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Par informāciju saistībā ar  

biedrību “Dzintarkrasta serviss”  

sociālās aprūpes centru “Liepa”  

 

Labklājības ministrijā (turpmāk – Ministrija) 10.07.2020. saņemts Latvijas 

Republikas tiesībsarga (turpmāk – Tiesībsargs) “Ziņojums par cilvēktiesību 

nodrošināšanu biedrības “Dzintarkrasta serviss” SAC “Liepa”” (turpmāk – Ziņojums), 

kurā kontrolējošās un uzraugošās institūcijas aicinātas vērst uzmanību uz Biedrības 

“Dzintarkrasta serviss” sociālās aprūpes centra “Liepa” (turpmāk – SAC Liepa) darbu 

saistībā ar Tiesībsarga 16.06.2020. pārbaudē konstatētajām neatbilstībām normatīvo 

aktu prasību izpildē, kā arī neieviestajām rekomendācijām pēc iepriekšējās Tiesībsarga 

pārbaudes1.  

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 14.panta 

pirmās daļas 4.punktā noteikto, Ministrija pārrauga šā likuma īstenošanu, kontrolē 

sociālo pakalpojumu sniegšanu regulējošo normatīvo aktu ievērošanu, kā arī sociālo 

pakalpojumu kvalitāti un sociālo pakalpojumu sniedzēju atbilstību normatīvo aktu 

prasībām. 

Ministrija informē, ka 03.08.2020. valsts informācijas sistēmas "Valsts sociālās 

politikas monitoringa informācijas sistēma" sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 

(turpmāk – reģistrs) reģistrēts SAC Liepa pieteikums par izslēgšanu no reģistra. SAC 

Liepa iesniegumā norādījusi, ka sakarā ar Valsts ieņēmuma dienesta rekomendācijām 

par organizācijas reorganizāciju, SAC Liepa funkcijas ar 20.10.2020. turpmāk veiks SIA 

“Senioru nams”.  Ministrija 25.08.2020. ir pieņēmusi lēmumu par SAC Liepa izslēgšanu 

no reģistra.    

Ministrija informē, ka SIA “Senioru nams”, ir reģistrēts reģistrā 28.02.2020., 

reģistrācijas Nr.1294. SIA “Senioru nams” sniedz ilgstošu sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgām personām, pakalpojuma sniegšanas vieta – 

Akāciju iela 5, Rīga, proti, SIA “Senioru nams” sniedz pakalpojumu tajā pašā ēkā, kur 

 
1 18.09.2017. Tiesībsarga ziņojums “Par cilvēktiesību nodrošināšanu biedrības “Dintarkrasta serviss” pansionātā 

“Liepa”. 
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SAC Liepa. Ministrijas veiktajā pirmsreģistrācijas pārbaudē2 konstatēts, ka SIA 

“Senioru nams” klienti izvietoti ēkas 3. stāvā un 2. stāvā (vienā korpusā), SAC Liepa 

klienti izvietoti ēkas 1. stāvā un 2. stāvā, pakalpojumu sniegšana ir nodalīta. Plānotais 

klientu skaits 76.  

Ministrija informē, ka savukārt 05.08.2020. reģistrā reģistrēts SIA “Senioru 

nams” iesniegums par pakalpojumu sniedzēja datu aktualizēšanu, proti, klientu skaita 

palielināšanu no 76 uz 132 un SAC Liepa funkciju pārņemšanu no 20.10.2020. 

Ministrija 25.08.2020. pieņēmusi lēmumu Nr. 41-2-02.2/236 par izmaiņu reģistrēšanu 

reģistrā, proti, mainīt reģistrā izdarītos ierakstus, palielinot klientu skaitu līdz 132.  

Ministrija informē, ka ir uzsākta pārbaude par SIA “Senioru nams” sniegtā 

pakalpojuma atbilstību normatīvo aktu prasībām. Pārbaudes gaitā tiks ņemta vērā 

Tiesībsarga ziņojumā norādītā informācija par SAC Liepa konstatētajām neatbilstībām, 

kā arī tiks pievērsta pastiprināta uzmanība Tiesībsarga ziņojumā norādītajiem 

apstākļiem. Tāpat Ministrija vērtēs iespējas pārbaudes gaitā pieaicināt ekspertus no 

nevalstiskā sektora, kas varētu sniegt neatkarīgu vērtējumu par SIA “Senioru nams” 

sniegtā pakalpojuma kvalitāti, kā arī sniegt rekomendācijas par pakalpojuma 

uzlabošanu.  

 

 

 
Ar cieņu  

Valsts sekretārs     Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko                    I.Alliks 
                                             parakstu un satur laika zīmogu 

                                

 

 
 

 

 

 

 
2 Labklājības ministrijas 28.02.2020. ATZINUMS NR. 2020/2 – reģ. par sociālā pakalpojuma darbību. 


