
kuras nav izveidojušas nepieciešamos sociālo pakalpojumu sniedzējus, slēdz
līgumus ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem savā teritorijā vai ar citām
pašvaldībām par minēto sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksu. Ja klients
vēlas saņemt sociālo pakalpojumu, kas tiek finansēts no valsts budţeta,
pašvaldības pienākums ir nodrošināt viņa dzīves apstākļu apsekošanu un
vajadzību novērtēšanu, ko veic sociālā darba speciālists.
Tā kā pašvaldībām ir iespējas izmantot valsts apmaksātos sociālās aprūpes
pakalpojumus, ne vienmēr klienta dzīvesvietā ir izvērtētas institūcijām
alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanas iespējas. Rezultātā
institūcijās nonāk personas, kuru sociālā aprūpe dzīvesvietas pašvaldībā nav
veikta, visi iespējamie personu atbalstošie resursi nav identificēti, atbilstoši
izmatoti un stimulēti.
Lai arī saskaņā ar tiesību normām, kas regulē sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības saņemšanu un ievietošanu valsts finansētās institūcijās, SPP
pirms lēmuma par pakalpojuma piešķiršanu pieņemšanas ir jāveic iesniegtās
informācijas pārbaude, taču SPP nav tiesību apšaubīt iesniegtajos dokumentos
fiksēto informāciju vai ārstniecības personu sniegtos atzinumus. Savukārt
institūcijas nespēj nodrošināt personām viņu individuālajām vajadzībām
piemērotu sociālās aprūpes pakalpojumu, jo to uzdevums ir nodrošināt sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar smagiem garīga
rakstura traucējumiem, kuru patstāvīga funkcionēšana ir stipri apgrūtināta. Līdz
ar to persona saņem sociālās aprūpes pakalpojumu, kas nav pilnībā atbilstošs
viņas vajadzībām, nereti veicinot personu neieinteresētību izmatot savus
resursus ikdienā.
Lai arī aprūpe institūcijās nav pietuvināta ģimeniskai videi un neveicina
personas reintegrēšanos vai integrēšanos sabiedrībā, jau tagad tiek identificētas
personas, kuras varētu dzīvot patstāvīgi, un veikti pasākumi, lai sagatavotu tās
patstāvīgai dzīvei ārpus institūcijas. LM sadarbībā ar pašvaldībām un SAC
2007.gadā realizēja ERAF nacionālās programmas līdzfinansētos projektus,
kuru mērķis ir reintegrēt sabiedrībā personas, kuras ilgstoši ir atradušās
institūcijās. Projektu rezultātā 2007.gadā ir izveidotas 6 pusceļa mājas SAC
dzīvojošo personu sagatavošanai patstāvīgajai dzīvei un 5 grupu mājas
pašvaldībās ar 152 vietām, uz kurieni pēc tam šīm personām pārcelties. Attīstot
pusceļa māju pakalpojumu, ir nepieciešams arī veicināt grupu dzīvokļa
pakalpojumu attīstību pašvaldībās un nodrošināt abu pakalpojumu pēctecību.
Pretējā gadījumā, personām, kuras ir veiksmīgi apguvušas patstāvīgās dzīves
prasmes un iemaņas, nebūs iespēju tās pielietot dzīvē, un veiktajam darbam
nebūs rezultāta.
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Līdz ar grupu dzīvokļa pakalpojuma nodrošinājumu personai, kura nekad
nav bijusi iesaistīta darba tirgū, svarīgi ir nostiprināt ne tikai sadzīves iemaņas,
bet arī praktiskā darba iemaņas, pierast pie darba disciplīnas un reţīma. Šādas
iemaņas var trenēt specializētās darbnīcās, pēc tam attīstīt speciāli veidotajās
subsidētā darba vietās, kur atbilstoši sagatavots personāls apmācīs rīkoties ar
iekārtām un ierīcēm, palīdzēs komunikācijā ar citiem cilvēkiem, kā arī sniegs
citu palīdzību, kas ir būtiska, lai veiksmīgi ieļautos darba vidē. Šī mērķa
sasniegšanai Latvijai ir iespējas izmantot ERAF programmas līdzekļus un veidot
specializētās darbnīcas personām. Plānots organizēt atklātu konkursu, kurā
projekta pieteikumus varēs iesniegt pašvaldības un NVO.
Eiropas struktūrfondu līdzfinansēto projektu realizācijas laikā 2007. un
2008.gadā ir izstrādātas un pilotprojektā aprobētas sociālās rehabilitācijas
programmas personām, kuras ir izteikušas vēlmi atgriezties patstāvīgā dzīvē
pašvaldībā. Šīs programmas ir pielāgojamas un ieviešamas arī citās institūcijās
atbilstoši klientu specifikai, esošajiem resursiem un vietējās sabiedrības
attīstības tendencēm.
Viens no institūcijām alternatīvajiem pakalpojumiem bieţāk nodrošinātais
sociālās aprūpes pakalpojums personām ir dienas aprūpes centra pakalpojums.
Dienas aprūpes centrs ir institūcija, kas dienas laikā nodrošina sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu
un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Valstī funkcionē dienas centri, kas sniedz
sociālās aprūpes pakalpojumus daţādām iedzīvotāju grupām – klientiem
pensijas vecumā (tai skaitā arī ar demenci); klientiem ar fiziska rakstura
traucējumiem, bērniem invalīdiem, bērniem no trūcīgām ģimenēm un bērniem
ar uzvedīgas traucējumiem, citām klientu grupām. 2007.gadā valstī darbojās 16
dienas aprūpes centri personām, taču šo dienas centru skaits vēl aizvien nav
pietiekošs un tie nav pieejami visos Latvijas reģionos vienmērīgi. Tāpēc
turpmākajos gados ir nepieciešams turpināt uzsākto darbu šī pakalpojumu
attīstībā, gan informējot sabiedrību par dienas aprūpes centra pakalpojuma
būtību, gan līdzfinansējot dienas aprūpes centru izveidošanas un uzturēšanas
uzdevumus no valsts budţeta.
Grupu māja (dzīvoklis) ir diezgan jauns sociālas aprūpes pakalpojuma
veids un radies kā alternatīva institucionālajai aprūpei. Minētais pakalpojums
attīstās lēni, jo sākotnēji nepieciešamas lielas investīcijas dzīvojamā fonda
izveidošanai, kā arī personāla izmaksas uz vienu apkalpojamo klientu ir lielākas,
kā lielajām institūcijām.
2005.gadā tika izveidotas 5 grupu mājas (dzīvokļi), bet uz 2006.gada
beigām valstī darbojās 10 grupu mājas (dzīvokļi) personām. ERAF projektu
ietvaros 2007.gadā šis skaits palielināts par vēl pieciem grupu dzīvokļiem - katrā
reģionā pa vienam. Grupu dzīvokļa pakalpojums pēc savas būtības ir
visatbilstošākais sociālās aprūpes pakalpojums personai, lai nodrošinātu tās
patstāvīgu dzīvošanu, taču ņemot vērā šī pakalpojuma augstās izmaksas,
pašvaldībām būtu nepieciešams lielāks valsts līdzfinansējums, lai veicinātu
pašvaldības ieinteresētību minētā pakalpojuma attīstīšanā.
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Lai sekmētu sociālā darba pašvaldībās un alternatīvo sociālās aprūpes
pakalpojumu attīstību, programmā tiek paredzēta mērķdotāciju ieviešana to
sociālo darbinieku, kuri strādā ar personām, darba algas līdzfinansēšanai.
Ieviešot mērķdotāciju pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem, kuri
strādā ar ģimenēm ar bērniem, tika panākts, ka pašvaldības pievērsa lielāku
uzmanību ģimeņu ar bērniem problēmsituācijām un uzlaboja sociālā darba
pakalpojumu pieejamību minētajai klientu grupai. Attiecībā uz mērķdotāciju
sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar personām, piešķiršanu, tiek plānots, ka
tās varēs saņemt ne tikai pašvaldību sociālo dienestu sociālie darbinieki, bet arī
sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju sociālā darba speciālisti, kuri sniedz
sociālos pakalpojumus šai personu grupai, kā arī izglītības iestāţu sociālie
darbinieki. Liela daļa bērnu ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem
funkcionālā stāvokļa dēļ nespēj pilnībā integrēties vispārējās izglītības sistēmā,
tādēļ šiem bērniem ir radīta iespēja mācīties speciālās izglītības iestādēs
(internātskolas, sanatorijas tipa internātskolas un speciālās internātskolas
bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem) gan vispārējās izglītības
programmā, gan speciālās izglītības programmā. Bieţi vien šo bērnu apmācība
tiek realizēta pēc individuālas programmas.
Lai arī pašvaldības ir pilnībā atbildīgas par iedzīvotājiem nodrošināmā
pakalpojuma formu un saturu, ne visās pašvaldībās ir pētīta un analizēta
iedzīvotāju struktūra, viņu vajadzības un situācija sociālo resursu jomā. Lielai
daļai pašvaldību nav plānveida sociālās aprūpes pakalpojumu attīstības, lielā
mērā tiek izmantota finanšu resursu pieejamība (no gadījuma uz gadījumu) un
esošā pakalpojumu piedāvājuma izmantošana, kas ne visos gadījumos ir balstīta
uz objektīvu situācijas izvērtēšanu. Nav noteikts obligāti nodrošināmo sociālās
aprūpes pakalpojumu forma un saturs. Tāpēc iedzīvotājiem daţādās pašvaldībās
ir nevienlīdzīgas iespējas saņemt nepieciešamo sociālo pakalpojumu. Labākā
situācijā ir lielo pilsētu iedzīvotāji. Tur ir pieejami lielāki finanšu resursi, labāks
nodrošinājums ar kvalificētu darbaspēku, labvēlīgāki apstākļi sociālās aprūpes
pakalpojuma pieejamības nodrošināšanai.
Pašvaldībai ir objektīvas grūtības attīstīt sociālās aprūpes pakalpojumus
atsevišķām personu grupām, ja to nodrošināšanai nepietiek kvalificēta personāla
vai informētības par sociālās aprūpes pakalpojuma nepieciešamību. Informētības
trūkums vērojams gan daţāda līmeņa speciālistu vidū, gan iedzīvotāju vidū.
Nereti rodas situāciju interpretācijas tāpēc, ka daţādām iesaistītajām pusēm ir
daţādi viedokļi par kādu situāciju vai pakalpojumu.
Lai veiksmīgi īstenotu sociālās politikas dokumentos paredzēto
deinstitucionalizācijas procesu, uz LM padotībā esošo SAC bāzes savlaicīgi
jāattīsta institūcijām alternatīvos sociālās aprūpes un ģimeņu atbalsta
pakalpojumus. Tas nākotnē ļaus efektīvi izmantot jau esošos resursus un
pieredzi, palielinās sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamību personām, kuras
dzīvo ģimenēs, kā arī veicinās ģimeniskās vides radīšanu pastāvošajiem
institūciju pakalpojumiem.
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Alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu attīstību kavē ne tikai
nepietiekošs pašvaldību finansējums un kvalificētu sociālā darba speciālistu
trūkums, bet arī sadarbības trūkums starp mazajām pašvaldībām kopīga
alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumu izveidē un ieilgusī administratīvi
teritoriālā reforma valstī, kas rada situāciju, ka valstī ir daudzas pašvaldības ar
niecīgu iedzīvotāju skaitu bez atbilstošas cilvēkresursu un finansējuma
kapacitātes alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu attīstībai.
Lai sasniegtu programmā izvirzīto mērķi, sociālās aprūpes pakalpojumu
attīstībai personas dzīvesvietā tiek izvirzīti šādi uzdevumi (sīkāk skat. 2.tabulā):
1. veicināt sociālās aprūpes pakalpojumu attīstību pašvaldībās
2. uzlabot sociālās aprūpes pakalpojumu plānošanu, administrēšanu un
kontroli.
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2.tabula

Alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumu attīstības uzdevumu izpildei paredzēto pasākumu sasnieguma indikatori
un laika plānojums

Pasākums

Izpildes
laiks

Sasnieguma indikators

Atbildīgā
s/
iesaistītās
institūcija
s

Izpildes laiks un papildus
nepieciešamais finansējums
(latos)
Vienreizējs

Finansējum
a avots

Regulārs

1. Uzdevums – veicināt pakalpojumu attīstību pašvaldībās
1.
Sekmēt grupu māju
(dzīvokļu) pakalpojumu
pieejamību

2010-2013

līdzfinansētas pašvaldības veidotās grupu mājas
(dzīvokļi)

LM,
pašvaldības

2. Attīstīt specializēto
darbnīcu pakalpojumu
pašvaldībās

2012

izveidotas specializētās darbnīcas pašvaldībās

LM,
pašvaldības

3. Attīstīt konsultatīvos
pakalpojumus sociālās
aprūpes pakalpojumu
sniedzējiem un
organizētājiem

20092013

SPP sniegtas konsultācijas par sociālās aprūpes
pakalpojumu sniegšanai izvirzītajām prasībām un
sociālo pakalpojumu organizēšanu pašvaldībās

4.
Obligāti nodrošināmo
alternatīvās sociālās aprūpes
pakalpojumu apjoma un
satura noteikšana

2011

5. Veicināt alternatīvās
sociālās aprūpes pakalpojumu
attīstību un

2012

2012.g.-707 226
2013.g.-675 696

VB

0

0

LM, SPP

0

0

VB, ERAF
(2157993
Ls kopā ar
atb. centru
fin.)
Esošo
līdzekļu
ietvaros

izstrādāts obligāti nodrošināmo alternatīvās
sociālās aprūpes pakalpojumu saraksts, kurā
noteikts to apjoms un saturs

LM,
pašvaldības

0

0

Esošo
līdzekļu
ietvaros

izstrādāts alternatīvās sociālās aprūpes
pakalpojumu attīstības un deinstitucionalizāciju
veicinošas finansēšanas modelis

LM

0

0

Esošo
līdzekļu
ietvaros
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deinstitucionalizāciju
6. Veicināt sociālā darba ar
personām attīstību

2011

papildināta mērķdotāciju programma, paredzot
papildus finansējumu sociālajiem darbiniekiem,
kas strādā ar personām

LM

0

2012.g.–209712
2013.g.–209712

VB

2. Uzdevums- uzlabot pakalpojumu plānošanu, administrēšanu un kontroli
7. Nodrošināt alternatīvo
sociālās aprūpes pakalpojumu
atbilstību kvalitātes prasībām

2009-2013

1.izstrādāti metodiskie materiāli alternatīvo
sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem

SPP

0

0

2009-2013

2.veiktas pakalpojumu sniedzēju institūciju
pārbaudes

SPP

0

0

8. Izveidot sociālo
pakalpojumu attīstības plānus
reģionos

2010

1. veikta iedzīvotāju vajadzību izpēte reģionos

Plānošanas
reģioni

0

0

VB,ESF
88052

2010

2.izstrādāta sociālo pakalpojumu attīstības vidējā
termiņa programma katrā plānošanas reģionā

9.
Nodrošināt
metodisko atbalstu
pakalpojumu sniedzējiem,
valsts un pašvaldības
institūcijām un
iedzīvotājiem
10. Nodrošināt personām
un ģimenēm nepieciešamo
atbalstu, konsultācijas un
informāciju par sociālajiem
pakalpojumiem

