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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 

Par informatīvo ziņojumu “Par sadarbības 
rezultātiem ar pašvaldībām par atskurbināšanas 
pakalpojuma sniegšanu, par pašvaldību praksi 
minētā pakalpojuma sniegšanā un 
priekšlikumiem turpmākai rīcībai šajā jomā” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas precizēto informatīvo 
ziņojumu “Par sadarbības rezultātiem ar pašvaldībām par atskurbināšanas 
pakalpojuma sniegšanu, par pašvaldību praksi minētā pakalpojuma sniegšanā 
un priekšlikumiem turpmākai rīcībai šajā jomā”, jo ir šādi iebildumi: 

 
1. Lūdzam izteikt informatīvā ziņojuma 6. sadaļas “Kopējie secinājumi un 

priekšlikumi” 1. punktu šādā redakcijā: 
“Valsts līdzfinansējums ir veicinājis pašvaldību brīvprātīgās iniciatīvas 
atskurbināšanas pakalpojuma organizēšanā. Lai gan risinājumi pilsētu 
un novadu pašvaldībās ir atšķirīgi, tomēr tie ir atbalstāmi un attīstāmi. 
Atskurbināšanas pakalpojumu organizēšana arī turpmāk jāsaglabā kā 
brīvprātīga pašvaldību iniciatīva.” 

 
2. Lūdzam izteikt informatīvā ziņojuma 6. sadaļas “Kopējie secinājumi un 

priekšlikumi” 4. punktu šādā redakcijā: 
“Pēc attiecīga likuma deleģējuma Ministru kabinetam spēkā stāšanās 
Veselības ministrijai jāizstrādā regulējums par prasībām medicīniskajai 
atskurbtuvei, paredzot tajā regulējumu higiēnas un drošības prasībām 
telpām, epidemioloģisko jautājumu kontrolei, ārstnieciskā personāla 
kvalifikācijai, ārstnieciskā personāla darbībai, ievietojot klientu 
atskurbināšanas telpās, ārstnieciskā personāla darbībai nepieciešamo 
aprīkojumu, regulējumu personāla pienākumiem un tiesībām, darbības 
organizācijai, kā arī medicīnisko atskurbtuvju reģistrēšanas kārtībai un 



 

 

2 
to darbības kontrolei, datu apkopošanai un analīzei, veicot 
aprēķinus par finanšu apjoma nepieciešamību prasību ieviešanā. 

 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, iesniedzot Ministru 
kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta 
programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, lai daļēji segtu faktiskos 
izdevumus, kas pašvaldībām radušies 2016. gadā, sniedzot atskurbināšanas 
pakalpojumus diennakts režīmā, vienlaikus jāiesniedz informatīvais ziņojumu 
par progresu medicīnisko atskurbtuvju izveidē pašvaldībās, kā arī par 
nepieciešamo finansējumu pašvaldībām no valsts budžeta, lai segtu 
atskurbināšanas pakalpojuma sniegšanas izdevumus atbilstoši Veselības 
ministrijas izstrādātajiem kritērijiem un aprēķiniem. 
 
3. Lūdzam papildināt protokollēmuma 2. punktu ar 2.4. apakšpunktu šādā 
redakcijā:  
“2.4. Izstrādājot normatīvo regulējumu par medicīniskās atskurbtuves 
darbības nodrošinājumu, veikt aprēķinus par finanšu apjoma nepieciešamību 
prasību ieviešanai.” 
 
4. Lūdzam izteikt protokollēmuma 4.2. punktu šādā redakcijā: 
 
“4.2. izpildot Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra sēdes protokola 
nr. 71, 54. §, noteikto, sagatavot un līdz 2017. gada 1. februārim normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā iesniegt informatīvo ziņojumu par progresu 
medicīnisko atskurbtuvju izveidē pašvaldībās, kā arī par nepieciešamo valsts 
budžeta pieprasījumu pašvaldībām, lai segtu atskurbināšanas pakalpojuma 
sniegšanas izdevumus atbilstoši Veselības ministrijas izstrādātajiem 
kritērijiem un aprēķiniem.” 
 
 
Pielikumā: 

1. Ventspils pilsētas domes vēstule – 1 lpp. 
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