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ŠONEDĒĻ 

 
Otrdien, 27. novembrī, notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
Tehnisko problēmu komitejas sēde, kurā viens no izskatāmajiem 
jautājumiem bija par elektronisko iepirkumu sistēmu (EIS) 
priekšrocībām un trūkumiem, kā arī novitātēm pakalpojumu 
sniegšanā. Apsprieda arī jautājumu par atbalsta mehānismiem 
koģenerācijas stacijām, kā arī notika diskusija par likumprojektu 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums”. 
 

Par EIS informāciju sniedza Oļegs Filipovičs – Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu 
departamenta direktors, uzsverot, ka Elektroniskai iepirkumu sistēmai (EIS) ir virkne  priekšrocību: viens 
atklāts konkurss (viens piedāvājums) 380  pasūtītājiem; vienmēr ir ieinteresēto personu sanāksme un 
nolikuma pilnveidošana atbilstoši piegādātāju ierosinājumiem; preču pasūtīšana notiek elektroniski atbilstoši 
noliktavas datiem; paredzēts minimālais viena darījuma apjoms (nav attiecināms uz medikamentu 
iepirkumiem); visām piegādēm standarta garantijas apkalpošanas nosacījumi, kā arī lietotājiem tiek 
nodrošināts atbalsts un strīdu izskatīšana. EIS pagaidām ir obligāts valsts pārvaldes iestādēm.  
Komitejā nolēma izvērtēt jautājumu par centralizēto elektrības iepirkumu EIS sistēmā, kā arī izvērtējama 
iespēja ir centralizēti iegādāties šķeldu. Nolēma arī kopīgi ar pašvaldībām informēt vietējos uzņēmējus par 
iespējām piedāvāt savus pakalpojumus EIS sistēmā.  
Plašāk lasiet šeit: http://www.lps.lv/?task=view&article_id=2862. 
 Prezentācijas skatiet šeit: http://www.lps.lv/Komitejas/Tehnisko_problemu_komiteja/ . 
 
Jautājumā par grozījumiem Publisko iepirkumu likumā, komiteja iepazinās ar LPS apkopoto pašvaldību 
pieredzi par iepirkumiem EIS sistēmā. Pastāv risks, ka atsevišķos gadījumos vietējā uzņēmēja (mazā un vidējā) 
iespējas piedāvāt savu preci vai sniegt pakalpojumu varētu tikt ierobežotas. Lai arī VRAA ļoti cenšas mazināt 
vienošanās risku, to likvidēt pilnībā praktiski nav iespējams.  
Vairums pašvaldību neatbalsta piedāvātos likumprojekta grozījumus un ne visām pašvaldībām ir pozitīva 
pieredze, izmantojot EIS, kā arī pašvaldības uzskata, ka grozījumi ir pretrunā ar likumā „Par pašvaldībām” 
nostiprināto principu par pašvaldību neatkarību, veicot savu saimniecisko darbību. Komiteja lēma neatbalstīt 
grozījumus Iepirkuma likumā, kas paredz, līdzīgi kā tiešām valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām uzlikt 
par pienākumu obligāti veikt iepirkumus EIS sistēmā.  
Plašāk lasiet šeit: http://www.lps.lv/?task=view&article_id=2862. 
Prezentācijas skatiet šeit: http://www.lps.lv/Komitejas/Tehnisko_problemu_komiteja/ . 
 
Informāciju par atbalsta mehānismiem koģenerācijas stacijām sniedza A. Akermanis - Latvijas Siltumražotāju 
asociācijas valdes loceklis, uzsverot, ka koģenerācijā 62% tiek saražota siltumenerģija. Izmaiņas normatīvajos 
aktos paredz, ka pēc 5 gadiem koģenerācijas stacijas nokļūs brīvajā tirgū, jo valsts atbalsts obligātā elektrības 
veidā netiks sniegts. Koģenerācijas atbalsta principi tiek jaukti ar atjaunojamās enerģijas atbalsta principiem. 
Valstī koģenerācijas princips tiek nepareizi piemērots, jo tajā nav definēta siltumenerģijas pakalpojuma 
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realizācija. Komitejā nolēma atkārtoti lūgt Ekonomikas ministriju sagatavot priekšlikumus par atbalsta 
mehānismiem koģenerācijas staciju darbībai, kā arī izveidoja darba grupu šī jautājuma izvērtēšanai. 
Plašāk lasiet šeit: http://www.lps.lv/?task=view&article_id=2862. 
Prezentācijas skatiet šeit: http://www.lps.lv/Komitejas/Tehnisko_problemu_komiteja/. 
 