2012-2013

veikti sabiedrības informēšanas pasākumi

SPP

0

2012.g.– 99800
2013.g.–99800

VB

2013

1. darbojošies klientu atbalsta centri reģionos

pašvaldības

0

0

VB, ERAF
(2157993
Ls kopā ar
darbnīcām
fin.)
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6.Uzdevumiem atbilstošs piešķirtā un papildus nepieciešamā finansējuma pamatojums
Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
(tūkst. latu)
Rādītāji

2008
2

1
1. Izmaiņas budţeta ieņēmumos:
2411,0
1.1. valsts pamatbudţets, tajā skaitā iestāţu ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;
1.2. speciālais budţets;
1.3. pašvaldību budţets
2. Izmaiņas budţeta izdevumos:
-2411,0
2.1. valsts pamatbudţets,
tajā skaitā iestāţu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi;
2.2. speciālais budţets;
2.3. pašvaldību budţets
3. Finansiālā ietekme:
3.1. valsts pamatbudţets,
tajā skaitā iestāţu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi;
3.2. speciālais budţets;
3.3. pašvaldību budţets
4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu
izdevumu finansēšanai

0

2009
3

2010
4

2011
5

2012
6

2013
7

0

0

0

0

0

0

0

0

- 9347,3

- 7601,0

0

0

0

-9347,3

- 7601,0

Nav
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5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins
Esošai
s
finansē
jums

Pasākums (atbilstoši 1. un 2.tabulā ietverto pasākumu numerācijai)

KOPĀ

Papildus nepieciešamais finansējums
2009
2010
2011
2012
2013

2411,5

0

0

0

9347,3

7601,0

Valsts finansēto sociālās aprūpes centru personām ar garīga rakstura darbības sakārtošanas un pakalpojuma kvalitātes
paaugstināšanas uzdevumu izpildei paredzēto pasākumu sasnieguma indikatori un laika plānojums
2.pasākums. Turpināt pusceļa māju SAC līdzfinansēšanu
Pusceļa mājas izveides līdzfinansējums (50%) no valsts budţeta vidēji 150 000 Ls (vidējais
ēkas lielums 400m2*750Ls/m²=300000Ls*50%=150 000Ls)
2012.gadā 2 pusceļa mājas * 150000 Ls = 300 000 Ls
2013.gadā-2 pusceļa mājas * 150000 Ls = 30 000 Ls
3.pasākums. Piesaistīt papildus resursus pakalpojumu sniegšanai
Konkursu kārtībā piesaistīt jaunus pakalpojuma sniedzējus, lai nodrošinātu ilgstošas sociālās
aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus papildus vidēji gadā 100 klientiem par 21,75 Ls
100 klienti * 21,75 Ls *360 dienas = 783 000 Ls
2012.gadā– 100 klienti * 21,75 Ls *360 dienas 783000 Ls
2013.gadā– 100 klienti * 21,75 Ls *360 dienas 783000 Ls
4.pasākums. Ieviest atbalsta pakalpojumus personu ģimenēm
Īslaicīgās uzturēšanās pakalpojuma (līdz 30 dienām gadā) sniegšana personām –21,75 Ls *30
dienas*135 personas = 88088 Ls gadā.
2012.gadā– 88 088 Ls
2013.gadā–88 088Ls
6.pasākums. Sakārtot SAC telpas atbilstoši higiēnas prasībām (sīkāk skat. 1.pielikumu)
2012.gadā- 779 100 Ls
2013.gadā- 1 392 040 Ls
7.pasākums. Nodrošināt atbilstošus dzīves apstākļus SAC, samazinot pārapdzīvotību un
nodrošinot aktivitāšu telpas personām

0

0

0

0

300,0

300,0

1 858,0

0

0

0

783,0

783,0

0

0

0

0

88,1

88,1

0

0

0

0

779,1

1392,0
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2012.gadā ēku korpusu renovācija 180personām.
Viena ēkas korpusa renovācija (ēkas renovācijas darbi 1780 m² * 860 Ls = 1 530 800 Ls) uz
60 personām vidējās izmaksas 1530800 Ls *3 ēkas = 4592 400 Ls
Projekta sagatavošanas darbi 153 080 Ls
Kopā 4592 400 Ls + 153 080 Ls = 4 745 480 Ls
2013.gadā telpu aprīkošanas izdevumi:
Virtuves un veļas mazgātuves aprīkojuma iegāde Ls 62700 *3=188 100 Ls
Mēbeļu iegāde 580 Ls *180 personas= 104400 Ls
Telpu sadzīves iemaņu apgūšanai aprīkojumam 1200 Ls*3= 3600 Ls
Sporta aktivitāšu telpu aprīkošana 840Ls *3= 2520 Ls
Kopā 298620 Ls
8.pasākums. Veikt SAC sakārtošanu atbilstoši ugunsdrošības prasībām
Veikti pasākumi, kas paredz SAC ugunsdrošības stāvokļa uzlabošanu (sīkāk skat.
2.pielikumu):
2012.gadā– 539 360 Ls
2013.gadā – 389 710 Ls
9.pasākums. Veikt SAC ēku un renovāciju un labiekārtošanu (sīkāk skat (3.pielikumu)
2012.gadā - 638 140 Ls
2013.gadā – 1 436 620 Ls
10 pasākums. Uzlabot SAC dzīvojošo personu sadzīves apstākļus
(sīkāk skat. 4.pielikumu)
2012. gadā – 286 114 Ls
2013.gadā – 394 950 Ls
12.pasākums. Optimizēt bērnu SAC darbību
Konsultatīvo un atbalsta pakalpojumu sniegšana ģimenēm ar bērnu ar garīga rakstura
traucējumiem
2012. gadā – 400 konsultācijas * 15,00 Ls = 6000 Ls
2013. gadā – 500 konsultācijas * 15,00 Ls = 7500 Ls
14.pasākums. Paplašināts esošā pakalpojuma apjoms
Integrētā pakalpojuma nodrošināšana pilotprojekta realizēšanai nepieciešamo ēku remonts
1500 m² * 850 Ls = 1 275 000 Ls, pasākuma uzturēšanas izdevumu segšanai apmaksai vidēji
56.67 Ls/m²*1500m²=85 000 Ls
Kopā 1360 000 Ls

0

0

0

0

4745,5

298,6

171,0

0

0

0

539,4

389,7

0

0

0

0

638,1

1 436,6

0

0

0

0

286,1

395,0

0

0

6,0

7,5

0

0

0

1360,0

0

0

0
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15.pasākums. Paaugstināt darbinieku kvalifikāciju
Nodrošinot 70% no valsts SAC sociālās aprūpes un rehabilitācijas darbiniekiem apmācības
vidēji 16 stundas gadā nepieciešams 165 300 lati, tai skaitā 1140 štata vien. (70% no 1625
amata vienībām) * 145 Ls (vid. 16 stundu kursu izmaksas)= 165 300 Ls

0

0

0

0

165,3

165,3

Alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība
1.pasākums. Sekmēt grupu māju (dzīvokļu) pakalpojumu pieejamību
Līdzfinansējums grupu māju (dzīvokļu ) izveides un uzturēšanai (saskaņā ar MK 04.12.2007.
noteikumiem Nr.829 „Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju
izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu”)
2012.gadā –trīs grupu māju izveidošanas izdevumu segšanai Ls 600 000, uzturēšanās
izdevumu segšanai Ls 107226. Kopā 707226 Ls
2013.gadā - trīs grupu māju izveidošanas izdevumu segšanai Ls 525000, uzturēšanās
izdevumu segšanai Ls 150696. Kopā 675696 Ls
6.pasākums. Veicināt sociālā darba ar personām attīstību
Mērķdotāciju programmas papildināšana sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā pašvaldībās ar
personām
Izmaksas gadā - 130 sociālie darbinieki *100 Ls*13=169000 Ls + iemaksas VSAOI 24.09%
40712 Ls = 209712 Ls
2012.gadā – 209 712 Ls
2013.gadā – 209 712 Ls
9.pasākums. Nodrošināt metodisko atbalstu pakalpojumu sniedzējiem, valsts un pašvaldības
institūcijām un iedzīvotājiem
9.1. Sabiedrības informēšanas pasākumu organizēšana- 24 reģionālo semināru rīkošana (1200
Ls*24=28 800 Ls), informatīvie izdevumi- bukleti un izdevumi par aktuālām sociālās aprūpes
jautājumiem un aktualitātēm sociālo pakalpojumu sfērā 5 -reizēji izdevumi gadā*4 500 Ls= 22
500 Ls, mājas lapas informācijas bāze, administrēšana un uzturēšana 24 000 Ls, vienreizējas
informatīvas akcijas 3000 Ls*4 = 12 000 Ls ), tematiskie kursi (2 500 Ls*5 = 12 500 Ls)
pašvaldību sociālā darba speciālistiem
2012.gadā–99 800 Ls
2013.gadā–99 800 Ls

