
LPSAIA 
Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju 

apvienības kopsapulce 
 

Protokols Nr.1 
 
2008. gada 5. novembrī                                                     Rīgas Sociālās aprūpes centrs                

,,Mežciems” 
                                                                                                       Malienas iela 3, Rīga                               
       
Sēdē piedalījās:  
 26 LPSAIA biedri; LM departamenta direktora vietnieks A.Dūdiņš; LM biroja 
vadītāja I.Banceviča; SPP Sociālo pakalpojumu kvalitātes daļas vadītāja E.Kisele; 
LPS padomniece S.Šimfa; VM Veselības aprūpes organizācijas un resursu nodaļas 
vadītājas vietniece L.Belševica; LPS priekšsēdētājs A. Jaunsleinis; Rīgas domes 
Labklājības departamenta direktores vietniece A.Gaigala 
 
Sēdi vadīja:  
A.Šteinbergs – Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvienības (LPSAIA) 
priekšsēdētājs, pansionāts „Madliena”. 
 
Sēdi protokolēja : T.Rusmane, pansionāts „Valmiera”. 
 
Darba kārtībā: 

1. Kopsapulces atklāšana 
2. Uzrunas 
3. Atskaite par paveikto pirmajā darbības gadā 
4. Debates 
5. LPSAIA Domes un Valdes locekļu vēlēšanas 
6. Par pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai 
7. Veselības ministrijas viedoklis par Ministru kabineta 03.06.2003. 

noteikumu Nr. 291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 
8. Administratīvi teritoriālā un reģionālā reforma. Izmaiņas pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas sistēmā. 
9. Kopsapulces noslēgums 
10. Pusdienas 
11. SAC „Mežciems” apskate 

 
  
1.jautājums 
 LPSAIA priekšsēdētājs A.Šteinbergs uzrunā klātesošos un atklāj LPSAIA 
kopsapulci. 
 
2.jautājums 

Klātesošos uzrunā: 
 SAC „Mežciems” direktors Ainārs Judeiks 

Sveic klātesošos, informē par iestādi. 
 LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos Silvija Šimfa 



Sveic LPSAIA dalībniekus pirmā darba gada kopsapulcē. 
 LM biroja vadītāja Inese Banceviča 

Sveic LPSAIA kopsapulces dalībniekus. Sniedz nelielu ieskatu par valsts 
sociālās aprūpes namiem, to optimizāciju un sakārtošanu. Informē par 
izmaiņām Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.1 panta 
trešajā daļā, aicinot sociālās aprūpes iestāžu darbiniekus veikt skaidrojošo 
darbu ar klientiem, lai veicinātu klientu izpratni par likuma grozījumu 
būtību. 

 LM departamenta direktora vietnieks Aldis Dūdiņš 
Sveic LPSAIA kopsapulces dalībniekus. Informē par valsts sociālo 
aprūpes institūciju noslogojumu un pakalpojumu nepieciešamību 
klientiem. Pēc iespējas vairāk un plašāk jāizmanto alternatīvās aprūpes 
pakalpojumi. Aicina domāt par privāto publisko partnerību sociālās 
aprūpes pakalpojuma nodrošināšanā, kā arī rūpīgi un mērķtiecīgi strādāt ar 
klientiem, lai viņi izprastu, ka par saņemtajiem aprūpes pakalpojumiem 
jāmaksā. 
Jautājumā par Dienas centriem veciem ļaudīm, informē, ka tādus iekļaus 
attīstības aģentūru izstrādātajos plānos un jāsadarbojas ar pašvaldību 
reģionālajiem plānotājiem par līdzekļu piesaisti Dienas centru veciem 
ļaudīm izveidei. 

 Sociālo pakalpojumu pārvaldes Kvalitātes kontroles daļas vadītāja Elvīra 
Kisele  
Sveic LPSAIA kopsapulces dalībniekus. Informē par Sociālās     
pakalpojumu pārvaldes darbību, rīkotajiem semināriem arī pašvaldību 
sociālās aprūpes institūciju darbiniekiem un aicina aktīvāk tos apmeklēt.  

 Rīgas domes Labklājības departamenta direktores vietniece Anita Gaigala  
Sveic LPSAIA kopsapulces dalībniekus. Informē par Rīgas domes      
Labklājības pārvaldes darbību, sadarbību ar sociālās aprūpes institūcijām. 
Sveic klātesošos Valsts svētkos. 

