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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”” (turpmāk – noteikumi), jo 
ir šādi iebildumi: 
1. Protokollēmuma 2. punktā jāparedz, ka izmaiņu un papildinājumu 

ieviešana pašvaldību sociālās palīdzības informatīvajās sistēmās SOPA un 
LIETIS tiek segta no valsts budžeta 100% apmērā. 

2. Anotācija: 
2.1.  I daļas 2. punkta 3. un 4. apakšpunktā (2. lpp.) dota atsauce uz Valsts 

kontroles secinājumiem, ka sociālo dienestu darbinieki neizprot 
terminu “vērtspapīri”, un aicinājums veidot vienotu izpratni par šo 
terminu. Lai veidotu vienotu izpratni, aicinām anotācijā definēt šo 
terminu. 

2.2.  III daļas 6.2. punktā paredzēt datu apmaiņas salāgošanu ar Valsts 
ieņēmuma dienesta (4. pielikuma 2. punktā minētie ienākumi – 
pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, kas ir 
atmaksātas, un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa saskaņā ar gada 
ienākumu deklarāciju) un Nodarbinātības valsts aģentūras (deklarācijas 
3. punkts – reģistrēts NVA) datubāzi, kā arī precizēt darba apjomu un 
izmaksas. 

3. Ministru kabineta noteikumi: 
3.1.  pēc termina “vērtspapīri” definēšanas (atzinuma 2.1. punkts) 
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3.1.1. LPS aicina izvērtēt nepieciešamību noteikumu 
19.5. apakšpunktā svītrot vārdus “un akcijas”;  

3.1.2. iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija) 
(1. pielikums) papildināt ar sadaļu, kurā tiek norādīti mājsaimes 
locekļiem piederošie vērtspapīri, ņemot vērā, ka no tiem var gūt 
vai pārskatāmā periodā tiks gūti ienākumi. 

3.2.  Ņemot vērā, ka klientiem nav un netiks nodrošināta pieeja sociālo 
dienestu informatīvajām sistēmām un klientiem nebūs iespēja 
deklarāciju aizpildīt sistēmā, lūdzam noteikumu 1.2. punktu izteikt 
šādā redakcijā:  
“5. Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, iesniedzējs 
pašvaldības sociālajā dienestā iesniedz pašrocīgi aizpildītu un 
parakstītu iztikas līdzekļu deklarāciju (1. pielikums) (turpmāk – 
deklarācija) vai sociālā dienesta sociālā darba speciālists pēc 
iesniedzēja ienākumus un materiālos resursus apliecinošu dokumentu 
saņemšanas, pamatojoties uz iesniedzēja sniegto informāciju, 
iesniegtajiem dokumentiem un pašvaldības informācijas sistēmā par 
iesniedzēju un viņa ģimenes locekļiem pieejamo informāciju no valsts 
un pašvaldības datu reģistriem, elektroniski aizpilda deklarāciju, to 
izdrukā un iesniedzējs paraksta.” 

3.3. Iebilstam pret noteikumu 1.3. punktā paredzētajiem grozījumiem 
10.¹ punktā, jo: 

3.3.1. tie radīs nevienlīdzīgu attieksmi pret klientiem, kuri pilnībā 
atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam, un klientiem, kuri 
neatbilst kādam noteikumu kritērijam,  

3.3.2. pašlaik spēkā esošo noteikumu nr. 299 9. punktā ir precīzi 
noteikts periods, no kura tiek piešķirts trūcīgas personas statuss, 

3.3.3. tie ir pretrunā ar 13.1. punkta redakciju, kas nosaka, ka 
iztikas līdzekļu deklarācijā jāņem vērā ienākumi par pēdējiem 
pilniem trim kalendāra mēnešiem. Ja klientam tiek vērtēti 
ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem, tad, piemēram, oktobrī 
vērtē par jūliju, augustu, septembri, bet, piešķirot statusu 
novembrī, rodas situācija, ka oktobris vispār netiek vērtēts. 

3.4.  Lūdzam 13.³ punktā vārdus “dzīvesvietas nodrošināšanai” aizstāt ar 
vārdiem “mājokļa iegādei”.  

3.5. Lūdzam noteikumu 1.6. punktu izteikt šādā redakcijā: 
“17. Pašvaldība saistošajos noteikumos var noteikt ikmēneša 
kredītmaksājuma apmēru līdz valstī noteiktās minimālās mēneša darba 
algas apmēram vienīgajam mājoklim, par kuru pašvaldības sociālais 
dienests samazina šo noteikumu 13.2 punktā minēto ģimenes 
(personas) kopējo vidējo ienākumu summu mēnesī.”. 

3.6. Iebilstam pret 1.7. un 1.8. punktā piedāvātajiem grozījumiem. 
Aicinām saglabāt spēkā esošo MK noteikumu nr. 299 19. punkta 19.1. 
un 19.4. apakšpunktu redakciju. 
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3.7.  Lūdzam skaidrot, kādu izziņu izsniegs VID atbilstoši 1.9. punktā 
piedāvātajiem grozījumiem, ja saimnieciskās darbības veicēji 
ienākumu deklarāciju par veikto saimniecisko darbību iesniedz 
nākamā kalendārā gada pirmajā ceturksnī, un attiecīgi precizēt 
noteikumus. 