32,5

0

0

0

707,2

675,7

0

0

0

0

209,7

209,7

0

0

0

0

99,8

99,8
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1.pielikums

Papildus nepieciešamo līdzekļu aprēķins renovācijas darbiem, kas
saistīti ar higiēnas prasību nodrošināšanu
Veicamais pasākums
(izmaksas Ls)

1

2

SAC "Pļavnieki"
2.1.
Veļas mazgātavas kosmētiskais remonts
2.2.
Kanalizācijas cauruļu renovācija
2.3.
Pandusu renovācija
2.4.
Pacēlāja ierīkošana
SAC "ALLAŽI"
Klientu dzīvojamo telpu remonts
2.1.
Klientu un darbinieku higiēnas telpu un tualešu remonts
2.2.
2.4.

3

4
5

6

Virtuves ventilācijas sistēmas kapitālā pārbūve
2.5.
SAC "Valka"
Vannas nomaiņa
3.1.
Kanalizācijas sistēmas atjaunošana
3.2.
BSAC "Rīga"
Telpu pielāgošana bērniem ar īpašām vajadzībām
4.1.
SAC "Lubāna"
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ierīkošana
5.1.
Dzīvojamo un sanitāro telpu pielāgošana klientiem ar
pārvietošanās grūtībām
5.2.
Sanitāro telpu aprīkojuma maiņa
5.3.
SAC "Iecava"
Ūdensvada uz dzīvojamo korpusu nr.1 nomaiņa
6.1.
Ūdens atdzelţošanas iekārtu renovācija
6.2.
6.3.
SAC "Piltene"
Sanitāro telpu renovācija
7.1.
Durvju sliekšņu pārbūve
7.2.
Uzbrauktuves ierīkošana
7.3.

Mehāniskās ventilācijas tualetē un vannas istabā
ierīkošana

8

2013

5 000

30 000
5000

5 000

15 000
10 000
5 000

Dzeramā ūdens atdzelţošanas sistēmas kapitālā pārbūve

Apkures sistēmas balansēšana dzīvojamā korpusā nr.1
un dzīvojamā korpusā nr.2

7

2012

7.4.
SAC "Kalkūni"
Sanitāro mezglu remonts
8.1.
Sanitāro telpu aprīkošana ar nepieciešamajām
palīgierīcēm
8.2.

12 000
13 000
70 000
20 000
10 000
20 000

16 000
16 000
70 600
70 600
19 000
15 000
1 000
3 000
7 000
4 000

20 000
500
500
0
0

21 000
21 000

3 000
14 900
7 000
5 400
500

0

2 000
12 890
11 390

1 500

1 500

1 500
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9

SAC "Ropaži"
Dzīvojamo korpusu ventilācijas sistēmas rekonstrukcija
9.1.

45 000
45 000

Trīs koridoru remonts dzīvojamā korpusā
9.2.
SAC "Saulstari"
10
10.1.

Ventilācijas ierīkošana virtuves blokā

Sanitāro mezglu remonts galvenajā korpusā
10.2.
Grīdu nomaiņa galvenajā korpusā
10.3.
11 SAC "Ziedkalne"
Ūdens spiedkatlu uzstādīšana
11.1.
I korpusa sanitāro telpu renovācija
11.2.
II korpusa sanitāro telpu renovācija
11.3.
12 SAC "KRASTIŅI"
Dzīvojamo telpu kosmētiskais remonts
12.1.
13 SAC "KALUPE"
3.objekta sanitāro mezglu un dušas telpas remontdarbi
13.1.
Sadzīves telpas iekārtošana un aprīkošana 2.objektā
13.2.
14 SAC Jelgava
2. nodaļas klientu istabiņu remonts
14.1.
15 SAC "Mēmele"
Pacēlāja ierīkošana 2.korpusā
15.1.
Ēdamzāles remonts
15.2.
Uzbrauktuves ierīkošana I korpusā
15.3.
Centrālapkures ierīkošana V korpusā
15.4.
Ūdens apgādes sistēmas ierīkošana V korpusā (iekšējā)
15.5.
Kanalizācijas izbūve V korpusā
15.6.
Ventilācijas izbūve I korpusā
15.7.
16 SAC "Ķīši"
Kanalizācijas sistēmas nomaiņa
16.1.
Jauna dziļurbuma izveide
16.2.
17 SAC "VEĢI"
Tualetes un dušas telpas izbūve klientiem ratiņkrēslos
17.1.
18 SAC "TEIKA"
Lielās vannas - klientiem
18.1.
Tualetes telpu remonts
18.2.
Ventilācijas ierīkošana - grupās
18.3.
19 SAC "Rūja"
Pārtikas bloka telpu remonts
19.1.
20 SAC "Aizvīķi"
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija
20.1.
Jaunas katlu mājas būve
20.2.
20.3.
Ūdensvadu, kanalizācijas iekšējo un ārējo tīklu izbūve
Iekšējā un ārējā uguns un zibens aizsardzība
20.4.
21 SAC"RAUNA"

45 000

45 000
2 500
2 500

8 000
8 000

12 000
12 000
6 500
3 000
3 500
0
0
24 850

27 800
7 800
20 000
28 000
10 000
18 000
10 000
10 000
0

12 600
12 600
35 000
10 000
10 000

850
10 000
2 000
12 000
30 000
20 000
10 000
6 280
6 280
900
500
400
0
0

32 000

15 000
0

0
5 000

5 000
10 000
10 000
789 000
588 000
80 000
68 000
53 000
15 000
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21.1.
21.2.

Telpu klientu izmitināšanai un apmeklētāju uzgaidāmo
telpu saimniecības ēkā Nr.2 izbūve
Sanitārā mezgla administratīvajā ēkā ierīkošana

Centrālās apkures ierīkošana administratīvajā ēkā
21.3.
22 SAC ,,Iļģi"
Iekšējā apdare 1.stāvā
22.1.
Iekšējā apdare 2.stāvā
22.2.
Iekšējā apdare 3 .stāvā
22.3.
Durvju nomaiņa 1.2.3. stāvā
22.4.
Logu nomaiņa 1.2.3. stāvā
22.5.
Grīdas, pārsedzes 1.2.3. stāvā
22.6.
Ūdens apgāde un kanalizācija 1.2.3.st.
22.7.
Apkure un ventilācija 1.2.3.stāvā
22.8.
Santehnika 1.2.3. stāvā
22.9.
22.10. Aprīkojums klientu telpām
23 SAC ,,Kalnciems"

15 000
8 000
9 000
415 020
57 800
45 300
36 490
12 970
15 960
160 000
12 500
21 000
18 000
35 000
15 500

Virtuves bloka (virtuve, sakņu cehs, trauku mazgātava)
23.1.
rekonstrukcija
24 SAC ,,Litene"

15 500
12 160

24.1.

Dzīvojamās mājas Nr.2 elektroinstalācijas sakārtošana

8 500

24.2.

