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Ievads – EAPN-Latvia uzdevumi 

 

Biedrībā EAPN-Latvija pašlaik ir 29 biedru organizācijas un 8 asociētie biedri. 

Biedrības mērķis ir, darbojoties Eiropas Tīklā cīņai pret nabadzību, strādāt uz sociāli drošu Latviju, 

kas brīva no nabadzības un sociālās atstumtības un kurā pieejamas ekonomiskās, sociālās un kultūras 

tiesības visiem. 

EAPN-Latvia visās savas darbības jomās ievēro dzimumu līdztiesību un nepieļauj nekāda veida 

diskrimināciju: 

•veicina un uzlabo organizāciju darbību efektivitāti, kas izskauž nabadzību un novērš sociālo 

atstumtību; 

•palielina informētību sabiedrībā jautājumos par nabadzību un sociālo atstumtību; 

•dod iespējas cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā un sociālajā atstumtībā, uzlabot savu labklājību; 

•lobē cilvēku un organizāciju, kas saskaras ar nabadzību un sociālo atstumtību, intereses. 



2 
 

EAPN-Latvia kā pretnabadzības organizācija novēro nabadzības procesus un izstrādā savus 

ieteikumus nabadzības mazināšanā.  

EAPN-Latvia par nabadzīgiem uzskata tos iedzīvotājus, kuru ienākumi ir mazāki par attiecīgās 

iedzīvotāju grupas (piemēram, strādājošais, pensionārs, ģimene ar bērniem) iztikas minimuma 

patēriņa budžetu (minimālo patēriņa grozu), ko izsaka ar dzīvei nepieciešamo materiālo labumu un 

pakalpojumu daudzumu, kas nodrošina cilvēka dzīves un darba spēju normālu atjaunošanu.  

Pašlaik Latvijā šādi minimālie normatīvie budžeti netiek izstrādāti un, tātad, sociālā politika tiek 

veidota bez skaidra priekštata par iedzīvotāju dažādu grupu vajadzībām, tai skaitā minimālajām, un 

to apmierināšanas līmeni. 

Savā ziņojumā vēlamies informēt par savu sadarbību ar Latvijas Republikas Labklājības ministriju 

par GMI (garantētā minimālā ienākuma) aprēķināšanas un izmantošanas metodikas izstrādāšanu un 

pensiju sistēmas pilnveidošanu, kā arī par aktuālu ar nabadzību un sociālo atstumtību saistītu 

jautājumu risināšanu, veselības pieejamības stiprināšanu un tautsaimniecības atveseļošanas no 

Covid-19 pandēmijas sekām un tās sasaisti ar nabadzības mazināšanu. 

 

1. Iedzīvotāju vērtējums par nabadzību 

 

Līdz ar nabadzības statistiskajiem rādītājiem svarīga nozīme ir arī iedzīvotāju subjektīvi 

emocionālajam nabadzības vērtējumam – tas ir, kā paši iedzīvotāji uztver procesus, kas ietekmē 

nabadzību. Šis vērtējums ļauj pareizāk noteikt nabadzību mazinošus prioritāros virzienus, kā palīdzēt 

iedzīvotājiem. Covid-19 pandēmijas ietekmē 2021. gadā nabadzības problēmas Latvijā ir vēl vairāk 

saasinājušās. 

EAPN-Latvia eksperti tika veikuši aptauju vairākās visjūtīgākajās iedzīvotāju grupās, kas pakļautas 

nabadzības riskam - daudzbērnu ģimenēs, pensionāru, zemu atalgoto strādājošo. Risināmās 

problēmas parādītas aptaujāto respondentu tipiskās atbildēs par Covid-19 ietekmi uz viņu dzīves 

kvalitāti 2021. gadā. 

Uz jautājumu “Kas jūsu dzīvē ir mainījies?” atbildes bija: 

Daudzi cilvēki palikuši bez darba un zaudējuši iztikas līdzekļus. 

Traucē ierobežojumi kaut kur doties, apmeklēt pasākumus, tirdzniecības vietas, risks un 

bailes pārvietoties sabiedriskajā transportā. 

COVID-19 laiks daudziem izjūtams, kā valdības pieņemtu daudzu bezjēdzīgu lēmumu 

periods, kad lēmumus atceļ un papildina. 

Pretrunīga informācija un pārāk emocionāli viedokļi pastiprina psiholoģisko spriedzi. 

Uz jautājumu “Kas ir visgrūtākais?” atbilde bija: 

Grūti saprast valdības un parlamenta reizēm pretrunīgo nostāju pandēmijas jautājumu 

risināšanā. 

Uz jautājumu “Kas jums visvairāk pietrūkst?” atbildes bija: 

Cilvēkiem, kuri palikuši bez darba, pietrūkst darbs, kā arī finanšu līdzekļi izdzīvošanai. 
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Ģimenes, kuras audzina bērnus, vēlas lai vairāk tiktu atbalstītas, būtu lielāka sociālā 

aizsardzība un lielāks atbalsts no pašvaldību puses.  

Attālināto mācību laikā daudzbērnu ģimenēs visi bērni nav varējuši vienlaicīgi mācīties 

datoru nepieejamības dēļ, arī telpu  nepieejamības dēļ mājoklī.  

Uz jautājumu “Vai jūtaties nomākti par kaut ko?” atbilde bija: 

Tiem, kuriem nav darba, uztrauc nestabilā finanšu situācija un izdzīvošanas iespējas, jo 

palielinās dzīves dārdzība. 

