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Satversmes tiesas lietas attiecas uz 
plašu cilvēku loku, kuri saņem 
minimālos apmērus
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Satversmes tiesas spriedumu 
ieviešanai paredzēts:

Ø Relatīvās metodes izmantošana minimālo sliekšņu noteikšanai (proporcija 
no mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu mediānas vienam ekvivalentajam 
patērētājam), absolūtās metodes izmantošana dzīvokļa pabalsta kritēriju 
noteikšanai

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

Ø 20% no ienākumu mediānas noteikšana kā iespējamais zemākais minimālo  
ienākumu sliekšņa apmērs

Ø Paaugstināt VSNP visām saņēmēju grupām

Ø Piemaksa pie VSNP apmēra nestrādājošām personām ar I un II 
invaliditātes grupu

Ø Minimālo pensiju aprēķina bāzes paaugstināšana

Ø Piemērot vecuma pensijas aprēķinā papildu koeficientu par katru darba 
stāža gadu

Ø Piemērot koeficientu (1, 0.7) atbalsta sniegšanai trūcīgām un 
maznodrošinātām mājsaimniecībām, kā arī GMI sliekšņa noteikšanā

Ø Pārskatīt minimālo ienākumu sliekšņus ne retāk kā reizi trijos gados. 
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Relatīvā pieeja atbalsta sliekšņu 
noteikšanai ir samērīga ar visu 
mājsaimniecību ienākumiem

Ø Ienākumu mediāna* – 544,41 euro
Ø Nabadzības riska slieksnis – 327 euro jeb 60% no ienākumu 

mediānas
Ø Trūcīgas personas ienākumu līmenis – 272 euro jeb 50% no 

ien.med.
Ø GMI  – 109 euro jeb 20% apmērā no ienākumu mediānas
Ø VSNP:

Ø Vecuma gadījumā 109 euro jeb 20% no ienākumu mediānas
Ø Invaliditātes gadījumā 109 euro (20%) un personām ar inv. 

kopš bērnības 136 euro (25%)
Ø 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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Nepieciešamais papildus 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

6



Izmaiņas minimālo ienākumu sliekšņu 
paaugstināšanā pozitīvi ietekmēs vairāk 

kā 140 tūkst. valsts iedzīvotāju

Lielākās pozitīvās ietekmes mērķa grupas būs:

Ø 31, 3 tūkst. minimālās vecuma pensijas saņēmēji

Ø 44, 3 tūkst. minimālās invaliditātes pensijas saņēmēji

Ø 12,9 tūkst. minimālās pensijas un valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalsta saņēmēji apgādnieka zaudējuma gadījumā

Ø 1,6 tūkst. VSNP saņēmēji pensijas vecumā

Ø 18,2 tūkst. VSNP saņēmēji invaliditātes gadījumā

Ø 26,7 tūkst. GMI pabalsta saņēmēji
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Iesniegtā likumprojektu pakete

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par sociālo drošību””’

Likumprojekts “Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā”

Likumprojekts “Grozījumi “Par valsts pensijām””

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret 
nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām””

Likumprojekts “Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā”

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam””

Likumprojekts “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”

Likumprojekts “Grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku 
likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā 
cietušo personu sociālās aizsardzības likumā”

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par dzīvojamo telpu īri””
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SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
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Sociālās palīdzības mērķis 

Sniegt materiālu atbalstu zemu ienākumu
mājsaimniecībām, lai nodrošinātu ienākumus
garantētā minimālā ienākumu sliekšņa līmenī
un mājokļa izdevumu apmaksu, kā arī sniegt
atbalstu atsevišķu izdevumu segšanai un krīzes
situācijās
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Sociālās palīdzības sniegšanas 
pamatprincipi

Sociālo palīdzību klientam sniedz, pamatojoties uz
viņa materiālo resursu — ienākumu un īpašuma
izvērtējumu, individuāli paredzot katra klienta
līdzdarbību, izņemot krīzes situāciju.
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Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likumā paredzētās izmaiņas attiecībā uz
minimālo ienākumu sliekšņiem

