
Tiesībsargs šajās dienās
visām Latvijas pašvaldībām no-
sūtījis aicinājumu, atgādinot par
pienākumu nodrošināt cilvēku ar
invaliditāti tiesības. Tiesībsargs ir
saņēmis satraucošu informāciju
no Invalīdu un viņu draugu apvie-
nības “Apeirons” par vairāku paš -
valdību neieinteresētību, birokrā-
tisku un formālu attieksmi sadar-
bībai, lai nodrošinātu iedzīvotā-
jiem ar invaliditāti pieejamību,
piemēram, iespējai iekļūt vai iz-

kļūt no mājokļa. Tiesībsargs aici-
na pašvaldības novērst birokrātis-
ku un formālu attieksmi pret cil-
vēkiem ar invaliditāti. 

Tiesībsargs Juris Jansons no-
rāda, ka ir pašvaldības, kurās tiek
nodrošināta tikai daļa līdzekļu,
kas nepieciešami, lai pakalpo-
jums būtu sasniedzams, un tikai
tad, kad cilvēks pats jau ir veicis
vajadzīgās darbības, lai uzstādītu
pacēlāju. Ir pašvaldības, kurās
nav skaidras informācijas, kur
vērsties un kādus dokumentus ie-

sniegt, lai varētu nodrošināt pie-
ejamību mājoklim, arī pašvaldību
darbinieki atsevišķos gadījumos
nezina, kā īstenot pakalpojumu,
kas ir noteikts pašvaldību saisto-
šajos noteikumos: “Līdz ar to ir
cilvēki ar funkcionāliem traucē-
jumiem, kas ir vienkārši padevu-
šies, saskaroties ar birokrātiskiem
šķēršļiem un pašvaldību formālu
attieksmi.”

“Druva” jau rakstīja, ka
Cēsu novada pašvaldībā tieši šajā
gadā paredzēts atbalsts mājokļa

pielāgošanai, cilvēki šim atbal-
stam jau piesakās. Tāpat So -
ciālais dienests ticies ar labdarī-
bas maratona “Dod pieci” īsteno-
tājiem, jo maratonā tika ziedoti lī-
dzekļi, lai nodrošinātu vides pie-
ejamību cilvēkiem ar funkcionā-
liem traucējumiem, tādējādi cil-
vēkiem, kas maratonā pieteicās
nepieciešamajam atbalstam, pusi
atbalsta sniegs “Dod pieci”, pusi
– pašvaldība. q
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tiesībsargs atgādina,
ka latvijas un 
starptautiskās tiesību
normas paredz - 
cilvēku ar invaliditāti
tiesību ievērošana un
nodrošināšana nav 
pašvaldību izvēles 
iespēja, bet gan 
pienākums.

Tiesībsargs akcentē pašvaldību lomu

Iepazīstoties ar “Druvā”
publicēto informāciju par
Sociālā dienesta budžetu,
laikrakstu sazvanīja se-
niore no laukiem, kura
nevēlējās atklāt savu vār-
du, daloties redzējumā,
ka šobrīd situācija laukos
ir neapskaužama.

Viņa norāda uz vairākiem
aspektiem, kas traucē saņemt pa-
kalpojumu vai vispār uzzināt par
iespējamiem pakalpojumiem –
līdz ar administratīvi teritoriālo
reformu mainās darbinieki, kas
apkalpo noteikto pagastu, sazva-
not speciālistu, kas līdz šim snie-
dzis pakalpojumu, ir atbilde, ka
vairs to nedara. Diemžēl ne vien-
mēr arī novada apvienību pārval-
dēs zina, pie kā iedzīvotājam

vērsties: “Ir februāra beigas, bet
joprojām nav saņemta detalizēta
informācija par jaunajiem spe-
ciālistiem, kur un kad viņi pie-
ņem, kā viņus var sazvanīt, tā-
pēc, piemēram, par jauno atbal-
stu mājokļa pielāgošanai cilvē-
kam ar kustību traucējumiem arī
nav iespējams noskaidrot, vai tas
būtu saņemams konkrētajā situ -
ācijā. Viss ir izmainījies, bet ie-
dzīvotāji ir neziņā, satraukti, iz-
sisti no sliedēm. Visbiežāk lau-
kos vecajiem cilvēkiem ir podzi-
ņu telefoni, informāciju viņi ie-
gūst no pašvaldības izdevuma,
bet tas joprojām nav saņemts.” 

