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 12. janvārī Arodbiedrību namā notika grāma-
tas “Atlīdzības likums ar komentāriem” svinīga 
atvēršana. Piedalījās LBAS priekšsēdētājs Egils Bal-
dzēns, Latvijas Saeimas Sociālo un darba lietu komisi-
jas priekšsēdētāja Aija Barča, Latvijas Republikas 
Valsts kontroles padomes loceklis Edgars Korčagins 
un grāmatas autori: Edgars Pastars (likuma līdza-
utors, daudzu likuma grozījumu autors un līdzautors , 
ZAB “COBALT”  zvērināts  advokāts), Inga Ošiņa 
( Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
Nodrošinājuma departamenta direktora vietniece, liku-
ma sākotnējās redakcijas autore, piedalījusies daudzu 
likuma grozījumu izstrādē) un Kaspars Rācenājs 
(Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības darba tiesību 
jurists, sniedzis padomus likuma izstrādē un inter-
pretācijā, kā arī piedalījies atsevišķu likuma grozījumu 
izstrādē). 

 Grāmatas autori norāda, ka šo komentāru 
 mērķis nav izskaidrot katra panta un katra tajā lietotā 
vārda nozīmi, bet gan atklāt likumdevēja nolūkus, 
mērķi, ko tas vēlējies ar šo likumu sasniegt, kā arī no-
rādīt uz kopsakarībām, kādas izriet no šā likuma tek-
sta un citiem likumiem. Komentāri ne tikai palīdzēs 

labāk saprast likuma satu-
ru, bet arī motivēs atbil-
dīgās institūcijas pilnveidot 
likuma tekstu, noregulējot 
pagaidām vēl neskaidros 
prakses jautājumus. 
  “Valsts un pašval-
dību institūciju amatperso-
nu un darbinieku atlīdzības 
likums” (Atlīdzības li-
kums)  ir  p ieņemts 
2009.gadā, tā mērķis ir 
noteikt vienotus nosacīju-
mus valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu 
(darbinieku) atlīdzības no-
teikšanā.  
 Grāmatu izdevusi 

LBAS sadarbībā ar advokātu biroju “COBALT” un Frīdri-
ha-Eberta-Fondu (FES). 
 Grāmatas elektroniskā versija būs pieejama 
LBAS mājas lapā www.arodbiedribas.lv 
 19.janvārī notika LBAS Valdes sēde. Darba 
gaitā : -1. Par LBAS pārstāvju apstiprināšanu NTSP un 
NTSP apakšpadomēs (ziņo: E. Baldzēns - LBAS priekš-
sēdētājs); 2. LBAS 2017.gada budžets (ziņo: E. Bal-
dzēns - LBAS priekšsēdētājs); 3. Par 2016.gada LBAS 
statistikas anketu (ziņo: E. Baldzēns - LBAS priekšsē-
dētājs). 
1. LBAS Valde apstiprināja dalīborganizāciju izvirzītos 
pārstāvjus  LBAS pārstāvībai septiņās Nacionālās Trīs-
pusējās Sadarbības Padomes apakšpadomēs: 
 1. Sociālās drošības trīspusējās sadarbī-
bas apakšpadomē; 
 2. Veselības aprūpes nozares trīspusējās 
sadarbības apakšpadomē (VANA); 
 3. Transporta, sakaru un informātikas lie-
tu trīspusējā sadarbības padomē; 
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Foto no LBAS arhīva 