Bailes no pandēmijas trešā „viļņa”. 

Uz jautājumu “Vai jūsu ienākumi ir samazinājušies?” atbildes bija: 

Ienākumu samazinājumu izjūt visa mazturīgo iedzīvotāju daļa un arī tie, kuriem ir stabili 

darba ienākumi, jo dārgāki kļuvuši pārtikas produkti, sadārdzinājusies elektrība, 

infrastruktūras pakalpojumi, un tas viss ievērojami samazina ģimenes kopējo budžetu. 

Paaugstinājušās arī preču un pakalpojumu cenas, tāpēc cilvēkiem ir satraukums par priekšā 

stāvošo ziemas periodu; elektrība kļuvusi dārgāka, apkure dārgāka, degvielas cenas cēlušās, 

nav zināms, cik paliks pāri naudas pārtikas preču iegādei. 

Uz jautājumu “Kas jums ir nepieciešams?” atbilde bija: 

Visiem Latvijas iedzīvotājiem nepieciešams darbs ar cilvēka cienīgu atalgojumu, lai nav 

jādomā, kā izdzīvot pašam, kā izdzīvot bērniem un mazbērniem un kā palīdzēt saviem 

sirmajiem vecākiem. 

Uz jautājumu “Kāda ir jūsu pašsajūta?” atbilde bija: 

Neskaidrība par finanšu situāciju nākotnē, vai būs darbs, vai būs iespējams apmaksāt rēķinus, 

apmeklēt medicīnas iestādes un apmaksāt medicīnās pakalpojumus, vai būs iespējams 

palīdzēt saviem vecākiem un bērniem, ja tas būs nepieciešams. 

Problēmas ar mentālo veselību. 

Uz jautājumu “Ko plānojat darīt pēc pandēmijas ierobežojumu atcelšanas?” atbildes bija: 

Dzīvot tāpat, kā pirms pandēmijas laika. 

Iesaistīties aktīvā varas nomaiņā valstī uz tādu, kurai būtu jēgpilna sapratne par sabiedrības 

vajadzību apmierināšanu. 
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EAPN-Latvia ieteikumi par palīdzību nabadzībā esošiem cilvēkiem, tai skatā daudzbērnu 

ģimenēm, paliek nemainīgi: 

Valstij un pašvaldībām Covid-19 pandēmijas laikā vai citā ārkārtējā situācijā nabadzībā esošiem 

cilvēkiem (cilvēkiem, kas dzīvo zem nabadzības riska robežas) jānodrošina minimālais iztikas grozs, 

t.i., jāizmaksā atbilstoši naudas līdzekļi preču un pakalpojumu iegādei vai sociālajiem dienestiem 

jāizsniedz nabadzīgajiem iedzīvotājiem nepieciešamās preces un pārtiku atbilstoši normatīviem. 

 

 

2. EAPN-Latvia sadarbība ar valsts institūcijām                                                           

nabadzības mazināšanas jautājumos 
 

Laikā pēc iepriekšējā Poverty Watch ziņojuma izstrādāšanas 2020. gadā EAPN-Latvia galvenā 

sadarbība jautājumos attiecībā uz nabadzības mazināšanu notikusi ar Latvijas Republikas Labklājības 

ministriju (LM), kurai tika iesniegts novērtējums un priekšlikumi par garantētā minimālā ienākuma 

(GMI) līmeņa noteikšanu un pensijas sistēmas pilnveidošanu. 

a. Par GMI noteikšanu 

Latvijas Republikas Satversmes tiesa (ST) 2020. gada 25. jūnija spriedumā par GMI līmeni un valsts 

sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru norādījusi, ka “valstij ir pienākums regulāri vērtēt 

iedzīvotājiem sniegtās sociālās palīdzības pietiekamību, lai garantētu, ka tā atbilst sociālajai realitātei 

un trūcīgām personām tiek nodrošināta tām nepieciešamā palīdzība”. 

ST izteica secinājumu, “ka likumdevējs nav izlēmis būtiskākos ar GMI līmeņa noteikšanu saistītos 

jautājumus, jo nav definējis, tieši kādām pamatvajadzībām pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai tiek 

izmaksāts.” 

ST sprieda, ka palīdzības apmēri nosakāmi pēc pamatotas un argumentētas metodes: “Šajā gadījumā, 

nav izstrādāti GMI līmeņa noteikšanas metodes pamatprincipi.” 

Latvijā līdz šim GMI līmenis nav noteikts, pamatojoties uz tādu metodi, kas izrietētu no mērķa 

aizsargāt cilvēka cieņu, izlīdzināt sociālo nevienlīdzību un nodrošināt valsts ilgtspējīgu attīstību. 

Lai novērstu minētās neatbilstības, LM tika sagatavojusi likumprojektu paketi par minimālajiem 

ienākumu sliekšņiem, tai skaitā par GMI. 

LM notikumus apsteidzošā tempā uz 2021. gadu GMI lielumu noteikusi 109 eiro, tas ir 20% apmērā 

no pārskata gada publicētās ienākumu mediānas (aktuālākā mediānas vērtība balstīta tikai uz       

2018. gada mājsaimniecības ienākumiem – 544,41 eiro mēnesī, 2020. gadā tie bija 583 eiro mēnesī 

vienam mājsaimniecības loceklim), šādi kvantitatīvi, bet ne kvalitatīvi uzlabojot GMI vērtējumu. LM 

šādu GMI aprēķinu ir pasniegusi, kā Satversmes tiesas sprieduma izpildi. 

