Labklājības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sarunu
protokols Nr.1
2008.gada 5.jūnijā
Rīga
Sarunas sākas: plkst. 11.00
Sarunās piedalās:
No Labklājības ministrijas:
I.Purne
Labklājības ministre
R.Beinarovičs
Valsts sekretārs
L.Grafa
Valsts sekretāra vietniece
I.Banceviča
Labklājības ministra biroja vadītāja
I.Jurševska
Komunikācijas departamenta direktore
E.Milča
ES Struktūrfondu departamenta direktore
V.Gūtmanis
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta
direktors
A.Dūdiņš
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta
direktora vietnieks
E.Dorožkina
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta
Sociālās aprūpes nodaļas vadītāja
D.Mauliņa
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta
Sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
M.Pavasare
Sociālā darba organizācijas un sociālās palīdzības nodaļas
vadītāja
M.Brencis
Darba departamenta direktors
I.Lipskis
Darba departamenta direktora vietnieks - Darba tirgus
monitoringa nodaļas vadītājs
R.Lūsis
Darba departamenta direktora vietnieks
S.Baltiņa
Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore
E.Celmiņa
Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktora
vietniece
E.Meiere
Sociālās iekļaušanas politikas departamenta Sociālās
iekļaušanas nodaļas vadītāja
K.Petermanis
Sociālās iekļaušanas politikas departamenta Dzimumu
līdztiesības nodaļas vadītājs
J.Muižniece
Sociālās apdrošināšanas departamenta direktore
L.Liepa
Sociālās apdrošināšanas departamenta Finansēšanas politikas
nodaļas vadītāja
I.Baranovska
Sociālās apdrošināšanas departamenta Pabalstu nodaļas
vadītāja
I.Kurčonoka
Finanšu un attīstības departamenta Sociālās politikas
plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja
K.Bednarska
Finanšu un attīstības departamenta Pārvaldes vecākā referente
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No Labklājības ministrijas padotības iestādēm:
V.Račinska
Nodarbinātības valsts aģentūras direktora vietniece
I.Rutko
Valsts aģentūras „Tehnisko palīglīdzekļu centrs” Rīgas
tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanas nodaļas vadītāja
L.Mankovs
Valsts aģentūras „Tehnisko palīglīdzekļu centrs” direktora
vietnieks
R. Elce
Valsts darba inspekcijas direktore
M.Muižniece
Valsts darba inspekcijas direktora vietniece
R.Celitāne
Sociālo pakalpojumu pārvaldes direktore
Dz.Kandere
Sociālo pakalpojumu pārvaldes Sociālo pakalpojumu
koordinēšanas daļas vadītāja
L.Muceniece
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas
vadītāja vietniece
No Latvijas pašvaldību savienības:
S. Šimfa
Latvijas pašvaldību savienības padomniece sociālajos un
veselības jautājumos
A.Jaunsleinis
Latvijas pašvaldību savienības priekšsēdis
I.Škutāne
Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece
R.Stūrāne
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vadītāja
A.Šteinbergs
Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvienības
priekšsēdētājs
I.Baltgalve
Bauskas pilsētas domes Sociālā dienesta vadītāja
M.Karselis
Rūjienas pilsētas domes deputāts, Sociālās aprūpes centra
„Rūja” direktors
A.Harju
Apes pilsētas domes priekšsēdētāja
S.Zēmele
Alūksnes rajona padomes galvenā speciāliste veselības aprūpē
U.Strazds
Durbes novada domes priekšsēdētājs
I. Gaile
Aizkraukles novada domes Sociālā dienesta vadītāja
N.Kleinberga
Skrundas pilsētas domes priekšsēdētāja, Latvijas pilsētu
savienības priekšsēdētāja
E.Kuzmina
Līvānu novada Sociālā dienesta vadītāja
S.Ziemele
Līvānu novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece
D.Škorņika
Dobeles pagasta padomes priekšsēdētāja
L.Grobiņa
Jūrmalas Labklājības pārvaldes vadītāja
A.Gaigala
Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes
vadītāja
B.Siliņa
Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes direktora
vietniece
E.Pormeistare
Valkas pilsētas domes deputāte, Nodarbinātības valsts
aģentūras Valkas filiāles vadītāja
Sēdi protokolē:
V. Miseviča

