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Ievads 

“Sabiedrībā integrēta dzīve nav jāuzskata par atlīdzību, bet 

par visu personu ar invaliditāti tiesībām.”  

Apspriešanas ar NVO dalībnieks 
 

VISPĀRĪGS PĀRSKATS PAR DARBA BRAUCIENU 

 

Galvenais PETI komitejas faktu konstatēšanas brauciena mērķis bija rast atbildes uz 

daudziem jautājumiem, kas radušies PETI komitejas darbā saistībā ar Eiropas Savienības 

ietekmi uz to Eiropas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kuriem ir invaliditāte1 un kuri dzīvo aprūpes 

iestādēs, tādēļ nav integrēti sabiedrībā. Izvēle pētīt šo jautājumu Slovākijas Republikā2 tika 

izdarīta tās atrašanās vietas dēļ, lai nodrošinātu ģeogrāfisko līdzsvaru attiecībā uz 

PETI komitejas jau agrāk veiktajiem darba braucieniem.  

 

Darba braucienam nenoliedzami bija uz pamattiesībām balstīta pieeja ES struktūrfondu un 

investīciju fondu izmantošanā, lai uzturētu (atjaunotu, paplašinātu vai būvētu) ilgtermiņa 

aprūpes centrus personām ar invaliditāti Slovākijā. Mērķis bija izpētīt, kā var paust ES 

solidaritāti, izmantojot finansējumu pareizā veidā, lai tas neveicinātu tādu lielu aprūpes 

iestāžu turpmāku uzturēšanu, kuras ierobežo to klientu rīcības brīvību būt par sabiedrības 

daļu. 

 

Vairākas Centrāleiropas un Austrumeiropas dalībvalstis investē ES līdzekļus šādās aprūpes 

iestādēs. Tomēr investīcijas šādu iestāžu plānotajā uzturēšanā vai paplašināšanā rada Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartas un ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 

pārkāpumu un ir pretrunā ES vienlīdzīgu iespēju, sociālās integrācijas un nediskriminācijas 

politikai, tāpēc šādām iestādēm nevajadzētu būt tiesīgām saņemt finansējumu.  

 

PETI komitejas darba brauciens notika piemērotā laikā, jo ANO Personu ar invaliditāti tiesību 

komiteja 2016. gada maijā nāca klajā ar noslēguma secinājumiem par Slovākiju. Komiteja 

pauda dziļas bažas par lielo to personu ar invaliditāti skaitu Slovākijā, kuras dzīvo aprūpes 

iestādēs, un norādīja, ka pārejas process no institucionālas aprūpes3 norit pārāk lēni un tikai 

daļēji. ANO komiteja ieteica Slovākijai izstrādāt un īstenot grafiku, ar ko nodrošinātu 

deinstitucionalizācijas procesa paātrināšanu, tostarp paredzot īpašus papildu pasākumus, lai 

nodrošinātu, ka attiecībā uz visām personām ar invaliditāti tiek stiprināti vietējo kopienu 

nodrošināti pakalpojumi. Komiteja arī ieteica Slovākijai vairs nepiešķirt minētajām iestādēm 

līdzekļus no valsts budžeta un pārvirzīt resursus uz vietējās kopienas nodrošinātiem 

pakalpojumiem saskaņā ar ERAF fonda ieguldījumu prioritātēm. 

 

PETI komitejas delegācija konstatēja, ka ANO secinājumi ir samērā precīzi, jo gan 

apspriešanās ar NVO, kas strādā ar cilvēkiem ar invaliditāti, gan ar kompetentajām valsts 

iestādēm apstiprināja, ka netiek īstenotas jau pastāvošās labās stratēģijas un 

deinstitucionalizācijas process norit pārsteidzoši lēni. PETI komitejas darba brauciens 

apstiprināja to, kas bija norādīts Politikas departamenta C pirms brauciena sniegtajā 

                                                 
1 Pieaugušie ar garīgiem traucējumiem 
2 Šeit un turpmāk “Slovākija” 
3 Termins “deinstitucionalizācija” ir pāreja no institucionālas aprūpes, ko nodrošina lielās aprūpes iestādēs, uz 

vietējo kopienu nodrošinātiem pakalpojumiem.  
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paziņojumā “European Structural and Investment Funds and People with Disabilities: Focus 

on the Situation in Slovakia” (“Eiropas strukturālie un investīciju fondi un cilvēki ar 

invaliditāti: situācija Slovākijā”), ka līdz šim Slovākijā nevienai personai ar invaliditāti nav 

dota iespēja turpināt dzīvi sabiedrībā saskaņā ar deinstitucionalizācijas stratēģiju.  
 

Delegācijas locekļu prioritāte bija pašiem apskatīt tās aprūpes iestādes Slovākijā, kurās dzīvo 

cilvēki ar invaliditāti. Lai mēģinātu iegūt iespējami plašāku pārskatu, delegācijas locekļi 

apskatīja triju veidu aprūpes iestādes: 1) dienas aprūpes centru Trnavas pilsētā, kurš ir pilnībā 

renovēts, izmantojot ES fondu līdzekļus, un kura klienti ir integrēti vietējā sabiedrībā ārpus 

aprūpes iestādes un arī viņu ģimenēs, 2) uzņēmumu Trnavas pilsētas vēsturiskajā daļā, kas 

nodarbina cilvēkus ar invaliditāti, un 3) ilgtermiņa aprūpes iestādi tuvējā Zavar pašvaldībā. 

Pēdējā iestāde netiek finansēta no ES līdzekļiem, taču tā atrodas optimālā attālumā no diviem 

pārējiem objektiem, tai ir tāda pati pārvaldība un tās apmeklējums deva delegācijas locekļiem 

iespēju iepazīties ar iestādi, kurā dzīvo 130 vīriešu dzimuma klientu, kas diezgan nošķirti no 

sabiedrības dzīvo savu dzīvi mazpilsētas aprūpes iestādē. 

 

Attēlā redzami amatniecības izstrādājumi, ko 

darinājuši delegācijas apmeklētā dienas aprūpes 

centra iedzīvotāji ar invaliditāti. Šos izstrādājumus 

iepērk netālu esošās automobiļu ražotnes un pēc tam 

pasniedz kā dāvanas vai arī iegādājas abu rūpnīcu 

darbinieki. Ieņēmumus no pārdošanas izmanto aprūpes 

centra iedzīvotājiem domātiem pasākumiem, piemēram, 

ekskursijām, teātra apmeklējumam utt. 