 Grāmatas autori ( no kreisās) : K.Rācenājs, 

E.Pastars , I.Ošiņa, un Valsts kontroles padomes lo-
ceklis E.Korčagins 



 4. Sabiedriskās drošības trīspusējās sa-
darbības apakšpadomē ; 
 5. Darba lietu trīspusējās sadarbības 
apakšpadomē (DLTSA) : 
Irēna Liepiņa - LBAS priekšsēdētāja vietniece 
Inta Sīpola - LAB “Enerģija” priekšsēdētāja vietniece 
Kaspars Rācenājs - LBAS jurists  
Rasma Mazulāne –  LAKRS priekšsēdētāja vietniece 
Gita Oškāja – LdzSA juridiskās daļas vadītāja 
Mārtiņš Pužuls – LBAS konsultants darba aizsardzības 
jautājumos 
Vladimirs Novikovs – LdzSA Darba aizsardzības nodaļas 
vadītājs 
Āris Smildziņš – LMNA eksperts darba aizsardzī-
bas jautājumos 
Ziedonis Antapsons – LBAS eksperts darba aizsardzības 
jautājumos 
  6. Profesionālās izglītības un nodarbinātī-
bas trīspusējā sadarbības apakšpadomē 
(PINTSA) : 
 Egils Baldzēns – LBAS priekšsēdētājs 
 Ieva Gretere – LCA priekšsēdētāja vietniece, Būvniecī-
bas NEP konsultante 
 Irīna Avdejeva – LIZDA eksperte vispārējās izglītības 
jautājumos 
 Inta Sīpola - LAB “Enerģija” priekšsēdētāja vietniece 
 Ingūna Siņica – LMNA priekšsēdētāja vietniece, 
Kokrūpniecības NEP konsultante 
 Ligita Brahmane – LSAB, LTC arodbiedrības UP, Elek-
tronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas NEP konsultante 
Gunta Šmaukstele – LIZDA Rīgas Tūrisma un radošās 
industrijas tehnikuma direktora vietniece mācību darbā  
 7. Budžeta un nodokļu politikas trīspusē-
jās sadarbības apakšpadomē: 
 Egils Baldzēns – LBAS priekšsēdētājs 
 Inga Vanaga- LIZDA priekšsēdētāja 
 Aivars Sīmansons – LMNA priekšsēdētājs 
 Igors Pavlovs – LTFJA priekšsēdētājs  
Aivars Āboliņš - LAB “Enerģija” priekšsēdētājs 
 

S 
TARPTAUTISKA KONFERENCE  

PAR DARBA VIDĒ BALSTĪTU  

MĀCĪBU ĪSTENOŠANU. 
 
 25.janvārī viesnīcā “Radisson Blu Hotel Latvi-
ja” notika starptautiska konference “Baltijas Māceklī-
bas alianse inovatīvai profesionālajai izglītī-
bai” (BAfA for Innovative VET).  
 Konferenci organizēja Izglītības un Zinātnes 
Ministrija (IZM) sadarbībā ar LDDK, Ministrijas koordi-
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mācību īstenošana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā” 
ietvaros. 
 Konferencē piedalījās daudzu starptautisku or-
ganizāciju pārstāvji, to vidū: Baltijas izglītības iestādes, 
Valsts izglītības satura centrs, Valsts izglītības attīstības 
aģentūra, Izglītības kvalitātes valsts dienests, Latvijas 
Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) nozaru arodbied-
rības (no Latvijas Meža nozaru arodu biedrības - Ingu-
na Siņica), Ārvalstu investoru padome (FICIL), Baltijas 
Asambleja, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes 
komisija, Eiropas Komisija (EK), EK Profesionālās izglī-
tības un attīstības centrs (CEDEFOP), Eiropas Komisijas 
pārstāvniecība Latvijā, Starptautiskā Darba organizāci-
ja (ILO), Šveices Ekonomikas, izglītības un zinātnes 
ministrija, Šveices vēstniecība Latvijā, Vācijas vēstnie-
cība Latvijā, Starptautiska kompānija GOPA u.c. 
  Konferencē Baltijas valstu delegācijas un starp-
tautiskās sadarbības partneri diskutēja gan par Eiropai 
būtiskiem profesionālās izglītības attīstības jautāju-
miem, gan par Baltijas valstu sadarbību kopējā Eiropas 
kontekstā. Īpaši tika akcentētas darba vidē balstītas 
mācības attiecībā uz internacionalizāciju, inovācijām un 
ekselenci profesionālajā izglītībā. 
   Visi minētie jautājumi ir Eiropas profesionālās 
izglītības politikas prioritātes atbilstoši 2015.gada 
22.jūnijā pieņemtajam Eiropas profesionālās izglītības 
vidēja termiņa (līdz 2020.gadam) politikas dokumen-
tam – Rīgas secinājumiem (Riga Conclusions). 
   Konferencē uzstājās Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas valsts sekretāres vietniece Evija Papule un 
Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldi-
rektore Līga Meņģelsone.  Par Baltijas māceklības 
alianses inovatīvām profesionālajā izglītībā referēja 
Baltijas asamblejas pārstāvis Juris Viļums. Par profe-
sionālās izglītības attīstību ES un  tās līmeni savā piere-
dzē dalījās Eiropas Komisijas un EK Profesionālās izglī-
tības un attīstības centra (CEDEFOP) un citu institūciju 
pārstāvji.  
      Paneļdiskusijā – “pretim inovācijām, ekse-
lencei un internacionalizācijai profesionālajā iz-
glītībā Eiropā” tika pārstāvētas dažādas institūcijas
( Hansa Matrix, ARC Transport Ltd, Poligrāfijas grupa 
Mūkusala, Nemo, Ogres tehnikums un Rīgas Valsts teh-
nikums), kuras aktīvi iesaistījās diskusijās jautājumos 
par darba devēju un izglītojamo skatījumu par profesi-
onālo izglītību un darba vidē balstītām mācībām, par 
atgriezenisko saiti no starptautiskā semināra “Baltijas 
Māceklības alianses attīstība” un par turpmākām darbī-
bām alianses īstenošanā. 
 Konference, atbilstoši projekta pasākumu plā-
nam, bija WBL Balt projekta noslēdzošais pasākums . 
Vienlaicīgi arī kulminācijas pasākums WBL Balt projek-
ta ietvaros īstenotajai profesionālās izglītības populari-
zēšanas kampaņai “Dari un mācies – viss tikai sā-
cies”. 
 

