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Sēdē piedalījās :  
L.Veldre – LM SAD Pensiju politikas nodaļas pārstāve 
G.Klauža – LM Sociālās aprūpes vecākā referente 
H.Bužinskis – SAC ”Ezerkrasti”; M.Upmale – pansionāts „Jaunā muiža”; T.Rusmane 
– pansionāts „Valmiera”; S.Fiļīpova – pansionāts”Urga”; A.Turnele – pansionāts 
„Ābeles”; A.Smagars – Slokas slimnīca; P.Jansons – SAC „Ziedugravas”; A.Kroģere 
– SAC „Zemgale”; A.Šteinbergs -  pansionāts „Madliena”. 
 
Sēdi vadīja :  
A.Šteinbergs – Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvienības (LPSAIA) 
priekšsēdētājs, pansionāts „Madliena”. 
 
Sēdi protokolēja : T.Rusmane – pansionāts „Valmiera”. 
 
Darba kārtībā : 

 Diskusija par piemaksām pie pensijām par darba stāžu personām, kuras saņem 
sociālās aprūpes pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas. 

 Aktuāli jautājumi. 
 
1.jautājums 
1.1.A.Šteinbergs iepazīstina ar esošo situāciju par piemaksām pie valsts pensijas par 
darba stāžu, no kurām netiek ieturēti 85% - netiek skaitīti kā klienta ienākumi un 
pārskaitīti sociālās aprūpes institūcijām, kurās klients saņem aprūpes pakalpojumu. 
Arī pārējie valdes locekļi pauž viedokli par negatīvām sekām, kuras rodas, ja netiek 
piemērots 85% ieskaitījums pašvaldību sociālās aprūpes institūcijai no visiem 
institūcijas klienta ienākumiem. 
1.2.LM SAD pārstāves informē, ka šīs piemaksas pie valsts vecuma pensijām netiks 
iekļautas vecuma pensijas sastāvā, bet tas neizslēdz iespēju šo piemaksu skaitīt kā 
klienta kopējos ienākumus, veicot izmaiņas likumdošanā.  
LM SAD pārstāves uzklausot valdes locekļu izteiktos viedokļus, problēmas, lūdz 
sagatavot vēlreiz rakstisku situācijas izklāstu iesniegšanai LM SAD un Saeimas 
Sociālo jautājumu komitejai. 
 
Valde nolēma :  
1.1.Atkārtoti sagatavot vēstuli ar situācijas izklāstu Labklājības Ministrijas SAD un 
Saeimas Sociālo jautājumu komitejai par izmaiņu nepieciešamību: 

1. Valsts pensiju likumā – piemaksu par darba stāžu pie vecuma pensijas 
skaitīt kā klienta kopējos ienākumus, no kuriem 85% tiek pārskaitīti 
pašvaldību ilgstošas sociālās aprūpes institūcijām, kurās klienti saņem 
sociālās aprūpes pakalpojumus  



2. Valsts sociālo pabalstu likumā - par transporta izdevumu kompensācijas 
nesaņemšanu invalīdiem, kuri saņem sociālās aprūpes pakalpojumus 
pašvaldību ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās. 

 
Aktuāli jautājumi. 
 
     Valdes locekļi ierosina uz nākošo valdes sēdi uzaicināt pārstāvjus no Latvijas 
Pašvaldību savienības, lai saņemtu informāciju par situāciju ilgstošas sociālās aprūpes 
jomā pēc reģionālās reformas. 
 
Valde nolēma: 
1. Uzaicināt pārstāvjus no LPS un valdes locekļiem sagatavot interesējošos 
jautājumus LPS pārstāvjiem. 
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