 

 

Šo informāciju sniedza 80 gadus veca sieviete, 

kuras dēls ir centra klients pēdējos 20 gadus; lielākā daļa 

no šī laika ir pagājusi pirms centra pilnīgas renovācijas no 

ES līdzekļiem. Viņa teica, ka viņas dēls ir ļoti apmierināts, 

katru dienu dodoties uz atjaunoto dienas aprūpes centru, 

kurā klienti uzturas no rīta līdz plkst. 15.00, un pēc tam 

vakarā atgriežas savās ģimenēs. 
 

 

 

 

PETI komitejas delegācija pārliecinājās par visu apmeklējuma apspriedēs satikto ieinteresēto 

personu patiesu apņēmību un iesaisti cilvēku ar invaliditāti ikdienas dzīves uzlabošanā 

Slovākijā.  

 

Nevalstiskās organizācijas stingri mudināja Eiropas Komisiju un Eiropas Parlamentu veikt 

rūpīgāku pārbaudi par deinstitucionalizācijas faktisko īstenošanu Slovākijā un ES līdzekļu 

de facto izmantošanu. NVO apgalvoja, ka valstu un reģionālo budžetu līdzekļi joprojām tiek 

ieguldīti vecās un jaunās aprūpes iestādēs, kas stiprina atkarības institucionālo kultūru un 

nošķirtību no pārējās sabiedrības1.  

 

                                                 
1 Saskaņā ar Eiropas Komisijas rīcībā esošo informāciju šie ieguldījumi netiek veikti no ES struktūrfondiem un 

investīciju fondiem. 
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Slovākijas valdības pārstāvji informēja delegāciju, ka lielākā daļa ANO komitejas ieteikumu 

ir iestrādāti Slovākijas personu ar invaliditāti deinstitucionalizācijas programmās. Tomēr 

sniegtā informācija liecināja, ka, lai gan pastāv uzraudzības instrumenti, vērojama būtiska 

kavēšanās gan projektu konkursos, gan projektu īstenošanā saskaņā ar ERAF finansēto 

Integrēto reģionālās darbības programmu, ar ko sekmē uz vietējo kopienu nodrošinātu aprūpi 

vērstas investīcijas infrastruktūrā un aprīkojumā, šādām darbībām piešķirot līdzekļus 

EUR 200 miljonu apmērā. 

 

Tika panākta PETI komitejas delegācijas locekļu un Slovākijā satikto ieinteresēto personu 

vienošanās, ka nosaukumu plāksnīšu nomaiņa pie ilgtermiņa aprūpes iestāžu durvīm vai 

mazāku iestāžu izveide nav uzskatāma par deinstitucionalizāciju un tai nebūtu jāsaņem ES 

atbalsts. Atbildība saistībā ar dalīto pārvaldību galvenokārt jāuzņemas Eiropas Komisijai, 

kura, ņemot vērā kompetentu un ļoti aktīvu invaliditātes jomā strādājošo NVO sniegto 

informāciju, var panākt izmaiņas un pārtraukt ES līdzekļu plūsmu, ja tie netiek pareizi 

izmantoti. Eiropas Parlaments savukārt turpinās stingru kontroli pār deinstitucionalizācijas 

procesu Slovākijā, ko tas var īstenot, saņemot aktīvu atbalstu no Slovākijas valdības iestādēm, 

kuras PETI komitejas apmeklējuma laikā apņēmās regulāri rakstveidā informēt 

PETI komiteju par ceļvedi un konkrētiem panākumiem deinstitucionalizācijas procesā 

Slovākijā.  

 

Pirmo rakstisko ziņojumu par to, kā ES līdzekļi ir sekmējuši deinstitucionalizāciju, un par 

projektu īstenošanu Slovākijā tika solīts PETI komitejai nosūtīt līdz 2016. gada beigām.  

 

KONSTATĒJUMI 

 

I. Apspriešanās ar NVO 

Eiropas Komisija sagatavošanas sanāksmē, kas tika organizēta, lai sniegtu delegācijas 

locekļiem plašu informāciju par situāciju Slovākijā, informēja PETI komitejas delegāciju, ka 

NVO, kuras darbojas deinstitucionalizācijas jomā, ir spēcīgas un labi organizētas.  

 

Šo konstatējumu apstiprināja lielais skaits NVO, kas piedalījās apspriešanā ar PETI komitejas 

delegāciju Eiropas Parlamenta birojā Bratislavā1. Pēc Eiropas Komisijas ieteikuma tika 

uzaicināta arī par personām ar invaliditāti atbildīgā Slovākijas komisāre Zuzana Stavrovská2, 

kura līdz ar NVO nāca klajā ar ļoti noderīgiem apsvērumiem. 

                                                 
1 Piedalījās šādas NVO: Atvērtās sabiedrības fondi, Slovākijas Republikas Personu ar invaliditāti padome, 

Slovākijas Asociācija personu ar intelektuālās attīstības traucējumiem atbalstam, organizācija “Carissimi”, 

Garīgās invaliditātes atbalsta centrs, sociālo reformu fonds “Socia”, Etniskās piederības un kultūras pētniecības 

centrs un Sociālās aprūpes konsultatīvā padome.  
2 Šo komisāra amatu Slovākijā ar likumu izveidoja 2015. gada jūnijā saskaņā ar ANO Konvencijas par personu 

ar invaliditāti tiesībām 12. pantu par vienlīdzīgas tiesībspējas atzīšanu, kurā paredzētas atbilstošas un efektīvas 

garantijas, lai novērstu saskaņā ar starptautisko cilvēktiesību aktiem nepieļautu ļaunprātīgu izmantošanu. Šajā 

sakarā komisāre ir iesaistīta visos procesos, kas saistīti ar personu ar invaliditāti tiesību pārkāpumiem, un viņai ir 

jānodrošina visu sūdzību oficiāla izskatīšana. 
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NVO norādīja uz vairākiem turpmāk izklāstītajiem jautājumiem deinstitucionalizācijas jomā 

Slovākijā. 

