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Satversmes tiesa

2019/2020 tiesībsarga pieteikumi Satversmes tiesai par 
minimālo ienākumu sliekšņu apmēru neatbilstību Satversmei
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Minimālos ienākumu sliekšņus piesaistīt sociālekonomiskam 
rādītājam, lai nodrošinātu to adekvātumu

Vienotas pieejas izmantošana minimālo sliekšņu noteikšanai 
valsts un pašvaldību sniegtajam materiālajam atbalstam

Zemākais minimālo ienākumu sliekšņa apmērs - 20% no 
relatīvās ienākumu mediānas, kur attiecināms, piemērojot 
koeficientu (1, 0.7)

Pārskatīt minimālo ienākumu sliekšņus ne retāk kā reizi 3  gados. 



Relatīvā pieeja atbalsta sliekšņu 
noteikšanai ir samērīga ar visu 
mājsaimniecību ienākumiem

❑ Ienākumu mediāna* – 544,41 euro

❑ Nabadzības riska slieksnis – 327 euro jeb 60% no ienākumu 

mediānas

❑ Trūcīgas personas ienākumu līmenis – 272 euro jeb 50% no 

ienākumu mediānas

❑ GMI  – 109 euro jeb 20% apmērā no ienākumu mediānas

❑ VSNP:

❑ Vecuma gadījumā 109 euro jeb 20% no ienākumu mediānas

❑ Invaliditātes gadījumā 109 euro (20%) un personām ar inv. 

kopš bērnības 136 euro (25%)

❑ Vecuma vai invaliditātes minimālā pensija 136 euro (25%) un 

personām ar inv.kopš bērnības 163 euro (30%)

* Ienākumu mediānas aprēķinā katram mājsaimniecības loceklim ir piešķirts svars 1, 0.7, 0.7 

(ekvivalences skala)
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Izmaiņas no  2021.gada 1.janvāra

❑ Palielināt GMI līmeni

❑ Palielināt trūcīgas un maznodrošinātas personas ienākumu 
līmeņus

❑ Paaugstināt VSNP visām saņēmēju grupām

❑ Diferencēt VSNP pēc nodarbinātības fakta personām ar I 
un II invaliditātes grupu

❑ Paaugstināt minimālo pensiju aprēķina bāzes

❑ Piemērot vecuma pensijas aprēķinā papildu koeficientu par 
katru darba stāža gadu
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Koef. Esošais apmērs Plānotais apmērs Plānotais apmērs 
nestrādājošiem ar 
piemaksu (+30% 
piemaksa I gr., 
+20% II gr.)

Personas ar invaliditāti kopš bērnības

I grupa 1,3    1,4 159,50 190,40 247,52

II grupa 1,2 147,23 163,20 195,84

III grupa Bāze 122,69 136 (25% no ienākumu mediānas)

Pārējās personas ar invaliditāti

I grupa 1,3    1,4 104 152,60 198,38

II grupa 1,2 96 130,80 156,96

III grupa Bāze 80 109 (20% no ienākumu mediānas)

Pensijas vecuma 
personas

64,03 109 (20% no ienākumu mediānas)

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta sliekšņiem
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Minimālās invaliditātes pensijas un vecuma 
pensijas sliekšņi

Koef. Esošais apmērs Plānotais apmērs

Personas ar invaliditāti kopš bērnības

I grupa 1,6 196,30 260,80

II grupa 1,4 171,77 228,20

III grupa bāze 122,69 163 (30% no ienākumu mediānas)

Pārējās personas ar invaliditāti

I grupa 1,6 128 217,60

II grupa 1,4 112 190,40

III grupa bāze 80 136 (25 % no ienākumu mediānas)

Pensijas vecuma gadījumā

bāze 80 136 (25 % no ienākumu mediānas)

Personas ar 
invaliditāti kopš 
bērnības

bāze 122,69 163 (30% no ienākumu mediānas)
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Minimālās pensijas un VSNP 
paaugstināšana apgādnieka zaudējuma 
gadījumā

Apgādnieka zaudējuma gadījumā

Esošais apmērs Plānotais apmērs 

Līdz 7 g.v 92,50

136 (25 % no ienākumu

mediānas)Līdz 7 g.v. 

bērniem ar 

invaliditāti

106,72

No 7 g.v. 111,00 163 (30% no ienākumu

mediānas)
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Minimālo ienākumu sliekšņu 
paaugstināšana sociālās palīdzības jomā

Esošais apmērs 

(euro)

Plānotais apmērs (euro/ pirmajai 

personai mājsaimniecībā piemēro 

koef. 1/ nākamajām - 0.7)

Garantētā minimālā 

ienākuma līmenis

64 109 (20% no ienākumu 

mediānas) /76

Trūcīgas personas 

ienākumu līmenis

128,06 272 (50% no ienākumu 

mediānas) /190

Maznodrošinātas 

personas ienākumu 

līmenis

128,07 uz augšu Maksimālais apmērs 436 

(80% no mediānas)/305
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Izmaiņas 
minimālo 
ienākumu 

sliekšņu 
paaugstināšanā 

pozitīvi 
ietekmēs 

vairāk kā 140 
tūkst. valsts 

iedzīvotāju
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Citus 
saistītos

Trūcīgās 
personas

GMI 
pabalsta 

saņēmējus

Minimālās 
vecuma 
pensijas 

saņēmējus

Minimālās 
invaliditātes 

pensijas 
saņēmējus

Valsts sociālā 
pabalsta 

saņēmējus

Mazno-
drošinātās
personas



Nepieciešamais papildu finansējums no valsts 
un pašvaldību pamatbudžeta minimālo 
sliekšņu paaugstināšanai

2021.gadam 2022.gadam 2023.gadam

Valsts 

budžets
70,66 milj. 70,99 milj. 71,01 milj.

Pašvaldību 

budžets* 
25,04 milj. 23,06 milj. 21,17 milj.

*t.sk., no pašvaldību budžetiem sociālo garantiju palielināšanai bāreņiem
un bez vecāku gādības palikušiem bērniem
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Virzības process

❑ LM piedāvājums izskatīts 30.09.2020. MK sēdē

❑ Atbilstoši lemtajam 30.09.2020 MK sēdē tiek veikti 
precizējumi likumprojektos un to anotacijās, lai
nodrošinātu to saskaņošanu ar TM un FM

❑ 23.-24.11.2020. likumprojekti Saeimā pieņemti 
otrajā, galīgajā lasījumā (grozījumi 11 likumos)

❑ Pakārtotie MK noteikumi jāpieņem līdz gada beigām

❑ Atsevišķām normām pārejas periods !
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Paldies par uzmanību!

www.lm.gov.lv

Twitter: @Lab_min

Flickr.com: Labklajibas_ministrija

Youtube.com/labklajibasministrija

Draugiem.lv/labklajiba

Facebook.com/labklajibasministrija
1
2

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

