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Rīgā

Sēdē piedalījās :
Latvijas Republikas Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija
Barča
Labklājības ministre Ilona Jurševska
LPS Priekšsēdis Andris Jaunsleinis
Rīgas Domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieka vietnieks Viesturs
Kleinbergs

Labklājības ministrijas Finanšu un attīstības departamenta Sociālās politikas
plānošanas un attīstības nodaļas darbiniece Ilze Kurme
SIA "Amerilat MD" izpilddirektors Kaspars Lapsa.

45 Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju vadītāji
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
4. Debates
5. LPSAIA priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas
6. LPSAIA Domes locekļu vēlēšanas
7. LPSAIA Valdes locekļu vēlēšanas
8. ESF Sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes novērtējuma metodikas
izstrāde, validācija un ieviešana
9. SIA „Amerilat MD” tehniskie palīglīdzekļi
10. Sanāksmes noslēgums

1.jautājums
LPSAIA priekšsēdētājs Alvars Šteinbergs atklāj LPSAIA ceturto kopsapulci
Sociālās aprūpes centrā „Mežciems”.

2.jautājums
LPSAIA kopsapulces dalībniekus uzrunā:
LPS Priekšsēdis Andris Jaunsleinis sveic klātesošos, paužot gandarījumu par
pozitīvu sadarbību 4 gadu garumā, kad konstruktīvi tiek iesniegti priekšlikumi

sociālās jomas jautājumu risināšanai, kuri skar pašvaldību sociālās iestādes. LPS
sniegs savu atbalstu LPSAIA darbībai.
Latvijas Republikas Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija
Barča, izsakot savu pozitīvo vērtējumu par sadarbību ar LPSAIA un paveikto
Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā, kā arī turpināt iesākto sadarbību.
Labklājības ministre Ilona Jurševska sveic klātesošos, pauž savu pozitīvo attieksmi
par LPSAIA un sniedz nelielu ieskatu par savu darbību Labklājības ministrijā un šajā
jomā paveikto. Kā arī informē par situāciju Labklājības ministrijā un tās kapacitāti.
Rīgas Domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieka vietnieks
Viesturs Kleinbergs, sveic klātesošos, novēlot veiksmīgu dienas darbu, kā arī
LPSAIA darbību turpmāk.

3.jautājums
LPSAIA priekšsēdētājs Alvars Šteinbergs sniedz atskaiti par paveikto četru gadu
laikā, kopš pastāv LPSAIA, izsakot pateicību Latvijas pašvaldības savienībai, tās
priekšsēdim Andrim Jaunsleinim, Latvijas pašvaldības savienības padomniecei
veselības un sociālajos jautājumos Silvijai Šimfai, ar kuru palīdzību varam ņemt
aktīvu dalību dažādos procesos, kas saistīti ar normatīvo aktu grozīšanu.
Jāturpina darbs, lai LPSAIA tiktu iesaistītas visas pašvaldību sociālās aprūpes
iestādes. Aktuāls joprojām ir jautājums par pabalstu transporta izdevumu
kompensēšanai invalīdam, kur LPSAIA mērķis ir panākt, kad personai atrodoties
pašvaldību ilgstošas sociālās aprūpes iestādē, šis pabalsts tiktu ietverts personas
kopējos ienākumos un piemērots Sociālās palīdzības Likuma 29.panta (2) daļas
nosacījumi. LPSAIA atkārtoti pauž satraukumu par sociālo pakalpojumu sniedzējiem,
kuri nav reģistrēti Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.
LPSAIA priekšsēdētājs Alvars Šteinbergs informē par gūto pieredzi apmeklējot
kaimiņvalstu sociālās aprūpes iestādes – Igaunijā, Lietuva, Polijā, kuras šobrīd
attālinās sniegto pakalpojumu kvalitātē no mums, jo ir pieejami Eiropas struktūrfondu
līdzekļi iestādēm aprīkojuma atjaunošanai un jauna iegādei. Ieteikums Labklājības
ministrijai - pārvērtēt prioritātes nākošajā plānošanas periodā.

4.jautājums
Debates – LPSAIA kopsapulces dalībnieki pozitīvi akceptē atskaiti.
Ir saņemts iesniegums no veco ļaužu mītnes „Pēterupe”, Krimuldas novads, par dalību
LPSAIA. Kopsapulce vienbalsīgi atbalsta veco ļaužu mītnes „Pēterupe” vadītājas
pievienošanos LPSAIA. Līdz ar to LPSAIA uz 07.10.2011. ir apvienojušas 59
pašvaldību ilgstošas sociālās aprūpes iestādes.
Debašu laikā tiek aktualizēts jautājums par iespējamo samazinātās pievienotās
vērtības nodokļa likmes atcelšanu medikamentiem un medicīniskajām ierīcēm.

Kopsapulce nolemj:

Sagatavot un nosūtīt Rezolūciju par pievienotās vērtības nodokļa samazinātās likmes
piemērošanu:
Latvijas Republikas Saeimai;
Latvijas Republikas Finanšu ministrijai;
Latvijas Pašvaldību savienībai.

5.jautājums
LPSAIA priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas
Saskaņā ar LPSAIA nolikumu ik pēc četriem gadiem ir jānotiek LPSAIA
priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām, kuru darbību kopsapulce
apstiprina uz nākamiem četriem gadiem.