 

NVO PIENĀKUMS LĪDZFINANSĒT VALSTS PROJEKTU 

DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS ĪSTENOŠANAI 

NVO pauda bažas, ka Slovākijas valdība sagaida, ka NVO uzņemsies daļu no finansiālā sloga 

saistībā ar deinstitucionalizācijas īstenošanu, taču, pēc NVO domām, tas nav pamatoti, ņemot 

vērā to, ka par deinstitucionalizāciju saistības ir uzņēmusies Slovākijas valdība. Šādiem 

pasākumiem ir jāpiešķir attiecīgi līdzekļi no valsts budžeta, un atbildība pirmām kārtām ir 

jāuzņemas pašvaldībām (pilsētu un reģionu)1, kuras vislabāk var īstenot ar vietējo kopienu 

nodrošinātu aprūpi saistītus pasākumus. Vienlaikus NVO pauda neapmierinātību par to 

samērā formālo līdzdalību pašreizējā apspriešanās sistēmā. 

 

VIETĒJO PAŠVALDĪBU NEIESAISTĪŠANĀS DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS 

PROCESĀ UN VIETĒJO RESURSU TRŪKUMS 

Kā Eiropas Komisija norādīja sagatavošanās sanāksmē pirms darba brauciena, 

deinstitucionalizācija ir process, un ir notikusi pozitīva virzība sabiedriskās domas attīstībā. 

Tomēr NVO pauda nopietnas bažas par to, ka vietējās iestādes nav konstruktīvi iesaistījušās, 

lai aktīvi atbalstītu vēlamās pārmaiņas saistībā ar deinstitucionalizāciju. Dažkārt iestādēs 

nodarbinātās personas (vadība, personāls) izrāda pretestību, jo nevēlas zaudēt darbu. Dažkārt 

šīm personām ir labi sakari pārvaldības iestādēs, un tās bloķē deinstitucionalizācijas procesu 

jau pašā sākumā2.  Turklāt NVO uzsvēra, ka mazas pašvaldības bieži vien nespēj izpildīt 

likumā noteiktās prasības valsts atbalsta saņemšanai. 

 

DEINSTITUCIONALIZĀCIJA NORIT PĀRĀK LĒNI UN SADRUMSTALOTI 

Politikas departamenta informatīvajā paziņojumā bija norādīts, ka plānotie pasākumi saskaņā 

ar pārskatīto valsts projektu deinstitucionalizācijas īstenošanai laikposmā līdz 2020. gadam 

attiecas uz mazāk nekā 10 % no visām Slovākijā esošajām iestādēm (861), un ka līdz šim 

neviena persona ar invaliditāti no institucionālas aprūpes valsts iestādēs nav nodota vietējo 

kopienu nodrošinātai aprūpei. NVO informēja delegāciju, ka aprūpes iestādes ir saņēmušas 

                                                 
1 Kopš 2002. gada Slovākijā norit decentralizācijas process, kura rezultātā daudzas centrālās valdības pilnvaras 

tika nodotas pilsētu un reģionu pašvaldībām, tostarp pienākumi saistībā ar sociālajiem pakalpojumiem, veselības 

aprūpi un izglītību.  
2 Kā Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs norādīja savā 2015. gada ziņojumā, spēcīgas intereses saglabāt 

minētās iestādes pastāv arī pašvaldību līmenī, kā arī medicīnas un citu attiecīgo profesiju pārstāvju vidū, un 

atsaucās uz to, ka pašpārvaldes reģioni, kas ir svarīgākie institucionālo pakalpojumu finansētāji Slovākijā, 

nevēlas īstenot valsts deinstitucionalizācijas politiku.  
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netiešu atbalstu saistībā ar apmācību un izglītību, taču faktiski nav sākušas fizisku 

deinstitucionalizācijas posmu. NVO arī pauda nožēlu par to, ka trūkst sinerģijas starp ESF 

finansēto Darbības programmu cilvēkresursu attīstībai un ERAF finansēto Integrēto 

reģionālās darbības programmu1, un norādīja, ka, lai gan ir tikuši sagatavoti projekti, 

administratīvu iemeslu dēļ līdz šim to īstenošanai nav izmantoti nekādi līdzekļi. Pastāv arī 

bažas par koordinācijas un sadarbības trūkumu valsts, reģionālā un vietējā līmenī. 

 

ES FINANSĒTO DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PROJEKTU ILGTSPĒJA  

NVO norādīja uz lielu nepieciešamību nodrošināt no ES līdzekļiem finansēto projektu 

ilgtspēju un uzsvēra, ka šiem projektiem būtu jāpalīdz Slovākijai panākt veco dalībvalstu 

līmeni. NVO pauda nožēlu, ka Slovākijas valsts programmas2 deinstitucionalizācijas jomā 

neattiecas uz laikposmu pēc 2020. gada, un pauda bažas attiecībā uz ar invaliditāti saistīto 

pakalpojumu ilgtspēju pēc šī termiņa. 

 

RISKS RADĪT TĀ SAUCAMĀS MAZĀS IESTĀDES 

Saskaņā ar konstatējumiem politikas departamenta paziņojumā NVO arī stingri brīdināja, ka 

ar ES fondu līdzekļiem nedrīkst atbalstīt mazāka apmēra iestāžu jeb tā saucamo mazo iestāžu 

radīšanu, pat ja tas nozīmētu fiziskās vides uzlabošanu, jo šādi nav iespējams sasniegt mērķi 

iekļauties vietējās kopienas dzīvē. NVO arī pauda nožēlu par to, ka joprojām vietējie, 

reģionālie un valsts līdzekļi tiek faktiski piešķirti institucionalizācijas mērķiem. 

 

INFORMĀCIJAS TRŪKUMS UN NEPIETIEKAMA SABIEDRĪBAS IZPRATNE 

NVO norādīja, cik maz sabiedrība, vietējās un reģionālās pašvaldības patiesībā zina par 

cilvēkiem ar invaliditāti, viņu ģimenēm, kopienām un vajadzībām. Saskaņā ar 

konstatējumiem politikas departamenta paziņojumā NVO stingri uzsvēra, ka ir jālikvidē 

šķēršļi starp sabiedrību un cilvēkiem ar invaliditāti, rīkojot informatīvas kampaņas, lai 

palielinātu sabiedrības informētību. NVO pauda nožēlu par to, ka sabiedrība šķietami vēl nav 

gatava pieņemt cilvēkus ar invaliditāti. 