Finanšu un attīstības departamenta Sociālās politikas
plānošanas un attīstības nodaļas vecākā referente
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Darba kārtībā:
Sarunu atklāšana
Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība
1.Pašvaldību sociālā palīdzība un nabadzības samazināšanas iespējas
pašvaldībās
1.1.par garantētā minimālā ienākuma (GMI) statusu un apjomu
1.2.nabadzības situācijas samazināšanas iespējas reģionos
1.3.valsts palīdzība pašvaldībām sociālās palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem
situācijā, kad inflācijas dēļ pašvaldību budžetu sociālajai palīdzībai
iedalītais apjoms var izrādīties nepietiekams pabalstu izmaksai līdz gada
beigām
1.4.nepieciešamība grozīt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu,
nosakot, ka likuma 35. panta 3. apakšpunktā noteiktie pašvaldību sociālie
pabalsti tiek piešķirti balstoties nevis uz ienākumu izvērtēšanu, bet citiem
pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem
2.Valsts un pašvaldību attiecības izveidojot un sniedzot alternatīvos sociālās
aprūpes pakalpojumus (grupu mājas, grupu dzīvokļi – finansējums, pēctecība
darbā ar klientu)
3.Iedzīvotāju ar funkcionāliem traucējumiem nodrošināšana ar sociālās
rehabilitācijas pakalpojumiem un tehniskajiem palīglīdzekļiem
4.Profesionāla sociālā darba attīstības problēmas pašvaldībās
Sociālā iekļaušana
1.Pašvaldības un Invaliditātes likuma ieviešana
2.ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošana pašvaldībās
Viedokļu apmaiņa par sociālajiem jautājumiem Labklājības ministrijas
(turpmāk-LM) kompetences ietvaros
1.Valsts līdzdalība sociālo dzīvokļu izveidē saskaņā ar likumu „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā”
2.Sociālo pakalpojumu pārvaldes (turpmāk-SPP) konkursu uz valsts pasūtījumu
sociālo pakalpojumu sniegšanā kvalitāte un efektivitāte
3.Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientu
veselības aprūpes pakalpojumu apjoms un finansējums (psihiatriskā aprūpe,
atkarīgo klientu motivācija un ārstēšana, HIV/AIDS un C hepatīta, nieru
dialīžu un spinālo slimnieku veselības aprūpe, paliatīvā aprūpe)
Pusdienu pārtraukums
Nodarbinātība
1.Mērķa grupu integrācija darba tirgū, jauno aktīvo nodarbinātības un
preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu ieviešana, kā arī pašvaldību
vietējo nodarbinātības plānu realizācija
2.Sociālā dialoga veicināšana par darba aizsardzības jautājumiem
Informācija par likumdošanas iniciatīvu virzību
1.Reģionālas nozīmes Sociālās aprūpes centru (turpmāk-SAC) darbības
nodrošināšana un finansēšana pēc Administratīvi - teritoriālās reformas
pabeigšanas
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2.Nepieciešamie grozījumi „Valsts sociālo pabalstu likumā” attiecībā uz
pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta
pārvietošanās, pašvaldību sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūciju
klientiem
3.Nepieciešamie grozījumi likumā „Par valsts pensijām”:
3.1.par piemaksu pie pensijām izmaksām pašvaldību sociālās aprūpes un
rehabilitācijas institūciju klientiem;
3.2.par kredītsaistību ieturējumu veikšanu no klientam saņemamās naudas
summas personīgajiem izdevumiem aprūpes iestādē – 15% no pensijas;
4.Īpašā kopšanas pabalsta nepieciešamība personām ar garīgās attīstības
traucējumiem un psihiatriskām saslimšanām, redzes invalīdiem, II grupas
invalīdiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem
5.Valsts atbalsts invalīdiem kopš bērnības
Noslēgums

Sarunu atklāšana.
Ministre atklājot sarunas, izsaka pateicību dalībniekiem par ierašanos un
uzsver, ka augstu vērtē pašvaldību darbu un šīs sarunas. Ministre informē, ka
šogad sarunu darba kārtībā ir izskatāmi daudz svarīgi jautājumi. Vieni no
galvenajiem uzdevumiem ir sociālo pakalpojumu attīstība un pieejamība,
sociālās rehabilitācijas attīstība, garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsts.
Apņemas arī turpmāk veidot labu sadarbību ar pašvaldībām.
Uzrunas beigās visi klātesošie tiek iepazīstināti ar Ministres padomnieci
pašvaldību jautājumos-Nelliju Kleinbergu.
A.Jaunsleinis pateicas par doto vārdu, pateicas ministrei par līdzšinējo
sadarbību un izsaka cerību, ka izdosies atrast kopīgus risinājumus visiem sarunu
jautājumiem un aicina sākt sarunas.
R.Beinarovičs izsaka priekšlikumu pirms sarunu uzsākšanas visiem
sarunu dalībniekiem iepazīties vienam ar otru un sarunās apskatīt gan paveiktos,
gan plānotos uzdevumus.
Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība
1.Pašvaldību sociālā palīdzība un nabadzības samazināšanas iespējas
pašvaldībās
1.1.par garantētā minimālā ienākuma (GMI) statusu un apjomu
1.2.nabadzības situācijas samazināšanas iespējas reģionos
1.3.valsts palīdzība pašvaldībām sociālās palīdzības sniegšanā
iedzīvotājiem situācijā, kad inflācijas dēļ pašvaldību budžetu sociālajai
palīdzībai iedalītais apjoms var izrādīties nepietiekams pabalstu
izmaksai līdz gada beigām
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M.Pavasare informē, ka:
 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktais galvenais
sociālās palīdzības pabalsts – pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai –
2007.gadā noteikts 27 latu apmērā, kas ir par trīs latiem lielāks kā
2006.gadā. Arī 2008.gadā GMI līmenis netika mainīts.
 Latvijā no Baltijas valstīm ir visnelabvēlīgākā situācija: saskaņā ar
Centrālās statistikas pārvaldes veiktajiem aprēķiniem 23% Latvijas
iedzīvotāju 2006.gadā bija pakļauti nabadzības riskam un iztika ar ne
vairāk kā 88 latiem mēnesī uz vienu ekvivalento patērētāju. Gandrīz
identiska situācija bija Lietuvā, savukārt Igaunijā nabadzības riskam bija
pakļauts vismazākais iedzīvotāju īpatsvars Baltijas valstu vidū – 18%
(iztika ar 128 latiem mēnesī).
 Jau 2006.gadā pie valdības noteiktā GMI līmeņa - 24 lati, pabalstam
GMI līmeņa nodrošināšanai pašvaldības izlietoja tikai 13,1% no
kopējiem izdevumiem sociālās palīdzības pabalstiem, taču 2007.gadā
situācija bija vēl kritiskāka - GMI pabalstam pašvaldības izlietoja tikai
1,7 milj. latu, kas ir - 7,7%. Cēlonis tam ir neadekvāti zemais GMI
līmenis, kā rezultātā ļoti daudzas trūcīgas ģimenes nekvalificējas
pabalsta saņēmējiem.
 Plānošanas reģionu griezumā situācija ir atšķirīga – Latgales plānošanas
reģionā GMI pabalstam pašvaldības izlietoja 16,43%, taču Kurzemes
plānošanas reģionā – 2,28% (tai skaitā Ventspils 0,46%, Liepāja 1,01%)
no kopējiem izdevumiem sociālās palīdzības pabalstiem.
 Pašvaldības ļoti atturīgi izmanto tām deleģētās tiesības noteikt augstāku
GMI līmeni un 2007.gadā to izmantoja tikai 22 pašvaldības (2006.gadā
– 20 pašvaldības), pārsvarā palielinot GMI līmeni par dažiem latiem,
salīdzinājumā ar valsts noteikto. Saprotams, ka ievērojami līdzekļi tiek
izlietoti dzīvokļa pabalstiem - 2007.gadā dzīvokļa pabalstiem
pašvaldības izlietoja 5,5 milj. latu jeb 24 % no sociālās palīdzības
pabalstiem izlietotajiem līdzekļiem. Dzīvokļa pabalstus saņēma 83,9
tūkst. personas jeb 3,7 % no iedzīvotājiem.
 Valsts kancelejā ir iesniegts koncepcijas projekts „Par iespējām palielināt
garantētā minimālā ienākuma pabalstu”, ar kuru tiek piedāvāts noteikt
diferencētu GMI līmeni un nodrošināt tā finansēšanu 50% apmērā no
valsts budžeta un 50% apmērā no pašvaldību budžeta.
R.Beinarovičs informē, ka GMI jautājums ir ļoti aktuāls un, ka ir bijušas
sarunas ar Ministru prezidentu par GMI nodrošināšanu 50% apmērā no valsts
budžeta un 50% apmērā no pašvaldību budžeta.
A.Jaunsleinis informē, ka tarifu kāpums ietekmēs pašvaldību budžeta
ieņēmumus un atzīst, ka veiksmīgs risinājums būtu dalītā atbildība GMI
nodrošināšanā-valsts budžets un pašvaldības budžets. Jautājums ir jārisina
valstiskā līmenī, pretējā gadījumā pašvaldība nespēs GMI nodrošināt.
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I.Škutāne pateicas M.Pavasarei par sniegto prezentāciju un GMI analīzi un
norāda, ka situācija uzlabojas, jo GMI tiek izmaksāts mazāk. Savukārt, ir
novērojama negatīva tendence pieaugt citiem pabalstiem. GMI bieži vien
izmanto personas, kas nevēlas sevi nodrošināt, kaut gan ir darba spējas vecumā.
S.Šimfa informē, ka plānotais GMI pabalsts 45Ls apmērā no 2009.gada nav
pietiekams, ņemot vērā to, ka pašvaldībai vēl jānodrošina citi pabalsti, tātad
visa situācija ir jāanalizē kopumā.
Vienošanās:
 LM nosūtīt pašvaldībām vēstuli ar lūgumu izvērtēt iespēju palielināt GMI
jau no š.g. 1.septembra.
 Par 2010.gada GMI līmeni lemt valsts budžeta un pašvaldību budžeta
ietvaros.
 Jautājumu par GMI pabalsta finansēšanu aktualizēt LPS un FM sarunās.