Dzīvojamās mājas Nr.2 ventilācijas sistēmas
sakārtošana

3 660

24.3.

Dzīvojamās mājas Nr.2 lifta šahtas izbūve un lifta
uzstādīšana

24.4.

Dzīvojamās mājas Nr.1 šīfera jumta nomaiņa un bēniņu
siltināšana 2223 m2

Dzīvojamās mājas Nr.1 ventilācijas sistēmas
24.5.
sakārtošana
24.6.
Dzeramā ūdens sistēmas sakārtošana
25 BSAC "Baldone"
25.1. Siltumtrases renovācija
25.2. Veļas mājas rekonstrukcija
25.3. Katlu mājas gazifikācija
26 SAC "Dundaga"
26.1. Tualetes telpu labiekārtošana
26.2. Dušas telpu labiekārtošana

KOPĀ

15 000

0

0

277 640

60 000
177 840

6 000
6 000

2 000

9 800
30 000
13 000
10 000
3 000
1 000
1 000

2 000

779 100

1 392 040
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2. pielikums

Papildus nepieciešamo līdzekļu aprēķins ugunsdrošības pasākumiem
Veicamais pasākums
(izmaksas Ls)

1

2

3
4

5

6

SAC "Pļavnieki"
1.1.
Ugunsgrēka izziņošanas balss sistēmas izbūve
1.2.
Durvju ar pašaizvēršanās mehānismu uzstādīšana
1.3.
Strāvas ģeneratora iegāde un tā uzstādīšana
SAC "ALLAŽI"
Ugunsdzēsības detektoru izbūve klientu
2.1.
dzīvojamajās telpās
Ugunsdzēsības detektoru nomaiņa saimnieciskajā
2.2.
korpusā
Papildus dziļurbumu izveide ugunsdzēsības
ūdensapgādes sistēmas renovācija, atbilstoši
2.3.
ugunsdrošības normām
Paralēlo dziļurbumu darbināšanas automātikas
2.4.
izbūve
Ugunsdzēsības ūdensvada spiediena palielināšanas
sūkņu un atbilstošu ūdensvadu izbūve
2.5.
Stacionāro ugunsdzēsības krānu un tiem
nepieciešamo ūdensvadu izbūve pirmajam un
2.6.
otrajam korpusam
SAC "ISTRA"
Ūdens ņemšanas vietas ierīkošana
3.1.
SAC "Valka"
Rezerves elektroģeneratora iegāde
4.1.
Rezerves izejas durvju pieslēgšana pultij
4.2.
BSAC "Rīga"
Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes
5.1.
iekārtas, t.sk.balss izziņošanas sistēmas
Koka konstrukciju un materiālu apstrāde ar
ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem
5.2.
SAC "Lubāna"
6.1.
6.2.
6.3.

7

6.4.
6.5.
SAC "Īle"

2012

2013

8 000
8000

20 800
4 800

84 000
20 000
1 000

35 000
5 000
10 000

13 000
40 000
40 000
14 000
11 500
2 500
0

0
0

16 000
12 000

16 500

Centrālapkures ierīkošana
Artēziskās akas kapitālais remonts
Ūdenskrātuves izbūve
Iekšējo ugunsdzēšanas ūdensvadu sakārtošana
atbilstoši normatīvajām prasībām
Autonomas elektroenerģijas nodrošināšana

16000
0

4 000
55 000
25 000
20 000
10 000

5 000
11 500
0

6 310
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8

7.1.
Ugunsgrēka izziņošanas balss sistēmas izbūve
SAC "Piltene"

5 700

Koka konstrukciju un materiālu apstrāde ar
ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem

9

10

11

12

13

14
15

8.1.
Ugunsdrošo divviru durvju uzstādīšana
8.2.
Ģeneratora iegāde
8.3.
SAC "Kalkūni"
Zibens novadīšanas iekārtas montāţa
9.1.
Automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes
signalizācijas sistēmu uzstādīšana administrācijas
9.2.
ēkā, saimniecības telpās
Evakuācijas apgaismojuma un evakuācijas izeju
rādītāju uzstādīšana
9.3.
SAC "Ropaži"
Ugunsgrēka izziņošanas un evakuācijas vadības
iekārtas uzstādīšana
10.1.
Jumta koka konstrukciju apstrāde ar ugunsdrošiem
aizsarglīdzekļiem
10.2.
BSAC "Liepāja"
Elektroapgādes sistēmas pilnveidošana
11.1.
Autonomas elektroapgādes nodrošināšana
11.2.
(ģenerators 50kW)
Dūmu detektoru sistēmas montāţa un
11.3.
modernizācija
SAC "Saulstari"
Koka konstrukciju apstrāde ar ugunsdrošiem
12.1.
aizsarglīdzekļiem
Ugunsgrēka izziņošanas balss iekārtu uzstādīšana
12.2.
Durvju nomaiņa galvenajām evakuācijas izejām
12.3.
Ārējo ugunsdrošības hidrantu remonts
12.4.
SAC "Ziedkalne"
Elektroģeneratora iegāde
13.1.
Durvju nomaiņa
13.2.
Automātiskās ugunsdrošības signalizācija
13.3.
uzstādīšana saimnieciskajā ēkā
13.4.
Zibens aizsardzības un elektroinstalācijas pārbaude
Zibens aizsardzības un zemējumu ierīču remonts I
13.5.
korpusam
Hidrantu izbūve
13.6.
Trauksmes iekārtu uzstādīšana
13.7.
II korpusa signalizācijas detektoru nomaiņa
13.8.
SAC "KRASTIŅI"
Elektroģeneratora iegāde
14.1.
SAC "KALUPE"
Saimniecības ēkas (kokapstrādes darbnīcas,
atslēdznieku darbnīcas, noliktavu)
15.1.
elektroinstalācijas remonts

6 310
1 500

1 500
1 400
4 300
18 950
9 950

5 970

7 000

5 970

2 000
15 000

10 000

10 000

10 000

5 000
4 500
4 500

20 000

11 500

2 880

8 500
10 500

2 400
6 000
4 500
480
25 700
11 500
7 200

53 300

2 000
1 500
4 000
50 000
1 800
1 000
11 500
11 500
19 010

0
35 650

1 080
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16

17

18

19

20

21

15.2.
15.3.

6. un 7. objekta jumta seguma nomaiņa
2. un 3. objekta jumta seguma nomaiņa

15.4.

Saimniecības ēkas (kokapstrādes darbnīcas,
atslēdznieku darbnīcas, noliktavu) jumta remonts

2.,3.,6. un 7. objekta bēniņu koka konstrukciju
apstrāde ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem
15.5.
SAC Jelgava
Automātiskās ugunsaizsardzības kontroles paneļa
16.1.
nomaiņa
Bēniņu koka konstrukciju apstrāde ar ugunsdrošiem
aizsarglīdzekļiem
16.2.
Evakuācijas līdzekļu iegāde
16.3.
Strāvas ģeneratora iegāde
14.4.
SAC "Jugla"
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas
17.1.
ierīkošana ēkā Nr.4 (veļas mazgātava)
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas
ierīkošana ēkā Nr.5 (garāţas)
17.2.
Elektrības instalācijas nomaiņa ēkā Nr.2 (dzīvojamā
17.3.
māja)
SAC "Mēmele"
Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi
18.1.
Ugunsdrošības automātiskās izziņošanas balss
18.2.
sistēmas izveide
Koka konstrukciju apstrāde ar ugunsdrošu
18.3.
materiālu
Zibens aizsardzības ietaišu ierīkošana
18.4.
Ugunsdrošo starpstāvu durvju ierīkošana
18.5.
SAC "Ķīši"
Elektroģeneratora iegāde
19.1.
Durvis ar pašaizverošo mehānismu
19.2.
Ārējā neaizsalstošā baseina izveide ar piebraucamo
19.3.
ceļu
SAC "VEĢI"
20.1.
Strāvas padeves ģeneratora iegāde
Ugunsdrošo durvju uzstādīšana evakuācijas ceļos
20.2.
Ūdens ņemšanas vietas slēgtā rezervuāra izbūve
20.3.
(120m2)
SAC "TEIKA"
Durvju aprīkošana ar pašaizvēršanās mehānismu
21.1.
Trauksmes iekārtas uzstādīšana

22

21.2.
SAC "Rūja"
Ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana veļas mājā,
22.1.
katlu mājā
Zemējuma un zibens aizsardzības ierīču
rekonstrukcija un elekroinstalācijas nomaiņa
22.2.
Durvis ar pašaizvēršanās mehānismu uzstādīšana
22.3.