 

PREČU, PAKALPOJUMU UN VESELĪBAS APRŪPES PIEEJAMĪBA  

NVO norādīja arī uz nepieciešamību personām ar invaliditāti darīt pieejamu atbalstu, kas 

ikdienā ir pieejams cilvēkiem bez invaliditātes. Tāds atbalsts, piemēram, būtu netraucēta 

sabiedriskā transporta izmantošana, kas ir pamatpakalpojums, kurš pieejams plašākai 

sabiedrībai, bet ne cilvēkiem ar invaliditāti. NVO uzsvēra, ka ir jādara pieejama izglītība 

(kopā ar atbalsta pakalpojumiem izglītības jomā), preces un veselības aprūpe. Tāpat jābūt 

pieejamiem agrīnās iejaukšanās pakalpojumiem, kurus NVO uzskata par nepietiekamiem un 

tādiem, kam nav pienācīgas saiknes ar veselības aprūpi, konsultāciju (tostarp juridisko), 

sociālajiem un pedagoģiskajiem pakalpojumiem. NVO arī uzsvēra, ka mazās pašvaldības 

Slovākijā, kam ir jāsniedz sociālie pakalpojumi, nespēj nodrošināt cilvēku ar invaliditāti 

vajadzības, jo tām trūkst minētajam nolūkam vajadzīgo finansiālo resursu un profesionālo 

prasmju. Turklāt trūkst tādu pakalpojumu, ar ko atbalsta ģimenes, kurās ir personas ar 

invaliditāti, tostarp bērni, un trūkst dzimtajā valodā pieejamu pakalpojumu tām personām ar 

                                                 
1 Slovākijā ar deinstitucionalizāciju saistītām investīcijām ir piešķirti aptuveni EUR 30 miljoni saskaņā ar 

Darbības programmu cilvēkresursu attīstībai un EUR 200 miljoni saskaņā ar Integrēto reģionālās darbības 

programmu.    
2 Piemēram, Valsts rīcības plāns pārejai no institucionālās uz vietējo kopienu nodrošinātu aprūpi sociālo 

pakalpojumu sistēmā 2012.–2015. gadam, Valsts prioritātes sociālo pakalpojumu attīstībai 2015.–2020. gadam, 

Valsts rīcības plāns pārejai no institucionālās uz vietējo kopienu nodrošinātu aprūpi sociālo pakalpojumu sistēmā 

2016.–2020. gadam un Stratēģija invaliditātes jomā 2014.–2020. gadam. 
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invaliditāti, kas pieder nacionālām minoritātēm. 

 

PERSONU AR INVALIDITĀTI INTEGRĀCIJA, BALSTOTIES UZ TO AKTĪVU 

LĪDZDALĪBU  

NVO aicināja valdību īstenot aktīvāku rīcību, lai palīdzētu personām ar invaliditāti neatkarīgu 

dzīves prasmju attīstīšanā, kā arī veikt informācijas kampaņas personu ar invaliditāti vidū, lai 

palīdzētu tām pārvarēt bailes dzīvot neatkarīgu dzīvi un samazināt iemācīto atkarību no 

ilgtermiņa aprūpes iestādēm. Tika minēts, ka cilvēkiem ar invaliditāti Slovākijā ir ļoti niecīgas 

pašpalīdzības un sevis aizstāvēšanas iespējas.  

 

CILVĒKU AR INVALIDITĀTI TIESĪBSPĒJA UN RĪCIBSPĒJA 

NVO un par personām ar invaliditāti atbildīgā Slovākijas komisāre pauda īpašas bažas par to, 

ka personām ar invaliditāti nav tādas pašas rīcībspējas kā citām personām visās dzīves jomās 

(piemēram, attiecībā uz laulībām, bankas konta atvēršanu, aizstāvību tiesā vai tribunālā, 

balsošanas tiesībām utt.). Komisāre informēja PETI komitejas delegāciju, ka no 2016. gada 

1. jūlija jauns likums par bezstrīdus procedūru vairs neļauj panākt pilnīgu rīcībspējas trūkumu 

un pieļauj tikai daļēju rīcībspējas atņemšanu ar stingrākiem nosacījumiem. Joprojām pastāv 

arī iespēja atjaunot rīcībspēju1. Šajā kontekstā komisāre uzsvēra, ka patlaban norit darbs pie 

Civilkodeksa grozījumu izstrādes, kas ir nepieciešami tāpēc, ka materiālo tiesību normas 

patlaban joprojām attiecas tikai uz pilnu tiesībspēju un rīcībspēju un nesatur noteikumus, kuru 

mērķis ir atbalstīta lēmumu pieņemšana, tādējādi tās neatbilst ANO Konvencijas par personu 

ar invaliditāti tiesībām 12. pantam.  

 

II. Apspriešanās ar Slovākijas iestādēm2 

Slovākijas iestādes apstiprināja Slovākijas apņemšanos īstenot pāreju no institucionālās 

aprūpes uz vietējo kopienu nodrošinātu aprūpi, vienlaikus uzsverot, ka deinstitucionalizācijas 

process ir laikietilpīgs. Viņi atzina, ka līdz šim ir slēgts tikai neliels skaits iestāžu, bet 

paskaidroja, ka daudzas iestādes ir sākušas ceļu uz deinstitucionalizāciju un darbojas 

tradicionālā veidā tikai ar 50 % jaudu, ar atlikušajiem 50 % īstenojot deinstitucionalizācijas 

izmēģinājuma posmu. Iestādes uzsvēra, ka finansiāls atbalsts investīcijām vietējo kopienu 

nodrošinātas aprūpes attīstīšanai ir pieejams tikai no 2016. gada.  