1.4. nepieciešamība grozīt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likumu, noteicot, ka likuma 35. panta 3. daļā noteiktie pašvaldību sociālie
pabalsti tiek piešķirti balstoties nevis uz ienākumu izvērtēšanu, bet citiem
pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem
S.Šimfa informē, ka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā
ir nepieciešami grozījumi, jo likuma 35. panta 3. daļā noteiktie pabalsti tiktu
izmaksāti bez ienākumu izvērtēšanas, kaut gan ienākumi tiek izvērtēti vienmēr.
S.Šimfa izsaka priekšlikumu labot likumā lietoto GMI definīciju, jo pašreizējā
definīcija attiecas tikai uz trūcīgām personām.
V.Gūtmanis lūdz pašvaldības sūtīt priekšlikumus, jo „Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” tiks veikti grozījumi un LM piekrīt
veikt grozījumus pēc būtības.
Vienošanās:
 LPS iesniegt LM priekšlikumus grozījumiem Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likumā.

2.Valsts un pašvaldību attiecības izveidojot, un sniedzot alternatīvos
sociālās aprūpes pakalpojumus (grupu mājas, grupu dzīvokļi –
finansējums, pēctecība darbā ar klientu)
R.Stūrāne ierosina, ka ir nepieciešami grozījumi normatīvajos aktos
sakarā ar dzīvokļu nodrošināšanu, jo šobrīd netiek nodrošināta pēctecība un
nenotiek reāla sociālā integrācija. Grupu dzīvokļu klientiem nav iespēju risināt
dzīvokļa jautājumus, jo spēkā esošie normatīvie akti neparedz šo personu
reģistrēšanu pirmās kārtas reģistros, savukārt pašvaldībām nav iespēju sniegt
6

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, jo nav apmierinātas likumā noteikto
pirmās kārtas reģistros iekļauto personu vajadzības. Līdz ar to grupu dzīvokļos
nenotiek klientu aprite un pakalpojums nevar tikt nodrošināts atbilstoši klientu
vajadzībām.
I.Škutāne informē, ka ar grupu dzīvokļiem ir lielas problēmas, jo trūkst
klientu un nevar tikt nodrošināts ceļš uz pastāvīgu dzīvi. Kā pozitīva tendence
tiek minēta pansionātu sakārtošana.








E.Dorožkina informē, ka:
2007. gadā un 2008.gada pirmajā pusgadā ir veikti grozījumi normatīvajos
aktos;
š.g. 22.maijā Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināts „Programmas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai 2008.-2013.gadam
personām ar garīga rakstura traucējumiem projekts”;
ir veikti grozījumi Ministru kabineta (turpmāk-MK) 1999.gada 13.jūlija
noteikumos Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini
par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem”;
sagatavota vēstule Ekonomikas ministrijai (turpmāk-EM) ar priekšlikumiem
grozījumiem likumā „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”, paredzot
palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā personām, kuras atgriežas no
sociālās aprūpes institūcijām.