Tāpat seniori satrauc jautā-
jums, vai, ja cilvēks vēršas pie
speciālistiem klātienē, visas paš -
valdības ēkas ir pielāgotas cilvē-
kiem ar kustību traucējumiem,
vai pamanāmi ir izvietota infor-
mācija, kā ēkā var iekļūt cilvēks
ar īpašām vajadzībām.

Lauku iedzīvotāja teic, ka
laukos visbiežāk cits citam pa-

līdz kaimiņi, bet šobrīd arī ne-
esot vairs kā agrāk, kad cits citu
zināja, tagad ne vienmēr kaimiņš
kaimiņu pazīst. Seniore norāda
arī uz nebūšanām ceļu tīrīšanā.
Savukārt, ja ceļi nav iztīrīti, pie
seniora netiek pat pastnieks, ku-
ram jāatnes pensija, arī ārstam
grūti nokļūt mājas vizītē.
Sieviete arī norāda, ka visgrūtāk
ir tieši tiem cilvēkiem, kuri paši
sevi nevar aprūpēt. Tuvinieki vē-
las nodrošināt iespēju senioram
dzīvot savā vidē, mājās, nevis
nogādāt pansionātā, bet atbalsts
šādā situācijā ir ļoti, ļoti niecīgs:
“Ļoti svarīgi būtu situācijās, kad
tuvinieks pats aprūpē senioru, lai
ir kāds speciālists, kas apmāca,
kā to vislabāk un pareizāk izdarīt
– kā novannot, kā izcilāt.”
Sarunas noslēgumā seniore
skumji norāda: “Ir daudz neatbil-
dētu jautājumu. Un diemžēl bieži
vien pat nav, kam jautāt.” q

Laukos cilvēki ir neziņā

Pieņemot Cēsu novada bu-
džetu 2022.gadam un vērtējot
sociālo pakalpojumu pieejamību,
deputātiem bija atšķirīgs redzē-
jums.

Deputāte Elīna Stapulone no-
vērtēja, ka ieceres sociālo pakal-
pojumu pieejamībai visā novadā
ir saredzētas un saklausītas:
“Vienīgais, kas man rada bažas
par šo pakalpojumu nodrošināša-
nu visā teritorijā, ir tas, ka pie
budžeta sadaļas “Transportlī -
dzekļi, tai skaitā Sociālajam die-
nestam”, ir ļoti liels samazinā-
jums. Jau iepriekš akcentēta ne-
pieciešamība pēc busiņa
Sociālajam dienestam. Bet pie tā
atgriežas vēl un vēlreiz, runājot,
ka pie tā atgriezīsimies līdz ar
budžeta grozījumiem vasaras se-
sijā. Jautājums Šteina kungam
un Mežales kundzei (Cēsu nova-
da domes deputāti-red.), kuru
pārraudzībā ir sociālā joma: “Kā
jūs saredzat, vai šo pakalpojumu
bez jauna transporta piesaistes
mēs spēsim visā teritorijā īste-
not?””
Novada domes priekšsēdētāja

vietnieks Ainārs Šteins skaidro-
ja: “Par autotransportu, tai skaitā
Sociālajā dienestā, jautājumi ir
atrisināti, tiek veikts iepirkums,
un domāju, ka vistuvākajā laikā
tas arī tiks iegādāts, arī speciali-

zētais busiņš, mikroautobuss.
Budžeta paketē un iepirkumā tas
ir iekļauts.”

Savukārt domes priekšsēdē-
tājs Jānis Rozenbergs norādīja,
ka sarunā ar Sociālā dienesta va-
dītāju sapratis - vairāk galvassā-
pes rada tas, ka pilnā mērā vēl
nav bijis iespējams nokomplek-
tēt dienesta speciālistu komandu:
“Tomēr, neskatoties uz to, pakal-
pojumi tiek un tiks sniegti un no-
drošināti. Ir sarežģījumi, bet kā
jebkurā procesā tas ir neizbēga-
mi.”