 

 
 

STRATĒĢISKIE DOKUMENTI SOCIĀLO PAKALPOJUMU 

                                                 
1 Praksē parasti daļēja 
2 PETI komitejas delegācija tikās ar Slovākijas Republikas Darba, sociālo un ģimenes lietu ministrijas vadību, 

tostarp ministru, Slovākijas Republikas Zemkopības un lauku attīstības ministrijas pārstāvi un par investīcijām 

un informāciju atbildīgā premjerministra vietnieka biroja vadību. Abas ministrijas pārvalda attiecīgi ESF un 

ERAF līdzekļus, savukārt 2016. gada 1. jūnijā izveidotais birojs ir centrālā koordinācijas iestāde Eiropas 

strukturālo un investīciju fondu pārvaldībai. 
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DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS APSTIPRINĀŠANAI 

PETI komitejas delegācija tika informēta par Slovākijas Republikas valdības deklarāciju 

2016.–2020. gadam, kurā valdība ir apņēmusies turpināt sniegt atbalstu sociālo pakalpojumu 

deinstitucionalizācijas procesam. Iestādes atgādināja, ka 2014.–2020. gada periodā Slovākija 

ir stiprinājusi apņēmību īstenot deinstitucionalizāciju un ka Slovākijā par Eiropas strukturālo 

un investīciju fondu līdzekļu saņemšanai atbilstīgām netiek atzītas investīcijas (atjaunošanai, 

paplašināšanai vai modernizācijai) pašreizējās lielajās aprūpes iestādēs, kuras nodrošina 

pastāvīgus sociālos pakalpojumus1.  Tika arī minēts, ka sociālo pakalpojumu 

deinstitucionalizāciju ir plānots iekļaut šādos stratēģiskajos dokumentos: Valsts prioritātes 

sociālo pakalpojumu attīstībai 2015.–2020. gadam un Valsts programma personu ar 

invaliditāti dzīves apstākļu uzlabošanai 2014.–2020. gadam. Slovākijas valsts iestādes arī 

norādīja, ka ir informētas par ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejas 2016. gada maija 

ieteikumiem, kuri ir tikuši iestrādāti attiecīgajās valsts programmās. Jauno rīcības plānu 

(2016–2020), kura pamatā ir 2011. gada valsts deinstitucionalizācijas stratēģija2, ir paredzēts 

pieņemt 2016. gada oktobrī. 

 

ESF UN ERAF KOORDINĀCIJAS UN SINERĢIJAS LĪMENIS 

Slovākijas iestādes informēja PETI komitejas delegāciju, ka ir izveidota starpdienestu darba 

grupa, kuras sastāvā ir pārstāvji no kompetentajiem dienestiem un attiecīgajām pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām un kuras mērķis ir novērst problēmas, kas līdzīgas būtiskajam 

koordinācijas trūkumam iepriekšējā 2007.–2013. gada plānošanas periodā. Ekspertu grupa ir 

atbildīga par to programmu koordināciju, ko īsteno kā daļu no Eiropas strukturālajiem un 

investīciju fondiem, kā arī par ESIF un citu ES vai valsts līmeņa papildu instrumentu 

sinhronizāciju. Tādējādi darba grupas mērķis ir nodrošināt kopīgu plānošanu Slovākijā un līdz 

ar to palielināt Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanas efektivitāti valstī. Tomēr 

apspriešanas laikā tika apstiprināts, ka līdz PETI komitejas delegācijas vizītei darba grupa vēl 

nebija sākusi darboties.  

 

DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PROCESA PĀRRAUDZĪBAS STRUKTŪRAS 

Slovākijas iestādes atgādināja, ka deinstitucionalizācijas procesā pievienoto vērtību nodrošina 

Integrētās reģionālās darbības programmas uzraudzības komiteja un Darbības programmas 

cilvēkresursu attīstībai uzraudzības komiteja, kuru uzdevums ir pārraudzīt attiecīgo darbības 

programmu īstenošanu un panākto to mērķu sasniegšanā. Iestādes arī uzsvēra, ka par 

investīcijām un informāciju atbildīgā premjerministra vietnieka birojs varēs sniegt būtisku 

ieguldījumu, uzlabojot sociālo pakalpojumu deinstitucionalizācijas politikas īstenošanu 

Slovākijā un garantējot, ka no ES līdzekļiem sniegtais atbalsts tiek pareizi novirzīts 

deinstitucionalizācijas mērķu sasniegšanai.     

 

PLĀNOTĀ ES LĪDZEKĻU IZMANTOŠANA DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS 

                                                 
1 Saskaņā ar Eiropas Komisijas apsvērumiem plānošanas posmā Slovākija Integrētajā reģionālās darbības 

programmā (ERAF), kuras mērķis ir atbalstīt pāreju no sociālo pakalpojumu institucionālas sniegšanas formas uz 

vietējo kopienu nodrošinātiem pakalpojumiem, ir iekļāvusi garantijas, lai nodrošinātu, ka līdzekļus nevar 

ļaunprātīgi izmantot “humānāk”, proti, liela mēroga iestāžu pārveidei par mazām, nemainot to darbības veidu un 

nesekmējot personu ar invaliditāti neatkarīgas dzīves uzsākšanu. Eiropas Komisija arī norādīja, ka visām 

investīcijām ēkās un iekārtās ir jābūt saistītām ar atbalsta pasākumiem, kurus līdzfinansē no Darbības 

programmas cilvēkresursu attīstībai (ESF), piemēram, atbalstu jebkurai lielai iestādei piešķirot tikai ar 

nosacījumu, ka tā iesniedz iestādes pārveides plānu, un nesniedzot atbalstu institucionālas aprūpes iestādēm vai 

ierobežojot atbalsta saņēmēju iestāžu mērogu. 
2 Slovākijas Republikas sociālo pakalpojumu sistēmas deinstitucionalizācijas un alternatīvās aprūpes stratēģija, 

2011. gads 
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ĪSTENOŠANAI 2014.–2020. GADA PLĀNOŠANAS PERIODĀ 

Slovākijas iestādes informēja PETI komitejas delegāciju, ka divi uzaicinājumi iesniegt 

priekšlikumus tiks izsludināti 2016. gada oktobrī saskaņā ar Integrēto reģionālās darbības 

programmu (ERAF).  Viens uzaicinājums paredz EUR 160 miljonu piešķiršanu, lai veicinātu 

pāreju no pastāvošajām aprūpes iestādēm uz vietējo kopienu nodrošinātu aprūpi, un otrs — 

EUR 32 miljonu piešķiršanu jaunas deinstitucionalizācijas infrastruktūras izbūvei. Šo projektu 

mērķis ir veicināt vieglāku piekļuvi efektīviem un kvalitatīviem sabiedriskiem 

pakalpojumiem saskaņā ar īpašo mērķi sekmēt pāreju sociālo pakalpojumu sniegšanā un 

pasākumu veikšanā bērnu sociālai un tiesiskai aizsardzībai un sociālai aizgādībai uz vietējo 

kopienu līmeni. Saskaņā ar darbības programmu cilvēkresursu attīstībai (ESF) tiek īstenoti (ar 

novēlošanos) pieci valsts mēroga projekti, kuru kopējais finansējums ir EUR 147 miljoni, un 

viens valsts projekts “Sociālo pakalpojumu iestāžu deinstitucionalizācija — atbalsts pārejas 

veicējiem” ir sagatavošanas posmā; tiek sagatavoti arī uz pieprasījumu balstīti uzaicinājumi.  

