
Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas 
pilnveidošanai 2019.-2020.gadam (projekts) 

Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēde 
2018.gada 7.martā 



Piedāvātie pasākumi 2019.-2020.gadā 
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Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta palielināšana  

Minimālās pensijas apmēra palielināšana 

Trūcīgas personas ienākuma līmeņa palielināšana           

Garantētā minimālā ienākuma līmeņa palielināšana 

Vienota maznodrošinātās personas ienākuma līmeņa noteikšana valsts atbalsta 
sniegšanai 

Vienota dzīvokļa pabalsta tvēruma noteikšana  



Valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalsta (VSNP) palielināšana 

€ 64,03 € 94 
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Aprēķina metode 

• 20% apmērā no 
ienākumu 
mediānas 

Pārskatīšanas 
kārtība 

• Pārskata ik pēc 5 
gadiem 

Attieksies uz šādām 
iedzīvotāju grupām 

• pensijas vecuma 
personām 

• personām ar 
invaliditāti 



Minimālās vecuma pensijas 
palielināšana, paaugstinot VSNP 
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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 no 2020 

(EUR)  

103,40 

122,20 

141,00 

159,80 

Minimālā 

pensija no 2019 

(EUR)  

97,35 

115,05 

132,75 

150,45 

VSNP 

64,03 euro 

VSNP  

88,50 euro 

VSNP  

94,00 euro 



Trūcīgas personas ienākuma līmeņa 
palielināšana           
 

Šobrīd 

€128,06 
mēnesī  

No 2020 

€188,00 
mēnesī  

€131,60 
mēnesī  
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188 eiro = 40% 

no ienākumu 

mediānas 

pirmajai vai 

vienīgajai 

personai 

mājsaimniecībā. 

Pārējiem 0.7 no 

pirmās personas. 

Pārskata ik pēc 5 gadiem 



Garantētā minimālā ienākuma līmeņa 
palielināšana 
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GMI līmenis no 2020.gada  
DARBSPĒJĪGIE  

Viena vai pirmā persona strādā 50 % no MIL = 94 € 

Pārējie strādā  40% no MIL = 75,20 € 

Nestrādā ne pirmā, ne pārējie  30% no MIL = 56,40 € 

PENSIJAS VECUMA CILVĒKI 

Pirmā persona  50 % no MIL = 94 € 

Pārējās personas 40% no MIL = 75,20 € 

Viens dzīvojošs pensionārs  70% no MIL = 131,60 € 

APGĀDĪBĀ ESOŠI BĒRNI 

Vecākam, kurš viens audzina 

bērnus  
70% no MIL = 131,60 € 

Apgādībā esoši bērni  40% no MIL = 75,20 €  

70% no MIL = 131,60 (ja bērnam invaliditāte) 
PERSONAS AR INVALIDITĀTI  

Personas ar invaliditāti 1 grupa  70% no MIL = 131,60 € 

Personas ar invaliditāti 2 grupa  60 % no MIL = 112,80 € 

Personas ar invaliditāti 3 grupa  50 % no MIL = 94 € 



Piemēri – GMI līmeņi 3 mājsaimniecību 
veidiem: šodien un no 2020.gada 

Viens 
vecāks un  

2 bērni 

€159,00 

 € 282,00 

Viens 
pensionārs 

€ 53,00 

€131,60 

2 darbspējas 
(nestrādā) 

€106,00 

€112,80 
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Vienota maznodrošinātās personas 
ienākuma līmeņa noteikšana valsts 
atbalsta sniegšanai 
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>2018 

€128,06  
- € 400 

2020< 

€ 282 

€188 < 

Valsts atbalsts 

maznodrošinātām 

personām: 

 

• Elektroenerģija  

• Valsts nodrošinātā 

juridiskā palīdzība 

• Zvērinātu notāru 

amata atlīdzības takse 

• Tiesas izdevumi 

• Internāta pakalpojumi 

• Kultūras iestāžu / 

vietu apmeklējumi 

 

Valsts atbalsts tiek sniegts 

maznodrošinātām personām ar 

ienākumiem līdz 282 eiro 

Pašvaldības savu atbalstu 

sniedz pie tās noteiktā līmeņa 



Vienota dzīvokļa pabalsta tvēruma 
noteikšana  
 

Noteikt dzīvokļa 
pabalsta saturu un 
aprēķina metodiku. 
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Komentāri, jautājumi 

 
www.lm.gov.lv 

 

Twitter:@Lab_min 
 

Flickr.com:Labklajibas_ministrija 
 

Youtube.com/labklajibasministrija 
 

Draugiem.lv/labklajiba 

 

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