Deputāts Jānis Kārkliņš uz-
svēra, ka Amatas novadā bija iz-
veidota ļoti laba pieeja aprūpei
mājās: “Ļoti uzmanīgi jāvērtē, ja
nākotnē plānots pirkt ārpakalpo-
jumu, kas varētu būt lētāk. Lai
nebūtu tā, ka pakalpojums tiek
nodrošināts mazākā mērā. Uz
tiem, kam vajag aprūpi mājās,
nevajadzētu taupīt, jo cilvēki,
kuri vairs nevar iet , skriet, darīt,
ir jāatbalsta. Ceru, ka to vēl iz-
skatīsim un iedziļināsimies vai-
rāk.”
J.Rozenbergs skaidroja, ka visi

nepieciešamie pakalpojumi tiks
nodrošināti: “Vienmēr ir jautā-
jums par formu, bet, cik es zinu
no Sociālā dienesta sniegtās in-
formācijas, tad diskusija par to
vēl ir priekšā.” q

Deputātu viedoklis
atšķirīgs

Vērtējot iespējas saņemt
sociālos pakalpojumus dažādās
novada vietās, jo īpaši laukos,
Cēsu novada pašvaldības Sociālā
dienesta vadītājs Ainārs Judeiks
atzīst, ka tas ir izaicinājums, kas
skar novadu ar tik plašu teritoriju
kā Cēsu novads: “Laukos cilvēki
dzīvo izkliedētāk, tālāk cits no
cita, turklāt arī mazākam skaitam
iedzīvotāju konkrētais pakalpo-
jums ir nepieciešams, tāpēc lau-
kos vēl svarīgāk nekā pilsētā ir
loģistika, transporta pieejamība
un ir jāatrod atbilstoši risinājumi,
kā pakalpojumu nodrošināt.” 

Ainārs Judeiks arī atgādina,
ka, tāpat kā jebkurā nozarē, arī
sociālo pakalpojumu sniegšanā
ietekme ir gan cilvēku motivāci-
jai un vēlmei pakalpojumu sa-
ņemt, gan esošo ceļu stāvoklis,
kas ir svarīgi, lai cilvēks varētu
nokļūt līdz pakalpojumam vai
pakalpojuma sniedzējs līdz
klientam: “Novadā diezgan lie-
lam ceļu īpatsvaram ir grants se-
gums. Apstākļos, kādi ir šobrīd,
kad lauku ceļi ir slideni, pakal-
pojumu sniegt grūtības ir gan sa-
biedriskajam transportam, gan
pastniekiem, gan likumsakarīgi
arī sociālajiem darbiniekiem.”

Domājot par cilvēkiem ar īpa-
šām vajadzībām, tādiem, kuriem
ir grūtības pārvietoties, Ainārs
Judeiks skaidro, ka Sociālais die-
nests nodrošina variantu: ja ie-

dzīvotājam pašam nav iespēju,
piemēram, aizkļūt pie ārsta, palī-
dzību var sniegt: “Ja tas ir vien-
reizējs pasākums, to varam izda-
rīt. Regulāri, piemēram, reizi ne-
dēļā to patlaban būtu grūti izda-
rīt. Cēsīs un Priekuļos ir busiņš,
kas piemērots cilvēkiem ar īpa-
šām vajadzībām, lai var iecelt ar
visu ratiņkrēslu, ar to regulāri uz
skolu ved bērnus, kuriem ir kus-
tību traucējumi. Dienestam ir di-
vi  transporta vadītāji  - Līgatnē
un Vecpiebalgā -, un katram ir
dienesta auto. Viņi, ja nepiecie-
šams, ved cilvēkus uz slimnīcu
vai uz pansionātu. Mēs kā
Sociālais dienests priecātos, ja
būtu arī kāds transporta nodroši-
nātājs – privāts vai firma -, jo ar
esošajiem resursiem nepietiek,
lai fiziski izbraukātu visu nova-
du. Tāpēc ceram, ka nākotnē par
saprātīgu cenu būs tāds transpor-
ta pakalpojuma sniedzējs.
Protams, tad nepieciešams no-
drošināt, ka nedēļā ir noteikts
skaits cilvēku, kas ir jāved, lai
pakalpojuma sniedzējs ir tajā ie-
interesēts. Bet, lai risinātu aktu -
ālus jautājumus, esam runājuši ar
biedrību “Labāka rītdiena”, ka
kādreiz varam izmantot viņu
transportu, tāpat akūtos gadīju-
mos atbalstu sniedz arī Cēsu klī-
nika, ja ir brīvs transports.”