 

SOCIĀLO PAKALPOJUMU FINANSĒJUMS 

PETI komitejas delegācija tika informēta, ka patlaban Slovākijas valdība no valsts budžeta 

maksā EUR 320 mēnesī par gultas vietu pašvaldībai, kas finansē aprūpes iestādi, kurā atrodas 

persona ar invaliditāti1. Iestādes informēja, ka minētā summa tiks pārskatīta saskaņā ar jauno 

likumu par sociālajiem pakalpojumiem, tostarp sociālo finansējumu, ko plānots pieņemt 

2017. gada pirmajā pusgadā, un piešķirtā summa būs saistīta ar konkrēto personu ar 

invaliditāti atkarību no saņemtā atbalsta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. APRŪPES IESTĀŽU APMEKLĒJUMI 

PETI komitejas delegācija apmeklēja trīs veidu iestādes:  

 

1. Dienas aprūpes centrs: optimāls risinājums, lai rūpētos par cilvēkiem ar invaliditāti 

                                                 
1 Salīdzinājumam tika minēts, ka vidusmēra pensija Slovākijā ir nedaudz virs EUR 400. 
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kopienas līmeņa iestādē  

 

Aprūpes iestāde Trnavā nesen tika pilnībā renovēta, izmantojot ES fondu līdzekļus. Apstākļi 

tajā ir īpaši labi un nepārprotami pārsniedz vidējo rādītāju. Cilvēki ar invaliditāti — aptuveni 

20–30 — pavada dienu aprūpes centrā un nodarbojas ar amatniecību. Viņu ikdienā ietilpst 

kultūras programmas un izbraucieni dabā. Viņi nodarbojas ar sportu un saņem plašus 

labsajūtas uzlabošanas pakalpojumus. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uzņēmums, kas nodarbina personas ar invaliditāti: iespēja cilvēkiem ar invaliditāti rast 

piepildījumu, darot darbu, kas viņiem patīk 

 

Tējas nams, kas arī atrodas Trnavas pilsētā un arī saņem līdzfinansējumu no ES fondiem, 

atrodas skaistā vecpilsētas daļā un var konkurēt ar jebkuru pievilcīgu pasaules kafejnīcu. Tajā 
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ir nodarbināti cilvēki ar dažāda veida invaliditāti1.Cilvēki ar invaliditāti šajā kafejnīcā parasti 

mazgā traukus, palīdz sagatavot tēju un kafiju, apkalpo apmeklētājus un sniedz savstarpēju 

palīdzību. 

 

  
 

 
 

3. Liela aprūpes iestāde: iestāde, kurā liels skaits personu ar invaliditāti dzīvo izolēti no 

pārējās sabiedrības 

 

Lai paplašinātu delegācijas locekļu izpratni minētajā jomā, delegācija apmeklēja tuvumā 

                                                 
1 Klientu invaliditāte ir garīga atpalicība, poliomelīts apvienojumā ar redzes invaliditāti (aklums), daļēji dzirdes 

traucējumi (dzirdes aparāta izmantošana), Dauna sindroms, muskuļu distrofija, ierobežotas pārvietošanās 

iespējas (pārvietošanās ratiņkrēslā) un ļaundabīga depresija. 
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esošo (Zavar pašvaldībā, kas ir tuvu Trnavas pilsētai) tradicionālas ilgtermiņa aprūpes iestādi. 

Iestādei ir 130 vīriešu dzimuma klientu, kuri visu mūžu dzīvo šajā iestādē pa 4–6 cilvēkiem 

vienā telpā. Arī šī iestāde nesen tika atjaunota, izmantojot Slovākijas valdības līdzekļus. 

Apmeklējot iestādi, radās iespaids, ka tā ir ļoti labi uzturēta, un tās apdare un koptelpas šķita 

labākas, nekā parasti ir vērojams Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu tradicionālajās 

iestādēs, kurās pastāvīgi dzīvo cilvēki ar invaliditāti. 

  
 

Cilvēki ar invaliditāti šajā iestādē nodarbojas ar amatniecību un rūpējas par mazu dārzu un 

dažiem dzīvniekiem. Viņu ikdienas dzīve ietver arī sociālus pasākumus. PETI komitejas 

delegācija tika informēta, ka dažas personas ir izolētas, jo smaga garīga invaliditāte izraisa to 

uzvedības traucējumus.  

 

Secinājumi un ieteikumi 

Lūgumrakstu komiteja: 

1)   esot vienisprātis ar Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāra bažām attiecībā uz lielām 

aprūpes iestādēm, kurās izolēti no sabiedrības dzīvo tūkstošiem personu ar invaliditāti1, 

mudina Slovākijas iestādes veikt turpmākus pasākumus, lai Slovākijā sekmētu ātrāku 

pāreju uz vietējo kopienu nodrošinātiem pakalpojumiem un integrāciju vietējā kopienā, 

īpašu uzmanību pievēršot ceļveža izstrādei, kurā paredzēti skaidri termiņi, skaidri mērķi 

un izmērāmi rādītāji; 

2) uzsver nepieciešamību izmantot ES finansējumu, lai veicinātu sociālo integrāciju un 

faktiski sekmētu cilvēktiesību ievērošanu Slovākijā, paužot nožēlu, ka patlaban nav 

īstenojamas cilvēku ar invaliditāti tiesības dzīvot neatkarīgi; 

