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Par cilvēktiesību nodrošināšanu  

P/A “Ķekavas sociālās aprūpes centrs”   

 

 

 Pašvaldības aģentūra “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” (turpmāk – Aģentūra) ir 

saņēmusi Latvijas Republikas tiesībsarga vēstuli Nr. 1-5/155 Par cilvēktiesību nodrošināšanu 

P/A “Ķekavas sociālās aprūpes centrs”, kurā informē par Tiesībsarga biroja pārstāvju vizītē 

konstatēto. 

 Atbildot uz vēstulē minēto par sekojošu darbību un rekomendāciju klientu 

cilvēktiesību un vislabāko interešu nodrošināšanā, Aģentūra informē: 

1. Klientiem tiek nodrošināta iespēja pārvietoties arī ārpus Aģentūras teritorijas, 

ievērojot visus nepieciešamos individuālās aizsardzības un ierobežojošos 

pasākumus. 

2. Lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus un pieejamos dezinfekcijas līdzekļus, 

kā arī ievērojot valstī noteiktos īpašos piesardzības un ierobežojošos pasākumus, 

Aģentūras klientiem tiek organizēta iespēja pilnvērtīgi sazināties un satikties ar 

tuviniekiem un draugiem, ne tikai darba dienās, bet arī brīvdienās. Tikšanās kārtība 

tiek nodrošināta, ievērojot Labklājības ministrijas (saskaņoti ar Veselības 

ministriju) izstrādātos nosacījumus apmeklētāju pieņemšanas organizācijai atkarībā 

no epidemioloģiskās situācijas Aģentūrā un vakcinācijas aptveres. 

3. Aģentūrā tiek nodrošināta klientu tikšanās ar piederīgajiem bez laika limita 

ierobežojuma. 

4. Aģentūras ieskatā, visiem klientiem (tai skaitā, arī ar kustību traucējumiem un 

klientiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā) tiek nodrošināti visi nepieciešamie apstākļi, 

nodarbības un aktivitātes, izvērtējot un ņemot vērā katra individuālās vajadzības un 

valstī noteiktos drošības pasākumus, lai klienti varētu saturīgi pavadīt brīvo laiku 

un piedalīties Aģentūras organizētajos pasākumos. 

5. Aģentūra ir izvērtējusi un turpmāk nodrošina visiem klientiem, (tai skaitā, arī ar 

kustību traucējumiem un klientiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā) katru dienu (arī 

brīvdienās) doties pastaigās svaigā gaisā. 
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Vienlaikus informējam, ka Covid-19 pandēmijas izplatības laikā, Aģentūra cenšas 

nodrošināt, lai tiesību ierobežojumi, kas tiek piemēroti klientiem, būtu samērīgi un to 

rezultātā klientiem gan tiešā, gan arī netiešā veidā netiktu nodarīts kaitējums. Visi 

ierobežojumi tiek ieviesti ar mērķi, aizsargāt Aģentūras klientus, kuriem ir augsts 

inficēšanās risks un mazināt Covid-19 izplatīšanās risku Aģentūrā, novēršot 

nekontrolējamus infekcijas slimības uzliesmojumus ar lielu saslimušo skaitu un ar to 

izraisītajām sekām. Tiek ņemti vērā Labklājības ministrijas (saskaņoti ar Veselības 

ministriju) izstrādātie Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

rīcības algoritmi. 

 Vēlamies norādīt arī uz to, ka Aģentūrā līdz šim nav konstatēti Covid-19 

gadījumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktors                         (*PARAKSTS)              M. Barons 

 

 
*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 
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