Par likumprojekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums” izstrādes gaitu informēja Jurijs Spiridonovs – 
VARAM valsts sekretāra vietnieks vides aizsardzības jautājumos. VARAM pārstāvis uzsvēra, ka galvenā 
problēma ir vienots regulējuma trūkums ūdenssaimniecības nozarē, tādējādi likumprojekta galvenais mērķis ir 
paredzēt Ūdens apsaimniekošanas likumā deleģējumu Ministru kabinetam izstrādāt noteikumus (līdzīgi kā 
siltumapgādē), kuros būtu noteikta vienota pieeja ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai visā Latvijas 
teritorijā.  
Komitejas locekļi neviennozīmīgi vērtēja likumprojekta nepieciešamību, vienlaicīgi atzīstot, ka centralizēto 
pieslēgumu risinājums ir ļoti nopietna problēma pašvaldībās, vienlaicīgi uzsverot, ka šīs problēmas 
risinājumam nepieciešams noteikt finansējuma avotu. Komiteja nolēma konceptuāli atbalstīt likumprojekta 
tālāku virzību, kā arī paredzēt tiesības pašvaldībām ar saistošajiem noteikumiem noteikt pakalpojuma 
sniedzēja un klienta piederības robežu, komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves kārtību utt.. Komitejas 
locekļi arī lēma: atbalstīt centralizēto pieslēgumu veicināšanu, nosakot, ka nepieciešams radīt atbalsta 
mehānismus – piemēram, fonds, kuru veido valsts un pašvaldību līdzekļi un īpašnieka (privātpersonas) 
maksājumi); likumā precīzi jānosaka pakalpojuma lietotāja un blakus pakalpojuma lietotāja pienākumi; 
likumprojektā kā obligātu prasību noteikt ēku ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu un maģistrālo tīklu 
cauruļvadus kā īpašuma apgrūtinājumus, jo ir situācijas, kad nekustamo īpašumu īpašnieki saviem 
īpašumiem piesaistītajos zemesgabalus demontē ekspluatācijā esošus ūdensvadu un kanalizācijas 
cauruļvadus; visbeidzot, likumprojekts jāizskata vienotā paketē ar iespējamiem Ministru kabineta 
noteikumiem. 
Plašāk lasiet šeit: http://www.lps.lv/?task=view&article_id=2862. 
 Prezentācijas skatiet šeit: http://www.lps.lv/Komitejas/Tehnisko_problemu_komiteja/ . 
 

Aino Salmiņš 
LPS padomnieks tehniskajos jautājumos 

*** 
 
Nodibināta Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība 
 

Šonedēļ, 27.novembrī, notika Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju   
apvienības dibināšanas sapulce. Apvienībā šobrīd ir 54 biedri – sociālo 
dienestu vadītāji un sociālo dienestu cita līmeņa vadoši darbinieki. 
Apvienībā pārstāvētas dažādas pašvaldības no visiem Latvijas reģioniem.  
Biedru sapulce ievēlēja valdi, ievērojot proporcionalitāti. Valdē 
pārstāvētas dažāda lieluma pašvaldības no visiem plānošanas reģioniem.  
Par apvienības valdes priekšsēdētāju sanāksmē ievēlēja Skrīveru sociālā 
dienesta vadītāju Ilzi Rudzīti, savukārt par vietniecēm - Tukuma novada 
p/a "Tukuma novada sociālais dienests" direktori Inu Balgalvi un Cēsu 

novada p/a "Sociālais dienests" direktori Ivetu Sietiņsoni.  
 
