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LR Saeimas deputātiem 

info@saeima.lv 

 

LR Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam 

pasts@mk.gov.lv 

 

LR Labklājības ministram Gatim Eglītim 
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Kopijas: 

Valsts kontrolierim Rolandam Irklim 

pasts@lrvk.gov.lv 

LR Finanšu ministram Jānim Reiram 

pasts@fm.gov.lv 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Artūram Tomam Plešam 

pasts@varam.gov.lv 

Latvijas Pašvaldību savienības valdes priekšsēdētājam Gintam Kaminskim 

gints.kaminskis@lps.lv 

 

 

Par valsts un pašvaldību atbildību nabadzības mazināšanai Covid pandēmijas, inflācijas 

un enerģētiskās krīzes apstākļos 

 

Ar šo atkārtoti vēršam Jūsu uzmanību, ka apstākļos, kad strauji pieaug energoresursu un līdz 

ar to citu preču un pakalpojumu cenas un rēķini, ievērojamai daļai Latvijas iedzīvotāju ir 

grūtības pieprasīto izmaksu segšanā.  

 

Pat pēc oficiālajiem statistikas datiem gada inflācija (2021. gada decembris pret 2020. gada 

decembri) sasniegusi neraksturīgu lielumu – 7.9%. Tajā pašā laikā iedzīvotāju ienākumu 

pieaugums būtiski atpaliek no dzīves dārdzības kāpuma. Tā rezultātā cilvēki, kuri Latvijā ir 

trūcīgi, nespēj apmaksāt saņemtos rēķinus par elektroenerģiju vai gāzi, kā arī nespēj 

iegādāties pat pirmās nepieciešamības preces.  

 

Nabadzības riskam un sociālai atstumtībai pakļauto iedzīvotāju skaits pēc statistikas datiem 

2020.gadā Latvijā pieaudzis līdz 26,2% jeb līdz 490 000 iedzīvotāju. Latvija ir piektā 

nabadzīgākā valsts Eiropas Savienības dalībvalstu vidū. EAPN-Latvia pētījumi rāda, ka 

statistika par 2021. gadu būs vēl sliktāka, tādēļ Latvijas iedzīvotājiem, kuri lielākoties ir 

trūcīgi, nepieciešama tūlītēja valsts palīdzība gan energoresursu sadārdzināšanās seku, gan 

sociālo problēmu risināšanā. 
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EAPN Latvia, š.g. janvārī apkopojot savu dalīborganizāciju priekšlikumus, prasa valsts un 

pašvaldību institūcijām aktīvāk pieņemt lēmumus, kuri uzlabotu nabadzības riskam pakļauto 

iedzīvotāju stāvokli. 

 

EAPN-Latvia iesaka sekojošo: 

1. Dzīves dārdzības ietekme uz nabadzības riskam pakļautām iedzīvotāju grupām 

ir daudzkārt lielāka nekā varam secināt no vidējiem rādītājiem. Tāpēc ir 

nepieciešams rēķināt inflācijas koeficientu ne tikai vidēji uz vienu iedzīvotāju, 

bet tieši katrai no šīm grupām (strādājošiem ar minimālo darba samaksu, 

ģimenēm ar bērniem, invalīdiem, pensionāriem u.c.).  

2. Koeficientu aprēķini nepieciešams veikt vismaz vienu reizi mēnesī (to nosaka 

dzīves dārdzības straujais kāpums), un attiecīgi katru mēnesi jāveic korekcijas 

kompensāciju sistēmā. EAPN-Latvia uzskata, ka nav pieļaujams balstīties uz 

1-3 gadu veciem datiem, bet ir jāvadās no šodienas reālās situācijas. 

3. EAPN-Latvia iesaka valstij izvairīties no vienreizējiem pabalstiem, bet gan 

izmaksāt katrai ģimenei (īpaši no trūcīgo un  maznodrošināto loka un 

pensionāriem) noteiktā periodā katru mēnesi ne mazāk kā 100 eiro lielu 

pabalstu, izmantojot enerģētikas un citu valsts uzņēmumu peļņu un/vai 

budžetā plānotos neparedzētos izdevumus.  

4. EAPN-Latvia atbalsta tādus priekšlikumus, kas saistīti ar rēķinu pieauguma 

pieļaujamo robežsummu, pēc kuras sasniegšanas valstij uz noteiktu periodu ir 

jāuzņemas pilna atbildība par pārsnieguma kompensēšanu. 