17 930
24 760
10 000

24 500

890
2 000

10 000
1 500
1 500
11 500
29 000

2 000

0

6 000
8 000
15 000
18 200

10 500
2 000

7 200
8 500
9 000
2 000
15 300
11 500
3 800

11 500
11 500

54 000

54 000
21 960
6 960

1 450

15 000
0

450
1 000
22 800

20 000

5 800
20 000
500
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23
24

25

26

Koka konstrukciju un materiālu apstrāde ar
ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem
22.4.
Rezerves elektroapgādes avota iegāde
22.5.
SAC "Aizvīķi"
23.1.
Zibens aizsardzības ar sazemējumu uzstādīšana
SAC"RAUNA"
Elektroinstalācijas nomaiņa administratīvajā ēkā
24.1.
Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes
signalizācijas iekārtas sociālo nodarbību telpās un
24.2.
divās dzīvojamās istabās uzstādīšana
SAC ,,Iļģi"
Elektroinstalācijas nomaiņa 1.stāvā
25.1.
Elektroinstalācijas nomaiņa 2.stāvā
25.2.
Elektroinstalācijas nomaiņa 3.stāvā
25.3.
Elektroinstalācijas nomaiņa pagrabā
25.4.
Ģeneratora iegāde un uzstādīšana
25.5.
Ugunsgrēka izziņošanas balss iekārtu uzstādīšana
25.6.
Uzbrauktuves ierīkošana pie dīķa ūdens ņemšanai
25.7.
(6x12 m)
SAC ,,Litene"
Zibens aizsardzības atjaunošana dzīvojamā māja
26.1.
Nr.1
26.2.

27

5 000
11 500
2 250
2 250
4 000

28

Ūdens ņemšanas vietas (dīķa) padziļināšana
Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes
27.4.
signalizācijas uzstādīšana pirts un noliktavu ēkās
BSAC "Baldone"

29

28.1.
Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada atjaunošana
28.2.
Jumta koka konstrukciju apstrāde
SAC "Dundaga"

2 000
99 760
34 680
27 180
21 900

29.1.
29.2.
29.3.

KOPĀ

0
12 940

2 940
11 500
4 500

0

10 000
26 500
3500
11 500

6 860

11 500
3 680

6 300
560

27.3.

Jumta koka konstrukciju apstrāde ar ugunsdrošiem
aizsarglīdzekļiem
Skursteņa remonts
Apkures krāšņu remonts

0

2 000

Dzīvojamās mājas Nr.2 avārijas elektroģeneratora
iegāde un uzstādīšana

Dzīvojamās mājas Nr.1 avārijas elektroģeneratora
26.3.
iegāde un uzstādīšana
SAC ,,Nītaure"7
Dzīvojamā korpusa krāšņu remonts – pārbūve
27.1.
(7.gb.)
Koka konstrukciju apstrāde ar ugunsdrošiem
27.2.
aizsarglīdzekļiem

0

1 580

35 000

2 100
1 600

35 000
3 000

1 600
1 500

3 000
600
900

539 360

389 710
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3.pielikums

Papildus nepieciešamo līdzekļu aprēķins SAC renovācijas darbu
veikšanai
Veicamais pasākums
(izmaksas Ls)

1
2

3

4

5

6

7

8.

SAC "Pļavnieki"
1.1.
Kāpņu telpu renovācija
SAC "ALLAŽI"
Jumta seguma nomaiņa 1.korpusā
2.1.
Pakešu logu nomaiņa 70 gab.
2.2.
Pirts telpas un ventilācijas remonts
2.3.
Apkures sistēmas nomaiņa
2.4.
SAC "Valka"
Elektrosadales skapju atjaunošana
3.1.
Virtuves bloka remonts
3.2.
Virtuves bloka ventilācija
3.3.
BSAC "Rīga"
Ūdensvada, kanalizācijas un sanitārā mezgla
remonts
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
SAC "Lubāna"
5.1.
5.2.
5.3.
SAC "Iecava"
6.1.
6.2.
6.3.
SAC "Īle"
7.1.
7.2.
SAC "Piltene"
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

2012

2013

0

5 000
5 000
78 000

34 200
19 200

28 000
15 000
1 740
1 740

0

Jumta remonts
Apkures sistēmu renovācija
13 000
6 000
4 000
3 000
0

Logu nomaiņa dzīvojamā korpusā nr.1
Telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā
korpusā nr.1
Fasādes remonts saimniecības ēkai
Galvenā korpusa renovācija I kārta
Galvenā korpusa renovācija II kārta
Verandas siltināšana
Ēkas fasādes remonts
Atpūtas un nodarbību telpas remonts
Tualetes un dušas telpas remonts
darbiniekiem

56 500
11 000
147 000
48 000

Virtuves labiekārtošana (ventilācijas sist.)

1. un 2.stāva logu nomaiņa
Klientu istabu remonts
Virtuves un ēdamtelpas remonts

50 000
67 500

83 000
83 000
17 000
2 500

43 000
41 000
15 000
4 000
4 000
29 000
2 000
18 000
9 000
127 000
127 000
1 500
1 500

3 500
4 000
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9

Katlu mājas remonts
8.5.
SAC "Kalkūni"

Automātiskā ģeneratora iegāde katlu mājai
9.1.
Ūdensvadu un kanalizācijas remonts
9.2.
10 SAC "Ropaži"
Apkures katla uzstādīšana un dūmeņu
rekonstrukcija
10.1.
Apkures katla automātikas uzstādīšana
10.2.
11 BSAC "Liepāja"
Jumta seguma maiņa A korpusam
11.1.
B korpusa siltināšana
11.2.
Koplietošanas telpu remonts
11.3.
Apkures sistēmas maiņa B korpusam
11.4.
12 SAC "Saulstari"
Logu nomaiņa galvenajā korpusā
12.1.
Administratīvās ēkas sienu siltināšana
12.2.
Jumta remonts galvenajā korpusā
12.3.
13 SAC "Ziedkalne"
Pacēlāja uzstādīšana II korpusā
13.1.
Ventilācija ierīkošana II korpusa 1. stāvā
13.2.
Virtuves kapitālais remonts, iekārtu un
ventilācijas ierīkošana
13.3.
13.4.
13.5.

Kanalizācijas attīrīšanas iekārtu remonts

Ēkas fasādes renovācijas pabeigšanas darbi
14.1.
Papildizejas izbūve
14.2.
15 SAC "KALUPE"
Veļas mājas un darbnīcu remonts
15.1.
Virtuves bloka kosmētiskais remonts
15.2.
Betona segumu centra pagalmā nomaiņa
15.3.

15.5.
15.6.
16 SAC Jelgava
16.1.
16.2.

