
Aktuālā informācija par 
minimālā ienākuma līmeni 

Evija Kūla 
LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta vecākā eksperte 

Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēde 
2015.gada 26.augustā 

 



Paveiktais līdz 26.08.2015. (1) 

SIPKK 26.08.2015. 2 

Grozījumi likumā «Par sociālo drošību» 

VSS izsludināts 11.06.2015.  

Saskaņošana 2x: iebildumi no TM, LPS, FM 

 

Grozījumi paredz: 

Definē valsts noteikto minimālā ienākuma līmeni, kas 

nodrošināms sociālās drošības jomā; 

Nosaka, ka tā aprēķināšanu ik gadu veic CSP. 

 

 



Paveiktais līdz 26.08.2015. (2) 

Lielā darba grupa (2 sēdes)  

4 apakšgrupas: 

Sociālā palīdzība (2 sēdes) 

Valsts sociālie pabalsti (3 sēdes) 

Minimālā pensija (2 sēdes) 

Bezdarbnieku pabalsts un aktivizēšana (2 sēdes) 

 

Šobrīd tiek rēķināts (izmantojot mikrosimulācijas), vai 
darba grupu ietvaros sagatavotie priekšlikumi dos 
ietekmi uz nabadzības un ienākumu nevienlīdzības 
mazināšanu (gaidām pirmos rezultātus...) 
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Priekšlikums minimālā ienākuma līmeņa 

piemērošanai sociālajā palīdzībā (1) 

 

Aptver daļu no 1.kvintiles (ienākumu augstākā robeža € 194,41) 

Diferencēts pēc skaita mājsaimniecībā 

Lielāks atbalsts augstākam nabadzības riskam pakļautajiem (ģimenēm 
ar bērniem; viena vecāka ģim.; pensionāram, kurš dzīvo viens; aprūpējams) 

Palielināta strādāt motivācija, iespējams, netieši mazinot ēnu ekonomikā 
strādājošo skaitu    

4 SIPKK 26.08.2015. 



Priekšlikums minimālā ienākuma līmeņa piemērošanai 

sociālajā palīdzībā (2) 

SIPKK 
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PAMATLIKME KATRAM IEDZĪVOTĀJAM  

Pirmā persona mājsaimniecībā 100% = 139 € 

Otrā un pārējās personas mājsaimniecībā  70% no 139 € = 97 € 

Pirmā persona m/b darbspējas vecumā strādā  100% = 139 € 

Pirmā persona m/b darbspējas vecumā nestrādā 50% no 139 € = 70 € 

Otrā vai pārējie m/b darbspējas vecumā strādā  100% no 97 € = 97 € 

Otrā persona m/b darbspējas vecumā nestrādā 50% no 97 € = 49 € 

Apgādībā esoši bērni (pielīdzināmi otrajām un pārējām personām m/b) 70% no 139 € = 97 € 

PAPILDUS % LIKMES MĀJSAIMNIECĪBAI DĒĻ NOTEIKTIEM PAAUGSTINĀTIEM SOCIĀLAJIEM 

RISKIEM (katru risku skaita atsevišķi) 

Viena vecāka ģimene vai viens dzīvojošs pirmspensijas / pensijas 

vecuma cilvēks  
+ 25 % no 139 € = 35 € 

m/b ar bērniem + 15 % no 139 € = 21 € 

m/b ar aprūpējamu/kopjamu cilvēku (t.sk. personām ar invaliditāti) + 15 % no 139 € = 21 € 



Priekšlikumi valsts sociālo pabalstu sistēmā (1) 

Bērnu kopšanas pabalsts (BKP): 

1) bērnu nabadzības samazināšana / bērnu iekļaušana formālajā aprūpē: 

BKP par bērnu no 1,5 līdz 3 gadiem tiek piešķirts bērnu vecākiem, kas neizmanto 
pašvaldības PII un subsidēto privātās PII vai bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja 
(BUPS) pakalpojumus.  

Pabalsta apmērs ir 50% no viena bērna vidējām izmaksām pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei pašvaldības vai privātajā PII un pakāpeniski samazinās atkarībā no 
bērna vecuma:  

• 100 EUR mēnesī par bērna kopšanu no 1,5 līdz 2 g.v.; 

• 75 EUR mēnesī par bērna kopšanu no 2 līdz 2,5 g.v.; 

• 50 EUR mēnesī par bērna kopšanu no 2,5 līdz 3 g.v. 