Ø GMI slieksnis šobrīd 64 euro personai mēnesī
no 2021.01.01. - 109 euro apmērā pirmajai vai vienīgajai
personai mājsaimniecībā, katrai nākamai personai
mājsaimniecībā tiek piemērots koeficients 0,7, kas ir 76 euro

Ø Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis šobrīd - 128,06
euro personai mēnesī

no 2021.01.01. - 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai
mājsaimniecībā un 190 euro katrai nākamajai personai
mājsaimniecībā

Ø Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis
pašvaldībās noteikts no 130-430 euro personai mēnesī

no 2021.01.01. būs tiesības noteikt līdz 436 pirmajai vai
vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro katrai
nākamajai personai 12



Sociālās palīdzības pabalstu veidi 

(1) Pamata sociālās palīdzības pabalsti ir:
ü garantētā minimālā ienākuma pabalsts - materiāls

atbalsts naudas izteiksmē minimālo ikdienas izdevumu
apmaksai

ü mājokļa pabalsts - materiāls atbalsts izdevumu, kas
saistīti ar mājokļa lietošanu, apmaksai

(2) Papildu sociālās palīdzības pabalsti ir:
ü pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai - materiāls

atbalsts personām sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas
dzīves veicināšanai

ü pabalsts krīzes situācijā - operatīvi sniegts materiāls
atbalsts ārēju notikumu radītu seku novēršanai vai
mazināšanai
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Pamata sociālā palīdzība

Ø GMI pabalstu paredzēts izmaksāt tikai naudā, lai persona pati varētu
iegādāties nepieciešamās lietas vismaz minimālā apmērā.

- Papildus pašvaldība var nodrošināt zupas virtuves vai citu ēdināšanas
pakalpojumu
- Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas un pamata materiālā
palīdzība (pārtikas preču komplekti; higiēnas un saimniecības preču komplekti;
pārtikas preču komplekti maziem bērniem (3 veidi atkarībā no bērna vecuma);
higiēnas preču komplekti maziem bērniem (4 veidi atkarībā no bērna vecuma);
skolas piederumu komplekti (bērniem vecumā no 5-16 gadiem)

Ø mājokļa pabalsta apmērs tiks aprēķināts kā starpība starp GMI sliekšņu
summu mājsaimniecībai un normatīvajiem izdevumiem par mājokli (bet ne
lielāki par faktiskajiem izdevumiem) un mājsaimniecības kopējiem
ienākumiem.

Lai nodrošinātu, ka visas zemu ienākumu mājsaimniecības saņem mājokļa
pabalstu, Ministru kabineta noteikumos paredzēts noteikt vienotu formulu
pamata sociālās palīdzības pabalstu (GMI pabalsts un mājokļa pabalsta) apmēra
aprēķināšanai
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Papildu sociālā palīdzība

Ø pabalsta atsevišķu izdevumu segšanai mērķis ir sniegt
materiālu atbalstu personām sociālās funkcionēšanas un
neatkarīgas dzīves veicināšanai gadījumos, kad rodas papildu
izdevumi. Pabalstu atsevišķu izdevumu segšanai piešķir atsevišķai
personai mājsaimniecībā vai visai mājsaimniecībai, kura atzīta par
trūcīgu; pašvaldība var saistošajos noteikumos noteikt, ka šos
pabalstus piešķir arī par maznodrošinātu atzītai mājsaimniecībai

Ø pabalsta krīzes situācijā mērķis ir operatīvi sniegt
materiālu atbalstu ārēju notikumu radītu seku novēršanai vai
mazināšanai un to apmēru un izmaksas kārtību nosaka
pašvaldība saistošajos noteikumos; pabalsts krīzes situācijā
tiek piešķirts bez materiālās situācijas izvērtēšanas
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SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA
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Kas ir sociālā uzņēmējdarbība?

