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Nozares galvenie pasākumi 2020.gadāNozares galvenie pasākumi 2020.gadāNozares galvenie pasākumi 2020.gadāNozares galvenie pasākumi 2020.gadā

1. Lai uzlabotu materiālo situāciju personām ar īpaši zemiem ienākumiem, ar 2020.gada 1.janvāri 
palielināt minimālās pensijas un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērus 

2. Lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu personām ar invaliditāti: 
• pilnveidot un uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību,
• turpināt uzlabojumu ieviešanu tehnisko palīglīdzekļu pieejamības nodrošināšanā 

atbilstoši pieaugošajam pieprasījumam;

3. Lai nodrošinātu aizsardzību pret pirktspējas krišanos, turpināt indeksēt pensijas  un atlīdzības, 
turklāt vecuma pensijām piemērojot lielākus indeksus atkarībā no personas apdrošināšanas 
stāža, kā arī indeksēt piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām;

4. Lai nepieļautu pensiju, pabalstu un atlīdzību apmēru samazinājumu saistībā ar maksas par 
pensiju, pabalstu un atlīdzību piegādi saņēmēja dzīvesvietā paaugstināšanos (2020.gadā par 
2,49 euro), ar 2020.gada 1.janvāri nodrošināt izdevumu, kas pārsniedz līdzšinējo piegādes 
maksu 2,39 euro, kompensēšanu;

5. Turpināt attīstīt ģimeniskā vidē balstītu ārpusģimenes aprūpes sistēmu bez vecāku gādības 
palikušiem bērniem;

6. Īstenot mērķētus aktīvās darba tirgus politikas pasākumus, tai skaitā nodrošināt bezdarbnieku 
aktivizāciju pēc iespējas ātrākai iekļaušanai darba tirgū un palielināt ilgstošo bezdarbnieku, 
personu ar invaliditāti, personu ar zemu izglītības līmeni iesaisti darba tirgū, tajā skaitā īstenojot 
ilgstošo bezdarbnieku atbalsta pasākumus un veicinot sociālās uzņēmējdarbības attīstību.
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Labklājības ministrijas budžeta jomu finansējumsLabklājības ministrijas budžeta jomu finansējumsLabklājības ministrijas budžeta jomu finansējumsLabklājības ministrijas budžeta jomu finansējums

Nozares vadība un 

politikas plānošana

9.5 milj. euro

Sociālā 
apdrošināšana

2 749.8 milj.euro

Valsts sociālie 

pabalsti

294.8 milj. euro

Izdienas pensijas

61.0 milj. euro

Sociālie 

pakalpojumi

90.7 milj. euro

Darba aizsardzība 

un darba tiesiskās 

attiecības 

5.3 milj. euroDarba tirgus 

attīstība

47.1 milj. euro

Invaliditātes 

noteikšanas 

sistēma

2.7 milj. euro

Bērnu tiesību 

aizsardzība

3.5 milj. euro

2019.gada plāns (3 264,5 milj., euro)

Nozares vadība un 

politikas plānošana

8.5 milj. euro

(-1.0 milj. euro)

Sociālā 
apdrošināšana

2 960.6 milj. euro

(210.8 milj. euro)

Valsts sociālie 

pabalsti

299.7 milj. euro

(+4.90 milj. euro)

Izdienas pensijas

65.7 milj. euro

(+4.7 milj. euro)
Sociālie 

pakalpojumi

91.5 milj. euro

(+0.8 milj. euro)

Darba aizsardzība 

un darba tiesiskās 

attiecības 

5.1 milj. euro

(-0.2 milj. euro)

Darba tirgus 

attīstība

45.3 milj. euro

(-1.8 milj. euro)

Invaliditātes 

noteikšanas sistēma

2.8 milj. euro

(+0.1 milj. euro)

Bērnu tiesību 

aizsardzība

4.8 milj. euro

(+1.3 milj. euro)

2020.gada plāns 3 483,9 milj., euro

(+ 219,4 milj. euro)
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Labklājības nozares pamatbudžetLabklājības nozares pamatbudžetLabklājības nozares pamatbudžetLabklājības nozares pamatbudžetssss
2017.2017.2017.2017.----2022.gadā  (milj. euro)2022.gadā  (milj. euro)2022.gadā  (milj. euro)2022.gadā  (milj. euro)
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Valsts sociālās apdrošināšanas Valsts sociālās apdrošināšanas Valsts sociālās apdrošināšanas Valsts sociālās apdrošināšanas speciālspeciālspeciālspeciālaisaisaisais budžetbudžetbudžetbudžetssss
2012012012017777....----2022022022022222.gadā (milj. .gadā (milj. .gadā (milj. .gadā (milj. euroeuroeuroeuro))))
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Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumi 
2019.gadā un 2020.gadā sadalījumā pa budžetiem*

04.01.00. Valsts 

pensiju speciālais 

budžets; 2 044.0

milj. euro; 69.53%

04.02.00. 