Ūdenstorņa remontdarbu veikšana (krāsošana,
ţoga uzstādīšana)

21 000
15 000
6 000
72 000
65 000

Jaunā korpusa, veļas mājas ārsienu siltināšana
Darba terapijas ēkas rekonstrukcija

3 300
0

28 000
20 000

5 000
2 000
0

59 000
12 000
12 000

8 000
64 000
4 000
10 000
50 000
135 000

58 000
30 000
35 000

55 000
50 000
5 000
20 000
6 000

47 000
0

24 000

2 500

8 000
3 500

500

2 500

Daļēju siltināšanas darbu veikšana (ēkas logu,
durvju nomaiņa)
2. ēkas remonts

3 300

10 000

Saimnieciskās ēkas kapitālais remonts un
ventilācija (veļas mazgātuve)

Kanalizācijas trases renovācija, attaukošanas
ierīkošana
13.6.
14 SAC "KRASTIŅI"

15.4.

7 000
10 000

10 000
11 000
2 400

192 080
64 080
128 000
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16.3.
17 SAC "Jugla"
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.

Jaunā korpusa un vecā korpusa kāpņu telpas
kosmētiskais remonts
Iekšējā ūdensvada cauruļu nomaiņa ēkā Nr.1
Iekšējā ūdensvada cauruļu nomaiņa ēkā Nr.2

20.1.
20.2.
20.3.
20.4.
21 SAC "TEIKA"
21.1.
21.2.
22 SAC "Rūja"
22.1.
22.2.
22.3.
22.3.
22.5.
23 SAC "Aizvīķi"

23 logu un 6 ārdurvju nomaiņa II korpusā
Citu telpu kosmētiskie remonti

7 000
30 000
0

13 000
Ārējo kanalizācijas tīklu atjaunošana
Ūdens vada atjaunošana, remonts
Iekšējās elektrolīnijas atjaunošana

7 500
0

7 500
45 000
45 000

6 400
5 000
1 400
76 500
33 000
16 000
7 500
20 000
20 000

45 000
0
25 000

Ēkas bēniņu pārseguma siltināšana ar akmens
vates ieklājumu (600m²)

Ţoga renovācija (balstelementu atjaunošana,
25.2.
ţoga sieta nomaiņa – 1 km)
26 SAC ,,Litene"

30 000
98 000
18 000
80 000
25 200
14 200
11 000

52 500
Iekšējās siltumtrases nomaiņa
Iekšējā ūdensvada nomaiņa
Iekšējās kanalizācijas vadu nomaiņa
Attīrīšanas iekārtu renovācija
Logu nomaiņa klientu istabās

5 000
5 000
105 000
18 000
19 000
38 000

5 500

Logu nomaiņa grupā
Logu nomaiņa gaiteņos

Jumta rekonstrukcijas otrā posma turpināšana
23.1.
Siltumizolācijas izveide bēniņu stāvā
23.2.
24 SAC ,,Iļģi"
Pagraba iekšējā apdare
24.1.
25 SAC ,,Kalnciems"
25.1.

37 000

Jumta nomaiņa dzīvojamai ēkai
Elektroinstalācijas nomaiņa
Attīrīšanas iekārtu remonts

41 500
18 000
5 000
3 000
5 500

Lietus noteku remonts ēkā Nr.2
Jumta seguma nomaiņa (medpunkts)

Ēkas Nr.5 ārsienas kapitālais remonts
17.5.
Elektriskā vārāmā katla iegāde
17.6.
18 SAC "Mēmele"
I korpusa fasādes kosmētiskais remonts
18.1.
I korpusa jumta nomaiņa
18.2.
V korpusa jumta nomaiņa
18.3.
18.4.
18.5.
19 SAC "Ķīši"
19.1.
19.2.
20 SAC "VEĢI"

2 400
0

20 000
4 890
4 890
8 800
8 800

25 000
42 300

101 750
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Dzīvojamās mājas Nr.2 ārsienu siltināšana
Dzīvojamās mājas ārsienu siltināšana 2035
m²
26.2.
27 BSAC "Baldone"
27.1.
kanalizācijas attīrīšanas iekārtas
27.2.
garāţas vārtu (durvju) uzstādīšana
26.1.

28

kanalizācijas cauruļu nomaiņa galvenajā
27.3.
korpusā
SAC "Dundaga"
28.1.
Klientu dzīvojamo istabiņu remonts
28.2.

Elektroģeneratora iegāde SAC vajadzībām

KOPĀ

42 300
101 750
35 200

18 000
18 000

5 200
30 000
8 000
8 000

17 000
5 000
12 000

638 140

1 436 620
4.pielikums

Papildus nepieciešamo līdzekļu aprēķins pakalpojumu kvalitātes
nodrošināšanai
Neatliekami veicams
pasākums (izmaksas
Ls)

1

3

4

5

6

SAC "Pļavnieki"
1.1.
Funkcionālās gultas
1.2.
Pretizgulējuma matrači
1.3.
Pacēlājs
SAC "Valka"
Apkures sistēmas pilnveidošana
3.2.
Siltumtrases remonts
3.3.
SAC "Lubāna"
Pacēlāja vai lifta ierīkošana
4.2.
Virtuves aprīkojuma iegāde
4.4.
Teritorijas ierobeţošana ar ţogu
4.5.
SAC "Iecava"
Ārējā lifta uz 2.stāvu ierīkošana dzīvojamā
korpusā nr.1
5.2.
SAC "Piltene"
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
6.1.
Jauna dziļurbuma ierīkošana
6.2.
Funkcionālo gultu iegāde
6.3.
6.5.
6.6.

Ēkas iekšējās ūdens apgādes sistēmas cauruļu
nomaiņa
Atsevišķu siltumapgādes mezglu nomaiņa
(radiatori)

2012

2013

6 000
4 000
2 000

10 000
4 000
2 000
4 000
0

30 500
16 000
14 500
9 500
8 000
1 500
0

34 190
25 000
3 690

2 000

2 000
28 000
28 000
14 500

6 000
5 500
8 500
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7

8
9

SAC "Kalkūni"
Logu rāmju maiņa
7.1.
Apkures katla maiņa
7.2.
Ārdurvju maiņa
7.3.
Apkārtējās vides nodrošināšana personām ar
pārvietošanās grūtībām: nobrauktuves, pacēlājs
7.4.
SAC "Ropaži"
Īpaši smago klientu aprūpes aprīkojuma iegāde
8.2.
BSAC "Liepāja"
Spec.transporta ar pacēlāju noma
9.1.
Ratiņkrēslu u.c.spec.apr.iegāde
9.2.
Funkcionālo gultu iegāde
9.3.
Elektroplīts iegāde virtuvei
9.4.
Veļas mazg.mašīnas iegāde
9.5.

10 SAC "Saulstari"
Funkcionālo gultu iegāde
10.1.
11 SAC "Ziedkalne"
I korpusa kapitālais remonts 1. stāvā
11.1.
II korpusa kapitālais remonts 1. stāvā
11.2.
II korpusa kapitālais remonts 2. stāvā
11.3.
II korpusa kapitālais remonts 3. stāvā
11.4.
12 SAC "KRASTIŅI"
Virtuves iekārtu nomaiņa
12.1.
13 SAC Jelgava

78 000
75 000

115 000
75 000

3 000

2 000

2 000

38 000
0

2 000
9 600
6 000
2 100
1 500

0
23 500
23 500

5 000

28 000
28 500
2 000

5 000
0

2 000
40 000

24 500

40 000
21 500
21 500

Karstā ūdens raţošana klientu vajadzībām,
izmantojot atjaunojamo enerģiju

13.1.
14 SAC "Mēmele"
Virtuves bloka aprīkošana
14.1.
Pirts aprīkojuma atjaunošana
14.2.
Palīgierīču iegāde guļošo klientu aprūpei
14.3.
15 SAC "VEĢI"
Klientu istabiņu remonts
15.1.
16 SAC "Rūja"
Pācēlēju ierīkošana
16.1.
Palīglīdzekļu iegāde
16.2.
Atbalsta tehnoloģiju nodrošinājums
16.3.
17 SAC "RAUNA"
Funkcionālo gultu iegāde (10 gab.)
17.1.
Klientu pacelšanas iekārtas iegāde
17.2.
Matracis izgulējumu profilaksei (5gab.)
17.3.
Dušas/tualetes ratiņkrēsls (2gab.)
17.4.
Mehānisms invalīdu iecelšanai auto
17.5.
18 SAC ,,Iļģi"
18.1.

