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Paveiktais līdz 15.05.2015.

1. Izvērtēta sociālās palīdzības sistēma ES dalībvalstīs,
identificējot kopīgo un atšķirīgo.
2. Apzināts sociālo dienestu viedoklis par
nepieciešamajām izmaiņām sociālajā palīdzībā.
3. Sniegts pirmais priekšlikums par minimālā ienākuma
līmeņa piemērošanu sociālajā palīdzībā.
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Sociālās palīdzības sistēma ES dalībvalstīs –
būtiskākās atšķirības

4 ES dalībvalstīs (t.sk. LV)
SP finansēšanas • Tikai
sociālā palīdzība tiek finansēta no
modelis
vietējo pašvaldību budžeta

Minimālais
līmenis (GMI)

• Latvijā ir viens no zemākajiem
minimālajiem ienākumu līmeņiem aiz
Rumānijas un Bulgārijas

Diferencēti
• Latvija ir vienīgā ES dalībvalsts, kura
sociālajā palīdzībā nav piemērojusi
līmeņi/pabalsti
dažādām grupām ekvivalences skalas
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Sociālo dienestu viedoklis* par minimālā ienākuma
līmeni un pabalstu piešķiršanas kritērijiem

• 45% p/v uzskata, ka ir jānosaka vienots minimālā ienākuma līmenis (MIL)
• 25% p/v uzskata, ka ir jānosaka gan minimālais, gan maksimālais ienākumu
līmenis
• 3 MIL noteikšanas kritēriji:
• no iedzīvotāju rīcībā esošo ienākumu mediānas
• no minimālās darba algas
• konkrētas summas, bez pamatojuma
• Atbalstam jābūt diferencētam lielākiem sociālajiem riskiem pakļautajiem
iedzīvotājiem (pensionāri, personas ar invaliditāti)
• Darbspējīgām personām pakāpeniski jāmazina pabalsta summa
* no 119 pašvaldību sociālajiem dienestiem atbildējuši 55 (46% )
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Pirmais priekšlikums
par minimālā ienākuma līmeņa piemērošanu
sociālajā palīdzībā
Aptver daļu no 1.kvintiles
Diferencēts pēc skaita mājsaimniecībā
Lielāks atbalsts augstākam nabadzības riskam pakļautajiem:
• ģimenēm ar bērniem
• viena vecāka ģimenei vai vienam dzīvojošam pirmspensijas / pensijas vecuma cilvēkam
• par aprūpējamu vai kopjamu cilvēku

Palielināta strādāt motivācija, iespējams, netieši mazinot ēnu
ekonomikā strādājošo skaitu
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Iedzīvotāju ienākumu zemākā un augstākā robeža
kvintiļu grupās

Ikmēneša ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli 2013.gadā, eiro
vidēji

zemākā robeža augstākā robeža

353.97

Kvintile

līdz 194.41
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779.67

no 505.6
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PAMATLIKME KATRAM IEDZĪVOTĀJAM
Pirmā persona mājsaimniecībā
Otrā un pārējās personas mājsaimniecībā
Pirmā persona m/b darbspējas vecumā strādā

100% = 139 €
70% no 139 € = 97 €
100% = 139 €

Pirmā persona m/b darbspējas vecumā nestrādā

50% no 139 € = 70 €

Otrā vai pārējie m/b darbspējas vecumā strādā

100% no 97 € = 97 €

Otrā persona m/b darbspējas vecumā nestrādā

50% no 97 € = 49 €

Apgādībā esoši bērni
(pielīdzināmi otrajām un pārējām personām m/b)

70% no 139 € = 97 €

PAPILDUS % LIKMES MĀJSAIMNIECĪBAI DĒĻ NOTEIKTIEM
PAAUGSTINĀTIEM SOCIĀLAJIEM RISKIEM (katru risku skaita atsevišķi)
Viena vecāka ģimene vai viens dzīvojošs pirmspensijas
/ pensijas vecuma cilvēks
m/b ar bērniem
m/b ar aprūpējamu/kopjamu cilvēku
(t.sk. personām ar invaliditāti)

+ 25 % no 139 € = 35 €
+ 15 % no 139 € = 21 €
+ 15 % no 139 € = 21 €
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Paldies par uzmanību!
www.lm.gov.lv
Twitter:@Lab_min

Flickr.com:Labklajibas_ministrija
Youtube.com/labklajibasministrija
Draugiem.lv/labklajiba

