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VSS-867, 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 atkārtoti ir izvērtējusi un š.g. 
11. novembrī vēlreiz kopīgi ar LM atbildīgajām amatpersonām Sociālo un 
veselības jautājumu komitejā izdiskutējusi Ministru kabineta noteikumu 
projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos 
Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu””, un: 

 
1. Piekrīt, ka nepieciešams turpināt nevienlīdzības mazināšanu starp 

Latvijas iedzīvotājiem un celt labklājības līmeni valstī. 
2. Pašvaldības ir gatavas turpināt diskusiju un kopīgi ar ministrijas 

speciālistiem meklēt labākos risinājumus, kā Latvijā sociālās 
palīdzības saņēmējus motivēt iesaistīties algotā darbā, vēl vairāk – ir 
gatavas atbalstīt un pašas veidot sociālos uzņēmumus, lai 
nodarbinātu tās iedzīvotāju grupas, kas nevar atrast darbu pie 
uzņēmējiem. 

3. Bet nesaskaņo šos grozījumus, jo ir šādi iebildumi: 
3.1. Prasām pamatojumu, kas Ministru kabinetam deleģē noteikt 

papildu kritērijus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 5. panta 3. daļā noteiktajam, kas nav uzskatāmi par 
ienākumiem. 
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3.2. Ņemot vērā, ka trūcīgo personu skaits, pēc aptuvenām 

aplēsēm, 2015. gadā varētu nesamazināties vai nedaudz 
pieaugt salīdzinājumā ar 2013. gadu un valsts budžetā 
2015. gadam nav paredzēti līdzekļi šīs problēmas 
risinājumam, nav pamata noteikt obligātus kritērijus. Katra 
pašvaldība jau tagad izvērtē situāciju un nosaka papildu 
garantijas savā teritorijā dzīvojošajiem. 

 
Informējam, ka 09.09.2014. komiteja nolēma: 
1. Vēlreiz konceptuāli izteikt viedokli, ka garantētā minimālā ienākuma 
(GMI) pabalstam no pašvaldību pabalsta ir jākļūst par valsts pabalstu. 
2. Ja valsts līdzfinansē GMI pabalstu 50% apmērā, tad tā līmeni var 
paaugstināt. 
3. Ja valsts nelīdzfinansē GMI pabalstu 50% apmērā, tad GMI pabalsta 
apmēram ir jāpaliek pašreizējam – 49,80 eiro mēnesī vienai personai. 
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