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Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi plāna projektu “Plāns 
minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2018.–2020. gadam” 
(turpmāk – plāns), kopumā atbalsta nepieciešamību veikt izmaiņas sistēmā, 
tomēr plānā piedāvātie pasākumi ieviešami ar šādiem nosacījumiem: 
1. Lai veicinātu līdzvērtīgāka atbalsta nodrošināšanu iedzīvotajiem visā 

Latvijas teritorijā, plāns piedāvā noteikt valstī vienotu maznodrošinātai 
personai atbilstošu ienākuma līmeni, kas atbilst divkāršam trūcīgai 
personai atbilstošam ienākuma līmenim, t. i., atbilstoši šobrīd plānā 
piedāvātajam – 376 eiro. Piedāvātais ienākumu līmenis ir augstāks nekā: 
1.1. personas, kas saņem minimālo algu, ienākumi pēc nodokļu 

ieturējumiem; 
1.2.  vidējā vecuma pensija – atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes 

datiem 2016. gada 4. ceturksnī ikmēneša izmaksāto vecuma pensiju 
vidējais apmērs bija 283,54 eiro, no jauna piešķirto mēneša vecuma 
pensiju vidējais piešķirtais apmērs 319,35 eiro.  

 
Aicinām minimālo vecuma pensiju noteikt vienādu ar maznodrošinātā statusu. 
 
Līdzfinansējums SPSPL, 13. pants 
(11) Valsts sniedz atbalstu pašvaldībām garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta un dzīvokļa 
pabalsta izmaksu nodrošināšanai iedzīvotājiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likumā 
piešķirtajiem līdzekļiem. Garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta un dzīvokļa pabalsta 
izmaksu nodrošināšanai nepieciešamos valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas nosacījumus un 
kārtību nosaka Ministru kabinets. 
 

SPSPL 33. panta pirmā daļa paredz, ka Ministru kabinets nosaka 
ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, kas 
sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi pamatvajadzību 
nodrošināšanai un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša 
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persona tiek atzīta par trūcīgu, un kārtību, kādā ģimene (persona) tiek 
atzīta par trūcīgu. 

Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sestā daļa 
nosaka, ka par maznodrošinātu atzīstama persona, kuras ienākumi un 
materiālais stāvoklis nepārsniedz attiecīgās pašvaldības domes noteikto 
līmeni, kas savukārt nedrīkst būt zemāks par trūcīgas personas ienākumu un 
materiālā stāvokļa līmeni, kādu, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumu, noteicis Ministru kabinets.  
 Iemesls mainīt līdzšinējo kārtību ir līdzvērtīgāka atbalsta 
nodrošināšana, kas acīmredzot paredz kaut kāda minimālā pakalpojuma groza 
noteikšanu maznodrošinātām personām. Kāds tas ir plānots atbilstoši Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 32. panta noteiktajam, ka sociālās 
palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu trūcīgām, maznodrošinātām 
un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), lai nodrošinātu to 
pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas 
situācijas uzlabošanā. 
 
Ietekmes uz pašvaldību budžetu aprēķins? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
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