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Ekonomikas ministrijai 

 
 
Par Ministru kabineta 2015. gada 
2. decembra rīkojuma nr. 759 “Rīcības plāns 
personu, kurām nepieciešama starptautiskā 
aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai 
Latvijā” izpildi 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
Ministru kabineta 2015. gada 2. decembra rīkojuma nr. 759 “Rīcības plāns 
personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un 
uzņemšanai Latvijā”, jo ir šādi iebildumi: 

1. Ziņojuma 1.2. sadaļā “Valsts sniegtais sociālekonomiskais pamata 
atbalsts” priekšpēdējā rindkopā tiek norādīts, ka “Pabalsts tiks 
izmaksāts 12 mēnešus pēc bēgļa statusa iegūšanas vai 9 mēnešus pēc 
alternatīvā statusa iegūšanas, līdz brīdim, kad personai zūd pabalsta 
izmaksāšanas pamats atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 22. aprīļa 
noteikumu nr. 210 “Noteikumi par pabalstu bēglim un personai, kurai 
piešķirts alternatīvais statuss”” prasībām, piemēram, persona gūst 
ienākumus, kas pārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša darba algu. 
Vēršam uzmanību uz to, ka pēc divpadsmit mēnešiem valsts pārtrauc 
maksāt ikmēneša pabalstus patvēruma meklētājiem. Ja divpadsmit 
mēnešu laikā patvēruma meklētājs nav spējis integrēties sabiedrībā, t. i, 
nav atradis ne darbu, ne mājokli, kā arī nav iemācījies valsts valodu, tad 
šāda persona turpmāk pielīdzināma Latvijas iedzīvotājam, kurš ir 
tiesīgs saņemt visu veidu likumdošanā noteiktos pabalstus, kas radīs 
pašvaldībās papildu izdevumus. Rīcības plānā ir norāde, ka finansējuma 
avots pašvaldību izdevumu kompensācijai plānots no valsts budžeta 
programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, taču nav noteikts šī 
finansējuma kopapjoms, kā arī ietekme uz valsts un pašvaldību 
budžetu. 
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2. Lūdzam precizēt 1.3. sadaļā lietoto terminu “dzīvošanai derīgas telpas”, 
jo saskaņā ar Īres likumu (282) valsts nav noteikusi Ministru kabineta 
noteikumos paredzētās būvniecības un higiēnas prasības, līdz ar to nav 
saprotams, par kurām telpām ir sagatavots šis ziņojums. 

3. Ziņojuma 1.3. sadaļā ir norādīts, ka palīdzību personai sniedz tā 
pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā attiecīgā persona 
deklarējusi savu dzīvesvietu. Vēršam jūsu uzmanību ur to, ka vairākas 
pašvaldības (Rīga, Jelgava) ir noteikušas, ka palīdzību personai sniedz 
tikai pēc 5 gadu deklarēšanās attiecīgajā teritorijā, vienlaicīgi lūdzam 
precizēt, vai visos gadījumos bēglis atbilst maznodrošinātām personām, 
kas ir pamats palīdzības sniegšanai pašvaldībās. 

4. Nav saprotama ideja – ko dos īstermiņa aizdevums 300 personām 
200 EUR apmērā, tādējādi uzskatām, ka piedāvātais risinājums, kas 
definēts kā vienīgais reālais atbalsts, vajadzīgo rezultātu nesasniegs. 

5. Lūdzam definēt terminu “mazcenas īres dzīvesvietas” un kādā mērā 
dzīvokļi ar zemāku labiekārtotību atbilst bēgļu prasībām. 

6. LPS ir vairākkārt norādījusi, ka sociālos pabalstus pašvaldības, 
iespējams, varēs sniegt tikai pēc līgumu noslēgšanas par visu faktisko 
pašvaldību izdevumu pēcfinansēšanu, kas saistīti ar bēgļu un patvēruma 
meklētāju uzņemšanu.  

7. Ņemot vērā augstāk minēto, LPS neatbalsta informatīvo ziņojumu, jo 
tas pēc būtības problēmu nerisina, bet no valsts atbildības pārliek uz 
pašvaldības kompetenci. 
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