R.Stūrāne vērš uzmanību, ka MK 2007.gada 4.decembra noteikumi Nr.829
nosaka, ka izdevumus par grupu dzīvokļu pakalpojumiem sedz no pašvaldības
budžeta, bet valsts piedalās ar līdzfinansējumu. Noteikumu 23.p. paredz, ka
pakalpojuma sniedzējs līdz ar citiem dokumentiem pārvaldē iesniedz ar klientu
noslēgtā līguma kopiju. Savukārt 24.p.nosaka, ka pārvalde pēc minēto
dokumentu saņemšanas 10darbdienu laikā pieņem lēmumu par valsts
līdzfinansētā pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt šo
pakalpojumu. Veidojas situācija, ka par viena pakalpojuma sniegšanu tiek
pieņemti divi lēmumi. Būtu loģiski ,ja pārvalde pieņemtu lēmumu par
līdzfinansējuma piešķiršanu, pie kam no dienas ,kad saskaņā ar līgumu uzsākta
pakalpojuma sniegšana klientam grupu dzīvoklī un pakalpojums piešķirts
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Pašvaldībai jāsniedz garantija, ka persona pēc pakalpojuma saņemšanas
atgriezīsies savā pašvaldībā.
E.Dorožkina informē, ka Sociālais dienests izvērtē situāciju un lemj par
piešķiramo pakalpojumu. SPP lemj par valsts līdzfinansējuma piešķiršanu.
Papildus informē, ka no Valsts kontroles ir aizrādījums, ka notiek
vienvirziena kustība, un, ka cilvēki nonāk aprūpes iestādē, bet no tās neiziet,
tādēļ vēlas mainīt situāciju un ieviest „pakalpojumu ar izmitināšanu”
Vienošanās:
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 LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamentam organizēt
sarunas ar LPS par alternatīvajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem
personām ar garīga rakstura traucējumiem, lai identificētu nepieciešamos
grozījumus nozari regulējošajos tiesību aktos.

3.Iedzīvotāju ar funkcionāliem traucējumiem nodrošināšana ar sociālās
rehabilitācijas pakalpojumiem un tehniskajiem palīglīdzekļiem
R.Stūrāne informē, ka klientu vajadzības pēc tehniskajiem
palīglīdzekļiem ir lielas, sevišķi palielinājies klientu skaits, kuriem
nepieciešamas vizītes mājās, jo ir daudz klientu, kuri nespēj ierasties pēc
tehniskajiem palīglīdzekļiem. Pēc iespējas vairāk jāorganizē izbraukuma
vizītes, lai pašvaldību iedzīvotājiem būtu pieejami tehniskie palīglīdzekļi.
R.Beinarovičs informē, ka Tehnisko palīglīdzekļu centra (turpmāk-TPC)
konsultatīvajā padomē viens no uzdevumiem ir veicināt pakalpojumu attīstīšanu
un pieejamības nodrošināšanu. Ministru prezidentam tiek gatavota vēstule par
iespēju nodrošināt nepieciešamo finansējumu TPC rindas mazināšanai.
D.Mauliņa informē, ka LM izskata TPC izveidotās darba grupas
iesniegtos priekšlikumus grozījumiem MK 2007.gada 20.novembra
noteikumos Nr.790 ”Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”, lai cita starpā risinātu
jautājumu par bezmaksas vizītēm mājās pirmās grupas invalīdiem.
I.Rutko informē, ka paredzēts veikt vairāk izbraukumu vizītes, kā arī
plānots atvērt 3 TPC izsniegšanas punktus: Alūksnē, Liepājā un Jēkabpilī, līdz
ar to tiks atslogotas lielās TPC nodaļas, jo šobrīd rindā uz tehniskajiem
palīglīdzekļiem ir 7190 personas.
R.Stūrāne norāda, ka personu ar funkcionāliem traucējumiem
neapmierinātība ir liela, jo valsts finansējums nav pietiekams un rindas pēc
tehniskajiem palīglīdzekļiem ir lielas.
Dz.Kandere informē, ka šobrīd rindā uz pakalpojumiem ir 7190 personu
un pieprasījums pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem nepārtraukti aug.
SPP darbiniekiem ir psiholoģiski grūti strādāt ar klientiem, kuri nav
apmierināti.
R.Beinarovičs informē, ka tiks veikti grozījumi normatīvajos aktos, lai
21 dienas vietā tiktu sniegts 14 dienu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kurss,
līdz ar to vairāk personu varēs saņemt pakalpojumu un tiks samazinātas rindas.
A.Dūdiņš ierosina vērst uzmanību sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
jautājumiem LPS un Veselības ministrijas (turpmāk-VM) sarunās, jo daļēji šis
jautājums ir saistīts ar medicīnas pakalpojumu nodrošināšanu.
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I.Škutāne norāda, ka jautājumu par sociālo rehabilitāciju LPS katru gadu
aktualizē. Ierosina, ka viens no risinājumiem sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu problēmas risināšanā varētu būt pakalpojumu decentralizācija.
Kad rinda centralizēta, to ir vieglāk pārraudzīt, bet tā nepārtraukti pieaug, tādēļ
jāmeklē citi risinājumi rindas samazināšanai.
R.Celitāne informē, ka saņemto pakalpojumu skaits ir audzis. Ja 2006.
gadā pieprasījums pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem personām ar
funkcionāliem traucējumiem, politiski represētām personām, Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas seku likvidētājiem bija 1200 personām, tad
2008.gadā tas ir pieaudzis līdz 2400 personām. Palīdzību klientam jāsniedz pēc
iespējas īsākā laikā, pretējā gadījumā rinda nemazināsies.
Vienošanās:
 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamentam organizēt
trīspusēju tikšanos – VM, LM un LPS par jautājumiem, kas skar personu ar
funkcionāliem traucējumiem nodrošināšanu ar sociālās rehabilitācijas
pakalpojumiem.

