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Iekšlietu ministrijai 

Par likumprojektu  
“Grozījumi Patvēruma likumā” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
likumprojektu “Grozījumi Patvēruma likumā”, jo ir šādi iebildumi. 

1. Iebilstam pret grozījumiem likumprojekta 52. pantā, kas paredz 
alternatīvo statusu ieguvušai personai termiņuzturēšanas atļauju pagarināt no 
viena gada uz pieciem gadiem. Neapšaubāmi tas atvieglos administratīvo 
slogu valsts iestādēm un daļēji tranzītbēgļiem, bet vienlaikus apgrūtina 
pašvaldību budžetus ar papildu izdevumiem. 
           Nav izskatītas iespējas atņemt šīm personām tiesības uz pabalstu 
saņemšanu gadījumos, kad tās nestājas darba meklētāju uzskaitē vai atsakās 
no piedāvātām vakancēm. 
           2. Iebilstam pret grozījumiem likuma 53. panta (2) daļā, kas nosaka, ka 
bēglim ir tiesības saņemt pabalstu 10 mēnešus un personai, kurai piešķirts 
alternatīvais statuss, – septiņus mēnešus. Paredzētais vienreizējais finansiālais 
atbalsts, kas apmēra ziņā līdzvērtīgs divu mēnešu uzturēšanas pabalstam 
(Ministru kabineta noteikumi nr. 457), varētu atvieglot personai vai ģimenei 
segt pirmo īres iemaksu tikai atsevišķos gadījumos. Nav pieļaujama valsts 
atbalsta samazināšana par diviem mēnešiem, jo pastāv reāls risks, ka tik īsā 
laikā personas neuzsāks darba attiecības un šādos gadījumos pašvaldības būs 
spiestas sniegt finansiālu atbalstu 2 mēnešus agrāk.  

3. LPS uzskata, ka šie grozījumi likumā nerisinās kopējo problēmu – 
šo personu integrāciju sabiedrībā. Ar valsts noteikto pabalsta apmēru persona 
ar bēgļa vai alternatīvo statusu nevarēs nodrošināt ne veselības aprūpi, ne 
izglītības ieguvi, ne atrisināt pārējās savas pamatvajadzības – ēdienu, apģērbu 
utt. Tāpat, ņemot vērā šo personu grupu specifiskās integrācijas problēmas, 
pastāv risks, ka vienreizējais pabalsts netiks izlietots paredzētajam mērķim – 
īres dzīvokļa pirmās iemaksas veikšanai. Līdzšinējā pieredze rāda, ka 
integrācijas procesu apgrūtina mērķa grupas iespējas nopelnīt iztikas 
līdzekļus, lai apmierinātu pamatvajadzības. Papildus tam, ka integrācija darba 
tirgū notiek lēni, mērķa grupai nav drošības tīkla, ko pamatiedzīvotājiem 
veido draugi, kaimiņi, paziņas un radinieki, kuri var atbalstīt ar dažādu veidu 
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resursiem. Līdz ar to, lai sasniegtu integrācijas mērķi, materiālajam atbalstam 
ir liela nozīme. Pašvaldības no savas puses var papildus atbalstīt mērķa grupu, 
nodrošinot dažādus sociālos pakalpojumus un citu veidu atbalstu. Līdz ar to 
uzskatām, ka jāpalielina pabalsta apmērs, tādējādi uzlabojot mērķa grupas 
materiālo situāciju. 

Ņemot vērā augstākminēto, Latvijas Pašvaldību savienība neatbalsta 
šī normatīvā akta tālāku virzību . 
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