Nodarbinātības 

speciālais budžets; 

166.1 milj. euro; 

5.65%

04.03.00.  Darba 

negadījumu 

speciālais budžets; 

55.0 milj. euro; 

1.87%

04.04.00. 

Invaliditātes, 

maternitātes un 

slimības speciālais 

budžets; 655.9 milj. 

euro; 22.31%

04.05.00.  Valsts 

sociālās 

apdrošināšanas 

aģentūras speciālais 

budžets; 18.9 milj. 

euro; 0.64%

2019.gads (2 765,7 milj. euro)

04.01.00. Valsts 

pensiju speciālais 

budžets; 2 205.3

milj. euro; 69.79%

(+161.3 milj.euro)

04.02.00. 

Nodarbinātības 

speciālais budžets; 

159.0 milj. euro; 

5.03% (-7.1 milj. 

euro)
04.03.00.  Darba 

negadījumu 

speciālais budžets; 

62.3 milj. euro; 

1.97% (+7.3 milj. 

euro)

04.04.00. 

Invaliditātes, 

maternitātes un 

slimības speciālais 

budžets; 712.3 milj. 

euro; 22.54%

(+56.4 milj. euro)

04.05.00.  Valsts 

sociālās 

apdrošināšanas 

aģentūras speciālais 

budžets; 21.0 milj. 

euro; 0.66% (+2.1 

milj. euro)

2020.gada projekts (2 977,0  milj. euro

+(211,2 milj.euro))

* bruto izdevumi (ieskaitot SB savstarpējos transfertus) 6



Labklājības Labklājības Labklājības Labklājības nozarnozarnozarnozareseseses prioritārie pasākumi 20prioritārie pasākumi 20prioritārie pasākumi 20prioritārie pasākumi 2020202020., 202., 202., 202., 2021111. un 202. un 202. un 202. un 2022222.gadam.gadam.gadam.gadam

Prioritāra pasākuma nosaukums

Budžeta veids 

(pamatb./ spec.b.)
Papildus piešķirtais valsts budžeta finansējums, euro

Prioritārā pasākuma mērķis

2020. gadam 2021. gadam 2022. gadam

1. Atbalsts minimālo ienākumu līmeņa 

palielināšanai

9 827 150 9 945 809 9 999 149 1)  vecuma pensijas minimālo aprēķina bāzi noteikt  80 euro

apmērā,  personām ar invaliditāti no bērnības – 122,69 euro; 

2)  valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru personām ar 

invaliditāti palielināt  no 64,03 euro līdz 80 euro, personām ar 

invaliditāti  no bērnības – 122,69 euro. Vienlaikus, paaugstinot 

valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru personām ar 

invaliditāti, paaugstināsies arī minimālie invaliditātes pensiju un 

atlīdzību apmēri. 

pamatbudžets 4 034 036 4 131 586 4 162 748

speciālais budžets 5 793 114 5 814 223 5 836 401

2. Pakalpojuma  kvalitātes 

paaugstināšana valsts sociālās aprūpes 

centros

pamatbudžets 509 580 390 921 337 581Uzlabot ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitāti

10 336 730 10 336 730 10 336 730
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Minimālo ienākumu līmeņa palielināšanai 2020.gadāMinimālo ienākumu līmeņa palielināšanai 2020.gadāMinimālo ienākumu līmeņa palielināšanai 2020.gadāMinimālo ienākumu līmeņa palielināšanai 2020.gadā
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Palielināt valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta (VSNP) aprēķina bāzi personām ar

invaliditāti no 64 euro līdz 80 euro (personām ar invaliditāti no bērnības– 122,69 euro)

Palielināt minimālo vecuma pensiju apmēru, piemērojot minimālo aprēķina bāzi
- 80 euro (personām ar invaliditāti no bērnības– 122,69 euro)

Palielināt invaliditātes pensiju minimālo apmēru, aprēķinam piemērojot VSNP
apmēru - 80 euro (personām ar invaliditāti no bērnības– 122,69 euro)

Palielināt atlīdzības par darbspēju zaudējumu un kaitējuma atlīdzības minimālo
apmēru, aprēķinam piemērojot VSNP apmēru - 80 euro

Mērķa grupa:

personas ar

invaliditāti, minimālās

vecuma pensijas

saņēmēji, darbspēju

zaudējumu un

kaitējuma atlīdzības

saņēmēji

Mērķa grupa:

personas ar

invaliditāti, minimālās

vecuma pensijas

saņēmēji, darbspēju

zaudējumu un

kaitējuma atlīdzības

saņēmēji



VSNP invaliditātes gadījumā un invaliditātes pensiju minimālie apmēriVSNP invaliditātes gadījumā un invaliditātes pensiju minimālie apmēriVSNP invaliditātes gadījumā un invaliditātes pensiju minimālie apmēriVSNP invaliditātes gadījumā un invaliditātes pensiju minimālie apmēri

