
Skolas iela 28, Rīga, LV - 1331, tālr. 67021600, fakss 67276445, e-pasts lm@lm.gov.lv, www.lm.gov.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LMatb_0107020_Tiesibsargam_par_rekomend_Sloka 

 

Rīgā 
_____________Nr.____________ 

Uz 15.04.2020. Nr. 1 -12/11 

Latvijas Republikas tiesībsargam J.Jansonam  

 

Informācijai: 

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību  

„Veselības un sociālās aprūpes centrs -Sloka”  

valdes loceklim G.Prolim 

 

Par Latvijas Republikas tiesībsarga  

rekomendāciju ieviešanas uzraudzību  

Pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību  

“Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 

 

 Atsaucoties uz Latvijas Republikas tiesībsarga 2020.gada 15.aprīļa vēstuli Nr.1-12/11 

“Ziņojums par cilvēktiesību nodrošināšanu “Pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes 

centrs - Sloka””,  kurā sniegta informācija par Tiesībsarga biroja pārbaudes par cilvēktiesību 

ievērošanu rezultātiem un sniegtajām rekomendācijām cilvēktiesību ievērošanas 

nodrošināšanai Pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes 

centrs - Sloka” (turpmāk – PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”), Labklājības 

ministrija (turpmāk – LM) informē, ka ir iepazinusies ar Latvijas Republikas tiesībsarga 

rekomendācijām un, lai nodrošinātu to ieviešanu, 2020.gada 14.maijā nosūtīja vēstuli PSIA 

“Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” (sk. pielikumu), kurā lūdza sniegt: 

1) informāciju par tiem Latvijas Republikas tiesībsarga ziņojumā norādītajiem 

cilvēktiesību  pārkāpumiem, kuri jau ir novērsti, norādot veiktos pasākumus; 

2) pasākumu plānu  to pārkāpumu  novēršanai, kuru   izpilde  nav neatliekami   veicama, 

norādot pamatojumu un termiņu, kādā tie tiks novērsti. 

           Saskaņā ar PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 2020.gda 27.maija 

vēstulē Nr.1-12/147 “Par Tiesībsarga biroja pārbaudē novērstiem pārkāpumiem” sniegto 

informāciju, ir uzsākta rekomendāciju ieviešana un ir izstrādāts “PSIA “Veselības un sociālās 

aprūpes centrs - Sloka” LR Tiesībsarga rekomendāciju ieviešanas plāns”. 

 Vēršam uzmanību, ka atsevišķu rekomendāciju, piemēram, “Nodrošināt visiem 

klientiem apstākļus saturīgai laika pavadīšanai. Vienlaikus rast iespēju institūcijas telpās 

iekārtot atpūtas vietas, kas atbilstu klientu funkcionālajām vajadzībām” ieviešanu kavējošs 

faktors bija arī saistībā ar koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 pandēmiju un ieviesto 

ārkārtējo situāciju Latvijā noteiktie karantīnas pasākumi.  Tāpat apliecinām, ka LM turpinās 

uzraudzīt rekomendāciju ieviešanu PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”. 
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Papildus informējam, ka LM 2020.gada 7.maijā VSAC un līgumorganizācijām, kuras ir 

ieguvušas tiesības uz valsts finansēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu sniegšanu, nosūtīja vēstuli Nr.36-1-0701/668 “Par Eiropas Komitejas 

spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai izstrādātajiem 

principiem par izturēšanos pret personām COVID-19 pandēmijas laikā” (sk.  LM 2020.gada  

27.maija vēstules Nr.36-1-04/780 “Par Latvijas Republikas tiesībsarga  

rekomendāciju ieviešanas uzraudzību Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” filiālē 

“Iecava”” 2.pielikumu). 

   

Pielikumā:  

LM 2020.gada 14.maija vēstule Nr.36-1-0701/702 “Par Tiesībsarga biroja pārbaudē par 

cilvēktiesību nodrošināšanu PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs -Sloka” konstatēto 

pārkāpumu novēršanu uz 2 lapām. 
 

 

 

Valsts sekretāra p.i.  

valsts sekretāra vietniece  

 

 

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko 

parakstu un satur laika zīmogu 

 

 

        

 I.Kārkliņa 

 

 

 

 

 

 

 