4.Profesionāla sociālā darba attīstības problēmas pašvaldībās
M.Pavasare informē, ka:
 2007.gadā pašvaldībās uz 1 375 iedzīvotājiem bija viens sociālā darba
speciālists, kas ir nepietiekami likuma normu izpildei. Saskaņā ar Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.panta pirmo daļu ar
2008.gada 1.janvāri pašvaldībās jābūt vismaz vienam sociālā darba
speciālistam uz katriem tūkstoš iedzīvotājiem;
 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka, ka sociālā darba
speciālistiem jābūt ar atbilstošu izglītību, bet 2007.gadā tikai 45,5% no
sociālā darba speciālistiem bija atbilstoša izglītība. Turklāt 65 pašvaldībās
sociālā dienesta pienākumus veica darbinieks amatu apvienošanas kārtībā;
 atbilstoši programmā „Profesionāla sociālā darba attīstības programma
2005-2011. gadam” noteiktajam, 2007.gadā sāka izmaksāt mērķdotācijas
sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm ar bērniem. 2007. gadā
piemaksas pie amatalgas tika veiktas 196 darbiniekiem no 97 pašvaldībām,
2008. gadā plānots 200 darbiniekiem. Problēma pastāv apstāklī, ka
piemaksas tiek veiktas tikai tiem sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar
ģimenēm ar bērniem, tādēļ LM plāno izstrādāt grozījumu projektu
2008.gada 10.marta MK noteikumiem Nr.159 „Noteikumi par valsts
mērķdotāciju apmēru un nosacījumiem sociālo darbinieku amatalgu
paaugstināšanai”, lai mērķdotācijas būtu visiem sociālajiem darbiniekiem ar
atbilstošu kvalifikāciju.
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R.Beinarovičs informē, ka jautājums par sociālo darbinieku atalgojumu
un sociālo darbinieku kvalifikācijas celšanu ir ministrijas vadības prioritāte un
uzsver, ka ir nepieciešams organizēt seminārus iedzīvotājiem un skaidrot par
pieejamajiem pakalpojumiem.
I.Škutāne izsaka pateicību par M.Pavasares sniegto informāciju un
atbalsta, ka no mērķdotācijām būtu jāmaksā visiem sociālajiem darbiniekiem,
atbilstoši viņu darba novērtējumam, nevis tikai tiem, kuri strādā ar ģimenēm ar
bērniem.
I. Purne informē, ka katrā pašvaldībā ir jābūt vismaz vienam sociālajam
darbiniekam un sociālā darba statusu var celt novērtējot visus sociālos
darbiniekus. Ministrija mēģinās palielināt valsts atbalstu sociālajiem
darbiniekiem un aicina arī pašvaldības darbiniekus motivēt. Ministre izsaka
atbalstu pašvaldību pārstāvjiem un apliecina, ka ir gatava piedalīties sociālo
darbinieku tikšanās reizēs.

Sociālā iekļaušana
1.Pašvaldības un Invaliditātes likuma ieviešana
2.ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošana
pašvaldībās
S.Baltiņa informē, ka:
 Invaliditātes likums ir izskatīts pirmajā lasījumā un līdz š.g. 2.jūnijam tika
iesniegti priekšlikumi grozījumiem;
 ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (turpmāk-Konvencija)
2007.gada 30.martā tika nodota parakstīšanai un LM to nodeva tulkošanai.
Š.g. jūnijam konvencija tika iztulkota un nodota tālāk. Saeima noraidīja
parakstīšanu un uzdevusi MK Konvenciju parakstīt līdz š.g. 31.septembrim
rudens sesijā;
 2009. gadā ir jāizstrādā daudz grozījumu normatīvajos aktos, ko paredz
Konvencija.
S.Šimfa informē, ka Eiropas Reģionu komiteja ir sagatavojusi atzinumu
par aktīvo iekļaušanu, kurā minēts, ka vietējām un reģionālajām iestādēm
nepieciešami līdzekļi, lai izpildītu noteiktās normas. Eiropas Sociālā fonda
(turpmāk-ESF) budžeta līdzekļiem, kas paredzēti aktīvai iekļaušanai ir jābūt
tieši pieejamiem vietējām un reģionālām pašvaldībām.
L.Grafa informē, ka ESF līdzekļi sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
attīstībai ir pieejami visām pašvaldībām nodarbinātības plānu izstrādei.
R.Beinarovičs informē, ka LM ir atbalstījusi ESF darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” un ERAF darbības programmas
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„Infrastruktūra un pakalpojumi” ieviešanu un ir uzsākta līgumu slēgšana par
projektu īstenošanu.
Viedokļu apmaiņa par sociālajiem jautājumiem LM kompetences ietvaros
1.Valsts līdzdalība sociālo dzīvokļu izveidē saskaņā ar likumu „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
I.Škutāne uzskata, ka steidzami ir nepieciešams risināt mājokļu
jautājumu. Valsts līdzfinansējums 30% apmērā ir neliels un būvniecības normas
atpaliek no reālajām mājokļu būvniecības izmaksām, līdz ar to valsts
līdzfinansējums būtu jāpalielina.
L.Grafa ierosina, ka mājokļu programmas jautājums jārisina LPS un EM
sarunās. LM var piedāvāt alternatīvās aprūpes formas un tālāk sadarbībā ar EM
piedalīties šī jautājuma risināšanā.