Apvienības biedri strādāja darba grupās, lai izvirzītu prioritārās 
problēmas sociālo dienestu vadības darbā un sociālajā jomā 
kopumā, kā arī meklēja iespējamos problēmu risinājumus. Darba 
grupu veikums būs kā pamats apvienības darbības plānošanai 
tuvākajā periodā.  
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Apvienības mērķis ir apvienot Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītājus un formulēt kopīgu viedokli un pārstāvēt to 
pašvaldību un valsts institūcijās; aizstāvēt sociālo dienestu vadītāju darba, profesionālās un sociālās tiesības un 
intereses; sekmēt sociālo dienestu vadītāju profesionālo izaugsmi; nodrošināt pakalpojumus un informāciju Apvienības 
biedriem, lai uzturētu pastāvīgus kontaktus starp tiem un koordinētu viņu intereses; veicināt un sekmēt informācijas, 
pieredzes un labas prakses apmaiņu starp Apvienības biedriem. 
 

Ilze Rudzīte, 
Skrīveru sociālā dienesta vadītāja, 

Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības valdes priekšsēdētāja 
 

*** 
LPS aicina premjeru laicīgi nodrošināt datu sakārtošanu NĪN atlaides piemērošanai daudzbērnu ģimenēm  

Lai pašvaldības varētu no 2013.gada 1.janvāra daudzbērnu ģimenēm piešķirt likumā noteikto Nekustamā 
īpašuma nodokļa atlaidi, Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) nosūtīja vēstuli Ministru prezidentam Valdim 
Dombrovskim, lūdzot līdz 01.01.2013. nodrošināt viennozīmīgu deklarēto/reģistrēto dzīvesvietu sasaisti ar 
kadastra objektiem, t.sk., telpu grupām, Iedzīvotāju reģistrā, adrešu reģistrā un kadastra reģistrā. (Tā kā 
Ministru kabinets bija iecerējis šo atvieglojumu sākt piemērot tikai no 01.01.2014., tad šim darbam iepriekš 
termiņš ir ticis noteikts visa 2013.gada laikā -MK 08.11.2011 protokola Nr.66 31.§ 10.punkts.) 

Vienlaicīgi LPS ir lūgusi Ministru prezidentam uzdot atbildīgajām institūcijām izveidot valsts informācijas 
sistēmu savietotāju un informācijas sniegšanu pašvaldībām līdz 2013.gada 1.jūnijam nevis līdz 31.decembrim. 
Ja šis lūgums tiks akceptēts un izpildīts, tad pēc 1.jūnija pašvaldības varēs piešķirt valsts noteikto atvieglojumu 
50 % apmērā Nekustamā īpašuma nodoklim (NĪN) daudzbērnu ģimenēm, neprasot no tām vēl papildus 
pamatojuma dokumentus par to statusu. Lai arī likums paredz, ka nodokļu maksātājam 2013.gadā pašam ir 
jāiesniedz rakstveida iesniegums, kuram pievienoti dokumenti, kas apliecina nodokļa maksātāja tiesības uz šī 
atvieglojuma piemērošanu, tomēr tā kā finansējums minētajiem darbiem valsts budžetā attiecīgajām valsts 
institūcijām ir ticis piešķirts gan 2012.gadā, gan 2013.gadam, tad atbilstoši labas pārvaldības principiem valsts 
pārvaldes iestādēm ir jāspēj pusgada laikā veikt nepieciešamos darbus. 

Tā kā gan Ministru kabinets atbalstīja, gan Saeima pieņēma likumu „Grozījumi likumā „Par nekustamā 
īpašuma nodokli””, ar kuru atvieglojums daudzbērnu ģimenēm ir jāpiemēro jau no 01.01.2013. (nevis no 
01.01.2014. kā Ministru kabinets lēma šā gada 18.septembrī), tad attiecīgi jāgroza gan Ministru kabineta 
2012.gada 18.septembra protokola Nr.52 33.§ 8.2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņš, nosakot to ne 
vēlāku kā līdz 2013.gada1.jūnijam, gan Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra protokola Nr.66 31.§ 
10.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņš, nosakot, ka „Iedzīvotāju reģistra, adrešu reģistra un kadastra 
reģistra datu sasaiste, lai nodrošinātu viennozīmīgu deklarēto/reģistrēto dzīvesvietu sasaisti ar kadastra 
objektiem, t.sk., telpu grupām” jāveic ne vēlāk kā līdz 01.01.2013. 
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INFORMĀCIJA NO LPS PĀRSTĀVNIECĪBAS BRISELĒ 

