
LPSAIA 
 

Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvienības 
domes sēde 

 
Protokols nr. 2 

 
 
15. 04. 2008.                                                                              Skrīveros         
         
Sēdē piedalījās :  
S.Šimfa – LPS padomniece; M.Upmale – pansionāts „Jaunā muiža”; 
T.Rusmane – pansionāts „Valmiera”; S.Fiļīpova – pansionāts”Urga”; 
A.Turnele – pansionāts „Ābeles”; P.Jansons – SAC „Ziedugravas”; 
I.Černavska – PASAM „Gauja; A.Šteinbergs – pansionāts „Madliena”; 
I.Lībere - Lubānas VSAC; A.Kukitis – pansionāts „Lauciena”; E.Lasmane – 
pansionāts „Rokaiži; A.Stumbre – pansionāts „Venta”; I.G.Paegle – 
pansionāts „Cīrulīši”; H.Bužinskis – SAC „Ezerkrasti”; V.Neilands – 
pansionāts „Rauda”; R.Dz. Ozoliņa – pansionāts „Madona”; I.Juška – 
Barkavas pagasta pansionāts. 
 
 
Sēdi vadīja :  
A.Šteinbergs – Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvienības 
(LPSAIA) priekšsēdētājs, pansionāts „Madliena”. 
 
Sēdi protokolēja : T.Rusmane, pansionāts „Valmiera”. 
 
Darba kārtībā : 

1. Par izmaiņām pašvaldību finanšu izlīdzināšanā 2010.gadā. 
2. Par aprūpes izmaksām uz vienu klientu. 
3. Par jaunu biedru iesaistīšanu LPSAIA 
4. Informācija par LPSAIA paveikto. 
5. Dažādi jautājumi. 
  

1.jautājums 
Par izmaiņām pašvaldību finanšu izlīdzināšanā 2010.gadā 

 
1. LPSAIA priekšsēdētājs A.Šteinbergs  iepazīstina klātesošos ar kārtību 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanā kāda būs pēc 2010.gada - paredzētais 
finansējums ilgstošas sociālās aprūpes institūcijām par klientiem, kuri 
ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās ievietoti līdz 1998.gada 
1.janvārim, pēc Labklājības Ministrijas veiktajiem aprēķiniem par 
viena klienta finansējumu, turpmāk būs kā mērķdotācija. 
 

Dome nolēma :  
1.   Pieņemt zināšanai sniegto informāciju. 

 
 
 



 
2.jautājums 
Par aprūpes izmaksām uz vienu klientu. 
 

1. LPSAIA priekšsēdētājs A.Šteinbergs aicina klātesošos nopietnu 
uzmanību pievērst atskaišu sagatavošanai Sociālo pakalpojumu 
pārvaldei un aicina tajās atspoguļot visus naudas līdzekļus, kuri 
izlietoti ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas vajadzībām, lai 
Labklājības Ministrijas veiktie aprēķini mērķdotācijām atbilstu iestādes 
izmaksām. Analizējot 2006.gada pārskatu par klientu uzturmaksām 
pašvaldību ilgstošas aprūpes institūcijās, redzama liela diference starp 
iestāžu uzturmaksām. 

2. LPSAIA priekšsēdētājs A.Šteinbergs aicina institūciju vadītājus 
gatavot aprēķinus par prognozējamām klientu uzturmaksām ilgstošas 
sociālās aprūpes institūcijā pēc 2010.gada, lai savlaicīgi iepazīstinātu 
pakalpojuma saņēmējus ar izmaksām. 

 
Dome nolēma :  

1. Akceptēt saņemto informāciju un strādāt sagatavojot informāciju 
izmaksu aprēķiniem 

 
3.jautājums 
Par jaunu biedru iesaistīšanu LPSAIA 

 
1. Saņemts iesniegums no Cēsu pilsētas pansionāta „Cīrulīši” direktores 

Ingas Guntas Paeglītes. 
 
Dome nolēma :  

1. Pamatojoties uz LPSAIA nolikuma 6.2.3.punktu un saņemto Cēsu 
pilsētas pansionāta „Cīrulīši” direktores Ingas Guntas Paegles 
iesniegumu, pēc vienbalsīga domes balsojuma, Cēsu pilsētas 
pansionāts „Cīrulīši”, kuru pārstāv direktore, uzņemts LPSAIA biedru 
sastāvā. 

 
4.jautājums 
Informācija par LPSAIA paveikto 
 

1. LPSAIA priekšsēdētājs A.Šteinbergs domes locekļus informēja par 
LPSAIA valdes darbību. Iepazīstināja ar izskatītajiem jautājumiem 
valdes sēdēs  20.02.2008. un 19.03.2008.  

 
Dome nolēma :  

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju. 
 
5.jautājums 
Dažādi jautājumi 
 

1. Domes locekļi ierosina aktualizēt jautājumu par institūciju grupēšanu   
attiecīgi pēc sniegtā pakalpojuma veida, klientu skaita. 

2. LPS padomniece S.Šimfa aicina klātesošos sniegt priekšlikumus 
kādas amatpersonas aicināt uz nākošajām LPSAIA valdes sēdēm, lai 



risinātu jautājumus, kas aktuāli ilgstošas sociālās aprūpes 
institūcijām. 

3. Iepazīšanās ar Skrīveru SAC „Ziedugravas”. 
 
Dome nolēma :  

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju. 
 
 
 
Sēdi vadīja 
 

Alvars Šteinbergs

Sēdi protokolēja Teiksma Rusmane
 


