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Labklājības ministrijai 
 

 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta 
noteikumos Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 
2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu””, jo ir šādi iebildumi. 

LPS nepiekrīt Labklājības ministrijas optimistiskajām prognozēm 
attiecībā uz trūcīgo personu skaita samazināšanos un uzskata, ka ministrija 
nav pietiekami pamatoti izvērtējusi un aprēķinājusi šo grozījumu ietekmi uz 
pašvaldību budžeta izdevumiem. Veicot šādus grozījumus, valdībai ir 
jāparedz kompensācija pašvaldībām. LPS kategoriski iebilst pret to, ka 
valdība savu ar pašvaldībām nesaskaņoto deklarāciju izpildi iecerējusi realizēt 
nevis par valsts, bet pašvaldību budžeta līdzekļiem, jo šo noteikumu projekta 
anotācijas ievadā rakstīts:  

“Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”” (turpmāk – noteikumu 
projekts) izstrādāts, pamatojoties uz Deklarācijas par Laimdotas 
Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību uzdevumu 
Labklājības ministrijai turpināt nevienlīdzības mazināšanu (VD 
14. punkts), kas ir turpinājums Deklarācijas par Valda Dombrovska 
vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību un Valdības rīcības plāna 
(apstiprināts ar MK 16.02.2012. rīkojumu Nr. 84 “Par Valdības rīcības 
plānu Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta 
iecerēto darbību īstenošanai”) uzdevumam: “īstenot sociālās palīdzības 
sistēmas reformu, pakāpeniski pārejot no pasīvās jeb pabalstu sociālās 
palīdzības sistēmas uz aktīvo jeb klientu motivējošo un savas situācijas 
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uzlabošanā iesaistīto sistēmu, lai ar pieejamajiem resursiem nodrošinātu 
iespējami lielāku pievienoto vērtību klientiem un sabiedrībai kopumā”. 

Pielikumā nosūtām tabulu ar LPS priekšlikumiem un iebildumiem par 
konkrētiem noteikumu projekta punktiem. 
 
Pielikumā: LPS priekšlikumu un iebildumu tabula, 8 lpp. 
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Silvija Šimfa, Padomniece sociālajos un veselības jautājumos  
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