V AI DARBA AIZSARDZĪBAS LIKUMS  
JĀGROZA ?   

 
Spēkā esošo Darba aizsardzības likumu 

(DAL) LR Saeima pieņēma 20.06.2001.gadā, un tas ar 
14.04.2010.gada grozījumiem/labojumiem ir spēkā arī 
šodien. 2016.gada nogalē Labklājības ministrijā (LM) 
radusies doma pavērtēt Darba aizsardzības likumu un, 
ja tas būtu nepieciešams, uzsākt iespējamo grozījumu 
sagatavošanu, un pirmkārt tās būtu prasības attiecībā 
uz pašnodarbinātajām personām, otrkārt - prasības 
sakarā ar digitalizācijas ietekmi uz darba aizsardzību 
u.tml. Sociālie partneri, arī Arodbiedrības, tika aicināti  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
25.01.2017. Konference. I.Siņica (ceturtajā 
rindā pirmā no kreisās) dalībnieku pulkā ... 



iesūtīt LM savas sākotnējās idejas, priekšlikumus, pār-
domas, par jautājumiem, kas varētu tikt skatīti DAL 
iespējamo grozījumu sakarā. 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības speciālis-
ti, pēc dalīborganizāciju— t.sk. LMNA priekšlikumu ap-
kopošanas un izskatīšanas kopējā sanāksmē , nosūtīja 
tos Labklājības ministrijai. Arodbiedrību rīcībā nav vis-
aptverošas informācijas, statistikas datu par grūtībām, 
neskaidrībām Likuma prasību īstenošanā, tomēr ir re-
dzams, ka dažos pantos  prasības, jēdzienus vajadzētu 
precizēt vai arī iekļaut dažas jaunas normas, piemē-
ram: 

● Likuma 1.pantā  nepieciešams izskaidrot  jē-
dzienus-terminus “Nelaimes gadījums darbā” un 
“arodslimība”, kuri lietoti Likuma 13.pantā, bet definēti 
likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelai-
mes gadījumiem darbā un arodslimībām”.     

● Vajadzētu novērst  neloģiskumu prasību secī-
bā II nodaļā “Darba devēja pienākumi un tiesības”, kur 
6.panta 1.daļā kā prioritāte norādīta disciplinārsodu 
piemērošana nodarbinātajiem, bet darba devēja pienā-
kumi darba aizsardzības jomā  seko tikai pēc šā panta 
(7. un  8.pantā).    

 IV nodaļā “Valsts un pašvaldību kompetence 
darba aizsardzības jomā” – pašvaldību kompetence nav 
noteikta. Tā ir jānosaka vai arī vārds “pašvaldība” jā-
svītro.       
 ● Likumā nav pašnodarbinātā (pašnodarbinātās 
personas) definīcijas. Taču 4.panta 2.daļā ir konstatējo-
ša norāde – Pašnodarbinātajam ir pienākums rūpēties 
par savu drošību un veselību darbā, kā arī to personu 
drošību un veselību, kuras ietekmē vai var ietekmēt 
viņa darbs. Likumā nav noteikts, kuras tā prasības jāie-
vēro “pašnodarbinātajam”, vai uz to attiecas 13.pantā 
minētā izmeklēšana?.     
 ● Ir svarīgi nodrošināt Starptautiskās Darba 
organizācijas (SDO) Konvencijas Nr.155 “Par darba dro-
šību un veselību un darba vidi” 14.panta  prasību 
“izglītības un profesionālās sagatavošanas programmās 
visos līmeņos, t.sk. augstākās tehniskās, medicīniskās 
un profesionālās izglītības programmās ietvert ar darba 
drošību, veselību un darba vidi saistītus jautājumus”. 
 ● Ik gadus Latvijā tiek reģistrēti ap 10 000 
jaunu uzņēmumu. Pamatojoties uz Valsts darba inspek-
cijas datiem par  notikušajiem nelaimes gadījumiem 
darbā un darba aizsardzības stāvokli šajos uzņēmumos, 
zināšanu trūkumu par darba vides faktoru esamību uz-
ņēmumā, iespējams, ka Likumā būtu jāiekļauj prasība 
par darba devēju sertificēšanu darba aizsardzības jomā 
pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas.   
 Sanāksmē tika iesniegti arī citi priekšlikumi, 
jautājumi Darba aizsardzības likuma sakarā.  

