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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 
Par informatīvo ziņojumu “Par bēgļu un personu ar 
alternatīvo statusu uzņemšanas un sociālekonomiskās 
iekļaušanas pasākumu ietekmi uz pašvaldību 
budžetiem” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi informatīvā ziņojuma 
“Par bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšanas un 
sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumu ietekmi uz pašvaldību budžetiem” 
(turpmāk – ziņojums) un protokollēmuma projektus, to atbilstību jau iepriekš 
LPS izteiktajam viedoklim un iebildumiem un nesaskaņo minēto dokumentu 
tālāku virzību. 

LPS iebilst pret LR Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 
3. punktā noteiktajiem kompensācijas pašvaldībām ierobežojumiem – Rīgas 
pašvaldībai kompensēt izdevumus par vienu personu ne vairāk kā 300 euro 
mēnesī, bet pārējām pašvaldībām kompensēt izdevumus par vienu personu ne 
vairāk kā 200 euro mēnesī, jo: 

- ierobežojumi noteikti pretrunā ar iepriekš panākto vienošanos par to, 
ka tiek kompensēti pašvaldību faktiskie izdevumi par bēgļu un personu ar 
alternatīvo statusu uzņemšanas sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumiem. 
Aprēķini par izdevumiem veikti provizoriski, faktiskie izdevumi nav zināmi, 
līdz ar to LPS nesaskata pamatu noteikt šādus ierobežojumus; 

- sociālo garantiju nodrošināšana bez vecāku gādības palikušajiem 
bērniem var pārsniegt minētos ierobežojumus (piemēram, nodrošināšana ar 
dzīvojamo platību pēc pilngadības sasniegšanas). 

LPS aicina svītrot protokollēmuma projekta 3. punkta pēdējo teikumu 
un izteikt 3. punktu šādā redakcijā: 

“3. Noteikt, ka pašvaldībām no valsts budžeta programmas “Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem” kompensējamas izmaksas, kas pašvaldībām 
faktiski radušās par šādiem bēgļu un personu ar alternatīvo statusu 
uzņemšanas un sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumiem: par faktiskajiem 
izdevumiem, kas pašvaldībām radušies, sniedzot sociālos pakalpojumus, 
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sociālo palīdzību un atbalstu, kas noteikti Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un attiecīgās pašvaldības 
saistošajos noteikumos, tajā skaitā kompensējot izmaksas par pabalstu 
garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļa pabalstu, 
ārpusģimenes aprūpi un sociālajām garantijām ārpusģimenes aprūpes laikā, kā 
arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, nodrošinot sabiedrisko kārtību un 
kompensējot izdevumus par sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanu, 
nodrošinot papildu atbalsta personālu pirmsskolas un vispārējās izglītības 
iestādēs.” 
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