http://www.lps.lv/Darbiba_Eiropa/ 

Reģionu komiteja solidāri atbalsta Baltijas valstu lauksaimniekus 
 

30. novembrī Briselē (Beļģija) notikušajā Eiropas Savienības (ES) Reģionu komitejas 98. plenārsēdē triju Baltijas 
valstu delegācijām izdevās pārliecināt vairāk nekā 300 Reģionu komitejas pārstāvju iekļaut savā rezolūcijā par 
nākamā plānošanas perioda daudzgadu finanšu shēmu atsauci uz pietiekama kohēzijas finansējuma 
nodrošināšanu mazāk attīstītajiem reģioniem, tostarp Baltijas valstīm. Tāpat tika atbalstīts arī aicinājums, ka 
tiešo maksājumu atšķirības dalībvalstīs sāk dinamiski samazināt jau no 2014. gada, sasniedzot Baltijas valstīs 
ES vidējo tiešo maksājumu līmeni jau līdz nākamā finanšu perioda vidum. 
 

Savā uzrunā Reģionu komitejas pārstāvjiem Latvijas 
delegācijas vadītājs Andris Jaunsleinis atzina, ka 
jaunais daudzgadu budžets būs pārbaude ES 
vērtībām, jo īpaši vienai no tām - solidaritātei. 
Taču, ja tā pieņemšanas procesā iedzīvotāji redzēs, 
ka kohēzija un lauksaimniecība nav prioritātes, tas 
var apdraudēt ticību ES, ko vēlāk nevarēs nopirkt 
ne par kādu naudu. Viņš aicināja visu dalībvalstu 
delegātus būt solidāriem un atbalstīt Baltijas valstu 
prasību par tiešo maksājumu izlīdzināšanu: 
„Atbalsts aicinājumam par tiešo maksājumu 
dinamisku izlīdzināšanu jau no 2014. gada būtu 
spēcīgs signāls, ka esam solidāri. Tāpēc mudinu jūs 
atbalstīt kopīgās intereses, nevis tikai vadīties no 
savu individuālo valstu pozīcijām. Jautājums par 

tiešo maksājumu atšķirībām jārisina jau patlaban, 
neatliekot to uz 2020. gadu.”  

 
Latvijas delegācijas Reģionu komitejā vadītājs Andris 
Jaunsleinis (no labās) ar kolēģi no Igaunijas delegācijas Vaino 
Hallikmegi (Väino Hallikmägi).  

 

Eiropadomes 22. un 23. novembra sanāksmē par daudzgadu finanšu shēmu 2014. –2020. gadam Padomes 
priekšsēdētājs Hermans van Rompejs (Herman van Rompuy) nāca klajā ar priekšlikumu izlīdzināt tiešos 
maksājumus visās dalībvalstīs, sākot no 2015. gada, lai tie līdz 2020. gadam sasniegtu vismaz 196 eiro par 
hektāru pašreizējās cenās. Taču pašreiz nav atbalstīta prasība nodrošināt visām trim Baltijas valstīm vienādu 
tiešo maksājumu līmeni (aptuveni 151 eiro uz hektāru) jau sākot no 2014. gada. Patlaban Latvijas 
lauksaimnieki tiešajos maksājumos saņem 95 eiro uz hektāru, un tā ir mazākā summa visā ES.  
 
