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Labklājības ministrijai 
 
 

Par Ministru kabineta noteikumu 
projektu "Noteikumi par garantēto 
minimālo ienākumu līmeni un 
pabalstu garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošināšanai" 

 
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 

Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par garantēto minimālo 
ienākumu līmeni un pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai" (Noteikumu projekts), jo ir sekojoši iebildumi. 

1. Šobrīd spēkā esošo MK noteikumu Nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķināms, 
piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 15.punkts 
nosaka, ka pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar 
pabalstu natūrā (ar uzskaiti naudā), samaksājot bērnu ēdināšanas 
izdevumus skolā vai bērnu audzināšanas iestādē, kā arī pieaugušo 
ēdināšanas un citus izdevumus saskaņā ar pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem, ja konstatēts, ka pabalsta saņēmējs pārkāpis vienošanos 
par pabalsta izlietošanas mērķiem, kā arī pēc ģimenes (personas) 
vēlēšanās. Savukārt, Noteikumu projekta 11.punkts paredz, ka pabalsta 
izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar preču vai pakalpojumu, kas 
nodrošina  personas vai tās ģimenes locekļu vajadzības pēc ēdiena, 
apmaksu (ar uzskaiti naudā), ja sociālais darbinieks – sociālā gadījuma 
vadītājs sniedzis atzinumu, ka ģimene (persona) pabalstu iepriekš nav 
izmantojusi tam paredzētajiem mērķiem.  
MK noteikumu projekta anotācijā nav pamatotas šīs izmaiņas (vairs nav 
paredzēts, ka ar pabalstu natūrā var aizstāt arī citas vajadzības, ne tikai 
ēdināšanu, kā arī tas nevar tikt darīts uz personas iesnieguma pamata), 
lūdzam skaidrot, kāpēc pabalstu var aizstāt ar precēm vai pakalpojumiem, 
nodrošinot tikai vienu no piecām pamatvajadzībām – ēdienu? Vai ar to 
var saprast apmaksu par ēdināšanas pakalpojumu skolā vai pirmsskolas 
izglītības iestādē? Ar kādu kritēriju palīdzību var konstatēt faktu, ka 
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saņemtais pabalsts nav izlietots tam paredzētajam mērķim? Kāds ir 
pabalsta mērķis? 
 

2. Tehnisks precizējums – gramatiska kļūda Noteikumu projekta 9. punktā, 
nepieciešams izteikt šādā redakcijā: “Ja tiek mainīts garantētais 
minimālais ienākumu līmenis..”  
 
 
 

Priekšsēdis (paraksts*) Gints Kaminskis  
 
 
 
 
Ilze Rudzīte 29227966   
ilze.rudzite@lps.lv  
 

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