 

2) bērnu nabadzības samazināšana / bērnu iekļaušana formālajā aprūpē: 

BKP par bērnu no 1,5 līdz 3 gadiem tiek pārveidots subsīdijā (kuponā) un piešķirts 
vienam no bērnu vecākiem, kas ir nodarbināts vai iegūst izglītību (mācās vispārējās 
izglītības vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā pilna laika klātienē).  

Kupona vērtība – 100 EUR mēnesī, kupons var tikt patērēts tikai PII vai BUPS 
pakalpojumu izmantošanai.   

SIPKK 
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Priekšlikumi valsts sociālo pabalstu sistēmā (2) 

ĢIMENES VALSTS PABALSTS (ĢVP): 

1) daudzbērnu ģimenes: 

ĢVP  12 € mēnesī 
ĢVP    24 € mēnesī (2 x lielāks) 
ĢVP   60 € mēnesī (5 x lielāks) 

 

2) nepilnās ģimenes: 

ĢVP papildu koeficienta (piem., 1.5) noteikšana viena vecāka ģimenēm ar 
bērniem (bez apstiprinātas paternitātes).  

ĢVP  18 € mēnesī  

ĢVP   36 € mēnesī (2 x lielāks) 

ĢVP   90 € mēnesī (5 x lielāks) 

SIPKK 
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Priekšlikumi par minimālo pensiju (1) 
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Koeficients Stāžs 
Minimālā 

pensija (EUR) 

1.1 Līdz 20 g.v. 70,43 

1.3 21 – 30 g.v. 83,24 

1.5 31 – 40 g.v. 96,05 

1.7 41 + 108,85 

Minimālā pensija 

(EUR) 

~ % no 

mediānas* 

89,94 25 

106,29 30 

122,64 35 

139,00 40 

Ja stāžs līdz 15 gadiem – 69,50 EUR (~ 20% no mediānas) 
* - % no iedzīvotāju ienākumu mediānas 

Minimālā pensija 

(EUR) 

76,45 

90,35 

104,25 

118,15 

€ 64,03 – valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts (VSNP) pašreiz 

1.variants VSNP: € 81,76 = 40% no mediānas : 1,7 

2.variants VSNP: € 69,50 = 20% no mediānas 

šobrīd 1.variants 2.variants 



Priekšlikumi par minimālo pensiju (2) 

Stāža gadi Iespējamais pensijas 

apmērs (EUR) 

Esošais pensijas apmērs 

(EUR) 

15 90.35 70.43 

16 91.74 70.43 

... 

20 97.30 70.43 

21 98.69 83.24 

.... 

30 111.20 83.24 

31 112.59 96.05 

... 

40 125.10 96.05 

41 126.49 108.85 

... 
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Piemērs: minimālā pensija = 69.50 + (15 x 1.39) = 90.35 EUR  

20% no mediānas + (darba stāžs x 1% no MIL) 
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Priekšlikumi par bezdarbnieka palīdzības pabalstu 

1.variants: bezdarba apdrošināšanas pabalsts beidzas   

 

  

 Pabalsts bezdarbniekam ar ienākumiem līdz 70 EUR mēnesī: 50% 
no minimālā ienākuma līmeņa, bet ne augstāks par 30% no vidējā 
aprēķinātā bezdarbnieka pabalsta valstī iepriekšējā gadā* 

 Maksā 5 mēnešus (nesaņem sociālo palīdzību!) 

 

2.variants: bezdarba apdrošināšanas pabalsts beidzas un līdz 
pensionēšanās vecumam (t.sk. priekšlaicīgai) atlikuši 5 mēneši  

 

 

 Pabalsts bezdarbniekam 50% no minimālā ienākuma līmeņa, bet 
ne augstāks par 30% no vidējā aprēķinātā bezdarbnieka pabalsta valstī 
iepriekšējā gadā* 

 Maksā 5 mēnešus (nesaņem sociālo palīdzību!) 
 

 

* 12 mēnešu vidējais b/k pabalsta apmērs 2014.gadā bija EUR 195.17 - 30% ir EUR 58.55, 
līdz ar to bezdarbnieka palīdzības apmērs ir EUR 58.55, jo puse no MIL ir augstāk.  
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Paldies par uzmanību! 

 
www.lm.gov.lv 

 

Twitter:@Lab_min 
 

Flickr.com:Labklajibas_ministrija 
 

Youtube.com/labklajibasministrija 
 

Draugiem.lv/labklajiba 

 

http://www.lm.gov.lv/

