
 

Nabadzības apburtajā gūstā 

 

Līdz ar iedzīvotāju ienākumu līmeņa samazināšanos, 2010. gadā vidēji par 7 % 

mēnesī pieaug trūcīgo personu skaits, liecina Rīgas domes Labklājības departa-

menta dati. Kā grūtībās nonākušajiem tiek palīdzēts? Un kā viņu dzīves mainīju-

šās gadā, kas visā Eiropas Savienībā aizrit nabadzības un sociālās atstumtības 

mazināšanas zīmes? 

 

Mums palīdz pārtikas pakas no Eiropas 

Maija, četru bērnu māmiņa, šogad piešķirts maznodrošinātās statuss. «Kamēr mani 

vēl nebija pametis vīrs, kaut kā varējām iztikt. Man bija gadījuma darbi, vīrs strādāja 

par santehniķi. Viss mainījās pēc mazākās meitas piedzimšanas. Mani gadījuma darbi 

apsīka. Saimnieki negribēja man vairs maksāt, tāpēc paliku visu laiku kopā ar bēr-

niem. Bet mans vīrs iepazinās ar jaunāku un aizgāja. Pirmajos mēnešos domāju, ka 

nespēšu savilkt galus. Par laimi man ļoti palīdzēja draugi. Es nokārtoju maznodrošinā-

tās ģimenes statusu, saņemu reizi mēnesī pabalstu, vēl ir arī bērnu naudas. Un ar bēr-

niem katra mēneša sākumā noteikti ejam uz Sarkano Krustu pēc ēdienu pakām. Ejam 

visi kopā, lai ģimenei vairāk tiek, jo tur ir princips – cik cilvēku atnāk, tik pakas iedod. 

Tās katra sver apmēram piecus kilogramus. Tā kā aiz durvīm stāv jau mani draugi, 

viņi bērnu pakas palīdz pārnest mājās. Citreiz jau apnīk cept tikai pankūkas vai vārīt 

dažādas putras, bet vismaz esmu mierīga, ka kādam laikam mūsu ģimenei ēdiena pie-

tiek.» 

 

Pētījumi un statistika 
Augstais sabiedrības nabadzības līmenis ir daudzu Eiropas Savienības dalībvalstu pro-

blēma. Bet jo īpaši šī problēma skar Latviju, jo arī jaunākie Eurostat dati vēsta, ka 

Latvija ir viena no nabadzīgākajām valstīm ES. Mūsu kaimiņvalstis – Lietuva un 

Igaunija – mūs apsteidz. Ja Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju 

pēc pirktspējas paritātes 2009.gadā bijis 49 %, tad Lietuvā tas sasniedza 53 %, bet 

Igaunijā – 62 %.   

 

Šobrīd Rīgas Sociālajā dienestā vien jau reģistrētu 36 781 trūcīgo personu, un 31 966 

personu, kas atbilst maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam (dati uz šī gada 1. 

oktobri).  

 

Vidējais temps, ar kādu pieaug trūcīgo personu skaits ir 7 % pieaugums katru mēnesi. 

2010. gada septembrī attiecībā pret 2010. gada janvāri trūcīgo personu skaits pieaudzis 

par 81 %, liecina Rīgas domes Labklājības departamenta dati.  

 

Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju departamenta 

apkopotā informācija liecina, ka nabadzībai vairāk pakļauti ir cilvēki ar zemiem ienā-

kumiem, kuri papildus ienākumu samazināšanās procesam pārdzīvo vēl arī kādu per-

sonīgās dzīves satricinājumu. Piemēram, šķiršanos vai tuvinieka smagu zaudējumu. 

Tāpat risks pieaug, ja saslimst ar kādām nopietnām slimībām vai cilvēks sāk lietot at-

karību izraisošas vielas – alkoholu, narkotikas.  

 

Pamatojoties uz ES veiktā pētījuma datiem, noskaidrots, ka 38 % no nabadzības ris-

kam pakļauto cilvēku grupas, 40 % savu ikmēneša ienākumus novirza maksājumiem 

par dzīvesvietu. Šis rādītājs ir vairāk kā divas reizes augstāks nekā pārējai sabiedrības 

daļai.  

 



 

 

 

 

 

Atbalstošā situācija Latvijā 

Šogad Latvijā aizsākušās vairākas nabadzīgo cilvēku atbalstošas akcijas. Eiropas Ko-

misija sagādājusi bezmaksas pārtikas pakas krīzē nonākušajiem, kuras var saņemt visā 

Latvijā. Aktīvi norit labdarības akcija „Paēdušai Latvijai!”, kurā ar saviem ziedoju-

miem iesaistās maksātspējīgā sabiedrības daļa. Paplašinās vietu skaits nakts patver-

smēs, pagarināti to darba laiki un atvērtas jaunas bezmaksas virtuves un siltā ēdiena 

izsniegšanas punkti cilvēkiem ar maznodrošinātā vai trūcīgā statusu.  

