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Labklājības ministrijai 
 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu 

"Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. 

novembra noteikumos Nr. 727 "Darbības 

programmas "Pārtikas un pamata materiālās 

palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 

2014.-2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas 

noteikumi"" 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo Ministru 

kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 

25.novembra noteikumos Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata 

materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada 

plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi"" (Noteikumi) tālāku virzību.  

LPS konceptuāli atbalsta nepieciešamību paplašināt personu loku, kas ir 

tiesīgas saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (Fonds) 

atbalstu, tomēr LPS iebilst pret to, ka tiek ieviests papildu līmenis fonda 

atbalsta saņemšanai, t.i., tiek noteikts, ka “atbalstu tiesīga saņemt ģimene 

(persona), kuras vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 188 

euro un kurai pašvaldības sociālais dienests ir izsniedzis rakstisku izziņu, kas 

apliecina, ka ģimene (persona) ir atzīta par maznodrošinātu; šajā gadījumā izziņā 

papildus norāda, ka tā izsniegta fonda atbalsta saņemšanai”. 

Likuma Par palīdzību dzīvokļa jautājuma 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. Personai, kura atzīta par 

maznodrošinātu personu, tiek izsniegta šo statusu apliecinoša izziņa”. Minētā 

izziņa ir par pamatu daudz plašāku atvieglojumu un atbalsta saņemšanai 

(nekustamā īpašuma nodokļa atlaide, palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, 

valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība u.c.), nekā tikai Fonda atbalsts. Tādejādi, 

izdarot izziņā Noteikumos minēto atzīmi, nepamatoti tiek sašaurināts izziņas 

pielietojums vai ir jāizsniedz papildu izziņa par atbilstību tieši Fonda atbalsta 

saņemšanai. 

Pašvaldības norādījušas, ka šāda atsevišķa izziņa un atsevišķs līmenis rada 

administratīvo slogu. Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 
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“Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu” 3.punkts nosaka, ka “ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes 

(personas) statusam pašvaldības sociālais dienests novērtē pēc iesnieguma 

saņemšanas par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu”, tāds pats pamats ir 

atbilstības maznodrošinātas personas statusam izvērtēšanai, līdz ar to nav 

skaidrs, kāds būs pamats, lai veiktu atbilstības izvērtēšanu Fonda atbalstam. 

Pašvaldības ne visām personām, kuru ienākumu līmenis ir piedāvātais 188 

euro, ir izsniegusi vai izsniegs izziņu par atbilstību maznodrošinātas personas 

statusam - 2016. gadā 35 pašvaldībās maznodrošinātas personas ienākumu 

līmenis bija vienāds vai zemāks par 185 euro, kā arī ienākumu līmenis var būt 

diferencēts atkarībā no sociālās grupas (pensijas vecuma persona, ģimene ar 

bērniem, darbspējīga persona u.c.). Attiecīgi nepieciešams papildināt anotāciju, 

norādot Noteikumu ietekmi uz administratīvo slogu un administratīvo izmaksu 

monetāru novērtējumu. 

Noteikumu 4.2 punkts paredz, ka “pašvaldības sociālais dienests šo 

noteikumu 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. apakšpunktā minētajā izziņā norāda izziņas 

izsniegšanas datumu un numuru, derīguma termiņu (ja tāds noteikts), kā arī 

katra ģimenes locekļa (personas) vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzimšanas 

gadu, mēnesi, datumu (ja tas nav redzams personas kodā)”. Norādām, ka izziņas 

par atbilstību trūcīgas personas (ģimenes) statusam saturs ir noteikts Ministru 

kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai 

atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”. Analoģisks saturs ir arī 

pašvaldību izsniegtajām izziņām par atbilstību maznodrošinātas personas 

statusam. 

Noteikumu anotācijā (6. lpp.) minēts, ka noteikumu projektā paredzēts, ka 

pašvaldības brīvprātīgi var izmantot iespēju noteikt labvēlīgākus nosacījumus 

savu iedzīvotāju atbalstam ar pārtiku un ģimeņu ar bērniem atbalstam ar pamata 

materiālās palīdzības precēm. Minētais nosacījums ir pretrunā Fonda 

izteiktajiem argumentiem, kāpēc Fonda atbalsta saņemšanai nevar tikt izmantots 

pašvaldības noteiktais maznodrošinātas personas ienākumu līmenis, kā arī no 

normas izriet, ka iedzīvotāji ar vienādu materiālo situāciju tiks nostādīti 

nevienlīdzīgā situācijā, līdz ar to neatrisina anotācijā (5. lpp.) minēto 

nepieciešamību piemērot vienlīdzīgus nosacījumus Fonda atbalsta saņemšanai. 

Tāpat nav skaidrs, kā tiks risināta iepriekšējā rindkopā minētā situācija, kad 

maznodrošinātas personas ienākumu līmenis ir zemāks par 188 euro. 

Ņemot vērā LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas 2017. gada 

11.oktobra sēdes, kurā piedalījās arī Fonda vadība, lēmumu, to, ka Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 32. pantā kā tiesīgas saņemt 

palīdzību ir minētas arī maznodrošinātās ģimenes (personas), lai izvairītos no 

papildus administratīvā sloga, LPS piedāvā šādus risinājumu variantus: 

1) palielināt izdalāmo komplektu skaitu - komplektus dalīt katru mēnesi, 

tādejādi tieši vistrūcīgākajām personām tie būtu pieejami  katru mēnesi; 

2) piešķirt atbalstu gan trūcīgai, gan maznodrošinātai ģimenei (personai), 

balstoties tikai uz noteikto statusu un neierobežojot ienākumu līmeni; 

3) sniegt atbalstu maznodrošinātām ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni; 
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4) sniegt atbalstu jau šobrīd identificējamām 

maznodrošinātām sociālajām grupām (piemēram, daudzbērnu ģimenes, 

personas ar 1. grupas invaliditāti, atsevišķi dzīvojoša pensijas vecuma 

persona u.c.) 

Ieviešot jebkādus papildus kritērijus un nosacījumus, nepieciešamas 

izmaiņas pašvaldību izmantotajā sociālās palīdzības administrēšanas sistēmā 

SOPA, līdz ar to Noteikumi var stāties spēkā ne ātrāk, kā tiek veiktas tehniskās 

izmaiņas SOPA. 

 

Priekšsēdis Gints Kaminskis 
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Ilze Rudzīte, Padomniece veselības un sociālajos jautājumos  

67508531, ilze.rudzite@lps.lv 

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


