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 16.12. 2008.                   Rīgā 
 
Sēdē piedalījās :  
Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta 
Sociālās aprūpes nodaļas vadītāja Egita Dorožkina un vecākā referente Gundega 
Klauža, Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmijas Asoc.prof. Aija Kļaviņa 
M.Upmale – pansionāts „Jaunā muiža”; T.Rusmane – pansionāts „Valmiera”; 
S.Fiļīpova – pansionāts”Urga”; A.Turnele – pansionāts „Ābeles”; A.Smagars – Slokas 
slimnīca;  A.Kroģere – SAC „Zemgale”;  I.Černavska – PASAM „Gauja; A.Judeiks -
SAC „Mežciems” ; J. Japiņš - Dagdas pilsētas pansionāta „Ābeļdārzs”   
 
Sēdi vadīja :  
A.Šteinbergs – Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvienības (LPSAIA) 
priekšsēdētājs, pansionāts „Madliena”. 
 
Sēdi protokolēja : T.Rusmane, sekretāre – pansionāts „Valmiera”. 
 
Darba kārtībā : 

 Eiropas projekts „Ageing and Disability 
 Diskusija par Ministru kabineta 03.06.2003. noteikumu 

Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 
31. punkta normām un to realizācijas iespējām, klienta 

      vajadzībām atbilstošas veselības aprūpes nodrošināšanā 
 Aktuāli jautājumi 

 
 
1.jautājums  
Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmijas Asoc.prof. Aija Kļaviņa klātesošos 
iepazīstina ar projektu „Ageing and Disability”, kura pamatideja ir veco cilvēku 
fizisko aktivitāšu saglabāšana pēc iespējas ilgāku laiku. Projekts paredz speciālistu 
sagatavošanu un esošo speciālistu zināšanu papildināšanu.  
 
2.jautājums 
2.1. Diskusija par Ministru kabineta noteikumu Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu 
sniedzējiem” 31. punkta normām un to realizācijas iespējām, klienta vajadzībām 
atbilstošas veselības aprūpes nodrošināšanā.  
 
LPSAIA priekšsēdētājs A.Šteinbergs iepazīstina Labklājības ministrijas Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta Sociālās aprūpes nodaļas vadītāju 
Egitu Dorožkinu un vecāko referenti Gundegu Klaužu ar esošo situāciju minēto 
noteikumu izpildi institūciju ikdienas darbībā un jautājums – cik tad sociālās aprūpes 
institūcijai klientam jānodrošina. 
 



 
E. Dorožkina informē, ka plānots veikt grozījumus: 

1. MK 03.06.2003. noteikumos Nr.291 par sociālās rehabilitācijas nodrošināšanu 
un izsaka aicinājumu institūciju vadītājiem iesniegt citus priekšlikumus 
noteikumu izmaiņām, lai to izpilde būtu iespējama arī veco ļaužu institūcijās. 

2. Ir uzsākti grozījumi MK 12.12.2000.noteikumos Nr.431 „Higiēnas prasības 
sociālas aprūpes institūcijām”, kas paredz izmaiņas dzīvojamās platības 
institūcijas un ar sagatavotajiem grozījumiem tiks iepazīstināti institūciju 
vadītāji, pirms nodos tālākai apstiprināšanai. 

     Tāpat E.Dorožkina informē, ka Labklājības ministrija ir aicinājusi Veselības 
ministrijas pārstāvjus uz sarunām, lai regulētu radušos situāciju MK 03.06.2003. 
noteikumos Nr.291. Diskusijas noslēgumā Labklājības ministrijas Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta darbinieces pateicās par 
konstruktīvo diskusiju un dienas notikumus atspoguļos arī savai vadībai. 
 
 
Valde nolēma: 

1. Aicināt Labklājības ministrijas pārstāvjus, strādājot pie 
noteikumiem aprūpes institūcijām, ņemt vērā atšķirību starp 
valsts sociālās aprūpes institūciju un pašvaldību sociālo aprūpes 
institūciju klientiem. 

2. Ar saviem priekšlikumiem atbalstīt grozījumus augstākminētajos 
noteikumos. 

                   
Aktuāli jautājumi. 
            
      Aktuālo jautājumu nav. 
     
 
Sēdi vadīja 
 

Alvars Šteinbergs

 
Sēdi protokolēja Teiksma Rusmane
 