5. Mēs vēršam arī Jūsu uzmanību uz faktu, ka netiek atbilstoši risināts jautājums 

par mājsaimniecības rēķinu kompensēšanu šī brīža situācijā, kad valsts 

iestādes, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas vai uzņēmuma darbinieks 

strādā no mājām, bet saņem rēķinus kā privātpersona (piemēram, skolotājs). 

Te būtu ieteicama vienota Valdības nostāja. 

6. EAPN-Latvia arī brīdina, ka ir nepieciešams pastiprināt rēķinu izrakstītāju - 

uzņēmumu kontrole, jo ir pamats uzskatīt (rēķinos iekļautas agrāk nebijušas 

izmaksu pozīcijas, summas ir neatbilstoši augstas u.c.), ka var notikt uz 

enerģijas rēķina citu izdevumu nosegšana. 

7. EAPN-Latvia aicina energoresursiem un pirmās nepieciešamības precēm 

krīzes laikā noteikt nulles vai vismaz samazinātu PVN (tas atkarīgs no resursa 

vai preces nozīmes patēriņā), tā vismaz daļēji atvieglojot sadārdzinājuma 

nomaksu. 

8. EAPN-Latvia aicina Latvijas Pašvaldību savienību un pašvaldības organizēt 

sociālā dienesta uzturētu reģistru pašvaldībā deklarētajiem iedzīvotājiem, kurā 

tiek reģistrēti un apkopoti iesniegumi elektroenerģijas, gāzes un dzīvojamo 
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māju pārvaldīšanas pakalpojumu sniedzējiem par neiespējamību personai 

norēķināties par sniegtajiem pakalpojumiem, lai veidotu atlikto maksājumu 

grafikus un/vai risinātu jautājumu par valsts vai pašvaldības kompensāciju 

piesaisti. Svarīgi ir izveidot un uzturēt konsultatīvo tālruni, lai sniegtu 

informāciju iedzīvotājiem, ko darīt situācijā, kad nav iespējams nomaksāt 

saņemtos rēķinus par pakalpojumiem, lai pašvaldībā deklarētie iedzīvotāji 

nebūtu spiesti izmantot dažādu aizdevuma sniedzēju piedāvājumus, kas 

turpina cilvēkus vest nabadzībā. 

9. EAPN-Latvia aicina VARAM piešķirt tiesības pašvaldībām izsniegt 

iedzīvotājiem, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu attiecīgās pašvaldības 

teritorijā, Force Majeure izziņas. 

10. EAPN-Latvia uzskata, ka Valdībai krīzes situācijā ir jānodrošina represiju 

novēršana pret parāda nemaksātājiem (piemēram, veicinot soda naudu 

aprēķina atcelšanu, kontrolējot vēršanos pret parādnieka mantu u.tml.); ir krasi 

jānomaina tiesu izpildītāju un parādu piedzinēju esošā negatīvā ietekme, lai 

krīzes periodā parāda piedziņa vēl vairāk nepazemotu iedzīvotājus. 

11. EAPN-Latvia ierosina Valdībai izstrādāt un realizēt valsts pašnodrošināšanās 

ar enerģētiskajiem resursiem programmu, attīstot hidroenerģiju, saules un vēja 

enerģiju un/vai citus veidus, lai nākotnē novērstu neprognozējamus riskus 

energoresursu sadārdzināšanā. 

 

Biedrība “EAPN-Latvia” ir 2013. gadā dibināta nevalstiska organizācija, European Anti 

Poverty Network (EAPN) dalīborganizācija, kuras mērķis ir, strādājot Eiropas Tīklā cīņai pret 

nabadzību, strādāt uz sociāli drošu Latviju, kas brīva no nabadzības un sociālās atstumtības 

un kurā pieejamas ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības visiem. Biedrība iestājas pret 

visa veida diskrimināciju un sociālo atstumtību. Pašlaik EAPN-Latvia ir 30 biedru 

organizācijas un astoņi asociētie biedri. 

 

 

Ar cieņu 

 

Laila Balga, 

EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja 

 

Sagatavoja EAPN-Latvia Eiropas sociālās politikas darba grupa  

ekonomikas zinātņu doktora Andra Burtnieka vadībā 

Kontakti: andris.burtnieks@gmail.com, tel. 27501708 
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