Piem., 2.pantā ”Likuma mērķi”  aiz vārda 
“tiesības”  papildināt ar vārdu” atbildību”;  

2.19. paplašināt un izteikt skaidrāk jēdzienu 
“īpašais risks”;  

9.panta 2. un 4.daļā precizēt nosacījumus attie-
cībā uz darba aizsardzības speciālistu un atbildīgo per-
sonu. 

 Ir jānovērš neskaidrības 19.pantā attiecībā uz 
VDI atzinumu par to, ka darba devējs neveic visus ne-
pieciešamos darba aizsardzības pasākumus un tiek bū-
tiski apdraudēta nodarbinātā drošība un veselība darbā. 
 Nepieciešams risināt jautājumu par darba aiz-
sardzības prasību pārkāpumu ierobežošanu reklāmu 
materiālos u.c.  

Ievērībai: Cienījamie AO vadītāji !  Darba aiz-
sardzības uzticības personas! Ja jums ir priekšlikumi 
iespējamiem Darba Aizsardzības Likuma grozījumiem, 
lūdzu dariet tos zināmus LMNA Republikāniskajā Komi-
tejā.          

2016.GADĀ NĀVES GADĪJUMU DARBĀ  
VAIRĀK 

    Pērn salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieau-
dzis darba vietās notikušo letālo nelaimes gadījumu 

skaits, liecina Valsts darba inspekcijas informācija.  
 Ja 2015.gadā Latvijā darba vietās notika 26 
letāli nelaimes gadījumi, tad 2016.gadā - 31. Pare-
dzams, ka šis skaits vēl varētu pieaugt, ņemot vērā, ka 
14 gadījumi vēl tiek izmeklēti. 
     Labklājības ministrija (LM) gan norāda, ka pie-
aug arī nesmago nelaimes gadījumu skaits, kas nozīmē, 
ka darba devēji šādus negadījumus vairs necenšas 
slēpt, bet gan mēģina tos izmeklēt. 2015.gadā Latvijā 
notika 1539 nesmagi nelaimes gadījumi darbā, bet, sa-
skaņā ar 2016.gada operatīvajiem datiem, pērn notika 
1585 šādi negadījumi. Visvairāk negadījumu darbā noti-
kuši apstrādes rūpniecībā - 545. Savukārt visvairāk le-
tālu nelaimes gadījumu noticis transporta nozarē - ko-
pumā desmit. Septiņi no desmit nāves gadījumiem noti-
kuši, kamēr darbinieki bijuši ārvalstīs.  
 Pērn nedaudz sarucis pirmreizēji apstiprināto 
arodslimību skaits. Ja 2015.gadā arodslimības konstatē-
tas 1154 cilvēkiem, tad pērn - 1123 cilvēkiem.   

 
KOLĒĢI !  TUVOJAS 1.MARTS !  

LAIKS GATAVOTIES IENĀKUMU DEKLARĀCIJAS 
IESNIEGŠANAI, LAI ATGŪTU 2016.GADĀ PĀR-
MAKSĀTO IENĀKUMA NODOKLI  .  
  
 Šis ir pirmais gads, kad tie nodokļu maksātāji, 
kuru gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs 
2016.gadā nepārsniedza 12 000 eiro, no 1.marta varēs  
iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu pārmak-
sāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas izveidojies, pie-
mērojot gada diferencēto neapliekamo minimumu. 
Ieskatīsimies šī pasākuma teorētiskajā pamatojumā: 
  Likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" no-
teikts, ka nodokļa maksātājam gada diferencēto neap-
liekamo minimumu aprēķina saskaņā ar formulu, ko 
nosaka Ministru kabinets. 
   Formula ir iestrādāta MK 2016.gada 5.janvāra 
noteikumos Nr.1 "Noteikumi par neapliekamā mini-
muma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotā-
ju ienākuma nodokļa aprēķināšanai". Noteikumi 
piemērojami ar 2016.gada 1.janvāri. 