Koeficients Pašreizējie apmēri, EUR Jaunie apmēri, no 

2020.gada, EUR

Mērķa grupa, 

personu skaits

VSNP = 64,03 Personām ar inv. 

no bērnības VSNP = 

106,72

VSNP = 80,00 Personām ar inv. 

no bērnības 

VSNP = 122,69

VSNP invaliditātes gadījumā

I grupai 1.3 83,24 138,73 104,00 159,50

18 587II grupai 1.2 76,84 128,06 96,00 147,23

III grupai VSNP 64,03 106,72 80,00 122,69

Invaliditātes pensiju un atlīdzību par darbspēju zaudējumu minimālie apmēri 

I grupai 1.6 102,45 170,75 128,00 196,30 33 000

un

683

II grupai 1.4 89,64 149,41 112,00 171,77

III grupai VSNP 64,03 106,72 80,00 122,69
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Vecuma pensijas minimālie apmēriVecuma pensijas minimālie apmēriVecuma pensijas minimālie apmēriVecuma pensijas minimālie apmēri

Stāžs gados Koefici

ents

Pašreizējie apmēri, EUR Jaunie apmēri, no 

2020.gada, EUR

Mērķa grupa, 

personu 

skaits
Bāze = 64,03 Personām ar inv. 

no bērnības Bāze 

= 106,72

Bāze = 80,00 Personām ar inv. 

no bērnības Bāze 

= 122,69

no 15 - 20 gadiem 1.1 70,43 117,39 88,00 134,96

20 494

no 21 - 30 gadiem 1.3 83,24 138, 74 104,00 159,50

no 31 - 40 gadiem 1.5 96,04 160,08 120,00 184,04

41 un vairāk gadu 1.7 108,85 181,42 136,00 208,57
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Izmaiņas bezdarbnieka pabalsta saņemšanas un Izmaiņas bezdarbnieka pabalsta saņemšanas un Izmaiņas bezdarbnieka pabalsta saņemšanas un Izmaiņas bezdarbnieka pabalsta saņemšanas un 
izmaksā ar 2020.gada 1.janvāriizmaksā ar 2020.gada 1.janvāriizmaksā ar 2020.gada 1.janvāriizmaksā ar 2020.gada 1.janvāri

Piešķiramo pabalstu aprēķina proporcionāli apdrošināšanas (darba) stāžam un atbilstoši ienākumiem, no 
kuriem tiek veiktas iemaksas bezdarba gadījumam:

% no piešķirtā pabalsta apmēra atkarībā no pabalsta saņemšanas mēneša:
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Apdrošināšanas stāžs Pabalstu piešķir:

no 1 līdz 9 gadiem ieskaitot 50% no vidējās iemaksu algas

no 10 līdz 19 gadiem ieskaitot 55 % no vidējās iemaksu algas

no 20 līdz 29 gadiem ieskaitot 60 % no vidējās iemaksu algas

30 gadi un vairāk 65 % no vidējās iemaksu algas

Pašreizējā situācija:

1. mēn 2. mēn 3. mēn 4. mēn 5. mēn 6. mēn 7. mēn 8. mēn 9. mēn

100% 100% 100% 75% 75% 75% 50% 50% 50%

Jaunā sistēma:

1. mēn 2. mēn 3. mēn 4. mēn 5. mēn 6. mēn 7. mēn 8. mēn 9. mēn

100% 100% 75% 75% 50% 50% 45% 45% 0%

Finanšu ietekme

2020.gadā – 12,3 milj. 

EUR



2019. GADA INDEKSĀCIJA (IZMAKSAS 2019. UN 2020.GADĀ)

2019.g. 2020.g. 
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2019. GADA INDEKSĀCIJA (IZMAKSAS 2019. UN 2020. GADĀ) 2020. GADA INDEKSĀCIJA  
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Galvenie ES fondu ieguldījumu virzieni 2020.gadā nozarēGalvenie ES fondu ieguldījumu virzieni 2020.gadā nozarēGalvenie ES fondu ieguldījumu virzieni 2020.gadā nozarēGalvenie ES fondu ieguldījumu virzieni 2020.gadā nozarē

 DI virzība – pašvaldības uzsāk konkursus un sabiedrībā balstītu pakalpojumu vietu 

izveidi

 Aktīvo nodarbinātības pakalpojumu mērķētāka pārkārtošana ar ES fondu atbalstu

 Sociālā darba un sociālās uzņēmējdarbības projektu ieviešana

 Ieguldījumi nozares energoefektivitātes projektos - VSAC ēkas, nozares iestāžu ēkas –

kultūrvēstures pieminekļi

 Ieguldījumi IT infrastruktūrā – turpinās nozares iestāžu IT sistēmu pilnveidošana –

VDEĀVK, NVA, VSAA, SPOLIS – LM
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