                                                 
1 Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāra Nila Muižnieka ziņojums pēc viņa darba brauciena uz Slovākiju 

2015. gada 15.–19. jūnijā. 
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3)  uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt apmācību politikas veidotājiem un aprūpes 

darbiniekiem, kas ir iesaistīti pārejā no institucionālās aprūpes uz vietējo kopienu 

nodrošinātu aprūpi; 

4)  prasa, lai sociālo pakalpojumu finansējums tiktu garantēts vietējo kopienu 

nodrošinātiem pakalpojumiem nolūkā novērst praksi, ka pašvaldības parasti nemaksā 

par vietējo kopienu nodrošinātu aprūpi, ja pastāv iestāde šādas aprūpes veikšanai; 

mudina Slovākijas iestādes neatbalstīt nekādus ieguldījumus tā dēvēto mazo iestāžu 

radīšanā; aicina Slovākijas iestādes neatbalstīt valsts vai reģionālā budžeta līdzekļu 

piešķiršanu šādām iestādēm, izņemot ārkārtējus apstākļus, kad deinstitucionalizācijas 

process jau ir sācies, bet vēl nav nodrošināta vietējās kopienas alternatīva ar 

kvalificētiem darbiniekiem un līdzekļi tiek ieguldīti infrastruktūrā, kas nepieciešama 

vajadzīgās aprūpes sniegšanai;  

5)  mudina veikt pasākumus, lai ESIF fondu finansētu projektu plānošanā, īstenošanā un 

uzraudzībā tiktu jēgpilnā veidā iesaistītas personas ar invaliditāti, viņu tuvinieki un 

attiecīgās pilsoniskās sabiedrības organizācijas; aicina Eiropas Komisiju izstrādāt 

norādījumus, lai palīdzētu dalībvalstīm pildīt to saistības šajā jomā; 

6)  atzinīgi vērtē dažādu NVO darbu un ilgstošo ieguldījumu, cenšoties personām ar 

invaliditāti nodrošināt labākus dzīves apstākļus un viņu sociālo integrāciju; uzskata, ka 

NVO ir svarīga loma deinstitucionalizācijas procesā, sniedzot specializētas zināšanas un 

resursus; tomēr norāda, ka par šā procesa finansēšanu joprojām galvenā atbildība ir 

jāuzņemas Slovākijas valstij; 

7)  patur prātā to, ka PETI komitejas darba brauciena laikā Slovākijas iestādes izrādīja 

apņēmību labot deinstitucionalizācijas procesa īstenošanā radušos kavēšanos, kā arī 

solījumu nodot PETI komitejas delegācijas pausto attiecīgajām uzraudzības komitejām, 

lai paātrinātu deinstitucionalizācijas procesu Slovākijā, un uzskata, ka tādu pakalpojumu 

un infrastruktūras izveide, ar ko sekmē pāreju uz vietējo kopienu nodrošinātu aprūpi 

Slovākijā, var būtiski veicināt šā mērķa sasniegšanu; 

8) atzinīgi vērtē informāciju, ka seši no astoņiem pašpārvaldes reģioniem Slovākijā ir 

gatavi sākt projektu īstenošanu pēc diviem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus 

saskaņā ar Integrēto reģionālās darbības programmu (2016. gada oktobrī), kā arī 

Slovākijas valdības gatavību no 2016. gada oktobra paātrināt deinstitucionalizācijas 

pasākumu veikšanu; 

9)  mudina noteikt precīzu to cilvēku ar invaliditāti skaitu, kuri patlaban dzīvo aprūpes 

iestādēs un citviet Slovākijā, un reģistrēt sīkākus un sadalītus datus par viņiem un par 

iestādēm, kurās viņi dzīvo, sniedzot sadalījumu pēc invaliditātes pakāpes un veida, un 

norāda, ka aptuvena atsauce uz 40 000 cilvēkiem, kuriem tiek sniegta institucionālā 

aprūpe, nav pietiekama; iesaka arī apkopot statistikas datus par cilvēku ar invaliditāti 

sociālo un ekonomisko stāvokli, lai sekmētu viņu integrācijas politikas izveidi un 

pārskatīšanu; 

10)  aicina Komisiju sagatavot salīdzinošu analīzi par cilvēku ar invaliditāti skaitu aprūpes 

iestādēs un deinstitucionalizācijas nākotnes perspektīvām 28 dalībvalstīs;  

11) mudina ieviest efektīvus pārraudzības mehānismus attiecībā uz sniegto sociālo 
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pakalpojumu kvalitāti un to reālo ietekmi uz tradicionālajās aprūpes iestādēs dzīvojošo 

cilvēku ar invaliditāti ikdienas dzīvi; 

12) vērš Slovākijas iestāžu uzmanību uz deinstitucionalizācijas projektu ilgtspējas 

nosacījumu, norādot, ka ilgtspējas līmeņa noteikšanai ir vajadzīga precīza pārraudzība, 

un vienlaikus uzsverot, ka sociālo pakalpojumu labākai finansēšanai vajadzētu būt ES 

budžeta prioritātei arī pēc 2014.–2020. gada; 

13) aicina Slovākijas iestādes pilnībā izmantot oficiāli izveidoto starpdienestu darba grupu 

un bez turpmākas kavēšanās sākt un veicināt tās darbu; 

14) pauž bažas par personu ar invaliditāti tiesībspēju un rīcībspēju Slovākijā, atgādinot, ka 

visas personas, kas ievietotas aprūpes iestādēs, parasti ir aizbildnībā un ka tādēļ šim 

jautājumam ir būtiska nozīme viņu ikdienas dzīvē; prasa, lai personas, uz kurām attiecas 

lēmumi, ar ko ierobežo viņu tiesībspēju un rīcībspēju, tiktu uzklausītas tiesas procesā, 

pat ja tas nozīmē, ka tiesnesim ir jādodas apmeklēt konkrētā persona aprūpes iestādē, ja 

šī persona nevar atstāt aprūpes iestādi, lai piedalītos tiesas sēdē, un prasa, lai lēmumu 

pieņemšanā tiktu ņemtas vērā šo personu sociālās prasmes;    

