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Uz Jūsu 2020.gada 25.septembra ziņojumu Nr.1-12/13 

Par  cilvēktiesību nodrošināšanu LSK SAC Derpele 

 

Biedrībā Latvijas Sarkanais Krusts (LSK) 2020.gada 25.septembrī esam saņēmuši LR Tiesībsarga 

ziņojumu Nr.1-12/13 par Tiesībsarga darbinieku 2020.gada 4.augustā veiktās vizītes laikā izdarītiem 

secinājumiem un ierosinājumiem LSK SAC Derpele darbības uzlabošanai. LSK izsaka pateicību 

Tiesībsarga birojam par līdzšinējo veiksmīgo sadarbību un izteiktajiem priekšlikumiem SAC Derpele 

darbības uzlabošanai, kas neapšaubāmi uzlabos SAC klientiem sniegto pakalpojumu apjomu un kvalitāti 

ilgtermiņā. 

Demogrāfiskās situācijas statistika un attīstības tendences Latvijā un kopumā ES liecina, ka arvien 

turpināsies sabiedrības novecošanās, ģimenēm ne vienmēr būs iespējams uzņemties un nodrošināt pilnu 

atbildību par ģimenes locekļu kopšanu, palielināsies vientuļu cilvēku īpatsvars, kas nespēj nodrošināt 

sev pilnīgu aprūpi. Neraugoties uz alternatīvo sociālo pakalpojumu klāsta un apjoma pakāpenisku 

pieaugumu, joprojām nozīmīgas ir ilgstošās institucionālās aprūpes formas, tāpēc publiskiem 

pakalpojumiem un citiem atbalsta veidiem ir ļoti liela nozīme senioru labklājības un cieņpilnu 

vecumdienu nodrošināšanā. Esam izvērtējuši Jūsu ziņojumā izteiktos ierosinājumus un varam tikai 

piekrist problēmu aktualizācijai. SAC Derpele ir sagatavojis rekomendāciju realizācijas plānu 

(pielikums Nr.1), kas paredz ieteikumu ieviešanu vairākos etapos. 

SAC Derpele ilgstošās uzturēšanās pakalpojumus sniedz trīs vietās (adresēs): Slimnīcas ielā 4, 

Bauskā; Īslīces nodaļā un Derpeles muižā,  jāatzīmē, ka neviena no ēkām nav sākotnēji būvēta kā 

sociālās aprūpes centri, visas laika gaitā ir tikušas pielāgotas šīm vajadzībām, līdz ar to atklājas arvien 

jaunas vajadzības telpu lietošanā. Lai mūsu klientiem - senioriem un personām ar funkcionāliem 

traucējumiem, nodrošinātu pienācīgu dzīves līmeni, privātās dzīves neaizskaramību un cieņpilnu 

attieksmi ilgtermiņā, LSK, sadarbībā ar Bauskas novada domi, plāno būtiski uzlabot pakalpojumu 

kvalitāti tuvākajos gados. Visā valstī un arī SAC Derpele ir jūtams sociālajā sfērā strādājošu kvalificētu 

darbinieku trūkums, kas dienu no dienas tikai palielinās un noteikti - sākotnēji ir risināms valdības un 

Parlamenta līmenī, sevišķi sadaļā par pakalpojumu cenas pielīdzināšanu reālajiem izdevumiem, tai 

skaitā adekvāta atalgojuma nodrošināšanai darbiniekiem. Tai pašā laikā – LSK turpina un turpinās 

sabiedrībai nepieciešamo pakalpojumu sniegšanu SAC Derpele un citās pakalpojumu sniegšanas vietās, 

tai skaitā – maksimāli uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti, noteikti – arī ceļot darbinieku 

kvalifikāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Pielikumā: SAC Dertpele rīcības plāns ieteikumu realizēšanai 4  lpp. 

Jebkuru jautājumu vai neskaidrību gadījumā esam gatavi sniegt papildus nepieciešamo 

informāciju, viedokli un priekšlikumus. 

 

Ar patiesu cieņu 

Uldis Līkops, LSK ģenerālsekretārs 
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