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Labklājības ministrijai 
 

Par Ministru kabineta noteikumu 
projektu “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010. gada 28. decembra 
noteikumos Nr. 1208 “Noteikumi 
par psihologa pakalpojuma apjomu 
personai līdz 18 gadiem, kurai 
pirmreizēji noteikta invaliditāte un 
kura dzīvo ģimenē, kā arī tās 
likumiskajam pārstāvim un 
pakalpojuma saņemšanas 
kārtību”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un kopumā atbalsta tālāku 
Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 
2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1208 “Noteikumi par psihologa 
pakalpojuma apjomu personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta 
invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim un 
pakalpojuma saņemšanas kārtību”” virzību, bet izsaka šādus iebildumus: 

1. Ņemot vērā apsvērumus, ka: 
- sociālajam dienestam personas iesniegums ir jāreģistrē neatkarīgi no 

tā, vai persona atbilst MK noteikumos minētajiem psihologa pakalpojuma 
saņemšanas nosacījumiem, 

- nepieciešams pagarināt lēmuma pieņemšanas, kā arī līguma slēgšanas 
laiku – īpaši gadījumos, ja pašvaldībai nav noslēgts līgums ar psihologu, un, 
ievērojot principus, kas ir MK 2008. gada 21. aprīļa noteikumos nr. 288 
“Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”, 

- nepieciešamas korekcijas apakšpunktā, kurš attiecas uz darbību secību 
personas uzņemšanai rindā pakalpojuma saņemšanai, jo sociālais dienests 
vispirms pieņem lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību (piešķiršanu?), 
tikai tad par uzņemšanu rindā, 

piedāvājam MK noteikumu 8. punktu izteikt šādā redakcijā: 
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“8. Pašvaldības sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 

7.1. apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas un reģistrēšanas veic šādas 
darbības: 
8.1. pārbauda un izvērtē pakalpojuma pieprasītāja atbilstību šo noteikumu 
1. punktā minētajiem psihologa pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem; 
8.2. pieņem lēmumu: 

8.2.1. par psihologa pakalpojuma piešķiršanu; 
8.2.2. par atteikumu piešķirt psihologa pakalpojumu, ja persona 
neatbilst šo noteikumu 1. punktā minētajiem psihologa pakalpojuma 
saņemšanas nosacījumiem; 
8.2.3. par psihologa pakalpojuma piešķiršanu un personas uzņemšanu 
psihologa pakalpojuma saņēmēju rindā. Rindu veido, ņemot vērā 
iesniegumu saņemšanas secību. 

8.3. noslēdz līgumu ar pakalpojuma pieprasītāja izvēlēto psihologa 
pakalpojuma sniedzēju vai pašvaldības noteiktajā kārtībā izvēlēto psihologa 
pakalpojuma sniedzēju, ja pakalpojuma pieprasītājs atbilstoši šo noteikumu 
7.1.4. apakšpunktam nav norādījis vēlamo psihologa pakalpojuma sniedzēju 
un pašvaldībā līgums par psihologa pakalpojuma sniegšanu nav noslēgts; 
8.4. izsniedz lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu un nosūtījumu 
pakalpojuma pieprasītājam šo noteikumu 3. punktā noteiktā psihologa 
pakalpojuma saņemšanai vai lēmumu par atteikumu piešķirt psihologa 
pakalpojumu, ja persona neatbilst šo noteikumu 1. punktā minētajiem 
psihologa pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem, vai lēmumu par psihologa 
pakalpojumu piešķiršanu un personas uzņemšanu psihologa pakalpojumu 
saņēmēju rindā.” 
2. MK noteikumus nepieciešams papildināt ar punktu šādā redakcijā: 
“Pienākot šo noteikumu 8.2.3. apakšpunktā minētajai pakalpojuma 
saņemšanas rindai, sociālais dienests izsniedz pakalpojuma pieprasītājam 
nosūtījumu šo noteikumu 3. punktā noteiktā psihologa pakalpojuma 
saņemšanai.” 
3. Lūdzam skaidrot un pamatot, kādēļ plānots mainīt kārtību, kādā tiek segti 
psihologa pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas izdevumi.  
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