2.SPP konkursu uz valsts pasūtījumu sociālo pakalpojumu sniegšanā
kvalitāte un efektivitāte
A.Gaigala aicina SPP un LM, izstrādājot tehniskās specifikācijas, ņemt
vērā gan ģeogrāfisko izvietojumu, gan amata vienību sarakstu atbilstoši
prasībām. Valstī jāpieņem vienots nosacījums, vai atbalstīt sociālos
pakalpojumus, ko sniedz Nevalstiskās organizācijas (turpmāk-NVO), lai pēc
uzvaras konkursā par pakalpojumu neveidotos situācija, ka pakalpojuma
izmaksas ir par lielu.
R.Celitāne informē, ka SPP funkcija ir veikt iepirkumus, slēgt līgumus
un kontrolēt finanses. Ir noteikts rīcības plāns, kas paredz septiņus pasākumus
(sociālās rehabilitācijas pasākumi cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem,
atkarībā esošo bērnu sociālā rehabilitācija; cilvēktirdzniecības upuru sociālā
rehabilitācija, pieaugušo atkarīgo rehabilitācija, vardarbībā cietušo bērnu
rehabilitācija). Finansējums pasākumiem, kuros ir nepietiekams klientu skaits
tiek pārdalīts tiem pasākumiem, pēc kuriem ir liels pieprasījums, lai visi
saņemtu pakalpojumu.
No visiem krīzē nonākušajiem bērniem 30% ir Rīgas iedzīvotāji. Tiks
iesniegti priekšlikumi grozījumiem MK 1999.gada 8.jūnija noteikumos Nr.208
„Kārtība, kādā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, sniedzama
nepieciešamā palīdzība” un prasīts papildus finansējums, lai veiktu papildus
iepirkumu.
L.Grobiņa jautā, vai iepirkumi nevar tikt veikti pēc reģionu principa, jo
cenu līmenis reģionos atšķiras un iepirkumu organizēšanā galvenais kritērijs ir
cena.
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R.Beinarovičs atbalsta ideju par reģionu principu ievērošanu un informē,
ka sākot ar nākošo gadu plānots slēgt ilgtermiņa sadarbības līgumus ar
pastāvīgajiem partneriem.
R.Celitāne informē, ka vissarežģītākā situācija ir ar ilgstošo aprūpi, jo
pēc pakalpojuma ir gara rinda un sociālās aprūpes centros ir pārapdzīvotība,
līdz ar to pakalpojuma nodrošināšanai tiek meklētas līguma organizācijas.
R.Celitāne skaidro, ka visas iepirkumu procedūras notiek atbilstoši
likumam un Iepirkumu un uzraudzības biroja prasībām.
N.Kleinberga ierosina, ka vajadzētu stiprināt pakalpojumu izpildes
kontroles funkciju, lai tiktu kontrolēta gala rezultāta sasniegšana.
R.Beinarovičs informē, ka ir jāiestrādā kritērijos, ka līguma pārkāpšanas
gadījumā organizācija tiek izslēgta no pakalpojumu sniedzēju skaita.
S.Šimfa uzskata, ka pirms bērnu un pieaugušo atkarīgo sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas, klientiem sākotnēji jāiziet motivācijas
programma. Jautājums ir jāiekļauj VM sarunu jautājumu sarakstā, kā arī
nepieciešams informēt VM par šo valsts apmaksāto pakalpojumu.
Vienošanās:
 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamentam sagatavot vēstuli
VM un skaidrot situāciju par bērnu un pieaugušo atkarīgo sociālās
rehabilitācijas pakalpojumiem un motivācijas pasākumiem.

3.Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientu
veselības aprūpes pakalpojumu apjoms un finansējums (psihiatriskā
aprūpe, atkarīgo klientu motivācija un ārstēšana, HIV/AIDS un C
hepatīta, nieru dialīžu un spinālo slimnieku veselības aprūpe, paliatīvā
aprūpe)
A.Šteinbergs vērš uzmanību, ka jautājums par sociālās rehabilitācijas
institūciju pakalpojumiem daļēji ir saistīts ar VM jautājumiem.
Pēdējo 2 gadu laikā ir aktualizējusies problēma, ka bieži vien sociālās aprūpes
iestādēs tiek sniegti ne tikai sociālās aprūpes pakalpojumi, bet arī veselības
aprūpes pakalpojumi un šajā gadījumā finanšu līdzekļus sniedz pašvaldība,
nevis valsts.
Ir nepieciešams precizēt un skaidrot, kādā apmērā ir nepieciešams sniegt
aprūpi MK 2003.gada 3.jūnija noteikumu Nr.291 „Prasības sociālo
pakalpojumu sniedzējiem” 31. pantā minētajā terminā „klienta vajadzībām
atbilstoša veselības aprūpe”.
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A.Dūdiņš informē, ka LM uzdevums nav nodrošināt ārstu atalgošanu,
tādēļ šo jautājumu nepieciešams apspriest ar VM. SPP ir uzdots uzdevums veikt
analīzi par veselības aprūpes sniegšanas problēmām LM padotības iestādēs.
Aicina LPS sniegt priekšlikumus, lai sadarbībā ar VM šī problēma tiktu risināta.
E.Dorožkina ierosina, ka pēc sarunām ar VM nolems, vai tiks veikti
grozījumi un mainīta redakcija MK 2003.gada 3.jūnija noteikumu Nr.291
„Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 31. punktā.
Vienošanās:
 LPS lūdz LM sadarbībā ar VM skaidrot MK 2003.gada 3.jūnija noteikumu
Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 31. punktā minēto
terminu „klienta vajadzībām atbilstoša veselības aprūpe”.
 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamentam sagatavot vēstuli
VM un skaidrot situāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem sociālās
aprūpes institūcijās.

Nodarbinātība
1.Mērķa grupu integrācija darba tirgū, jauno aktīvo nodarbinātības un
preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu ieviešana, kā arī
pašvaldību vietējo nodarbinātības plānu realizācija
M.Brencis informē, ka:
 2007.gada vasarā ir veikti grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju
atbalsta likumā un uz likuma pamata ir pieņemti vairāki MK
noteikumi, tai skaitā tie, kas regulē aktīvo nodarbinātības pasākumu
organizēšanas un finansēšanas kārtību.
 Ar 2007. gada 1.septembri Profesionālās karjeras izvēles valsts
aģentūra tika apvienota ar NVA;
 2008.gadā bezdarbniekiem tiks piedāvāts apgūt 78 programmas
profesionālās izglītības jomā.
V.Račinska informē, ka:
 2008. gadā tiks uzsākti jauni nodarbinātības pasākumi “Apmācības
pie darba devēja”, „Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības
uzsākšanai” un “Komersantu nodarbināto personu reģionālās
mobilitātes veicināšana”;
 NVA turpinās organizēt bezdarbnieku apmācību pasākumus ESF
finansējuma ietvaros;
 visveiksmīgāk tiek realizēti algotie pagaidu darbi un ir liela atsaucība
no uzņēmēju un pašvaldību puses;
 atbilstoši EK regulām ir daudzas jomas, kurās nedrīkst organizēt
subsidētās darba vietas un to var uzskatīt par problēmjautājumu;
 pasākumi noteiktām personu grupām ( subsidētā nodarbinātība) tiek
realizēta „neizdevīgiem” darbiniekiem un bezdarbniekiem , kuriem
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noteikta invaliditāte. Darba devējiem , kuri nodarbina „neizdevīgos”
darbiniekus, valsts atbalsts ir 50% no algu izmaksām viena gada laikā
(ikmēneša dotācija nedrīkst pārsniegt minimālo mēneša darba
algu).Savukārt invalīdiem dotācija nav mazāka par valstī noteikto
minimālo mēneša darba algu.
M.Brencis informē, ka termins „neizdevīgie darbinieki” ieviests, ņemot
vērā EK regulās un MK 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.166 „Noteikumi
par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas
pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju
izvēles principiem” lietoto terminoloģiju.
Vienošanās:
 NVA savlaicīgi informēt pašvaldības par plānotajiem rezultatīvajiem
rādītājiem, lai pašvaldības varētu plānot līdzfinansējuma nodrošināšanu
budžeta ietvaros.
 Pārskatīt termina „neizdevīgie darbinieki” tulkojumu un lietošanu.
S.Šimfa jautā par darba finansiālā pievilcīguma veicināšanu.
E.Milča informē, ka darba finansiālo pievilcīgumu var saistīt ar
inovatīvo nodarbinātību un to var vērtēt pēc šādiem faktoriem: darba apstākļi,
darba laiks un uzskaite, novecošanas koncepcija, darba drošība un vide,
inovācijas u.c.

