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Veselības ministrijai 
 

Par noteikumu projektu “Higiēnas prasības 
personu atskurbināšanas pakalpojumu 
nodrošināšanai” 

 
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 

Veselības ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Higiēnas prasības personu atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšanai” 
(MK noteikumu projekts), jo ir šādi konceptuāli iebildumi: 

 
1. LPS uzskata: lai risinātu jautājumu par normatīvo regulējumu 

atskurbināšanas pakalpojumu jomā un atskurbšanas pakalpojumu sniegšanā, 
svarīgi ir papildināt MK noteikumu projektu ar tiesisko ietvaru atskurbtuvju 
darbībai, nosakot tajā atskurbtuves un atskurbinošo pasākumu definīciju.  

 
2. Ņemot vērā, ka izstrādātais MK noteikumu projekts tieši ietekmēs 

pašvaldības un valsts budžetu, ja atskurbināšanas vieta būs jānodrošina saskaņā 
ar minēto Ministru kabineta noteikumu prasībām, anotācija ir jāpapildina ar 
aprēķiniem un informāciju par ietekmi uz pašvaldību budžetu. 

LPS vairākkārt ir uzsvērusi, ka visi pasākumi, kas tiek veikti 
atskurbināšanas funkcijas nodrošināšanai, ir brīvprātīga pašvaldību 
iniciatīva. 

Šie izstrādātie MK noteikumi pašvaldībās nav īstenojami bez attiecīga 
un samērīga valsts līdzfinansējuma atskurbtuvju izbūvei un personāla 
algošanai. Kategoriski nepiekrītam anotācijas III daļā minētajam, ka MK 
noteikumiem nav ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem, jo 
ietekme ir liela. Lai pašvaldība izveidotu MK noteikumu prasībām atbilstošu 
atskurbtuvi un nodrošinātu to ar personālu, nepieciešami ievērojami finanšu 
līdzekļi.  

Uzskatām, ka jāveic ekonomiski pamatota analīze un aprēķini, kāda ir 
MK noteikumu ietekme gan uz valsts, gan uz pašvaldību budžetiem. Jāveic 
aptauja visās pašvaldībās, cik izmaksātu jaunas atskurbtuves būvniecība un 
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cik – pašvaldības pašreizējas atskurbtuves pielāgošana un nodrošināšana ar 
personālu atbilstoši MK noteikumu prasībām. 

 
 3. LPS pievieno pašvaldību sniegtos iebildumus un priekšlikumus par 
MK noteikumu projektu. (skat. vēstules pielikumā). 
 
Pielikumā:  

1) Tukuma novada domes viedoklis uz 1 lpp.; 
2) Rīgas domes Labklājības departamenta viedoklis uz 2 lpp.;  
3) Rīgas pašvaldības policijas viedoklis uz 2 lpp.; 
4) Liepājas pilsētas pašvaldības policijas viedoklis uz 1 lpp.; 
5) Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas viedoklis uz 2 lpp. 
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Ivita Peipiņa, padomniece reģionālās attīstības jautājumos  
67508563, ivita.peipina@lps.lv 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


