Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra
palielināšana personām ar invaliditāti un
pabalsta apmēra palielināšana invalīdam,
kuram nepieciešama kopšana
Labklājības ministrija
25.03.2013.
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Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu
(VSNP) piešķir personai, kurai nav tiesību
uz valsts pensiju:
nenodarbinātai personai, kura par 5 gadiem ir
pārsniegusi vecumu, kas dod tiesības uz vecuma
pensijas saņemšanu;
personai ar invaliditāti, kura pārsniegusi 18 gadu
vecumu;
nepilngadīgai personai, kura zaudējusi vienu vai
abus apgādniekus.
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VSNP apmērs
Valsts sociālo pabalstu likuma 13.panta pirmajā daļā
minētajām personām, izņemot invalīdus kopš bērnības, 45 lati mēnesī;
invalīdiem kopš bērnības ir 75 lati mēnesī.
Apmēru pārskata Ministru kabinets pēc labklājības
ministra ierosinājuma atbilstoši valsts budžeta iespējām,
kā arī izvērtējot ekonomisko situāciju valstī un ņemot
vērā CSP noteikto vidējo faktisko patēriņa cenu
indeksu.
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Cilvēki ar invaliditāti
Saskaņā ar 2011. gada 1. marta Tautas skaitīšanas
rezultātiem Latvijā bija 2,07 milj. iedzīvotāji.
Personas ar invaliditāti ir 7,4% (152 917) no iedzīvotāju
kopskaita.
VSAA uzskaitē esošo personu ar invaliditāti skaits
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Cilvēki ar invaliditāti
1/3 daļa personu ar III invaliditātes grupu ir nodarbinātas
personas; personas ar II invaliditātes grupu – 16,9%; personas ar I
invaliditātes grupu – 6,8%.
2012.gada beigās NVA bija reģistrēti 9 799 bezdarbnieki ar
invaliditāti, kas ir 9,4% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita
valstī (104 052), no kuriem 57% ir ilgstošie bezdarbnieki.
47% bezdarbnieku ar invaliditāti ir pamatizglītība vai vispārējā
vidējā izglītība, 43,2% - ar profesionālo izglītību, 9,4% - augstākā
izglītība.
11 tūkst. jeb 10 % no trūcīgo iedzīvotāju kopskaita (2012.g.dec.) ir
cilvēki ar invaliditāti. Trūcīgas personas statuss piešķirts 7,2%
personām ar invaliditāti.
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VSNP saņēmēji – 18 660 personas
(uz 2012.novembri)
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji
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VSNP saņem 12,2% personu ar invaliditāti, 87,8% pieaugušās
personas ar invaliditāti saņem invaliditātes pensiju vai vecuma
pensiju.
Puse jeb 51% (9068) no VSNP saņēmējiem ir personas ar II
invaliditātes grupu; ar I invaliditātes grupu - 16% (2881) un III
invaliditātes grupu - 33% (5789).
69,7% VSNP saņēmēju ir invalīdi kopš bērnības, 30,3% - pārējie
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Patēriņa cenu indekss
kopš pēdējās VSNP apmēra paaugstināšanas vispārējā
gadījumā, t.i., 2006.gada 1.janvāra, kad tā apmērs tika
palielināts par 10 latiem (no 35 līdz 45 Ls), vidējais
patēriņa cenu indekss ir pieaudzis par 41,1%
kopš pēdējās VSNP apmēra paaugstināšanas cilvēkiem
ar invaliditāti kopš bērnības, t.i., 2009.gada 1.janvāra,
kad šā pabalsta apmērs tika paaugstināts par 25 latiem
(no 50 līdz 75 Ls), vidējais patēriņa cenu indeksa
pieaugums kopumā ir 9,1%

7

VSNP apmēra palielināšana cilvēkiem
ar I un II invaliditātes grupu
Ar 01.01.2014. personām ar I un II invaliditātes grupu VSNP apmērs
tiek paaugstināts, piemērojot atbilstošus koeficientus: I invaliditātes
grupai piemērojams koeficients 1,3; II invaliditātes grupai
piemērojams koeficients 1,2.
VSNP apmērs vispārējā gadījumā:
I invaliditātes grupa – 58,50 Ls
II invaliditātes grupa – 54 Ls
III invaliditātes grupa – 45 Ls
VSNP apmērs invalīdiem kopš bērnības:
I invaliditātes grupa – 97,50 Ls
II invaliditātes grupa – 90 Ls
III invaliditātes grupa – 75 Ls
Papildus izdevumi valsts pamatbudžetam 2014.gadā – 1,9 milj. Ls
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Invalīda kopšanas pabalsts
Valsts sociālo pabalstu likuma 12.1 pantā noteikto
pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana,
piešķir personai, kura atzīta par invalīdu, pārsniegusi 18
gadu vecumu un kurai sakarā ar smagiem funkcionāliem
traucējumiem VDEĀVK ir noteicis īpašas kopšanas
nepieciešamību.
Ieviests 2008.gada 1.janvārī
Pabalsta apmērs – 100 Ls mēnesī
2012.gada decembrī pabalstu saņēma 11 480 personas
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Invalīda kopšanas pabalsts
Plānots, ka, sākot ar 2014.gada 1.janvāri, pabalsta
apmērs tiks paaugstināts no 100 LVL uz 150 LVL
Papildus nepieciešamie valsts pamatbudžeta līdzekļi
2014.gadā – 7,5 milj.Ls
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Paldies!
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