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Labklājības ministrijai 
 

Par Ministru kabineta noteikumu 
projektu „Kārtība, kādā sniedz 
sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus no vardarbības 
cietušām pilngadīgām personām un 
sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus vardarbību veikušām 
personām” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā sniedz sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus no vardarbības cietušām pilngadīgām personām 
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbību veikušām personām”, jo 
ir šādi iebildumi: 
1. Prasām svītrot vārdu “pašvaldības” no 17. punkta “Pakalpojumu izbeidz 

uz pakalpojuma sniedzēja atzinuma pamata, ja: 
17.3  persona ievietota valsts vai pašvaldības finansētā ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, atrodas ieslodzījuma vietā 
ilgāk nekā vienu mēnesi vai zināms, ka soda izciešana būs ilgāka par 
vienu mēnesi;”, 

tādēļ ka pašvaldību ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūciju sniegtā pakalpojuma saturā nav iekļauts darbs ar specifiskām 
klientu problēmām, jo tam ir nepieciešami attiecīgi speciālisti un šāda 
pakalpojuma iekļaušana sadārdzinās uzturēšanas izdevumus. Tā kā lielākā 
daļa klientu vai to tuvinieki nespēj pilnībā vai daļēji apmaksāt ilgstošas 
aprūpes izdevumus, tos apmaksā pašvaldības no saviem budžetiem. Tātad 
šāda pakalpojuma iekļaušana ir papildu izdevumi pašvaldībām, lai realizētu 
valsts politiku. Ja klientam, kurš ievietots pašvaldības institūcijā, nesekos 
pakalpojuma finansējums, klients to nesaņems, lai arī vajadzība pēc tā nav 
mainījusies. 
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2. Prasām precizēt 21. panta 2. apakšpunkta redakciju: “Noslēguma ziņojumā 
norāda šādu informāciju: 

  
21.2. sociālās rehabilitācijas uzdevumi saskaņā ar speciālista slēdzienu;” 

jo nav saprotams, vai šis punkts attiecas uz ziņojuma autoru vai to, 
kam šis ziņojums adresēts. 

3. Prasām 29. punktā vārdus “līdz nākamā mēneša desmitajam datumam” 
aizstāt ar vārdiem “līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam”.  

4. Prasām precizēt 30. punkta redakciju. Piedāvājam šādu: “Personas 
dzīvesvietas sociālā dienesta administrēšanas izdevumiem izlietojami 
finanšu līdzekļi ne vairāk kā 10% apmērā no pakalpojumam 
paredzētajiem. Pakalpojuma apmaksa tiek veidota, ievērojot šādas 
prasības: 
30.1. vienas speciālista darba stundas cena nevar pārsniegt 17,59 euro 

stundā pirms nodokļu nomaksas; 
30.2. pakalpojuma izmaksas institūcijā dienā vienam klientam nevar 

pārsniegt 20,72 euro dienā; 
30.3. vienam pakalpojuma saņēmējam transporta izdevumu segšanai 

finansējuma apjoms nevar pārsniegt 7 euro vienai konsultācijai, ja 
persona pakalpojumu saņem dzīvesvietā, vai tie nepieciešami, 
saņemot individuālās konsultācijas pēc pakalpojuma sniegšanas 
pabeigšanas saskaņā ar šo noteikumu 42. punktu;”. 

5. Prasām 39. punktā vārdus “piecu darbdienu laikā” aizstāt ar vārdiem 
“desmit darbdienu laikā”.  

6. Prasām 43. punktā vārdus “piecu darbdienu laikā” aizstāt ar vārdiem 
“desmit darbdienu laikā”. 
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