3.8.  Lūdzam izteikt noteikumu 1.10. punktu šādā redakcijā: 
“19.6. skaidras naudas līdzekļu uzkrājums un naudas līdzekļu 
uzkrājums kredītiestādē, kas veidojies no ienākumiem vai kontā 
saņemtajiem maksājumiem pirms pārskata perioda un kas deklarācijas 
iesniegšanas dienā pārskata perioda beigās nepārsniedz 128,06 euro 
ģimenei (personai). Papildus aicinām noteikumos vai anotācijā 
definēt, kas ir naudas līdzekļu uzkrājums, piedāvājam šādu redakciju: 
“Par naudas līdzekļu uzkrājumu šo noteikumu izpratnē ir uzskatāms 
klienta apzināti veidotais naudas līdzekļu uzkrājums kredītiestādes 
krājkontā un/vai naudas līdzekļu atlikums kredītiestādes kontā, kurš 
par iepriekšējo trīs mēnešu periodu ir lielāks nekā deklarācijā 
aprēķinātie personas vidējie ienākumi mēnesī.”  

3.9. Noteikumu 1. pielikums “Iztikas līdzekļu deklarācija”: 
3.9.1. ņemot vērā noteikumu nr. 299 3. un 4. punktā noteikto, nav 

nepieciešams dublēt prasības klientam, aicinām svītrot pirmo 
rindkopu; 

3.9.2. jāprecizē deklarācijas 3. punkta prasība norādīt personas 
reģistrēšanās datumu Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA): nav 
saprotams, kādēļ (pamatojums) un kurš datums jānorāda klientam, 
kas vairākus gadus ir NVA uzskaitē (iespējams, ar 
pārtraukumiem) un darbu līdz šim nav atradis. 

3.9.3. Ņemot vērā, ka tiesību akts neuzliek ierobežojumus ne 
izgatavošanas gadam, ne izmantošanas veidam, nav saprotama 
deklarācijas 7. punktā noteiktā prasība uzrādīt klientam piederošā 
motorizētā transportlīdzekļa izgatavošanas gadu un izmantošanas 
veidu,  

3.9.4. ņemot vērā, ka sociālajiem dienestiem šāda informācija 
netiek sniegta, aicinām deklarācijā tekstu “.. atļauju sociālajam 
dienestam pieprasīt ziņas par maniem noguldījumiem un 
depozītiem kredītiestādēs” aizstāt ar tekstu “atļauju sociālajam 
dienesta pieprasīt ziņas par kontu esamību kredītiestādē”. Aicinām 
arī apsvērt iespēju izstrādāt vienotu iesniegumu (noteikumu 
nr. 299 3. un 4. punkts), jo šāda piekrišana būtu saņemama no 
visiem pilngadīgajiem ģimenes locekļiem un līdz ar citu 
informāciju iestrādājama iesniegumā, kuru visi paraksta, 

3.9.5. piedāvājam deklarācijas nobeigumā tekstu ar zvaigznīti 
izteikt šādā redakcijā: “Deklarācijā sniegtā informācija ir 
konfidenciāla, un uz attiecas likuma “Par sociālo drošību” 
16. pantā minētās prasības.” 
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3.10. Noteikumu 2. pielikums “Ģimenes (personas) apsekošana 
dzīvesvietā”: aicinām izvērtēt šādas veidlapas izveidošanu 
informatīvajā sistēmā un tās saturu, ņemot vērā, ka apsekošanas 
veidlapa (atbilstoši LM metodiskajiem ieteikumiem un 
uzstādījumiem) sociālā darba speciālistiem ir pilnībā jāaizpilda 
apsekošanas laikā dzīvesvietā: 

3.10.1. kur klientam tā ir arī jāparaksta, 
3.10.2. var nebūt pieejama precīza informācija par mājokļa 

piederību, deklarētajām personām, maksājumu parādiem, 
3.10.3. tikai pirmreizējā apsekošanā nepieciešams iegūt visu 

veidlapā prasīto informāciju. 
3.11. Noteikumu 4. pielikums “Ienākumu veidu klasifikators”: 

3.11.1. atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ģimenes 
valsts pabalsts tiek ņemts vērā, izvērtējot ģimenes ienākumus, 

3.11.2. 2. punktā iekļautie ienākumu veidi “pārmaksātās valsts 
sociālās apdrošināšanas iemaksas, kas ir atmaksātas; IIN atmaksa 
saskaņā ar gada ienākumu deklarāciju un citas personas sniegtais 
materiālais atbalsts” būtu iekļaujami 4. pielikuma 1. punktā. 

3.12. Ņemot vērā, ka tiesības uz sociālo palīdzību ir personai (ģimenei), 
kurai nav resursu pamatvajadzību (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības 
aprūpe, obligātā izglītība) nodrošināšanai, bet gadījumā, ja šādi resursi 
ir, tad klienta pienākums ir tos izmantot pirmām kārtām un īpašums 
tiek uzskatīts par resursu savu pamatvajadzību nodrošināšanai, 
piedāvājam papildināt noteikumus ar jaunu punktu (19.¹) šādā 
redakcijā:  
“19.¹ Trūcīgas personas (ģimenes) statuss netiek piešķirts, ja persona 
vai kāds no ģimenes locekļiem 12 mēnešu laikā pirms trūcīgas 
personas (ģimenes) statusa pieprasīšanas ir dāvinājusi(-is) savu 
nekustamo īpašumu citai personai.” 

3.13. Spēkā esošajā noteikumu redakcijā 14. punktā noteikts, ka “par 
ienākumiem šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi .. naudas līdzekļi, 
kas iegūti no labdarības fondiem, studējošā kredīts un sociālo 
kampaņu rezultātā gūtais materiālais labums”. Lūdzam anotācijā 
skaidrot, kas tiek saprasts ar sociālo kampaņu rezultātā gūto materiālo 
labumu. 

 
Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
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1093 
Ilze Rudzīte, padomniece veselības un sociālajos jautājumos  
67508531, ilze.rudzite@lps.lv 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


