
 LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBA 
   

 Mazā Pils iela 1, Rīga, LV-1050  Nod.maks.kods: 40008020804  

Tālr. 67226536, fakss 67212241  Nor.konts LV53UNLA0001001700906 

 e-pasts: lps@lps.lv    AS "SEB banka" 

 www.lps.lv    kods UNLALV2X   

 

 

 

                                                      Rīga 

16.05.2019. Nr. 201905/SAN689/NOS349 

Uz TAP VSS-377 

 

 

Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai 

 

 

Par informatīvo ziņojumu "Par 

atskurbināšanas pakalpojuma attīstību 

pašvaldībās un turpmāko rīcību šajā 

jomā" 

 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un atbalsta Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) 

Informatīvo ziņojumu "Par atskurbināšanas pakalpojuma attīstību pašvaldībās 

un turpmāko rīcību šajā jomā" (turpmāk - ziņojums) izvirzītos priekšlikumus 

turpmākai rīcībai un tā tālāku virzību, bet šobrīd  nesaskaņo ziņojumu, jo ir 

sekojoši precizējumi un iebildumi. 

1. Kopējais valsts līdzfinansējums pašvaldībām 2018. gadā pēc MK 

rīkojuma Nr.73 izpildes - 296 804 EUR. Ņemot vērā valsts budžeta 

līdzfinansējuma apmēru, lai segtu pašvaldības faktiskos izdevumus 

pilnā apmērā būtu jāpalielina finansējums aptuveni 3 reizes un kopējā 

valsts dotācija pašvaldībām būtu ap 900 000 EUR. 

VARAM ir izteikusi priekšlikumu, par atskurbšanas pakalpojuma 

sniegtām izmaksām, segt no akcīzes nodokļa alkoholiskajiem 

dzērieniem, kas būtu 0,15% no akcīzes nodokļa ieņēmumiem (Valsts 

ieņēmuma dienesta dati - 2018.gadā akcīzes nodokļa ieņēmumi 241 

971 000 EUR), kas veido 362 957 EUR.  

Salīdzinot piedāvāto priekšlikumu ar 2018. gada izpildi kopējā valsts 

dotācija pašvaldībām būtu lielāka par 66 153 EUR, bet nav skaidri 

definēts kā tiks sadalīts 0,15 % no piešķirtā finansējuma pa pašvaldībām 

(līdzšinējā piešķiršanas finansējumu kārtība - 15 EUR par katru 

atskurbšanas telpā ievietoto personu sedz tikai daļēji pašvaldības 

izmaksas). Mainot tikai finansēšanas avotu un piešķiršanas kārtību 

kopējais finansējums, ko saņem pašvaldība būtiski nemainās. LPS 

uzskata, ka risinot problēmu kompleksi, nākotnē pakalpojuma izmaksas  

100% apmērā  ir jākompensē no valsts budžeta līdzekļiem atbilstoši 

to reālajām izmaksām (pakalpojums tiek sniegts personai, kura atrodas 
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alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē, neatkarīgi no tās deklarētās 

dzīvesvietas). 

Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta otrajā daļā noteikts, ka 

starptautiskajos līgumos, likumos vai Ministru kabineta noteikumos 

paredzētajos gadījumos un kārtībā atsevišķu autonomo funkciju 

īstenošanā un finansēšanā piedalās valsts (Ziņojumā ir norāde, ka Latvija 

jau ir uzņēmusies starptautiskās un nacionālās saistības nodrošināt 

tiesības uz veselību un radīt šo tiesību uzraudzības mehānismu, kam 

nepieciešami resursi),   būtu nepieciešams ar normatīvu aktu noteikt 

kārtību, kā pašvaldībām tiek piešķirts finansējums atskurbināšanas 

pakalpojumu nodrošināšanai.  

2. LPS uztur savu priekšlikumu, ka atskurināšanas pakalpojumu 

sniegšanu  jāsaglabā kā pašvaldību brīvprātīgā funkciju.“. 

 

LPS uzskata, ka saskaņošanas sanāksmē par ziņojumu ir vēlreiz jāizdiskutē 

nozaru kompetence atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanā. Pievienojam 

Ventspils domes un Ogres novada domes atzinumus par ziņojumu.  

 

 

Pielikumā: 

Ventspils domes vēstule: 3 lpp. 

Ogres novada domes vēstule: 3 lpp. 

 

 

 

Priekšsēdis (paraksts*) Gints Kaminskis  

 

 

 
Ivita Peipiņa 67508563 

ivita.peipina@lps.lv  
 

 

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