2.Sociālā dialoga veicināšana par darba aizsardzības jautājumiem
R.Lūsis informē, ka ir notikušas daudz konsultāciju starp darba devējiem
un darba ņēmējiem un 2004.gada Pārejas līdzekļi administratīvās spējas
stiprināšanai programmas ietvaros ir notikuši sociālā dialoga veicināšanas
pasākumi darba devējiem. R.Lūsis izsaka priekšlikumu LPS aicināt Valsts
darba inspekciju (turpmāk-VDI) organizēt seminārus par darba aizsardzības
jautājumiem.
R.Elce informē, ka:
 darba aizsardzības jomā ir cieša sadarbība ar pašvaldībām un ir aktualizēti
daudzi darba aizsardzības jautājumi;
 problēmjautājums ir nelegālā nodarbinātība, tādēļ ir izveidots anonīmais
informatīvais tālrunis, uz kuru zvanot var informēt par nelegālo
nodarbinātību, un pašvaldības tiek aicinātas minēto tālruņa numuru izplatīt
tālāk pašvaldību iestādēm un iedzīvotājiem;
 2007. gadā atklāja 2800 nelegālos darbiniekus un legalizējās 30 000
strādājošo.
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M.Brencis informē, ka VDI nav informatīvās sistēmas, bet tās izveide ir
iespējama iesniedzot projektu Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariātā. Prognozē, ka līdz 2009. gada pirmajam ceturksnim varētu
tikt izveidota koncepcija par informatīvo sistēmu.
R.Beinarovičs informē, ka 2008.gada 17.aprīlī tika apstiprinātas „Darba
aizsardzības jomas attīstības pamatnostādnes 2008.-2013.gadam”, kurā vairāki
pasākumi ir paredzēti VDI kapacitātes stiprināšanai. Turpmāk VDI aktīvāk
sadarbosies ar finanšu policiju, lai novērstu pārkāpumus.
R.Elce informē, ka sākot ar 2009.gadu sāksies projekts, kura ietvaros
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem būs iespēja saņemt finansējumu risku
novērtēšanai bīstamajās nozarēs.
I.Škutāne informē, ka pašvaldības ir gatavas turpmākai sadarbībai ar
VDI.
R.Elce informē, ka sākot ar š.g.1.jūliju tiks likvidētas reģionālās VDI
mazās filiāles un pašvaldības par reģionalizāciju ir informētas.

Informācija par likumdošanas iniciatīvu virzību
1.Reģionālas nozīmes SAC darbības nodrošināšana un finansēšana pēc
Administratīvi - teritoriālās reformas pabeigšanas
I.Škutāne jautā, kā tiek risināts jautājums par rindām uz Sociālās aprūpes
iestādēm.
R.Celitāne informē, ka tiek izmantoti visi resursi Sociālo aprūpes centru
uzlabošanai.
E.Dorožkina informē, ka š.g. 22.maijā Valsts sekretāru sanāksmē ir
izsludināts „Programmas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu attīstībai 2008.-2013.gadam personām ar garīga rakstura
traucējumiem projekts”, kas paredz ievērojamu finansējumu Sociālās aprūpes
centru sakārtošanai. Viss ir atkarīgs no tā, vai tiks piešķirts finansējums.
R.Beinarovičs informē, ka galvenais uzdevums ir sakārtot Sociālās
aprūpes centrus pirms tos nodot pašvaldībām.
I.Škutāne informē, ka Sociālo aprūpes iestāžu ir par maz, līdz ar to ir
ievērojamas rindas un centros ir pārslogotība, bet finansējums nepietiekams.
R.Beinarovičs informē, ka uz doto brīdi rindā uz Sociālās aprūpes
iestādēm ir 640 personas. Sakārtojot sociālās aprūpes centrus, tajos būs
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iespējams nodrošināt papildus vietas, tādējādi nodrošinot aprūpi vairāk
personām.