Gada diferencētā NM aprēķina formula 
  Noteikumos paredzēts: nodokļa maksātāja gada aplie-
kamajā ienākumā netiek ietverts ienākums gada dife-
rencētā neapliekamā minimuma apmērā, kuru aprēķi-
na, izmantojot šādu formulu: 

GDNM = GNMmax – K x (AI – AImin), kur 
K – koeficients, kuru aprēķina, izmantojot šādu formu-
lu: 
K = (GNMmax – NMmin x 12) / (AImax – AImin); 
GDNM – gada diferencētais neapliekamais minimums; 
NMmin – minimālais mēneša neapliekamais minimums; 
GNMmax – maksimālais gada neapliekamais minimums; 
AI – nodokļa maksātāja gada apliekamo ienākumu ko-
pējais apmērs; 
AImin – gada apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram 
piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu; 
AImax – gada apliekamā ienākuma apmērs, virs kura 
piemēro tikai minimālo gada neapliekamo minimumu. 
 Ieliekot formulā konkrētus "savus" skaitļus, 
var izrēķināt, kādu summu šogad varēs atgūt kā 
2016.gadā pārmaksāto nodokli (ja vien ienākumi ne-
pārsniegs 12 000 eiro !!!). 
Piemēram, ja personas 2016.gadā bruto alga 500 eiro ir 
katru mēnesi un tai nav neviena apgādājamā.  
GDNM = 1200-0,0403 x (6000-4560) =1141,97 eiro. 
   No gada diferencētā neapliekamā minimuma 
summas jāatņem darbavietā jau piemērotais mēneša 

https://www.vid.gov.lv/lv/lai-atgutu-iedzivotaju-ienakuma-nodokla-parmaksu-kas-izveidosies-piemerojot-diferenceto-neapliekamo
http://likumi.lv/ta/id/279022-noteikumi-par-neapliekama-minimuma-un-nodokla-atvieglojuma-apmeru-iedzivotaju-ienakuma-nodokla-aprekinasanai


neapliekamais minimums: 1141,97 -
900 (75x12)=241,97 EUR. 
 Pārmaksātā nodokļa daļa ir 
nosakāma, piemērojot 23% likmi 

taksācijas gada laikā nepiemērotajai 
neapliekamā minimuma daļai 
241,97 eiro. Atmaksājamais nodok-
lis ir 55,65 eiro.  

 Lai pārliecinātos, kā tas viss 
iespaidos TAVU 2017.gadā saņema-
mo algu, ieskaties tabulā. 
 Atbilstoši Ministru kabineta 
2016. gada 5. janvāra noteikumiem 
Nr. 1 , ikmēneša neapliekamais mi-
nimums katru gadu pakāpeniski tiks 
samazināts, savukārt maksimālais 
gada neapliekamais minimums  - 
pakāpeniski palielināts, 2017. ga-
dā  - 1380 eiro (2016. gadā tas 
bija 1200 eiro.  
 Minimālais mēneša neaplie-
kamais minimums 2017. gadā būs 
60 eiro (gadā – 720 eiro). 2016. 
gadā neapliekamais minimums bija 
75 eiro (gadā – 900 eiro). 
 Deklarācijas varēs iesniegt 
no 2017. gada 1. marta līdz pat 
2020. gada 16. jūnijam. Tāpat visa 
2017. gada laikā vēl var pieprasīt 
pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma 
nodokli arī par 2014. un 2015.gadu, 
bet līdz 2017. gada 16.jūnijam – vēl 
arī par 2013. gadu.  
 VID atgādina, ka pārmaksā-
tais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
tiks atmaksāts trīs mēnešu laikā, 
skaitot no deklarācijas iesniegšanas 
dienas. 