EAPN-Latvia, izvērtējot LM sagatavoto materiālu par minimālajiem ienākuma sliekšņiem, ir 

sekojošas piezīmes un priekšlikumi: 

1. Nav pamatots LM lēmums, kāpēc aprēķinā pieņemti 20% no mediānas, jo iepriekšējos LM 

aprēķinos bija 40%, bet citās bagātākās Eiropas Savienības (ES) valstīs piemēro 60% no 

mediānas, lai raksturotu nabadzības riska līmeni. Vairāk informācijas: 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:At-risk-of-poverty_rate 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:At-risk-of-poverty_rate
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2. Nav pamatots, vai šāds GMI lielums nodrošina cilvēka cienīgu dzīves līmeni. LM piedāvātā, 

tā saucamā relatīvā metode, šādu vērtējumu nedod. To var iegūt ar absolūtās metodes - 

minimālā normatīvā patēriņa budžeta aprēķināšanu. Tādēļ pareizāk būtu GMI aprēķinos 

balstīties uz normatīvā patēriņa budžeta izstrādāšanu. 

 

3. Relatīvā metode nav pielietojama nabadzīgās valstīs, kāda ir arī Latvija, ar zemu ienākumu 

līmeni un zemu ienākumu mediānu. Ar relatīvās metodes veiktiem aprēķiniem trūcīgais 

Latvijā saņems daudzkārt mazāku pabalstu, salīdzinot ar trūcīgo kādā citā bagātākā ES valstī, 

kas nav savienojams ar cilvēka cienīga patēriņa principiem. 

 

4. Pielietojot normatīvā patēriņa budžeta aprēķinus, ir iespējams savlaicīgi sekot un reaģēt uz 

dzīves dārdzības pieaugumu, atbilstoši tam indeksējot pabalstus, lai to reālais saturs 

nesamazinātos. 

 

5. Pabalstu indeksācijai ir jābūt ikgadējai, nevis reizi trijos gados, kā tas ir pieņemts LM 

projektā, jo būtiskas dzīves dārdzības izmaiņas redzamas pat gada robežās. 

 

6. Nav pieļaujama statistiskās informācijas izmantošana ar vairāku gadu novirzi (tā GMI 

aprēķinos 2021. gadam atsaucas uz 2018. gada datiem). Pie tam, ja indeksācija tiks veikta 

reizi trijos gados, tad novirze jau veidos 6 gadus. Tas nenodrošina aprēķinu atbilstību reālai 

ienākumu un patēriņa situācijai. Aprēķiniem būtu jābalstās uz tautsaimniecības procesu 

gaidāmas izpildes prognozi vai vismaz uz atskaiti par iepriekšējo gadu. 

 

Ar šiem ieteikumiem EAPN-Latvia vēlējās sniegt savu ieguldījumu, sagatavojot pamatotu GMI 

aprēķina metodiku, kas rezultātā paredzēs cilvēkam cienīga ienākuma un patēriņa līmeni un kas 

nedrīkstētu būt zemāks par nabadzības slieksni. 

Uz augstāk minētajiem ieteikumiem EAPN-Latvia saņēma LM atbildi “Par Satversmes tiesas 

sprieduma izpildi lietā par garantētā minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu” ar LM valsts sekretāra 

parakstu.  

No saņemtās atbildes EAPN-Latvia ir secinājusi, ka: 

1) LM nav devusi zinātnisku pamatojumu savai GMI aprēķina kārtībai. Atbildes tekstā 

sniegti šādi vispārīgi skaidrojumi: “… tas bija plānots” (pamatojumā par 20% līmeni no 

mediānas); “… tā rīkojas citās valstīs”; “… tā ir pieņemts izmantot relatīvo metodi”;     

“… datu sagatavošanas un uzkrāšanas nosacījumus un principus nosaka ES”; 

2) LM nav devusi jebkādu pamatojumu, ka EAPN-Latvia ieteikumi būtu nepareizi vai  

nepamatoti, vai arī, ka to pielietošana neuzlabotu GMI aprēķināšanas metodiku un 

stāvokli ar nabadzību mūsu valstī; 

3) LM ir radījusi priekšstatu, ka netaisās kaut ko mainīt savā GMI aprēķina kārtībā un 

izmantot EAPN-Latvia pamatotos GMI aprēķina pilnveidošanas priekšlikumus. 

EAPN-Latvia vēlas atzīmēt arī faktu, ka par pamatotu iztikas minimuma lielumu, kas nodrošina 

cilvēka sociālās tiesības, iestājas arī Eiropas pilsoņu iniciatīvas “Beznosacījuma pamatienākumu 

ieviešana visā ES” kustība Latvijā. 
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b. Ieteikumi par pensijas sistēmas pilnveidošanu 

Vērtējot Latvijas pensijas sistēmas stabilitāti, jāsecina, ka pastāv apstākļi, kas mazina tās darbības 

efektivitāti un ilglaicīgumu un liek domāt par sistēmas pilnveidošanu. 