Šogad liels pakalpojumu klāsts
būs pieejams Latvijas mērogā
unikālajā atbalsta centrā “Pērle”,

kas izvietots nevis pielāgotā, kā
tas ir citviet Latvijā, bet jaunā un
mūsdienīgā ēkā. Sākotnēji gan
pakalpojumi ir tiem cilvēkiem,
kuri tika izvērtēti Vidzemes plā-
nošanas reģiona īstenotajā dein-
stitucionalizācijas projektā, un
šis nosacījums ir spēkā līdz
2023. gada 31. oktobrim, bet pēc
tam tie būs pieejami arī plašā-
kam cilvēku lokam no visa nova-
da: “Protams, tas nenozīmē, ka
visiem ir vajadzīgs tieši “Pērles”
pakalpojums, saņemt psihologa
vai vēl kādu citu pakalpojumu
iespējams arī citviet, tur, kur
klients izvēlas. Tas ir vēl viens
variants, kā pakalpojums kļūst
pieejamāks iedzīvotājam.” 

Ainārs Judeiks skaidro, ka laba
sadarbība izveidojusies ar biedrī-
bu “Brīnummāja”, kas nodrošina
arī sociālās rehabilitācijas pakal-
pojumus. Viņiem ir pārvietojams
metodiskais kabinets, savus pa-
kalpojumus viņi jau snieguši
Priekuļos un Liepā. Ar šādu mo-
bilo kabinetu pagastā varētu uz-
turēties mēnesi vai divus, maksi-
māli aptverot vietējās vajadzības:
“Pēc šāda principa varētu strādāt
arī ar citiem pamatpakalpojumu
sniedzējiem, piemēram, psiholo-
gu. Ne vienmēr cilvēki pakalpo-
jumu izmanto, bet daļa, zinot, ka
pakalpojums pie viņa uz vietas ir
ierobežotu laiku, varētu būt mo-
tivētāki to darīt.” q

Sociālo pakalpojumu 
saņemšanas izaicinājumi

Fakti par cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām

Labklājības ministrijas dati lieci-
na, ka Latvijā ar invaliditāti sadzīvo
katrs desmitais jeb vairāk nekā 203
tūkstoši cilvēku, tostarp vismaz 36
tūkstošiem ir ierobežotas pārvieto-
šanās spējas.

Pēc Veselības un darbaspēju ek-
spertīzes ārstu Valsts komisijas
(VDEĀVK) datiem Cēsu novadā
2019. gadā bija 4600 cilvēki ar inva-
liditāti un 2020. gadā – 4729. Tomēr
ne visiem nepieciešami sociālā die-
nesta pakalpojumi.

Īstenojot deinstitucionalizācijas
(DI) plānu, Vidzemes plānošanas
reģions apkopojis arī informāciju par
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
katrā no līdzšinējiem novadiem. Tie
ir  VDEĀVK dati uz 2020. gada sā-
kumu. 

Novados 2020. gadā:
Amatas - 67 pilngadīgi cilvēki ar

garīga rakstura traucējumiem (I un
II grupa), 31 bērns ar funkcionāliem
traucējumiem.

Cēsu - 253 pilngadīgi cilvēki ar
garīga rakstura traucējumiem (GRT)
un 75 bērni ar funkcionāliem traucē-
jumiem.

Jaunpiebalgas - 30 pilngadīgi cil-

vēki ar GRT un septiņi bērni ar fun-
kcionāliem traucējumiem.

Līgatnes - 31 pilngadīgs cilvēks
ar GRT, 13 bērni ar funkcionāliem
traucējumiem. 

Pārgaujas - 55 cilvēki ar GRT, 17
bērni ar funkcionāliem traucēju-
miem. 

Priekuļu - 147 iedzīvotāji ar GRT
un 38 bērni ar funkcionāliem traucē-
jumiem. 

Raunas - 60 iedzīvotāji ar GRT
un 16 bērni ar funkcionāliem traucē-
jumiem.

Vecpiebalgas - 115 cilvēki ar
GRT, novadā ir 19 bērni ar funkcio-
nāliem traucējumiem.

FaktI

Projektu finansē 
Mediju atbalsta fonds
no Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem

Lappusi sagatavojusi
Iveta Rozentāle

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par saturu atbild projekta īstenotājs 
izdevniecība SIA “Cēsu Druva”.