Attīrīšanas iekārtu kapitāla renovācija

16 000
6 000
2 000
3 000
1 500
3 500
3 000
3 000
61 500
5 000

10 000
14 500
0
2 000
2 000
8 550
5 000

15 000
15 000
23 000
20 000
2 000
1 000
4 000
4 000

1 250
800
1 500
35 000
35 000

15 000
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Ūdenstorņa attīrīšanas sildelementu nomaiņa
18.2.
19 SAC ,,Kalnciems"
19.1.
Uzbrauktuves iekļūšanai institūcijā izbūve
19.2.
Durvju sliekšņu pārbūve
19.3.
Sanitāro telpu pārbūve
20 SAC ,,Litene"
20.1.

Dzīvojamās mājas Nr.1 2.st. klientu virtuves
izveide

Dzīvojamās mājas Nr.1 klientu aktivitāšu telpas
20.2.
izveide un aprīkojuma iegāde
21 SAC ,,Nītaure"
21.1.
Kāpņu lifta pacēlāja uzstādīšana
21.2.
Sanitāro telpu remonts
22 BSAC "Baldone"
22.1.
Ventilācijas ierīkošana sanmezglos
23 SAC "Dundaga"
23.1.
Telpas ēdienu gatavošanai remonts
23.2.
Telpu aprīkojuma iegāde

KOPĀ

0

15 000
11 380

8 000

680
700
10 000
8 500

8 000

2 774
2 774
6 000
6 000
1 000
1 000

8 500
1 570
1 570
0
3 000
3 000

286 114

394 950

Cita informācija
Pasākumi, kuru īstenošanai tiks izmantoti ES struktūrfondu un valsts budţeta
līdzekļi, finansējuma attiecība būs– 85% no struktūrfondu līdzekļiem, 15% no valsts budţeta.
* Pēc ERAF un ESF projektu apstiprināšanas LM normatīvajos aktos noteiktā kārtībā no FM
apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums ES politiku instrumentu un pārejas ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” var pieprasīt līdzekļu
pārdali projektu finansēšanai.
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7. Par uzdevumu izpildi atbildīgās institūcijas
Programmas izpildi koordinē LM. Par atsevišķu uzdevumu izpildi atbildīga pie
uzdevuma minētā atbildīgā institūcija (SPP, SAC, pašvaldības).
8. Pārskata sniegšanas un novērtēšanas kārtība
Programma jāizvērtē divas reizes, analīzi par virzību uz Programmā
noteiktajiem mērķiem un rīcības virzienu ietvaros plānoto uzdevumu izpildes
rezultātiem iekļaujot vidusposma un gala ziņojumos, kurus iesniedz Ministru
kabinetā līdz 2011.gada 1.aprīlim un 2014.gada 1.jūlijam. LM kā atbildīgajai
koordinējošai ministrijai ir tiesības no iesaistītajām institūcijām informāciju par
veiktajām aktivitātēm uzdevumu izpildei pieprasīt ik gadu.

30.12.2008. 11:46
11251
E.Grabovska
7021671
Elvira.Grabovska@lm.gov.lv
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(Ministru kabineta
2009.gada 5.marta
rīkojums Nr.157)

Programmas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai
personām ar garīga rakstura traucējumiem 2009.–2013.gadam
kopsavilkums
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Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sistēmas galvenais uzdevums
ir pēc iespējas īsākā laikā nodrošināt pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām
atbilstošāko sociālo pakalpojumu, izskatot iespēju nodrošināt klientam
pakalpojuma saņemšanu dzīvesvietā. Taču attiecībā uz personām ar garīga
rakstura traucējumiem šis princips darbojas visai nosacīti, jo pakalpojuma
nodrošināšanā minētajai personu grupai dominē institucionālais pakalpojums.
Galvenās problēmas, ar kurām ikdienā saskaras personas ar garīga
rakstura traucējumiem, ir ierobeţota sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu pieejamība, nepietiekama resursu pieejamība, lai nodrošinātu
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu atbilstoši katra indivīda
specifiskajām vajadzībām (vienlaikus nodrošinot arī savlaicīgu un atbilstošu
medicīnisko aprūpi), sniegto pakalpojumu atšķirīgie kvalitatīvie un kvantitatīvie
rādītāji daţādos reģionos, nepietiekami attīstītais institūcijām alternatīvo
sociālās aprūpes pakalpojumu tīkls pašvaldībās, ierobeţotās iespējas nodrošināt
pakalpojumu pēctecību, neelastīgs pakalpojumu finansēšanas princips, turklāt
institūcijās dzīvojošās personas ar garīga rakstura traucējumiem nepietiekami
tiek integrētas sabiedrībā, trūkst arī kvalificēta personāla iesaistīšanai sociālās
aprūpes pakalpojumu sniegšanā.
Tā kā sociālo pakalpojumu sniegšana dzīvesvietā netiek pietiekami
attīstīta, pēdējos gados ievērojami ir palielinājies pieprasījums pēc pakalpojuma
institūcijā, līdz ar to pieaug personu rinda uz pakalpojumu ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Ņemot vērā institūciju izvietojumu
un finansējuma apjomus, ir nepieciešams uzlabot arī institucionālo pakalpojumu
kvalitāti. Programmas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
attīstībai personām ar garīga rakstura traucējumiem 2009.–2013.gadam
(turpmāk – programma) mērķis un programmā ietvertie uzdevumi vērsti uz to,
lai nodrošinātu personu ar garīga rakstura traucējumiem vajadzībām atbilstošu,
efektīvu un kvalitatīvu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
attīstību.
Lai sasniegtu programmā izvirzīto mērķi, ir paredzēts sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem
attīstīt divos virzienos:
1. Valsts sociālās aprūpes centru darbības sakārtošana un sociālās aprūpes
pakalpojuma kvalitātes paaugstināšana.
2. Alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība (esošo
pakalpojumu pilnveidošana un jaunu izveidošana) pašvaldībās.
Programmā ir iekļauta virkne uzdevumu, kuru īstenošana ļaus:
1. Samazināt rindu uz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu.
2. Sakārtot sociālās aprūpes centru ēkas un telpas atbilstoši pakalpojumu
sniedzējiem noteiktajām prasībām.
3. Palielināt to personu skaitu, kuras saņem institūcijām alternatīvos
sociālās aprūpes pakalpojumus.
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4. Ieviest jaunus, personu vajadzībām atbilstošus sociālās aprūpes
pakalpojumu veidus dzīvesvietās.
Detalizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķins norādīts programmas
pielikumā. Programmas īstenošanai kopā 2012.–2013.gadā no valsts budţeta
papildus nepieciešami 16948,3 tūkstoši latu.
Programmā noteikto mērķu sasniegšana tiks nodrošināta, izmantojot
valsts budţeta līdzekļus, atsevišķu pasākumu īstenošanai paredzēts piesaistīt
Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus.
Programmas izpildes gaitu paredzēts izvērtēt divas reizes, analīzi par
virzību uz programmā noteiktajiem mērķiem un rīcības virzienu ietvaros plānoto
uzdevumu izpildes rezultātiem iekļaujot vidusposma un gala ziņojumos, kuri
iesniedzami Ministru kabinetā līdz 2011.gada 1.aprīlim un 2014.gada 1.jūlijam.
Labklājības ministrijai, kas ir atbildīgā koordinējošā ministrija, ir tiesības katru
gadu pieprasīt no iesaistītajām institūcijām informāciju par uzdevumu izpildei
īstenotajām aktivitātēm.

Labklājības ministre

I.Purne
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