Ø Sociālā uzņēmuma mērķis nav peļņas gūšana, bet ilgstošas pozitīvas 
sociālas ietekmes radīšana, risinot sabiedrībai nozīmīgas sociālas 
problēmas

Ø Sociālais uzņēmums darbojas 
uz biznesa pamatiem: 
pats nosedz izdevumus 
ar saviem ieņēmumiem

Ø Sociālais uzņēmums ir privāts 
uzņēmums, kas papildina valsts 
un pašvaldību sniegto atbalstu
dažādām sociālajām grupām un 
sabiedrībai kopumā  
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Kāda ir valsts loma 
sociālajā uzņēmējdarbībā?

§ Regulē un uzrauga sociālos uzņēmumus:

§ Sociālā uzņēmuma likums un pakārtotie Ministru kabineta 
noteikumi – SU definīcija, priekšrocības, ierobežojumi, 
uzraudzība

§ Atbalsta sociālos uzņēmumus:

§ ESF projekts «Atbalsts 
sociālajai uzņēmējdarbībai» –
finanšu atbalsts grantu formā, 
konsultācijas, apmācības, 
sabiedrības izpratnes veidošana



Mērķa grupas = sociālās atstumtības 
riskam pakļautās iedzīvotāju grupas
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- Personas ar invaliditāti
- Personas ar garīga rakstura traucējumiem*

- Bāreņi un bez vecāku palikušie bērni vecumā no 15  līdz 24 gadiem

- Nelabvēlīgākā situācijā esošie bezdarbnieki (ilgstošie, >54 gadi, ir 
apgādājamie)

- Personas, kurām noteikta atbilstība 
trūcīgās ģimenes (personas) statusam

- Etniskā minoritāte romi
- Bēgļa, alternatīvais vai bezvalstnieka statuss

- Ieslodzītie vai personas, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas
- Personas ar atkarības problēmām*

- Deklarētā dzīvesvieta – naktspatversme
- Cilvēktirdzniecības upuri*



Sociālie uzņēmumi un to atbalsts
(stāvoklis 05.10.2020.)
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Rādītājs Skaits Summa 
(tūkst.EUR)

Sociālie uzņēmumi 119 –
No tiem darba integrācijas sociālie 
uzņēmumi

33 –

Nodarbinātie mērķa grupu pārstāvji 83
Altum granti

Altum noslēdzis granta līgumus 89 5 481
t.sk. ar pasākuma dalībniekiem 

(pirms SU likums stāšanās spēkā 01.04.2018.)
33 2 614

ar sociālajiem uzņēmumiem 56 2 867



Darba integrācijas sociālo uzņēmumu 
darbības jomas (05.10.2020.)
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Darba integrācijas sociālo 
uzņēmumu  statistika pa reģioniem 

(05.10.2020.)
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Darba integrācijas sociālo uzņēmumu 
piemēri
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SIA "RB Cafe"  Rīgā
• Restorānu un mobilo 
ēdināšanas vietu 
pakalpojumi. Nodarbina 
jauniešus ar garīga rakstura 
traucējumiem

SIA "Visi Var" Siguldā
• Šūšanas ražotne, kur tiek 

nodarbinātas sociālās 
atstumtības riskam pakļautās 
personas

SIA "Sonido" Rīgā
• Zvanu centrs, tālruņa līnija 

"Parunāsim", kur tiek 
nodarbinātas sociālās 
atstumtības riskam pakļautās 
personas



Kā atrast darba integrācijas 
sociālo uzņēmumu?
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Sociālo uzņēmumu reģistrs – Labklājības ministrijas 
mājaslapā
• www.lm.gov.lv

• Sadaļa: Sociālo uzņēmumu reģistrs

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


www.lm.gov.lv

Twitter: @Lab_min

Flickr.com: Labklajibas_ministrija

Youtube.com/labklajibasministrija

Draugiem.lv/labklajiba

Facebook.com/labklajibasministrija

Paldies par uzmanību!

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

