
LM un LPS sarunu darba kārtība 
2015. gada 14. maijs 

Skolas iela 28, Labklājības ministrija (6. stāva zāle) 
 
Laiks Tēma 

10:00–10:10 Labklājības ministra un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža 
uzrunas 

10:10–11:30 1. Pašvaldību loma iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanā, tai 
skaitā: 

• kopējais redzējums par galējās nabadzības formu 
mazināšanu (LM un LPS viedoklis, diskusija); 

• par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 
noteiktajiem mērķiem, statusa piešķiršanu un iespēju 
unificēt maznodrošinātas personas statusu, tā ietekme uz 
ģimenes (personas) tiesībām saņemt sociālo atbalstu (LM un 
LPS viedoklis, diskusija); 

• par vienotu dzīvokļa pabalsta principu noteikšanu 
normatīvajos aktos (LM un LPS viedoklis, diskusija); 

• par ģimenei (personai) piederošiem papildu īpašumiem un 
pašvaldību tiesībām noteikt ikmēneša kredītmaksājuma 
apmēru, par kuru samazina ģimenes (personas) vidējos 
ienākumus (LM un LPS viedoklis, diskusija); 

• garantētā minimālā ienākuma līmeņa ikgadējā pārskatīšana 
(līmenis 2016. gadā) (LM un LPS viedoklis, diskusija); 

• GMI un dzīvokļa pabalsta kompensēšana pašvaldībām (LPS 
un LM viedoklis, diskusija); 

• stingrāki nosacījumi līdzdarbības pasākumu izpildes 
kontrolei (LPS un LM viedoklis, diskusija); 

• iedzīvotāju, kuri ir saimnieciskās darbības veicēji, bet 
ilgstoši ar ļoti zemiem ienākumiem, ienākumu izvērtēšana 
(LPS un LM viedoklis, diskusija). 

Vienošanās par turpmākajām darbībām 

11:30–12:10 2. Informācija par LM plānotajiem pasākumiem Sociālā darba 
attīstības pamatnostādņu īstenošanā: 

• “Sociālo darbinieku vasaras skola 2015” un sociālo 
darbinieku konference š. g. septembrī (LM informācija); 

• LM līdzdalība un iesaiste studiju un studējošā kredītu 
dzēšanā sociālā darba speciālistiem no valsts budžeta 
līdzekļiem (LM informācija); 

• valsts budžeta līdzekļu piesaiste sociālā darba studiju 
programmām (LM informācija); 



• atalgojuma sistēma sociālajiem darbiniekiem, jaunu funkciju 
vai pakalpojumu deleģēšanas pašvaldībām kārtība (tai skaitā 
laicīga informēšana, metodiskā vadība, apmācības, 
deleģēšana atbilstoši kompetencei, speciālisti, faktisko 
izdevumu segšana (LPS viedoklis, LM informācija par plāniem 
Sociālā darba attīstības pamatnostādņu ietvarā). 

Diskusijas, vienošanās par turpmākajām darbībām 

12:10–12:20 3. Pašvaldību sociālajiem dienestiem nepieciešamā un 
nodrošinātā pieeja valsts informācijas sistēmām. Nepieciešamie 
uzlabojumi. 

LPS viedoklis, diskusijas, vienošanās par turpmākajām darbībām 
12.20–12:40 Kafijas pauze 

12:40–13:20 4. Aktualitātes ārpusģimenes aprūpes jomā: 

• ārpusģimenes aprūpes sistēmas pašnovērtējums pašvaldībā 
(LM informācija); 

• vienota institūcija, kas veic aizbildņu un audžuģimeņu 
apmācību (LPS viedoklis); 

• deinstitucionalizācijas process, t. sk. bērnu sociālās aprūpes 
iestāžu deinstitucionalizācija. Plānotais valsts sociālās 
aprūpes iestāžu izvietojuma plāns (LPS viedoklis). 

LM un LPS viedoklis, diskusijas, vienošanās par turpmākajām darbībām 
13:20–13:40 5. Par Ministru kabineta 18.03.2014. noteikumu nr. 142 

“Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas 
kārtību un apmēru” izpildi. 

LPS viedoklis, priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos, diskusija, 
vienošanās 

13:40–13:50 6. Minimālās algas paaugstināšanas 2016. gadā kompensēšana 
pašvaldībām. 

LPS viedoklis, tai skaitā par ieņēmumu un izdevumu ietekmi, LM viedoklis, 
kopīga viedokļa formulēšana jautājuma izvirzīšanai MK un LPS sarunām 

13:50–14:00 
 

7. Par darba stundu samazinājumu algotajos pagaidu 
sabiedriskajos darbos. 

LPS viedoklis, diskusija, vienošanās par turpmākajām darbībām 

14:00–14:10 Sarunu noslēgums. 
Pieņemto vienošanos un lēmumu apkopojums 

 


