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( Ar grozījumiem, kas izdarīti ar LM 14.02.2017. rīkojumu Nr. 25 )

LATVIJAS REPUBLIKAS LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA

Rīkojums

30.12.2014.                                                                                Nr. 116

Par Plāna minimālā ienākuma līmeņa ieviešanai

izstrādes darba grupas izveidi

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 

2004.gada 27.janvāra noteikumu Nr. 49

“Labklājības ministrijas nolikums” 9.3.apakšpunktu

1. Lai izpildītu Ministru kabineta 2014.gada 30.oktobra rīkojuma Nr. 619 „Par koncepciju „Par 

minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu”” 3.punktā un 4.2. un 4.3. apakšpunktā noteiktos uzdevumus 

un izstrādātu Plāna minimālā ienākuma līmeņa ieviešanai projektu, izveidot darba grupu šādā sastāvā:

Darba grupas vadītāja 

Jana Muižniece Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece

Darba grupas vadītāja vietniece

Elīna Celmiņa Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta 

direktore

Darba grupas locekļi:

Egils Baldzēns Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs

Kristīne Bāra Finanšu ministrijas Nodokļu analīzes departamenta direktore 

Labklājības ministrijas Sociālās politikas plānošanas un attīstības 



Diāna Jakaite

departamenta direktore

Aija Grīnberga Labklājības ministrijas Finanšu vadības departamenta direktore

Ieva Kodoliņa-Miglāne Finanšu ministrija Nodokļu analīzes departamenta Nodokļu politikas 

stratēģijas nodaļas vadītāja

Pēteris Leiškalns Latvijas Darba devēju konfederācijas Sociālās drošības un veselības 

aizsardzības eksperts 

Linda Liepa Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta 

direktore

Mārtiņš Moors Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes 

priekšnieks, departamenta direktora vietnieks

Ilze Rudzīte Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos 

jautājumos

Ilze Skrodele-Dubrovska Labklājības ministrijas Metodiskās vadības un kontroles 

departamenta direktora vietniece

Sigita Sniķere Pārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības un 

novērtēšanas nodaļas konsultante 

Sandra Stabiņa Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta 

direktore

Ilze Zvīdriņa Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktora 

vietniece”

                       (1.punkts LM 14.02.2017. rīkojuma Nr. 25 redakcijā )

2. Darba grupai līdz 2017.gada 31.martam ( Ar grozījumiem, kas izdarīti ar LM 14.02.2017. 

rīkojumu Nr. 25 ):

2.1. veikt sociālās palīdzības, valsts sociālo pabalstu, minimālās pensijas un bezdarbnieka 

pabalsta esošās situācijas regulējuma analīzi, izvērtējot to efektivitāti un lietderību nabadzības un 

ienākumu nevienlīdzības kontekstā;
2.2. izvērtēt sociālajai palīdzībai, valsts sociālajiem pabalstiem, minimālajai pensijai un 

bezdarbnieka pabalstam izlietotos finanšu līdzekļus;

2.3. noteikt sociālās palīdzības, valsts sociālo pabalstu, minimālās pensijas un bezdarbnieka 

pabalsta sasaisti ar minimālā ienākuma līmeni;

2.4. identificēt normatīvos aktus un tajos nepieciešamos grozījumus minimālā ienākuma 

līmeņa ieviešanai;

2.5. aprēķināt pasākumu izpildei nepieciešamo finansējumu, izdalot pēc finanšu avota 

(valsts budžets, speciālais budžets, pašvaldības budžets);

2.6. sagatavot Plāna minimālā ienākuma līmeņa ieviešanai projektu iesniegšanai Valsts 

kancelejā.

3. Darba grupas vadītājs, ja nepieciešams, dalībai darba grupā var pieaicināt citus 

speciālistus un ekspertus, kā arī pieprasīt no citām institūcijām darbam nepieciešamo informāciju.

4. Darba grupas sekretariāta funkciju īstenošanu un darba organizēšanu nodrošināt 



Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamentam. ( Ar grozījumiem, kas izdarīti ar LM 
14.02.2017. rīkojumu Nr. 25 )

5.          (Svītrots ar LM 14.02.2017. rīkojumu Nr. 25 )

Labklājības ministrs Uldis Augulis