2.Nepieciešamie grozījumi „Valsts sociālo pabalstu likumā” attiecībā uz
pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir
apgrūtināta pārvietošanās, pašvaldību sociālās aprūpes un rehabilitācijas
institūciju klientiem
A.Šteinbergs informē par situāciju, kad persona, kas ir ievietota sociālās
aprūpes institūcijās pabalstu tērē sedzot kredītus par iegādātajām mantām, kā
rezultātā, valstij jāsedz personas uzturēšanās izdevumi iestādē pilnā apmērā.
S.Šimfa ierosina izmaksāt pabalstu nevis personām, bet pansionātiem, jo
personas mēdz bezatbildīgi iztērēt izsniegtos finanšu līdzekļus citiem mērķiem.
Jautājums būtu jārisina, jo Valsts kontrole šādu situāciju var uzrādīt kā
pārkāpumu.
Vienošanās:
 Turpināt jautājuma risināšanu par grozījumiem pabalsta izmaksas kārtībā
transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta
pārvietošanās, pašvaldību sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūciju
klientiem.
3.Nepieciešamie grozījumi likumā „Par valsts pensijām”:
3.1.par piemaksu pie pensijām izmaksām pašvaldību sociālās aprūpes
un rehabilitācijas institūciju klientiem;
3.2.par kredītsaistību ieturējumu veikšanu no klientam saņemamās
naudas summas personīgajiem izdevumiem aprūpes iestādē – 15% no
pensijas;
V.Gūtmanis informē, ka ir sagatavoti grozījumi „Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likumā”. Grozījumi likumā paredz piemaksas pie vecuma
pensijas ieskaitīšanu ilgstošās aprūpes institūciju kontos.
A.Šteinbergs informē, ka 85% izmaksāto pensiju nenonāk pansionātā, bet
pašai personai, tādēļ valsts maksā gan par pakalpojumu, gan konkrētai personai.
Tā kā atrodoties pansionātā personai ir iespējas ņemt kredītu, samazinās tā
finansējuma daļa, ko nepieciešams sniegt par pakalpojumu.
Jautājumu par mazajiem kredītdevējiem LPS aktualizēt sarunās ar FM, lai
vērstu uzmanību uz kredītu izsniegšanas kontroli pašvaldību sociālās aprūpes
un rehabilitācijas institūciju klientiem.
Vienošanās:
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 LPS sagatavot un iesniegt LM vēstuli, norādot problēmas, kuras saistītas ar
pensiju izmaksām pašvaldību sociālās aprūpes institūciju klientiem.

4.Īpašā kopšanas pabalsta nepieciešamība personām ar garīgās attīstības
traucējumiem un psihiatriskām saslimšanām, redzes invalīdiem, II grupas
invalīdiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem
J.Muižniece informē, ka MK iesniegts MK noteikumu projekts „Grozījums
Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.921 „Noteikumi par
pabalsta apmēru invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsta apmēra
pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību””, paredzot
ar 2009.gada 1.janvāri paaugstināt pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama
kopšana, apmēru no 100 Ls līdz 150 Ls mēnesī.
Vienošanās:
 Augsta līmeņa speciālistu darba grupā, kuras uzdevums analizēt esošos
valsts sociālos pabalstus, jāizvirza jautājums par iespējamo pabalsta
invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, saņēmēju loka paplašināšanu.

5.Valsts atbalsts invalīdiem kopš bērnības
I.Baranovska informē, ka MK iesniegts MK noteikumu projekts „Grozījums
Ministru kabineta 26.07.2005. noteikumos Nr.561 „Noteikumi par valsts
sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā
pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību””, paredzot
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru ar 2009.gada 1.janvāri
invalīdiem kopš bērnības līdz 75 Ls mēnesī un invalīdiem vispārējā gadījumā
līdz 60 Ls mēnesī. Vienlaikus MK noteikumu projekts paredz precizēt valsts
sociālā nodrošinājuma pabalsta pārskatīšanas kārtību, nosakot, ka pabalsta
apmēru pārskata MK pēc labklājības ministra ierosinājuma:
 atbilstoši valsts budžeta iespējām, kā arī izvērtējot ekonomisko situāciju
valstī;
 ja Centrālās statistikas pārvaldes noteiktais vidējais patēriņa cenu
indekss kopš iepriekšējās pabalsta apmēra paaugstināšanas pārsniedzis
10%”.
Ieviešot šādu kārtību, LM prognozē, ka pabalsta apmērs būs jāpaaugstina
ne vēlāk kā 2011.gadā līdz 70 latiem vispārējā gadījumā un līdz 85 latiem
invalīdiem kopš bērnības.
MK iesniegts MK noteikumu projekts Grozījumi Ministru kabineta
2005.gada 26.jūlija noteikumos Nr.562 „Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta
un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā
pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas
kārtību”, paredzot ar 2009.gada 1.janvāri paaugstināt piemaksas pie ģimenes
valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru līdz no 50 līdz 75 latiem mēnesī, kā
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arī paredzot precizēt piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu
pārskatīšanas kārtību, nosakot, ka piemaksas apmēru pārskata MK pēc
labklājības ministra ierosinājuma:
 atbilstoši valsts budžeta iespējām, kā arī izvērtējot ekonomisko situāciju
valstī;
 ja Centrālās statistikas pārvaldes noteiktais vidējais patēriņa cenu
indekss kopš iepriekšējās piemaksas apmēra paaugstināšanas pārsniedzis
10%”.
Jautājumi par minētā pabalsta un piemaksas paaugstināšanu MK tiks
skatīti kopā ar ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta prioritāšu
pieteikumiem 2009.gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un
izskatīšanas procesā.

Sarunu noslēgums
LPS izsaka pateicību par sadarbību un informē, ka LPS pārstāvji turpinās
aktīvu dalību gan darba grupās, gan LPS un LM sarunās. Šī gada sarunās tika
vērsta uzmanība uz problēmjautājumiem un kopīgu risinājumu meklēšanu, un
visi LM un LPS sarunu darba kārtības jautājumi tika apspriesti.
R.Beinarovičs visus aicina būt elastīgākiem un atvērtiem uz turpmāko
sadarbību. Aicina strādāt ar sociālo darbinieku izglītošanu un informē, ka
reģionālās struktūrvienības organizēs
informatīvus seminārus par
nodarbinātības, pensiju un citiem jautājumiem, kas ietilpst LM turpmākajos
plānos.
D.Škorņika pateicas LM komunikācijas daļai, kas informē pašvaldības
par jaunumiem normatīvajos aktos un citiem jaunumiem.

Sarunas noslēdzas plkst. 16.15.

Labklājības ministrijas
valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Latvijas Pašvaldību savienības
sarunu grupas vadītāja

I.Škutāne
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