 
3.jautājums 
 LPSAIA priekšsēdētājs A.Šteinbergs sniedz atskaiti par paveikto apvienības pirmajā 
darbības gadā. 
 
4.jautājums   
Debašu laikā atzinīgi tiek novērtēts LPSAIA valdes paveiktais gada laikā. 
 
 5.jautājums 
LPSAIA Domes un Valdes locekļu vēlēšanas 

5.1. Notikusi vadītāju maiņa SAC “Ezerkrasti”, nepieciešams ievēlēt LPSAIA 
Domē un Valdē locekli no Rīgas pilsētas. Saņemts priekšlikums no kopsapulces 
dalībniekiem par LPSAIA Domes un Valdes locekli kā Rīgas pārstāvi izvirzīt 
SAC „Mežciems” direktoru Aināru Judeiku. 
5.2. Saņemts priekšlikums no kopsapulces dalībniekiem LPSAIA Domes un 
Valdes vakancē kā Latgales pārstāvi izvirzīt Dagdas pilsētas pansionāta 
„Ābeļdārzs” direktoru Jāzepu Japiņu. 
 

Kopsapulce  nolēma :  
1. Ar vienbalsīgu balsojumu ievēlēt LPSAIA Domē un Valdē par locekli Rīgas 

pilsētas SAC „Mežciems” direktoru Aināru Judeiku. 



2. Ar vienbalsīgu balsojumu ievēlēt LPSAIA Domē un Valdē par locekli Dagdas 
pilsētas pansionāta „Ābeļdārzs” direktoru Jāzepu Japiņu. 

  
6.jautājums 
LPSAIA priekšsēdētājs A.Šteinbergs  informē par 18.06.2008. saņemto Labklājības   
ministrijas atbildi, jautājumā par transporta kompensācijām pašvaldību institūcijās 
dzīvojošiem klientiem, kurā neatbalsta LPSAIA ierosinātos grozījumus Valsts sociālo 
pabalstu likumā.  

  Nepieciešams kopsapulces viedoklis par tālāko LPSAIA rīcību. 
 
  Kopsapulce nolēma: 
  Virzīt jautājumu par transporta kompensācijām atkārtotai izskatīšanai. 
 
7.jautājums 
Veselības ministrijas viedoklis par Ministru kabineta 03.06.2003. noteikumu Nr. 291 
„Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 31. punkta normām un to realizācijas 
iespējām, klienta vajadzībām atbilstoša veselības aprūpes nodrošināšanā. 
Veselības ministrijas Veselības aprūpes organizācijas un resursu nodaļas vadītājas 
vietniece L.Belševica arī atbalsta piedalīšanos darba grupu kopā ar Labklājības 
ministrijas pārstāvjiem, lai izanalizētu šo noteikumu prasību un izstrādātu atbilstošus 
priekšlikumus noteikumu pilnveidošanu. 
 
8.jautājums 
LPS priekšsēdētājs A.Jaunsleinis informē par administratīvi teritoriālā un reģionālo 
reformu, par plānu izstrādi kā pārvaldījumā rajonos esošās institūcijas nonāks. Ar 
2010.gada būs izmaiņas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā – par klientiem, 
kuri institūcijās ievietoti līdz 1998.gadam līdzekļi no valsts būs kā mērķdotācija un šo 
summu par vienu klientu katru gadu apstiprinās Labklājības ministrija. LPS 
priekšsēdētājs A.Jaunsleinis vērš uzmanību, lai savlaicīgi gan iestāžu klienti, gan 
pašvaldības tiktu informētas par pieaugošajām pakalpojumu izmaksām aprūpes 
institūcijas, jo tās būs reālo izmaksu līmenī. 
 
9.jautājums 
Kopsapulces noslēgumā kopsapulce nolemj: 

9.1. turpināt darbu pie aktualizēto jautājumu un problēmu risināšanas; 
9.2. valdes locekļiem aktīvāk savos reģionos informēt esošo institūciju   

vadītājus par LPSAIA darbību un aicināt iesaistīties aktuālo jautājumu 
risināšanā, viedokļu izteikšanā; 

9.3. izteikt pozitīvu vērtējumu LPSAIA darbībai. 
 

 
 
Sēdi vadīja 
 

Alvars Šteinbergs

Sēdi protokolēja Teiksma Rusmane
 
 


