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Par likumprojektu "Grozījumi 

Valsts sociālo pabalstu likumā" 

 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi likumprojektu 

"Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā" un izsaka šādu iebildumu: 

 

Nepieciešams grozīt Valsts sociālo pabalstu likuma (Likums) 20.panta 

piektās daļas redakciju, izslēdzot vārdus “vai pašvaldība”. 

Pamatojums:  

Likuma 20.panta piektā daļa nosaka, ka pabalsta invalīdam, kuram 

nepieciešama kopšana, izmaksu pārtrauc arī gadījumos, kad persona ievietota 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un izdevumus 

par personas uzturēšanos tajā pilnībā vai daļēji apmaksā valsts vai pašvaldība. 

Likuma 12.1 panta pirmā daļa nosaka, ka Pabalstu invalīdam, kuram 

nepieciešama kopšana, piešķir personai, kura atzīta par invalīdu, pārsniegusi 18 

gadu vecumu un kurai sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem 

nepieciešama īpaša kopšana. Attiecīgi tiesības saņemt pabalstu ir personām ar 

smagiem funkcionāliem traucējumiem neatkarīgi no sociālās aprūpes formas.   

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8.panta pirmā daļa 

nosaka, ka klientam ir pienākums samaksāt par sociālajiem pakalpojumiem, tai 

skaitā par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem. 

Saglabājot līdzšinējo Likuma redakciju, personas ienākumi, nonākot 

ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un pašvaldības 

pilnībā vai daļēji finansētu aprūpi, tiek būtiski samazināti, samazinās personas 

spēja samaksāt par saņemto pakalpojumu. Savukārt, pašvaldības finansējuma 

daļa būtiski palielinās. Gadījumos, kad tiek nodrošināts valsts budžeta 

finansēts pakalpojums, gan pabalsta, gan pakalpojuma finansējuma avots ir 

viens – valsts budžets. 

Jau vairākus gadus saglabājas tendence, ka ilgstošas sociālās aprūpes 

(SAC) pakalpojuma  izmaksas (cena) pieaug, pieaug arī pieprasījums pēc 

pakalpojuma. Minētais cenas palielinājums nav saistīts tikai ar dažādu 
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pakalpojumu  (ēdināšanas, elektrības, komunālo) izmaksu palielinājumu, bet 

arī to, ka pieaug mazkustīgo klientu, klientu ar smagiem funkcionāliem 

traucējumiem un klientu ar demenci skaits, klienti kļūst vairāk aprūpējami - 

nepieciešami papildu higiēnas līdzekļi, tehniskie palīglīdzekļi un ir 

nodrošināma uzraudzība, t.i., ir nepieciešams ne tikai lielāks aprūpes personāla 

skaits, bet arī lielāks ārstniecības personāla skaits – medmāsas, ergoterapeiti, 

fizioterapeiti. Ietekmi uz pakalpojuma cenas palielinājumu nosaka arī tas, ka 

medicīnas personālam (medmāsām), kurām atalgojumu maksā valsts, tika 

paaugstināts atalgojums.  

2018.gadā ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu 

nodrošināšanai pašvaldības izlietojušas 44,29 milj.euro, pakalpojumus 

saņēmušas 9330 personas, tai skaitā 8362 personām pakalpojums pilnībā vai 

daļēji apmaksāts no pašvaldību budžeta, rindā uz pakalpojumu 2018.gada 

beigās bija 418 personas. 

Piemēram, Rīgas pilsētas pašvaldībā SAC pakalpojuma finansēšanai 

2018.gadā izlietoti EUR 10 292 487, pakalpojums sniegts 2237 personām, 

Rīgas pilsētas pašvaldības finansētajam SAC pakalpojumam cena 2018.gadā 

salīdzinoši  ar 2017.gadu palielinājās vidēji par 28 - 60%. 

Rezultātā pašvaldības varēs nodrošināt pakalpojumu mazākam klientu 

skaitam un klientiem, iespējams, būs ilgstoši jāgaida rindā pakalpojuma 

saņemšanai.  
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*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 

 