Kopsapulces dalībnieki par LPSAIA priekšsēdētāju izvirza pansionāts „Madliena”
direktoru Alvaru Štenbergu, par LPSAIA priekšsēdētāja vietnieci izvirza pansionāta
„Valmiera” direktori Teiksmu Rusmani.
Klātesošiem, atklāti balsojot, ar vienbalsīgu lēmumu izvirzītās kandidatūras ievēlētas:
LPSAIA priekšsēdētājs Alvars Šteinbergs
LPSAIA priekšsēdētāja vietniece Teiksma Rusmane

6.jautājums
LPSAIA Domes locekļu vēlēšanas
Saskaņā ar LPSAIA nolikumu ik pēc četriem gadiem ir jānotiek LPSAIA Domes
vēlēšanām, kuras sastāvu un darbību kopsapulce apstiprina uz nākamiem četriem
gadiem.
LPSAIA Domes sastāvam tiek izvirzīti:
Nr.p.k
Vārds, uzvārds
1.
Pēteris Jansons
2.
Aivars Damroze
3.
Aivars Smagars

Iestāde
SAC „Skrīveri”
„Gatartas pansionāts”
Pšvaldības SIA Veselības un
aprūpes centrs “Sloka”
SAC „Jūrmala”
SAC „Zemgale”
PA „Jaunā muiža”
VSPC „Dagda”

4.
5.
6.
7.

Agita Bērzupe
Astrīda Kroģere
Maija Upmale
Andris Badūns

8.

Vija Vītola

9.
10.
11.

Edīte Lasmane
Sandra Fiļipova
Inese Lībere

12.

Alvars Šteinbergs

Aprūpes centrs
„Valtaiķi”
SIA Pansionāts „Rokaiži”
Pansionāts „Urga”
„Veselības un sociālas
aprūpes centrs”
Pansionāts „Madliena”

13.

Ainārs Judeiks

SAC „Mežciems”

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Irēna Čerņavska
Ausma Turnele
Andis Kukītis
Viktors Neilands
Teiksma Rusmane
Lidija Apeināne

20.
21.

Inga Gunta Paeglīte
Ināra Karpoviča

PASAM „Gauja”
Pansionāts „Ābeles”
Pansionāts „Lauciene”
Pansionāts „Rauda”
Pansionāts „Valmiera”
Rēzeknes pensionāru
sociālais centrs
Cēsu pilsētas pansionāts
SIA
„Pansionāts Dzimtene”

22.
23.

Signe Vintere
Mārīte Mežiniece

SAC „Tērvete”
SAC „Aglona”

Klātesošiem, atklāti balsojot, ar vienbalsīgu lēmumu izvirzītās kandidatūras ievēlētas
LPSAIA Domes sastāvā.

7.jautājums
LPSAIA Valdes locekļu vēlēšanas
Saskaņā ar LPSAIA nolikumu ik pēc četriem gadiem ir jānotiek LPSAIA Valdes
vēlēšanām, kuras sastāvu un darbību LPSAIA Dome apstiprina uz nākamiem četriem
gadiem.
LPSAIA Valdes sastāvam tiek izvirzīti:
Nr.p.k
Vārds, uzvārds
1.
Pēteris Jansons
2.
Aivars Smagars
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Astrīda Kroģere
Maija Upmale
Andris Badūns
Sandra Fiļipova
Alvars Šteinbergs
Ainārs Judeiks
Irēna Čerņavska
Ausma Turnele
Teiksma Rusmane

Iestāde
SAC „Skrīveri”
Pšvaldības SIA Veselības un
aprūpes centrs “Sloka”
SAC „Zemgale”
PA „Jaunā muiža”
VSPC „Dagda”
Pansionāts „Urga”
Pansionāts „Madliena”
SAC „Mežciems”
PASAM „Gauja”
Pansionāts „Ābeles”
Pansionāts „Valmiera”

LPSAIA Domes sastāvam, atklāti balsojot, ar vienbalsīgu lēmumu izvirzītās
kandidatūras ievēlētas LPSAIA Valdē.

8.jautājums
ESF Sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes novērtējuma metodikas izstrāde,
validācija un ieviešana
Labklājības ministrijas Finanšu un attīstības departamenta Sociālās politikas
plānošanas un attīstības nodaļas darbiniece Ilze Kurme prezentē ESF Sociālo
pakalpojumu sniedzēju kvalitātes novērtējuma metodikas izstrāde, validācija un
ieviešana. Akceptē šī darba nozīmi, izsaka pateicību iestādēm, kuras izgāja šo procesu
un aicina jaunas iestādes iziet apmācību, lai veiktu kvalitātes novērtējuma metodikas
izstrādi, validāciju un ieviešanu.

9.jautājums
SIA „Amerilat MD” tehniskie palīglīdzekļi
SIA „Amerilat MD” Izpilddirektors Kaspars Lapsa iepazīstina ar SIA „Amerilat MD”
darbības sfēru, pieejamajiem piedāvājumiem, kā arī klātesošiem sniedz iespēju
saņemt SIA „Amerilat MD” bukletus ar iformāciju.

10.jautājums
Sanāksmes noslēgums
LPSAIA priekšsēdētājs Alvars Šteinbergs kopsapulces noslēgumā izsaka pateicību
visiem, kas piedalījās kopsapulcē, gan par veiksmīgo darbu kopsapulces laikā, gan par
sadarbību iepriekšējos četros gados. Kā arī atgādina, ka turpinās strādāt pie LPSAIA

izvirzīto mērķu realizācijas un aktuālajiem jautājumiem, kas būs konkrētajā situācijā
saistībā ar ilgstošajā sociālās aprūpes iestādēm.

Sēdi vadīja

Alvars Šteinbergs

Sēdi protokolēja

Teiksma Rusmane