Personas neto algas izmaiņas 2017.gadā 
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Persona ar algu 380 EUR 

bez apgādājamajiem 275.68 -3.45 69.00 277.98 2,30 
ar 1 apgādājamo 315.93 -3.45 69.00 318.23 2,30 

ar 2 apgādājamajiem 340.10 0.00 0.00 340.10 0.00 
ar 3 apgādājamajiem 340.10 0.00 0.00 340.10 0.00 

Persona ar algu 500 EUR 
bez apgādājamajiem 358.38 -3.45 55.65 359.57 1,19 
ar 1 apgādājamo 398.63 -3.45 55.65 399.82 1,19 
ar 2 apgādājamajiem 438.88 -3.45 55.65 440.07 1,19 
ar 3 apgādājamajiem 447.50 0.00 0.00 447.50 0.00 

Persona ar algu 700 EUR 
bez apgādājamajiem 496.21 -3.45 33.39 495.54 -0,67 
ar 1 apgādājamo 536.46 -3.45 33.39 535.79 -0,67 
ar 2 apgādājamajiem 576.71 -3.45 33.39 576.04 -0,67 

ar 3 apgādājamajiem 616.96 -3.45 33.39 616.29 -0,67 

 Padomu jautājumos par deklarācijas iesniegšanu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksu 
var saņemt 
VID klientu apkalpošanas centrā Rīgā un ārpus Rīgas https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-maksataju-klientu-
apkalposanas-centri 
www.vid.gov.lv/Aktualitātes/Videosemināri/Diferencētais neapliekamais minimums 
www.vid.gov.lv/Privātpersonām/Gada ienākumu deklarācija ;      VID informatīvais tālrunis: 67120000  

VAI SOCIĀLAIS BUDŽETS DRAUD IZSĪKT ? 
Jau no 2016.gada nogales ir jūtama nervozitāte par 
budžeta līdzekļu iespējamo mazināšanos. Vai TĀ būs? 

Kas ietekmējis valsts sociālās apdroši-
nāšanas budžeta ieņēmumus un/vai iz-
devumus ? 

• No 2014. gada darba ņēmēju 
maksāto valsts sociālās apdrošinā-
šanas iemaksu likme tika samazi-
nāta no 11% uz 10.5%, bet darba 
devēju maksāto iemaksu likme – 
no 24.09% uz 23.59%. 
• Pakāpeniski palielināta krīzes 
laikā samazinātā iemaksu likme 2. 
pensiju līmenī – no 2016. gada tā 
noteikta 6% apmērā. 

 No 2015. gada 1. janvāra spē-

ku zaudējis krīzes laikā pieņemtais 
likums „Par valsts pabalstu izmak-
su laika periodā no 2009. līdz 
2014. gadam”, kas noteica slimī-
bas, vecāku, maternitātes, pater-
nitātes un bezdarbnieku pabalsta 
apmēra ierobežojumus. 
  
 ... Labklājības ministrs Jānis 
Reirs (“Vienotība”) ir mainījis savu 
viedokli un apgalvo, ka diskusijas 
par valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu likmes celšanu ir 

„kategoriski nepieņemamas”. 

(02.02.2017. ) 

Sociālas apdrošināšanas speciālā budžeta izpilde no 2010. – 2016.gadam, miljoni EUR 

Valsts apdrošināšanas speci-
ālais budžets 

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

ieņēmumi 1 676 1 786 1 925 2 036 2 222 2 294 2 338 

No tiem nodokļu ieņēmumi 
(%) 

93 % 98 % 98% 97% 89% 89% 90% 

izdevumi 2 154 1 963 1 995 2 094 2 122 2 203 2 291 

No tiem ( %):               

Vecuma pensijas 72,1 75,8 77,0 75,7 74,8 72,7 71,0 

Pensijas apgādnieka zaudēju-
ma gadījumā 

1,8 1,9 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2 

Bezdarbnieku pabalsti 5,9 3,2 2,9 3,5 4,0 4,6 5,1 

Pabalsti sakarā ar negadīju-
mu darbā 

0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 

Invaliditātes pensijas 6,7 7,4 7,2 7,0 6,9 6,7 6,5 

Maternitātes pabalsti 1,7 1,2 1,2 1,5 1,6 1,8 1,9 

Paternitātes pabalsti 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Slimības pabalsti 4,3 3,8 3,6 3,9 3,9 5,2 5,9 

Vecāku pabalsti 3,8 2,7 2,4 2,9 3,3 3,5 4,0 

Finansiālā bilance -478 -178 -70 -58 100 91 47 

Naudas līdzekļu uzkrā-
jums perioda beigās 

572 394 324 266 367 459 506 

http://likumi.lv/ta/id/279022-noteikumi-par-neapliekama-minimuma-un-nodokla-atvieglojuma-apmeru-iedzivotaju-ienakuma-nodokla-aprekinasanai
https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-maksataju-klientu-apkalposanas-centri
https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-maksataju-klientu-apkalposanas-centri
https://www.vid.gov.lv/lv/videoseminari
https://www.vid.gov.lv/lv/gada-ienakumu-deklaracija