Arī Latvijas delegācijas pārstāvis Aleksandrs Lielmežs, kurš Reģionu komitejā darbojas ar lauksaimniecības 
jautājumiem, norāda, ka šodien pieņemtajā rezolūcijā Reģionu komiteja ietvērusi savu skatījumu par 
galvenajiem principiem, kas jāiekļauj daudzgadu finanšu plānā. „Visi Baltijas valstu delegāti spēja vienoties par 
kopīgu pozīciju, un pēc pārliecinošas Latvijas delegācijas vadītāja Jaunsleiņa kunga uzstāšanās faktiski visas 
politiskās grupas un delegācijas atbalstīja mūsu lauksaimniekiem svarīgas problēmas – vienlīdzīgu tiešo 
maksājumu – risināšanu. Esam vērsuši lēmumu pieņēmēju uzmanību, ka tas būtu tikai taisnīgi, ja Baltijas 
valstu zemnieki saņemtu lielākus tiešos maksājumus,” ar gandarījumu atzīst Lielmežs.  
 
Tāpat plenārsēdes ietvaros Latvijas delegācijas pārstāvji tikās arī ar trim Eiropas Parlamenta deputātiem no 
Latvijas – Krišjāni Kariņu, Inesi Vaideri un Tatjanu Ždanoku, - lai pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas 
vienota Latvijas viedokļa aizstāvēšanai. Tikšanās dalībnieki vienojās turpmāk organizēt arī bilaterālas tikšanās 
ar Eiropas Parlamenta ziņotājiem un ēnu ziņotājiem, lai nepastarpināti informētu par Latvijas pašvaldību 
pozīciju un būtiskākajām interesēm. 
  

http://www.lps.lv/Darbiba_Eiropa/
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Latvijas delegāciju Reģionu komitejas 98. plenārsēdē pārstāvēja delegācijas vadītājs, Latvijas Pašvaldību 
savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis, Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs Inesis Boķis, Mālpils novada 
domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs, Grobiņas novada domes deputāts Jānis Neimanis, Jēkabpils pilsētas 
domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs un Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks infrastruktūras 
jautājumos Jānis Vītoliņš. 
 

Agita Kaupuža  
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos, 

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja 
 
 



 

JAUNNEDĒĻ UN TURPMĀK 

6.decembrī Latvijas Pašvaldību savienības valdei plānota tikšanās ar Valsts prezidentu A. Bērziņu. 

*** 
6.decembrī notiks Latvijas Pašvaldību savienības valdes sēde. 
  

*** 
 

7.decembrī notiks Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru sanāksme par godu Latvijas 

Pašvaldību izpilddirektoru apvienības (LPIA) 15 gadu jubilejai.  

 
 

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI 
 

VSS-1205 - Informatīvais ziņojums "Par nākamās, 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanas 
pilnveidošanu"  
 
VSS-1206 - Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā" 
 
VSS-1212 - Koncepcijas projekts "Fizisko personu reģistra koncepcija"  
 
VSS-1198 - Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts 
īpašumā"  
 
VSS-1203 - Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.595 
"Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām""  

 
LPS NESASKAŅO 
 

 Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”” (Pielikums Nr.1) 
 Par likumprojektu „Grozījumi Aizsargjoslu likumā”(Pielikums Nr.2) 
 Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība 

un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.2.apakšaktivitāti „Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu 
izveidei vai rekonstrukcijai””(Pielikums Nr.3) 

 Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un 
apsaimniekošanas noteikumi”(Pielikums Nr.4) 

 Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu 
pašvaldībā”(Pielikums Nr.5) 

PROJEKTI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, DAŽĀDI 

SIA „Ekodoma” organizē tālākizglītības studiju kursu programmu enerģētikas un vides nozarē. 
Tālākizglītība paredzēta valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjiem, kā arī enerģētikas nozares un 
rūpniecības uzņēmumu darbiniekiem. Kursu sākums plānots 2013.gada janvārī. Kursu ilgums 2 gadi (4 
semestri). Papildu informāciju un uzaicinājumu atradīsiet: www.ekodoma.lv.  

