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

Labklājības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sarunas
2018.gada 27.aprīlī



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

• Palielināsies valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēri vecuma 
un invaliditātes gadījumā tām personām, kurām nav tiesību uz 
vecuma un invaliditātes pensiju;

• Palielināsies minimālo pensiju (vecuma un invaliditātes) apmēri;

• Palielināsies kaitējuma un apdrošināšanas atlīdzību minimālie 
apmēri;

• Palielināsies pabalsts personas nāves gadījumā.
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€ 64,03 € 88,50 
2019.gadā

€ 94,00 
2020.gadā



Trūcīgas personas ienākuma līmeņa 
palielināšana          

Šobrīd
€128,06 
mēnesī 

No 2020

€188,00  
mēnesī pirmajai 

personai*

€131,60 
mēnesī pārējiem 

4* Izņemot darbspējas vecuma nestrādājošos (izņēmums SPSPL) – tiem piemēro kā pārējiem 

0.7 no 

pirmās 

personas

40% no 

ienākumu 

mediānas

68 375 

2017.gadā

25 716

2020.gadā

60 196

2020.gadā

Trūcīgo personu 
skaits



Garantētā minimālā ienākuma 
līmeņa palielināšana
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Šobrīd € 53 mēnesī 

No 2020

€ 94,00 
mēnesī pirmajai 

personai*

€ 65,80  
mēnesī pārējiem 

* Izņemot darbspējas vecuma nestrādājošos (izņēmums SPSPL) – tiem piemēro kā pārējiem 

50% no trūcīgās 

personas ienākumu 

līmeņa

0.7 no pirmās 

personas

27 769

2017.gadā

30 652

2020.gadā

18 752

2020.gadā

Pabalsta 
saņēmēju skaits



Vienota maznodrošinātās personas 
ienākuma līmeņa noteikšana 
VALSTS ATBALSTA sniegšanai
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Pašvaldības turpina nodrošināt tās noteikto atbalstu atbilstoši tās saistošajos 

noteikumos noteiktajam maznodrošinātās personas ienākumu līmenim!

€128,06

€188,00 pirmajai 
personai

€131,60 pārējām

Pašvaldības

€ 282,00 
pirmajai 
personai

€ 197,40 
pārējām 
personām

Valsts

Paaugstinās dēļ trūcīgas 

personas ienākuma 

līmeņa palielinājuma

1.5 no trūcīgās 

personas ienākumu 

līmeņa

0.7 no pirmās 

personas



Vienota dzīvokļa pabalsta tvēruma 
noteikšana 

Noteikt dzīvokļa 
pabalsta saturu un 
aprēķina metodiku.
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Nepieciešamais finansējums Plāna ieviešanai 
(milj. EUR)

2019 2020 2021

Valsts 15,03 20,5 20,4

Pašvaldības* - 17,4 16,7

Kopā 15,03 37,9 37,1
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* Pašvaldību izdevumi no 2020.gada, jo pasākumu ieviešana plānota no 2020.gada



Diskusijas un lēmuma pieņemšana 

www.lm.gov.lv

Twitter:@Lab_min

Flickr.com:Labklajibas_ministrija

Youtube.com/labklajibasministrija

Draugiem.lv/labklajiba

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