15) atzinīgi vērtē to, ka nesen tika veikta to procesuālo normu reforma, kas reglamentē 

aizbildnības tiesvedību, un iesaka Slovākijas iestādēm saskaņā ar ANO Konvenciju par 

personu ar invaliditāti tiesībām turpināt veikt likumdošanas pasākumus, lai 

Civilkodeksā pilnībā atceltu rīcībspējas atņemšanu, un ieviest atbalstītu lēmumu 

pieņemšanu, ievērojot personas pašnoteikšanos un individuālu piekrišanu, kā arī iesaka 

Slovākijas iestādēm pēc iespējas daudzos gadījumos sekmēt personu ar invaliditāti 

rīcībspējas atjaunošanu; 

16) pilnībā atbalsta personu ar invaliditāti tiesības sevi aizstāvēt un darīt vairāk, lai sevi 

pārstāvētu, paustu savu viedokli un intereses Slovākijā, citējot ANO Starptautiskās 

dienas cilvēkiem ar invaliditāti 2004. gadā daudzkārt citēto moto: “Par mums tikai ar 

mums”;   

17)  pauž bažas par vēlēšanu tiesību atņemšanu personām ar invaliditāti Slovākijā, atkārtoti 

norādot, ka vēlēšanu tiesību un tiesību kandidēt vēlēšanās piešķiršana visiem cilvēkiem 

ar invaliditāti ne tikai palīdzētu viņiem labāk īstenot savas tiesības, bet arī palielinātu 

viņu pamanāmību sabiedrībā;  

18)  aicina Slovākijas iestādes nodrošināt, lai valsts finansētais ikmēneša aprūpes pabalsts, 

ko patlaban pārskaita pašvaldībām, netiktu izmantots tradicionālo iestāžu saglabāšanai, 

bet tiktu iezīmēts un efektīvi izmantots, lai cilvēki ar invaliditāti varētu uzlabot savus 

dzīves standartus un sociālo integrāciju, piemēram, izveidotu pastāvīgu tīklu 

individualizēta un atbilstošas regularitātes mājas atbalsta saņemšanai, un uzsver, ka 

šādai metodei būtu jāsekmē deinstitucionalizācija, jo tā ļautu cilvēkiem ar invaliditāti 

iespēju izvēlēties aprūpes veidu; aicina Slovākijas iestādes nodrošināt, lai valsts 

ikmēneša aprūpes pabalsta apmērs atspoguļotu sociālo pakalpojumu faktiskās 

izmaksas un būtu pietiekams to segšanai; 

19) aicina Slovākijas iestādes censties samazināt birokrātiskos šķēršļus publiskā iepirkuma 

procedūrās, kas saistītas ar projektiem, ar kuriem sekmē deinstitucionalizāciju, un 

ievērot maksimālu pārredzamību minēto publiskā iepirkuma procedūru īstenošanā; 
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20)  aicina Eiropas Komisiju sniegt visu iespējamo palīdzību valstu iestādēm, kuras pārvalda 

attiecīgo ES fondu līdzekļus un pilnībā ievēro savas saistības, šajā gadījumā 

kompetentajām iestādēm Slovākijā, un turpināt vienkāršot diezgan sarežģītās 

birokrātiskās procedūras;  

 

21)  atzinīgi vērtē PETI komitejas darba brauciena laikā pausto Slovākijas iestāžu 

apņemšanos 2017. gadā strādāt pie tā, lai sekmētu pozitīvu sabiedrības izpratni par 

personu ar invaliditāti sociālo integrāciju un vienlīdzību, atzīmējot, ka izpratnes 

veicināšanai ir jāietver cilvēku ar invaliditāti uzklausīšana; 

22) mudina Slovākijas iestādes pievērst īpašu uzmanību tam, lai piedāvātu cilvēkiem ar 

invaliditāti mūžizglītības iespējas un labāku piekļuvi darba tirgum; 

23)  uzsver nepieciešamību izstrādāt visaptverošu pieeju, plānojot sociālo integrāciju jau no 

bērnības un paredzot iekļaujošas izglītības un nodarbinātības plānu, piemēram, 

rezervētas darbvietas publiskajā sektorā un stimulu sistēmu privātajā sektorā, lai 

veicinātu cilvēku ar invaliditāti autonomiju; 

24)  jo īpaši aicina Slovākijas iestādes izmantot ES līdzekļus, lai sekmētu to, ka bērni ar 

invaliditāti var dzīvot savās ģimenēs un tikt pilnībā iesaistīti visos vietējo kopienu un 

skolu dzīves aspektos; 

25)  mudina Slovākijas iestādes nodrošināt pieejamus pakalpojumus ģimenēm, kurās ir 

personas ar invaliditāti, tostarp bērni, jo tas atvieglotu viņu ikdienas dzīvi; turklāt 

mudina Slovākijas iestādes attiecībā uz personām ar invaliditāti, kas pieder 

nacionālajām minoritātēm, darīt pieejamus pakalpojumus viņu dzimtajā valodā;  

26)  uzskata, ka šobrīd atkal būtu piemēroti pieņemt lēmumu organizēt Eiropas gadu 

cilvēkiem ar invaliditāti, īpašu uzmanību pievēršot personu ar invaliditāti pilnīgai 

integrācijai1, jo tas varētu veicināt iekļaujošas Eiropas Savienības izveidi attiecībā uz 

visiem Eiropas pilsoņiem un iedzīvotājiem; 

27) prasa, lai Eiropas Komisija padziļināti izpētītu situāciju saistībā ar investīcijām 

personām ar invaliditāti domātās iestādēs Slovākijā un atbalstītu sistemātiska 

novērtējuma veikšanu par to, kādā veidā un cik efektīvi norit pāreja no institucionālās 

aprūpes uz vietējo kopienu nodrošinātu aprūpi, un mudina Eiropas Parlamenta Budžeta 

komiteju turpināt izskatīt šo jautājumu; 

28) iesaka Slovākijas iestādēm regulāri turpināt dialogu ar Eiropas Parlamentu, jo īpaši, 

iesniedzot Lūgumrakstu komitejai regulārus ziņojumus, piemēram, ikgadējus 

uzraudzības ziņojumus, attiecībā uz deinstitucionalizācijas procesa virzību. 

                                                 
1 Pēdējais Padomes lēmums šajā sakarā tika pieņemts 2001. gada decembrī, lai sagatavotu Eiropas Gadu 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 2003. gadā. 