Problemātiskie jautājumi: 

1) pensiju lielums neatbilst pensionāru vajadzībām, īpaši zemākās pensiju grupās, kas 

uzliek papildus uzdevumus valsts un pašvaldību institūcijām šo pensionāru iztikas 

nodrošināšanā; 

2) dēļ bezdarba un zemu atalgotām darba vietām pastāv risks nākotnē saņemt 

nepietiekamu pensijas lielumu; 

3) demogrāfisko procesu (sabiedrības novecošana) un emigrācijas dēļ (labāk atalgotu 

darba vietu meklēšana) pasliktinās proporcija starp strādājošajiem un pensionāriem, tā 

palielinot spriedzi pensijas resursu veidošanā un izlietošanā; 

4) neaktīvas tautsaimniecības attīstības un jaunu darba vietu radīšanas politikas dēļ lēni 

palielinās nodokļu aplikšanas bāze, kā rezultātā rodas risks palielināties nodokļu 

likmēm. 

Latvijā no LM izskan priekšlikumi, novirzot resursus pensijām, izmainīt sadalījumu procentos starp 

pirmo un otro pensiju līmeņiem par labu pirmajam pensiju līmenim, praktiski samazinot 2. līmeņa 

personificētās pensijas līdz minimumam. EAPN-Latvia uzskata, ka tas gan ļautu atrisināt pensiju 

nodrošināšanas problēmu īslaicīgā periodā, bet radītu vēl lielākas problēmas ilglaicīgā periodā. Pret 

šādu LM ieteikumu iestājas arī Latvijas Pensionāru federācija un virkne ekspertu. 

Lai mēģinātu novērst būtisku neatbilstību starp saņemtās pensijas lielumu un iztikai nepieciešamo 

resursu daudzumu, LM ir noteikusi kvantitatīvu minimālās pensijas palielinājumu. Valsts minimālās 

vecuma pensijas bāze 2021. gadam noteikta 136 eiro apmērā. Jāatzīmē, ka vidējā pensija pēc 

eksperta novērtējuma pērn - 2020. gadā bija 365 eiro mēnesī jeb 44% no vidējās neto algas valstī. 

(Laikraksts „Latvijas Avīze”, 2020. gada 1. decembris.) 

Šāda pieeja neatrisina pensionāru pašreizējo un nākotnes kritisko stāvokli, tādēļ EAPN-Latvia tika 

paudusi savu viedokli. Uzskatām, ka Latvijā jāpārskata visa pensiju sistēma kopumā, nevis jāveic 

atsevišķas kvantitatīvas minimālās pensijas lieluma izmaiņas. 
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EAPN-Latvia apkopoja savu biedru organizāciju priekšlikumus pensiju sistēmas pilnveidošanā 

un iesniedza LM sekojošus ieteikumus: 

1. Jāizstrādā un ikgadēji un cenu ziņā jāatjauno pensionāra iztikas minimuma patēriņa budžets. 

Pēdējos gados Latvijā tāds netiek izstrādāts un tātad secināms, ka lēmumi pensiju politikā 

tikuši pieņemti bez konkrēta priekštata par pensionāru vajadzībām un to apmierināšanas 

iespējām. Tādēļ neatliekami jāizstrādā patēriņa budžets, kurš raksturos tādu materiālo labumu 

un pakalpojumu apjomu, kas apmierina katra pensionāra vajadzības vismaz minimālā līmenī. 

Šāds minimālais patēriņa budžets pamatos arī atbilstošu minimālās pensijas lielumu, jo 

mazāka summa nenodrošinās pensionāram minimālo patēriņu. Šāds budžets kalpos arī kā 

kritērijs, izvērtējot pensionāru sadalījumu grupās pēc pensijas lieluma, tas ir, nosakot, kāda 

daļa atrodas zem pensionāra iztikas minimuma. 

 

2. Regulāri jāaprēķina pensionāra dzīves dārdzības indekss un atbilstoši jāindeksē pensija. Cenu 

un tarifu kāpuma ietekmē palielinās dzīvei nepieciešamo resursu summa un attiecīgi krītas 

saņemtās pensijas reālais saturs. Pensionāra patēriņa budžeta aprēķini ļautu noteikt šo 

dārdzības kāpumu tieši pensionāra dzīves izmaksām, ne tikai vispārējo pieaugumu rēķinātu 

uz vienu vidējo iedzīvotāju. 

 

3. Jāindeksē ne tikai daļa no pensijas (kā tas tiek darīts līdz šim), bet viss aprēķinātais pensijas 

lielums. Pensionāram nav iespēju papildus palielināt savus ieņēmumus, tā kompensējot 

dzīves dārdzības kāpumu (ievērojama daļa pensionāru sava vecuma vai veselības stāvokļa dēļ 

praktiski nevar strādāt). Līdz ar to, ja neindeksēs visu pensijas summu, tās reālā vērtība 

nepārtraukti kritīsies un notiks neattaisnojama visu pensionāru stāvokļa pasliktināšanās. 

 

4. Jāpalielina uzsvars no 1. un 2. līmeņa pensiju uzkrājumiem uz 3. līmeņa – privāto pensiju 

fondu darbības izvēršanu. Tas tieši sasaistītu iemaksājamo summu ar personas nākotnē 

saņemamo pensiju. 

 

5. Jāizglīto iedzīvotāji par viņu atbildību savu obligāto un brīvprātīgo pensijas uzkrājumu 

veidošanā, plašāk attīstot uzkrājošos apdrošināšanas un noguldījumu fondus, nodrošinot arī 

šo maksājumu atbilstošu indeksāciju, lai to reālā vērtība nekristos. Informatīvi ir jāparāda 

nepieciešamā pensijas uzkrājuma lielums, kas nodrošina cilvēka cienīgu vecuma pensiju, tā 

veidošanai nepieciešamo laiku, darba samaksu un citus nosacījumus, tā veicinot pietiekošas 

iemaksas pensiju fondā. 