 

«Ir aktivizējušies resursi gan nevalstiskajās organizācijās, gan arī pašvaldībās. Cilvēku 

skaits, kuri šobrīd saņem palīdzību, ir ļoti liels. Un ir palielinājusies arī pašas sabiedrī-

bas interese palīdzēt grūtībās nonākušajiem. Redzam, kā parastie cilvēki ziedo pa ma-

zumiņam naudu labdarības akcijās, zupu virtuvēm pārtiku atsaucīgi ziedo zemnieki un 

arī veikalu ķēde RIMI,» stāsta Valdis Nagobads, biedrības Sarkanais Krusts direktors, 

Eiropas gada vēstnieks Latvijā. Viņš atzinīgi novērtē, ka grūtajos brīžos sabiedrība 

kļuvusi tik atvērta nesavtīgai palīdzībai. Arī ES bezmaksas pārtikas pakas ir liels at-

balsts grūtībās nonākušajiem. «Jā, ir arī izlepuši cilvēki, kas šīs pārtikas pakas kritizē, 

bet esmu saticis daudz cilvēku, kuri ir ļoti pateicīgi. Pirms nedēļas vien Preiļos satiku 

kādu ģimeni, kura man atklāti teica, ka viņi nezina, kā izdzīvotu, ja šādu pārtikas paku 

viņiem nebūtu. Šī ģimene pat izgudrojusi daudz jaunu ēdienu, kā garšīgi pagatavot 

dažādās pārslas un pankūku miltus,» tā V. Nagobads. Biedrība Sarkanais Krusts ES 

pārtikas pakas daļa 400 vietās Latvijā, šādi kopumā izplatot apmēram 2/3 no visām 

bezmaksas pārtikas pakām. Pārējās izplata citas nevalstiskās organizācijas un arī paš-

valdības.  

 

«Mums ir rīcības plāns, kuru pildām, lai sniegtu palīdzību bezpajumtniekiem aukstajā 

laika periodā. Šogad Rīgā jau ir septiņas patversmes, četras zupu virtuves, divas silto 

ēdienu izsniegšanas vietas. Rīgā jau pusotru gadu būs nostrādājis dienas centrs bezpa-

jumtniekiem, kurš pagaidām ir tāds vienīgais Baltijas reģionā,» stāsta Lita Brice, Rī-

gas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas sektora vadītāja. Viņa 

atzīst, ka līdz ar bezdarba palielināšanos, pieaug arī to cilvēku skaits, kas meklē palī-

dzību. «Ja NVA pusē ir tie grūtībās nonākušie, kas rosās un aktīvi domā, kā uzlabot 

esošo situāciju, mūsu pusē ir tie, kuri atkarīgi no pabalstiem. Viņiem trūkst motivāci-

jas. Mēs ar šiem cilvēkiem ļoti strādājam, piedāvājot psihologa un dienas centru pa-

kalpojumus, līdzdarbības pienākumus. Arī paši patversmēs dzīvojošie saka – šī viņiem 

ir tikai pagaidu dzīve. Diemžēl daudziem tā ieilgst, jo nabadzības kultūra pārmantojas 

no paaudzes paaudzē. Bērni redzējuši, kā viņu vecāki pārtiek no pabalstiem un ubago-

šanas laikā sapelnītā, tādēļ paši dara tāpat. Bērns jau nav redzējis, kā viņa vecāks strā-

dājis algotu darbu, tāpēc sasniedzot 18 gadu vecumu, viņš atnāk uz sociālo dienestu, 

ieliek rokas sānos un saka – man pienākas pabalsts. Saskaņā ar visiem normatīvajiem 

aktiem nevaram viņam atteikt. Šiem cilvēkiem trūkst motivācijas un iespējas atsper-

ties. Šobrīd ļoti daudz cilvēku iznāk no cietuma. Sabiedrība no viņiem novēršas ne jau 

tāpēc, ka cilvēks bijis cietumā, bet gan tāpēc, ka viņš nemāk atrast sev pielietojumu. 

Viņš zaudējis savas darba prasmes. Tieši tas pats notiek ar ilgstošajiem maznodrošinā-

tajiem. Turklāt viņi jūtas nevienam nevajadzīgi. To redzam cilvēkos, kas pie mums 

strādā simt latu programmā. Cik viņi ir laimīgi, ka var sapucēties un iet uz darbu strā-

dāt. Ja neesi nevienam vajadzīgs, ir praktiski neiespējami izkāpt no nabadzības kultū-

ras apļa. Šiem cilvēkiem pašiem ir ļoti maz spēka. Tāpēc mums jāpalīdz. Priekšā vēl ir 

ļoti liels darbs – kā sociālajiem dienestiem, tā visai sabiedrībai kopumā,» uzskata L. 

Brice.  

 



 

 

 

Papildus informācijai 

 

Latvijā par trūcīgu personu tiek atzīta tāda, kuras ienākumu līmenis nepārsniedz 90 

latu mēnesī, kas ir puse no valstī noteiktās minimālās darba algas. Savukārt par maz-

nodrošinātu atzīst tādu vientuļo personu, kuras ienākumi nepārsniedz 22 latus mēnesī, 

bet ģimenes cilvēkiem ienākumi uz vienu personu – ne vairāk kā 180 latu.  

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 15.12.2009. Nr.1489 „Noteikumi par garantēto minimālo 

ienākumu līmeni” pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai izmaksā tiem iedzīvotājiem, 

kuri atbilst trūcīgās personas (ģimenes) statusam. Garantētais minimālais ienākumu 

(GMI) līmenis bērnam valstī ir noteikts Ls 45, bet valstī noteiktais GMI līmenis piln-

gadīgai personai – Ls 40.  

 

 

Materiāls sagatavots Eiropas gada (2010) ietvaros un izmantojams publicēšanai. 

 