Kontaktpersona: Ilze Bergmane, apmācības programmas koordinatore; +371 67 32 32 12; 
 ilze.bergmane@ekodoma.lv 

*** 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40269342
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40269342
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40269343
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40269351
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40269321
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40269321
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40269340
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40269340
http://www.ekodoma.lv/
tel:%2B371%2067%2032%2032%2012
mailto:ilze.bergmane@ekodoma.lv


 

“Kultūrvēstures mantojuma saglabāšana Latvijas novados” manuskriptu 
konkurss ir noslēdzies! 
Apgāds “Jumava” pateicas visiem autoriem par iesniegtajiem darbu 
manuskriptiem konkursam “Kultūrvēstures mantojuma saglabāšana Latvijas 

novados”.  

Konkursā piedalījās 12 autori no 11 pašvaldībām. Darbi tika iesūtīti no Vecpiebalgas novada pašvaldības, 
Vecumnieku novada domes, Olaines novada pašvaldības, Lubānas novada pašvaldības, Ozolnieku novada 
pašvaldības, Kuldīgas novada pašvaldības, Saldus novada pašvaldības, Balvu novada pašvaldības, Vārkavas 
novada pašvaldības, Priekules novada domes un Beverīnas novada pašvaldības. Iesniegto manuskriptu 
vērtēšana ir uzsākta, un konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 2013. gada I ceturksnī. Grāmata tiks izdota 2013.-
2014. gadā. plašākai informācijai sekojiet līdzi Jumavas mājas lapā: www.jumava.lv un pašvaldību mājas 
lapās.  

Apgāda “Jumava” 
Projektu daļa 

Dzirnavu iela 73-1, Rīga, LV - 1011 
Tālr.: 67280314; 

pasutijums@jumava.lv / www.jumava.lv 
 

*** 
Ekonomikas ministrija un Tūrisma attīstības valsts aģentūra aicina interesentus uz ikgadēju tūrisma 
nozares pasākumu – Latvijas Tūrisma forums 2012, kas notiks š.g. 7.decembrī Rīgas Latviešu biedrības 
namā.  

Programma un informācija par pieteikšanos ir pieejama šeit: http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30115. 

*** 
Par asistenta pakalpojumu pašvaldībā 
Labklājības ministrija vērš uzmanību, ka ar 2013.gada 1.janvāri, pamatojoties uz Invaliditātes likuma 
12.panta pirmās daļas 3.punktu, pašvaldībā pēc personas deklarētās dzīvesvietas personām ar 
invaliditāti ir tiesības saņemt asistenta pakalpojumu ārpus mājas aktivitāšu veikšanai. 
Minēto pakalpojumu ir tiesības saņemt personai ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz Veselības un 
darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) atzinumu par asistenta pakalpojuma 
nepieciešamību, un personai no piecu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz VDEĀVK 
atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionālajiem traucējumiem (to paredz 
Saeimā š.g.15.novembrī pieņemtie grozījumi Invaliditātes likumā, kuri stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī). 
Saistībā ar jaunā pakalpojuma uzsākšanu, Labklājības ministrija šā gada 13.decembrī plkst. 12.00 organizē 
informatīvu sanāksmi pašvaldību sociālo dienestu vadītājiem, lai sniegtu informāciju un kopīgi diskutētu 
par plānoto pakalpojumu un tā ieviešanu, jo, lai saņemtu asistenta pakalpojumu, personai ar invaliditāti vai 
tās likumiskajam pārstāvim nepieciešams vērsties personas deklarētās dzīvesvietas pašvaldības sociālajā 
dienestā ar attiecīgu iesniegumu.  
LM informē, ka asistenta pakalpojuma piešķiršanas un finansēšanas kārtību noteiks Ministru kabinets. 
Labklājības ministrija izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā piešķir un finansē 
asistenta pakalpojumu pašvaldībā” š.g. 21.novembrī nosūtīja saskaņošanai Latvijas Pašvaldību savienībai. 
 

D.Šmita-Stone, 67021680, Dace.Smita-Stone@lm.gov.lv 

PIELIKUMOS  
 Nr.1 ;2 ;3 ;4 ;5 - LPS nesaskaņojumi 

 
 

Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājas lapā www.lps.lv  
Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv  

Ilze Mutjanko, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, ilze.mutjanko@lps.lv 
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