 

6. Nepieciešams savlaicīgi sakārtot statistiskās informācijas sagatavošanu par pensionāru 

ienākumiem un patēriņu. Pašreizējā prakse dod 2-3 gadu vecu informāciju, kas noved pie 

neatbilstošiem lēmumiem pensiju politikā. Ir nepieciešams balstīties un sniegt aktuālu 

informāciju - prognozi par gaidāmo izpildi vai vismaz atskaiti par iepriekšējo gadu. 

 

LM tika izskatījusi EAPN-Latvia priekšlikumus un savā atbildē informēja biedrību par esošo 

pensiju sistēmu un tās lieluma aprēķina metodiku. Galvenie argumenti metodikas pamatojumā: 

“… tā ir pieņemts”; “… tā ir nolemts”; “… tā dara”. Par to, vai un kā EAPN-Latvia ieteikumi 

varētu tikt izmantoti pensiju sistēmas pilnveidošanai, LM atbildē nekas netika teikts. 
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EAPN-Latvia uzskata, ka jāpārskata visa pensiju sistēma kopumā, nevis jāveic atsevišķas 

kvantitatīvas minimālas pensijas lieluma izmaiņas.  

EAPN-Latvia uzskata, ka nepieciešams ieteikumu izstrādāšanas formā turpināt sadarbību ar LM, 

panākot savstarpēju izpratni par nabadzības problēmu risināšanu. Ir svarīgi izvērtēt, kādu 

ieguldījumu EAPN-Latvia iesniegtie priekšlikumi varētu dot pensionāru nabadzības 

samazināšanā un kādi būtu to realizācijas nosacījumi. 

 

3. Veselības aprūpes sistēmas pieejamība 

 

Latvijas veselības aprūpes sistēmas darbs apskatāmajā periodā bija pakārtots cīņai pret Covid-19. Tas 

būtiski ierobežoja kā ambulatoro, tā stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. 

Lai gan vienlaikus Veselības ministrija (VM) turpināja iepriekšējos gados sāktās veselības aprūpes 

sistēmas pārmaiņas, galvenā uzmanība un arī finansējums bija veltīts medicīnas darbinieku 

atalgojuma palielināšanai. No vienas puses, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību tas ietekmē 

pozitīvi, jo ārstus un medicīnas māsas attur no darba pamešanas vai došanās strādāt uz citu valsti. 

Taču no otras puses, nepiešķirot pietiekamus līdzekļus jaunām medicīnas tehnoloģijām, 

medikamentu apmaksai, ambulatorajiem un citiem pakalpojumiem, veselības aprūpes pieejamība 

būtiski netiek uzlabota. Nepietiekama veselības aprūpes finansējuma dēļ īpaši apdraudētas ir sociāli 

mazāk aizsargātās iedzīvotāju grupas. 

Veselības aprūpes finansējums Latvijā ilgstoši ir viens no zemākajiem starp Eiropas Savienības (ES) 

valstīm. Lai arī kopējais veselības aprūpes budžets katru gadu palielinās, joprojām ļoti augsta 

saglabājas tā izdevumu daļa, kuru iedzīvotāji ir spiesti piemaksāt paši. Piemēram, 2018. gadā 

veselības aprūpes nozares budžeta īpatsvars iekšzemes kopproduktā bija nedaudz vairāk par 3%, bet 

izdevumi veselībai veidoja ap 6%, kas nozīmē, ka starpība tika segta no citiem, galvenokārt 

iedzīvotāju līdzekļiem. Šī proporcija būtiski nav mainījusies. 

Lieli līdzmaksājumi ir viens no sociālās nevienlīdzības un nabadzības riskiem, un tie ir būtiski 

jāsamazina. Latvijā joprojām ir vairākas hroniskas slimības, piemēram, sirds mazspēja, diabēts, 

astma, plaušu slimības, kuru ārstēšanai paredzēto zāļu kompensācija kopš 2008. gada krīzes nav 

atjaunota iepriekšējā līmenī un ir 75% vai pat 50% no cenas. EAPN-Latvia ekspertu vērtējumā, 

daudzi seniori un pensionāri par zālēm maksā līdz pat 30% no mēneša ienākumiem. 

Eiropas Komisija (EK) Latvijai vairākkārt ir norādījusi gan uz pacientu līdzmaksājumu pārāk augsto 

līmeni, gan uz to, ka veselības aprūpes sistēmai jādarbojas efektīvi, sistēmā ir jāiegulda atbilstoši 

finansiālie un cilvēku resursi. Veselības aprūpei jākļūst arī pieejamākai – gan fiziski, piemēram, 

reģionos, gan finansiāli – pakalpojumu izmaksām jābūt atbilstošām sabiedrības iespējām. Pagaidām 

nevar uzskatīt, ka šīs rekomendācijas tiktu izpildītas.  

