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Par informācijas sniegšanu 

 

Atbildot uz Latvijas Republikas tiesībsarga (turpmāk tekstā – Tiesībsargs) ziņojumu 

“Par vizīti uz Saldus novada pašvaldības aģentūras Sociālais dienests struktūrvienības Sociālais 

nams grupu dzīvokļiem” (turpmāk tekstā – Grupu dzīvokļi), Saldus novada pašvaldības 

aģentūra „Sociālais dienests” (turpmāk tekstā – Aģentūra) sniedz informāciju par veiktajām vai 

plānotajām darbībām sniegto rekomendāciju īstenošanā.  

Atbilstoši Tiesībsarga rekomendācijām 2.1. punktā “Iemītniekiem pieejamais atbalsts 

sociālo problēmu risināšanā”: 

1. Aģentūra iespēju robežās turpinās veicināt Grupu dzīvokļu iemītnieku spēju 

neatkarīgi funkcionēt sabiedrībā. Šobrīd, viens Grupu dzīvokļu iemītnieks strādā 

algotu darbu un divi periodiski izmanto Nodarbinātības valsts aģentūras organizētos 

(turpmāk tekstā – NVA) aktīvos nodarbinātības pasākums darba iemaņu iegūšanai 

un uzturēšanai, veicot sociāla labuma darbus. Pārējie iemītnieki, atbilstoši savām 

spējām un prasmēm, apmeklē dienas aprūpes centru un specializētās darbnīcas ar 

mērķi nodrošināt sociālo integrāciju un sociālo prasmju attīstību un uzturēšanu. 

Aģentūra  norāda, ka lielākajai daļai Grupu dzīvokļu iemītniekiem ir smaga 

invaliditāte, un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija noteikusi 

darbspēju zudumu 60-79 procenti, kas būtiski ierobežo iespējas apgūt darbam 

nepieciešamās prasmes. 

2. Aģentūra līdz 2023.gada 30. jūnijam papildinās dienas ritmu sarakstu ar brīvdienu 

aktivitātēm un vizuāliem attēliem, piktogrammām, lai veicinātu iemītnieku 

dzīvojamās vides un procesu uztveri, kā arī sniegs atbalstu darbībās, kas veicinās 

iemītnieku patstāvību. 

Atbilstoši Tiesībsarga rekomendācijām 2.2. punktā “Sociālo pakalpojumu un 

individuālo sociālās rehabilitācijas plānu nodrošinājums atbilstoši iemītnieku vajadzībām”: 

3. Aģentūra līdz 2023.gada martam, izstrādās kārtību, kādā iekārtojama Grupu 

dzīvokļa klientu lieta, uzlabojot un iekļaujot veidlapas, ar mērķi efektīvāk 

atspoguļot informāciju un sociālā darba procesu ar klientu, kā arī tiks kopumā 

pilnveidoti individuālie sociālās rehabilitācijas plāni. Funkcionālo spēju un prasmju 

izvērtējumi tiks veikti sadarbībā ar dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu 
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speciālistiem, tādējādi iegūstot maksimālu informāciju par personas prasmēm un 

sējām t.sk. darba prasmēm. 

Atbilstoši Tiesībsarga rekomendācijām 2.3. punktā “Pašvaldības sociālā dienesta 

sniegtais atbalsts”: 

4. Aģentūra ņems vērā ieteikumu Līgumu izstrādē, veidojot pielikumus izmantojot 

vieglās valodas principus, lai veicinātu iemītnieku izpratni par tiesībām un 

pienākumiem ko paredz līgumsaistības.  

Atbilstoši Tiesībsarga rekomendācijām 5. punktā “Vides pieejamība”: 

5. Aģentūra 2023.gada plānošanas periodā, saskaņā ar Labklājības ministrijas 

investējamajiem projektiem pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas 

ietvaros,  ir iekļāvusi projekta izstrādi vides pieejamības uzlabošanai Grupu 

dzīvokļiem Sociālajā namā, kā arī, iespēju robežās, tiks risināti jautājumi par 

apgaismojuma uzlabošanu telpās, loga maiņu, kā arī teritorijas labiekārtošanā. 

 

Pateicamies Tiesībsargam par sniegtajām rekomendācijām. 
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