
LPSAIA 
 

Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju 
 apvienības valdes sēde 
 
Protokols nr.1 

 
 21.01. 2009.                   Rīgā 
 
Sēdē piedalījās :  
M.Upmale – pansionāts „Jaunā muiža”; T.Rusmane – pansionāts „Valmiera”; 
A.Turnele – pansionāts „Ābeles”;  I.Černavska – PASAM „Gauja; A.Judeiks -SAC 
„Mežciems” ; P.Jansons - SAC „Skrīveri”; A.Šteinbergs – pansionāts „Madliena”. 
 
Sēdi vadīja :  
A.Šteinbergs – Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvienības (LPSAIA) 
priekšsēdētājs, pansionāts „Madliena”. 
 
Sēdi protokolēja : T.Rusmane, sekretāre – pansionāts „Valmiera”. 
 
Darba kārtībā : 

 Par Valsts statistikas pārskatu UPDK 0630276 
 Priekšlikumi ieteicamajam sociālā darba un citu speciālistu skaitam ilgstošas 

sociālās aprūpes institūcijās 
 Par LPSAIA Domes sēdes sasaukšanu un darba kārtību 
 Aktuāli jautājumi 

 
 
1.jautājums  
 1.1 Par Valsts statistikas pārskatu UPDK 0630276 
   
LPSAIA priekšsēdētājs A.Šteinbergs informē par sākotnējām nepilnībām Valsts 
statistikas pārskatā UPDK 0630276 un par sarunām ar Sociālās pakalpojumu 
pārvaldes atbildīgajiem darbiniekiem, lai tiktu sagatavots pārskats, kas parāda iestādes 
patiesās klientu izmaksas. 
 
Valde nolēma :  

1.  Iesniegt Sociālo pakalpojumu pārvaldei Valsts statistikas 
pārskatu UPDK 0630276, kurā veikti labojumi un ietver 
nepieciešamās izdevumu pozīcijas. 

 
2.jautājums 
2.1. Priekšlikumi ieteicamajam sociālā darba un citu speciālistu skaitam ilgstošas 
sociālās aprūpes institūcijās 

Sēdē apsprieda Sociālo pakalpojumu pārvaldes aicinājumu izteikt priekšlikumus par 
nepieciešamo sociālā darba un citu speciālistu skaitu ilgstošas sociālās aprūpes un 
rehabilitācijas institūcijās, kurās nodrošina pakalpojumus pensijas vecuma personām 
vai personām ar fiziska rakstura traucējumiem.  

Valde nolēma: 
                  1. Ieteikt šādu darbinieku skaitu: 

 



 

                                                Sociālais darbinieks: 1 uz 100 klientiem; 
                                                             Sociālais aprūpētājs: 1 uz 50 klientiem; 

                                                     Sociālais rehabilitētājs: 1 uz 100 klientiem; 
                                       Aprūpētājs: 1 uz 5 līdz 7 klientiem; 
                                        Medicīnas māsa: 1 uz 50 klientiem. 

           Ir nepieciešami arī fizioterapeiti, ergoterapeiti, logopēdi, psihologi u.c. 
speciālisti - vēlams būtu viens šāds speciālists uz 100 klientiem.   

 
 
 3.jautājums 
3.1. Par LPSAIA Domes sēdes sasaukšanu un darba kārtību 
 
Valde nolēma: 

1. Sasaukt LPSAIA Domes sēdi 20.02.2009. plkst.11.00 PASAM 
„Gauja”. 

2.  Līdz 30.01.2009.iesniegt priekšlikumus un izstrādāt LPSAIA 
Domes sēdes dienas kārtības jautājumus. 

           
Aktuāli jautājumi. 
 1. Par nepieciešamām izmaiņām „Valsts sociālo pabalstu likumā”, jo esošajā 
redakcijā ir pretrunas pabalstu saņemšanā – transporta kompensācijas pašvaldību 
ilgstošas sociālās aprūpes institūciju klienti saņem, bet pabalstu invalīdam, kuram 
nepieciešama kopšana, nesaņem. 
 
Valde nolēma: 
                        1. Nosūtīt vēstuli LR Labklājības ministrijai ar aicinājumu izdarīt            

grozījumus „Valsts sociālo pabalstu likumā”. 
 
     
 
Sēdi vadīja 
 

Alvars Šteinbergs

 
Sēdi protokolēja Teiksma Rusmane
 