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) 2019. gada dati rāda, ka Latvijā ir augsts 

neapmierināto medicīnisko vajadzību līmenis – 6% valsts iedzīvotāju nav apmierinājuši savas 

medicīnisko pārbaužu vai ārstēšanas vajadzības izmaksu, attāluma vai gaidīšanas laika dēļ. Tas ir trīs 

reizes vairāk nekā ES vidējais rādītājs. Savukārt Latvijas sabiedrības daļā ar zemiem ienākumiem 

šādu cilvēku ir 13%. Šo vajadzību neapmierināšana galvenokārt saistīta ar ambulatorajiem 

pakalpojumiem, ilgo gaidīšanas laiku, lai nokļūtu pie speciālistiem, un medikamentu izmaksām, 

tādējādi daudzi iedzīvotāji nesaņem savlaicīgu un efektīvu ārstēšanu, bet slimībām saasinoties, tiek 
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hospitalizēti. Savlaicīga ārstēšana un zāļu pieejamība uzlabotu ne vien sabiedrības veselības 

rādītājus, bet arī palīdzētu būtiski samazināt izdevumus, kas saistīti ar pacientu ārstēšanu slimnīcās, 

tādējādi līdzekļus veselības aprūpes budžetā atbrīvojot novirzīšanai citiem mērķiem. 

VM norāda, ka 2022. gada budžetā dažādām veselības aprūpes vajadzībām papildus nepieciešami 

vairāk nekā 700 miljoni eiro. Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, visticamāk, tik lieli līdzekļi netiks 

atrasti, tādēļ problēmu risināšana jāveic pakāpeniski. 

EAPN-Latvia pārskata periodā aktīvi iesaistījās veselības aprūpes pieejamības uzlabošanā, 

piedāvājot savus risinājumus pacientu līdzmaksājumu samazināšanai. EAPN-Latvia organizēja 

vairākas ekspertu tikšanās, kuru rezultātā sagatavoti priekšlikumi par medikamentu kompensācijas 

apmēra palielināšanu pacientiem, sevišķi sociāli mazāk aizsargātajām sabiedrības grupām. 

Priekšlikumi iesniegti LR Parlamenta atbildīgajā komisijā un VM. EAPN-Latvia piesaistītie eksperti 

norādīja, ka veselības aprūpe ir viena no cilvēku pamattiesībām, un tās pieejamība nedrīkst būt 

atkarīga no sociālā stāvokļa, veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanā jāvalda taisnīguma 

principam. Tāpat jānodrošina finansiāla pieejamība, lai cilvēki, izmantojot veselības aprūpes 

pakalpojumus, neciestu finansiālas grūtības. Tas izriet arī no Eiropas sociālo tiesību pīlāra (ESTP) 

16. principa, kurš nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz laicīgu piekļuvi kvalitatīvai profilaktiskajai un 

ārstnieciskajai veselības aprūpei par pieņemamu cenu.  

 

EAPN- Latvia ieteikumi veselības aprūpes sistēmas pieejamībai: 

1. 2022. gada veselības aprūpes budžetā paredzēt lielāku finansējumu efektīvu medicīnisko 

tehnoloģiju ieviešanai, lai nodrošinātu savlaicīgu ārstēšanu, tādējādi samazinot arī veselības 

aprūpes budžeta izdevumus, kurus rada novēlota ārstēšana un hospitalizācija. 

2. Palielināt medikamentu pieejamību, no 2022. gada nosakot pacientu līdzmaksājumu 

“griestus” gada periodam – summu, kuru pārsniedzot, pacientu līdzmaksājumu sedz no valsts 

budžeta. 

3. Paaugstināt medikamentu kompensācijas līmeni līdz vismaz 90% visās diagnozēs pacientiem 

vecumā virs 65 gadiem no 2022. gada. 

 

 

4. Latvijas tautsaimniecība un nabadzības mazināšana 

 

Latvijas tautsaimniecības dinamika.  

Iedzīvotāju labklājības pieaugums un nabadzības mazināšana ir tieši saistīta ar tautsaimniecības 

attīstību - iekšzemes kopprodukta (IKP) pieaugumu. Jo lielāks ražošanas apjoms, jo lielāks 

kopprodukts un augstāka ražošanas efektivitāte, jo vairāk resursu tiks novirzīts labklājības 

paaugstināšanai. Savukārt krīzes laikā IKP samazinoties, nabadzības problēma saasinās. Covid-19 

pandēmijas izraisītā saimnieciskā krīze ir būtiski skārusi Latvijas tautsaimniecību, izsaucot IKP 

samazināšanos.  

Kopumā tiek vērtēts, ka Latvijas IKP 2020. gadā samazinājies par 3.5% (pēc citiem vērtējumiem 

samazinājums var būt vēl lielāks).  
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Pēc ekspertu vērtējuma 2021. gadā varētu būt Latvijas IKP pieaugums 2.8 – 3.3% apmērā, kas 

atkarīgs no konjunktūras ārējā tirgū un COVID-19 pandēmijas ietekmes uz ekonomiku pārvarēšanas. 

Turpina pieaugt valsts parāds – tā ir nauda, ko valsts aizņemas (kad nevar segt savus aizdevumus ar 

ienākumiem) ar mērķi palīdzēt uzņēmējiem un iedzīvotājiem (kuri pilnībā vai daļēji zaudējuši 

iespēju strādāt) pārdzīvot krīzes laiku un saglabāt savu darbošanās potenciālu. Šī situācija jāvērtē gan 

pozitīvi, gan negatīvi. Pozitīvais – krīzes situācijā nonākušajiem tiek sniegts atbalsts, tā mazinot 

nabadzību un nevienlīdzību. Negatīvais – šī  nauda būs jāatdod, tā palielinot jau tā lielo Latvijas 

iedzīvotāju parāda slogu. 

Tā valsts parāds 2019. gadā sasniedza 11,2 miljardus vai 36.9% pret IKP. Valsts parāds turpina 

pieaugt, un 2021. gadā sasniegs 17 miljardus eiro jeb 50% no IKP. 

