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Paveiktais un darbi procesā  

1. Grozījumi likumā «Par sociālo drošību». 

2. Atvieglojumi trūcīgajiem un maznodrošinātajiem. 

3. Dzīvokļa pabalsts. 

4. Ēnu ekonomikā strādājošie sociālās palīdzības 

saņēmēji.  

5. Paralēli notiek darbs pie... 

16.12.2015. 
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(I) Grozījumu likumā  

«Par sociālo drošību» virzība 

 

VSS izsludināts 11.06.2015.  

Saskaņošana 2x: iebildumi no TM, LPS, FM 

likumprojekta iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 
01.04.2016. 
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Grozījumi likumā 
«Par sociālo 

drošību» 

Plāns MIL 
ieviešanai 

1. aprīlis  
2016 

16.12.2015. 
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(II) Pabalsti un atvieglojumi  

trūcīgām un maznodrošinātām personām 

29 atbalsta veidi 

16 trūcīgām 
personām 

12 trūcīgām un 
maznodrošinātām 

5 16.12.2015. 
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Atbalsts trūcīgām un maznodrošinātām 

personām 9 jomās 

1) sociālās palīdzības jomā; 

2) sociālo pakalpojumu jomā; 

3) mājokļa jomā; 

4) izglītības jomā; 

5) veselības jomā;  

6) elektroenerģijas jomā; 

7) juridiskās palīdzības jomā, t.sk. 

par tiesu, zvērinātu tiesu izpildītāju 

un zvērinātu notāru pakalpojumiem; 

8) kultūras jomā. 

 

9) nodevu (8) un nodokļu (1) jomā: 

– nodeva par bāriņtiesas pakalpojumiem,  

– nodeva par darījumiem saistībā ar 

civilstāvokļu aktiem,  

– nodeva par atteikšanos par Latvijas 

pilsonības dokumentēšanas,  

– nodeva par naturalizācijas iesniegumu,  

– nodeva par informācijas saņemšanu no 

iedzīvotāju reģistra,  

– nodeva par ziņu par deklarēto dzīvesvietu,  

– nodeva par pakalpojumiem saistībā ar Sodu 

reģistru, 

– nodeva par Latvijas Nacionālā arhīva sociāli 

tiesisko izziņu,  

– nekustāmā īpašuma nodoklis. 
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Identificētie trūkumi 

 Netiek uzkrāta un apkopota informācija par visām trūcīgajām un 

maznodrošinātajām personām, kuras saņēmušas atbalstu (informācija 

tiek uzkrāta par 15 atbalsta veidiem) 

 Netiek plānots finansējums (plāno tikai 3) un apzināts izlietotais 

finansējums (informācija tikai par 13 atbalsta veidiem)  

 Nav vērtēta atbalsta veidu efektivitāte un lietderīgums 

 Nav informācijas, vai mērķa grupa ir informēta par visiem tai 

pieejamiem atbalsta veidiem 

 Atvieglojumi veselības aprūpei ir viens no svarīgākajiem atbalsta 

veidiem, bet to pieejamība ir ierobežota (tikai trūcīgām personām) 

7 16.12.2015. 
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III. Dzīvokļa pabalsts 

Dzīvokļa pabalsta esošais tiesiskais regulējums. 

Pašvaldību realizētā dzīvokļa pabalsta politika Valsts kontroles 

skatījumā.   

Mājokļa pabalsta normatīvais ietvars pašvaldībās 2015.gada 

novembrī. 

Piedāvājums tiesiskajam regulējumam Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likumā, likumā «Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā» un pašvaldību saistošajos noteikumos. 

16.12.2015. 
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IV. Ēnu ekonomikā strādājošie  

sociālās palīdzības saņēmēji.  

 

Sociālie dienesti 
informē par ēnu 

ekonomikā 
strādājošajiem 

klientiem, kuri vēršas 
pēc sociālās palīdzības 

Sarunas ar Valsts darba 
inspekciju (VDI) par 
iespējamo sadarbību  

VDI un sociālo dienestu 
turpmākā sadarbība   

16.12.2015. 

 

SIPKK sēde 
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V. Paralēli notiek darbs pie ...  

  

sociālās palīdzības mērķa precizēšanas 

kritēriju par ģimenes (personas) 
materiālajiem resursiem (ienākumi (~ 126) 

un īpašumi) izvērtēšanas 

vienreizējā pabalsta ārkārtas situācijā 
piešķiršanas nosacījumu precizēšanas 

valsts līdzfinansējuma noteikšanas sociālajai 
palīdzībai 

16.12.2015. 
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− Minimālā darba alga 370 eiro mēnesī (2015.g. – 360 eiro); 

− 2016.gadā pārrēķinās pensijas, kuras piešķirtas 2010. gadā, 

piemērojot negatīvu kapitāla indeksu; 

− Apdrošinās brīvprātīgā darba veicējus nelaimes gadījumiem 

brīvprātīgā darba veikšanas laikā; 

− Pilnveidos un uzlabos tehnisko palīglīdzekļu kvalitāti, kā arī 

paplašinās to klāstu; 

− Paplašinās daudzbērnu ģimeņu loku, kas varēs pretendēt uz valsts 

un pašvaldību atbalstu; 

− Precizēs cilvēku loku, kuriem Latvijā piešķirami sociālie pakalpojumi 

un sociālā palīdzība; 

− Samazinās gadījumus, kad bērni tiek šķirti no ģimeniskās vides.  

16.12.2015. 
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Izmaiņas sociālajā jomā 2016.gadā 



Paldies!  