Aizņemtie līdzekļi paredzēti daļējām kompensācijām. Uzņēmēji un darbinieki, kuri bija cietuši 

zaudējumus no ierobežotam iespējām strādāt, varēja griezties pēc palīdzības un saņemt daļēju 

kompensāciju no valsts. 2021. gadā tika izmaksāts vienreizējs pabalsts ģimenēm ar bērniem 500 eiro 

apmērā par katru bērnu un vienreizējs pabalsts vecuma un invaliditātes pensionāriem 200 eiro 

apmērā katram. Tie ir vērtējami,kā reāli pozitīvi atbalsta pasākumi krīzes situācijā. 

Negatīvi ir jāvērtē inflācijas ietekme uz tautsaimniecību un iedzīvotāju labklājību Latvijā. Covid-19 

pandēmijas sākuma posmā 2020. gadā inflācija bija vēl zema, jo samazinājās iedzīvotāju ienākumi 

un pieprasījums, kā arī bija ierobežota iedzīvotājus apkalpojošo uzņēmumu darbība. Tas gan 

nepaaugstināja labklājību, jo iedzīvotājiem nebija līdzekļu, par ko pirkt vairāk preču. 

2021. gadā Latvijas tirgus pielāgojās jaunajiem, ārkārtējiem apstākļiem un atdzīvojās: pieauga 

mazumtirdzniecības apgrozījums un arī cenas. Inflācija pieauga visā Eiropā. Tā šī gada jūlijā 

inflācija vidēji Eiropas Savienībā (ES) kāpusi par 2.2%, Latvijā – par 2.8%, Igaunijā par 4.9%, 

Lietuvā par 4.3%. 

Pēdējā gada laikā Latvijā preču un pakalpojumu grupas ar straujāko cenu kāpumu bija šādas:  

transports - +7.8% (tai skatā degvielas cenas pieaugušas par 17.8%); mājoklis - +4.1%; mājokļa 

iekārta - +2.6%; apģērbs un apavi - +2.8% apmērā. Pēdējos mēnešos redzams vēl straujāks inflācijas 

kāpums: aprīlī - +1.7%; maijā - +2.6%; jūnijā - +2.7% un jūlijā - +2.8%. Pie tam jūlijā strauji 

pieauga pārtikas cenas. 

Tālāko inflācijas pieaugumu arī Latvijā lielā mērā noteiks naftas cenu kāpums, kas jau ir izsaucis 

degvielas, siltumenerģijas, elektroenerģijas maksas kāpumu par 40% mājsaimniecību rēķinos. 

EAPN-Latvia izsaka bažas par maznodrošināto ģimeņu spēju norēķināties par pakalpojumiem u.c. 

EAPN-Latvia uzskata, ka valdībai jāpievērš pastiprināta uzmanība komunālo pakalpojumu un 

ikdienas nepieciešamības preču cenu un tarifu izmaiņām, jānovērtē to pamatotība un kā tas ietekmēs 

maznodrošināto iedzīvotāju stāvokli, un kāda savlaicīga palīdzība viņiem nepieciešama. 

 

Iedzīvotāju ienākumi un patēriņš. 

Negatīvi ir jāvērtē iedzīvotāju skaita Latvijā tālāka samazināšanās, kam par  iemeslu ir gan 

demogrāfiskie procesi (negatīvā dzimstības un mirstības attiecība), gan arī sociāli ekonomiskie 

procesi (augsts bezdarba līmenis - ekspertu vērtējumā ap 8%, zema darba samaksa, nabadzības slogs, 

sociālās infrastruktūras pakalpojumu pieejamības samazināšanās). Divdesmit gados iedzīvotāju 

skaits valstī samazinājies par 460 tūkstošiem (gandrīz par piektdaļu), un šā gada sākumā Latvijā bija      
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1,89 miljoni iedzīvotāju. Iedzīvotāju skaita samazināšanās turpinās (lai arī lēnākā tempā), kas 

nozīmē, ka valdībai jāpievērš lielāka uzmanība iedzīvotāju skaita samazināšanos izraisošajiem 

faktoriem un to ietekmes mazināšanai.  

ES valstu vidū Latvija par 2020. gadu raksturojas ar vieniem no zemākajiem ienākumu rādītājiem. 

Tā Latvijā ir otra zemākā minimālā alga - 430 eiro mēnesī (mazāka ir tikai Bulgārijā); ceturtā 

zemākā vieta mājsaimniecību ienākumos (vēl zemāka vieta ir Ungārijai, Horvātijai un Bulgārijai). 

Ar 2021. gadu ir noteikta minimālā alga 500 eiro mēnesī. 

 

 

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes pētījuma 63.9% mājsaimniecību 2020. gadā savus izdevumus 

sedza ar lielām vai mazākām grūtībām, tai skaitā 27.2% tas bija problemātiski. 

Par zināmu ekonomikas atdzīvošanos valstī liecina mazumtirdzniecības apjoma dinamika, kas no 

krituma gada sākumā, pārgājusi uz pieaugumu. 

Latvija raksturojas arī ar augstu nabadzības un sociālās atstumtības rādītāju (Džini indekss Latvijā ir 

augstāks nekā vidēji ES) un ar salīdzinoši zemu atbalstu cilvēkiem, kuri nonākuši krīzes situācijā vai 

trūkumā (valsts budžetā iedaļai sociālajai aizsardzībai Latvijā ir mazāks īpatsvars nekā vidēji ES, 

nemaz nesalīdzinot absolūtos skaitļus). Tas neliecina par Latviju kā sociāli atbildīgu valsti. 

 

Eiropas Atveseļošanas fonda līdzekļi. 

Pozitīvi jāvērtē Eiropas Atveseļošanas fonda izveidošana, kas domāts kā atbalsts ekonomikas 

stabilizācijai un attīstībai, pasākumiem nabadzības mazināšanai un Covid-19 pandēmijas seku 

novēršanai katrā no ES dalībvalstīm. Latvijā paredzēts piesaistīt no ES Atveseļošanas fonda līdzekļus        

1,82 miljardu eiro apmērā, kas salīdzinoši veido 7% no IKP. Šo resursu izmantošanā uzsvars valstī 

tiek likts uz projektiem, kas nodrošinās ekonomikas zaļo un digitālo pārveidi, sociālo iekļaušanu un 

nevienlīdzības, arī reģionālās, mazināšanu. 

Resursu izlietojumā lielākais īpatsvars paredzēts klimata mērķu sasniegšanai - 37%, digitālajai 

pārvaldei – 20%; nevienlīdzības mazināšanai - 20%; ekonomikas transformācijai un produktivitātes 

reformām – 11%; veselības aprūpei – 10% un likuma varas stiprināšanai -2%. Kā redzams, līdz ar 

ekonomikas stiprināšanu līdzekļus plānots iedalīt arī nevienlīdzības mazināšanai, uzlabojot veselības 

un izglītības sistēmu, kā arī pieeju valsts un pašvaldības pakalpojumiem. 
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Pēc EAPN-Latvia vērtējuma šāda resursu piesaiste novērtējama pozitīvi, bet neapmierina to 

izlietojuma sadalījums. Nevienlīdzības mazināšanai paredzēti tikai 20% un tie paši pamatā domāti 

reģionālās nevienlīdzības mazināšanai. 

EAPN-Latvia uzskata, ka katram projektam (pa visiem realizācijas virzieniem) jāpievieno rādītāji par 

to devumu iedzīvotāju nabadzības un nevienlīdzības problēmu risināšanā. 

EAPN-Latvia uzskata, ka ir jābūt iespējai rūpīgi sekot projektu realizācijas gaitai, to atbilstībai 

plānotajiem rezultātiem un ieguldīto līdzekļu atdeves rādītājiem, kas nodrošina iedzīvotāju 

nabadzības un nevienlīdzības mazināšanos. 

 

 

 

 

Gala ieteikumi 

 

1. EAPN-Latvia vērtējumā valdība veic lielu darbu nabadzības mazināšanā, bet tas ir 

nepietiekošs, nesaskaņots un pretrunīgs. Nepieciešama lielāka darbības koordinācija un 

sistēmiska pieeja, orientējoties uz konkrētu mērķu sasniegšanu. 

 

2. Pašreizējā sociālā politika tiek veidota bez skaidra priekšstata, kādam jābūt patēriņam, kas 

apmierina iedzīvotāju vajadzības minimālā līmenī, tai skaitā pa sociālām grupām. Nav 

pamatojuma, kādai jābūt minimālai algai, pensijai, pabalstiem un citiem sociāliem 

maksājumiem. Šādu informāciju dod normatīvais iztikas minimuma patēriņa budžets, kuru 

Latvijā kopš 2014. gada vairs nerēķina. Pašlaik Labklājības ministrijā izstrādājamais iztikas 

minimuma grozs tiek gatavots pēc relatīvās metodes, procentuāli patēriņu piesaistot vidējiem 

lielumiem, bet tas rezultātā nedod iztikas minimuma pamatojumu. 

 

3. EAPN-Latvia uzskata, ka jāpārskata pensiju veidošanas sistēma, jo pašreizējā sistēma rada 

risku, ka nākotnes pensionāri saņems pensionāra iztikas minimumam nepietiekamu pensiju. 

 

4. EAPN-Latvia iestājas par veselības aizsardzības sistēmas kompleksu pilnveidošanu, kas 

nodrošinātu nozares infrastruktūras un esošo resursu efektīvāku izmantošanu. 
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5. EAPN-Latvia iestājas par visu pieejamo fondu resursu izmantošanu iedzīvotāju nabadzības 

un nevienlīdzības novēršanai, tai skaitā Eiropas Atveseļošanas fonda līdzekļu. Pēc mūsu 

ieskata nevienlīdzības mazināšanai paredzēts novirzīt pārāk nelielu resursu daļu (20% no 

Latvijas Atveseļošanas fonda plāna summas) un uzsvars likts uz teritoriālās nevienlīdzības 

(ne tik daudz uz sociālās nevienlīdzības) mazināšanu. 

 

 

Ziņojumu sagatavojusi  

Biedrības „EAPN-Latvia” Eiropas sociālās politikas darba grupa  

NVO eksperta, ekonomikas zinātņu doktora Andra Burtnieka vadībā 

 

Rīgā, 2021. gada 30. augustā. 

 

 

Ziņojums sagatavots angļu valodā un 2021. gada 6. septembrī iesniegts Eiropas Pretnabadzības 

tīklam (EAPN-Europe) virzīšanai Eiropas Komisijai. 

 

Laila Balga, 

Biedrības „EAPN-Latvia” valdes priekšsēdētāja 

 

Rīgā, 2021. gada 12. septembrī. 


