
Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra( VSAA) informē: 

Izmaiņas pensiju sistēmā 

Ikviens pensiju 2.līmeņa dalībnieks, kurš nav vecuma pensijas saņēmējs (tai skaitā 

priekšlaicīgā pensija), no 2020. gada 01. janvāra var izvēlēties, kā izmantot pensiju 2.līmenī 

uzkrāto kapitālu, ja gadījumā viņš nomirst līdz vecuma pensijas piešķiršanai. Ja šāda izvēle 

nebūs izdarīta, tad uzkrātais kapitāls tiks ieskaitīts "kopējā katlā" - valsts pensiju speciālajā 

budžetā. To nosaka Valsts fondēto pensiju likums. 

Pensijas 2.līmeņa dalībnieks var izvēlēties, kā VSAA rīkoties ar uzkrāto pensiju 2. līmeņa 

kapitālu viņu nāves gadījumā: 

– nodot mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā; 

– pievienot citas personas pensiju 2.līmeņa kapitālam; 

– ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā. 

Ja persona vēlas savu 2.līmeņa pensijas uzkrājumu nodot mantojumā vai pievienot citas 

personas 2.līmeņa pensijas kapitālam, jāvēršas VSAA ar iesniegumu, norādot attiecīgo 

izvēli. Iesniegumu VSAA var iesniegt arī elektroniski portālā Latvija.lv, izvēloties 

iesniegumu „Par uzkrātā valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu nāves gadījumā 

pirms vecuma pensijas piešķiršanas”, nosūtot ar drošu elektronisku parakstu uz e-pasta 

adresi: edoc@vsaa.gov.lv, kā arī to var izdarīt personīgi VSAA Graudu ielā 50, Liepājā vai  

Priekules novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā Saules ielā 1, 

Priekulē. 

Izvēli persona var mainīt neierobežoti, VSAA ņems vērā pēdējā saņemtajā iesniegumā 

norādīto. 

Plašāka informācija par pensiju 2.līmeņa mantošanas iespējām interneta vietnē 

www.kampensiju.lv. 

Pabalstu par smagi slima bērna kopšanu saņems ilgāku laiku 

No 2020.gada 1.janvāra par bērniem, kuriem diagnosticētas smagas saslimšanas, – 

slimības pabalstu piešķir par bērna kopšanu līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai. 

Tie ir gadījumi, kad 

 Valsts SIA „Bērnu klīniskās universitātes slimnīca” ārstu konsīlijs, izsniedzot 

atzinumu (ārstu konsīlija atzinums), noteicis vecāka nepārtrauktas klātbūtnes 

nepieciešamību smagas saslimšanas dēļ, kuras rezultātā bērnam nepieciešama 

ilgstoša ārstēšanās stacionārā ārstniecības iestādē; 

 par bērnu ir piešķirts bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts, 

 nepārtrauktas saslimšanas gadījumā – par ārstu konsīlija noteikto termiņu, kas vienā 

reizē nevar pārsniegt trīs mēnešu periodu. Kopumā ne ilgāk par 26 nedēļām 

(pusgadu), skaitot no bērna pirmās saslimšanas dienas; 

 ja bērns slimo ar pārtraukumiem – ne ilgāk par trīs gadiem piecu gadu periodā. 

Ārsta konsīlija atzinumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) saņem 

elektroniskā veidā un šis dokuments, pieprasot slimības pabalstu, vecākam nav jāiesniedz. 

Tāpat VSAA rīcībā ir informācija par bērnu, par kuru ir piešķirts bērna ar invaliditāti 

kopšanas pabalsts. 

Ārsts darbnespējas lapu B līdz 14 (18) gadu veca slima bērna kopšanai var izsniegt arī citai 

personai, kura audzina bērnu – vecvecākiem, audžuvecākiem, aizbildnim vai citai personai, 

kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu kopj un audzina bērnu. Šādos gadījumos pabalstu 

piešķir personai, kura bērnu faktiski kopj. 

Papildus darbnespējas lapai B jābūt ārstu konsīlija izsniegtam atzinumam par vecāka 

nepārtrauktas klātbūtnes nepieciešamību. Ja ārstu konsīlija atzinuma nav, tad tiesības 
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saņemt slimības pabalstu par slima bērna kopšanu tiek noteiktas tāpat kā gadījumos, kad 

tiek kopts bērns vecumā līdz 14 gadiem. Slimības pabalsts pēc jaunajiem nosacījumiem tiek 

piešķirts un izmaksāts, ja bērns saslimis 2020.gada 1.janvārī vai vēlāk. 

Ja saslimis bērns vecumā līdz 18 gadiem, par kuru ir piešķirts bērna ar invaliditāti kopšanas 

pabalsts, tad slimības pabalsta piešķiršanai nav nepieciešams ārstu konsīlija atzinums. 

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts 

Paaugstināts pabalsta apmērs mēnesī personām ar invaliditāti.  
Personām ar 1.grupas invaliditāti  – 104,00 eiro. 

Personām ar 2.grupas invaliditāti  –  96,00 eiro. 

Personām ar 3.grupas invaliditāti  – 80,00 eiro. 

Personām ar invaliditāti kopš bērnības ar 1.grupas invaliditāti – 159,50 eiro. 

Personām ar invaliditāti kopš bērnības ar 2.grupas invaliditāti – 147,23 eiro. 

Personām ar invaliditāti kopš bērnības ar 3.grupas invaliditāti – 122,69 eiro. 

Ja pabalsts ir piešķirts, tad VSAA to pārrēķina un izmaksā jaunajā apmērā jau no janvāra. 

Iesniegums nav nepieciešams. 

Bezdarbnieka pabalsts 

Mainīts bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgums un izmaksājamā pabalsta apmēra 

procentuālais sadalījums pa mēnešiem. Bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgums ir 8 

mēneši.  
Pabalstu atkarībā no bezdarba ilguma izmaksā šādi: 

 pirmos divus mēnešus — pilnā apmērā piešķirto bezdarbnieka pabalstu; 

 nākamos divus mēnešus — 75 % apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta; 

 nākamos divus mēnešus — 50 % apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta; 

 pēdējos divus mēnešus — 45% apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta. 

Jaunā kārtība attiecas uz bezdarbniekiem, kuri bezdarbnieka statusu ieguvuši no 2020.gada 

1.janvāra. 

Apdrošināšanas atlīdzības 

Paaugstināts minimālais atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmērs mēnesī. Tā kā 

minimālie pensiju apmēri ir atkarīgi no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra, tad 

palielinās arī minimālais atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmērs: 

80,00 eiro – personām ar 3.grupas invaliditāti; 

112,00 eiro – personām ar 2.grupas invaliditāti; 

128,00 eiro – personām ar 1.grupas invaliditāti. 

Vienlaikus nevar saņemt atlīdzību par darbspēju zaudējumu vai atlīdzību apgādnieka 

zaudējumu un invaliditātes pensiju (iepriekš vienlaikus varēja saņemt abus pakalpojumus). 

Persona varēs izvēlēties un saņemt vienu, sev izdevīgāko pakalpojumu. Nosacījumu 

piemēro, ja atlīdzība vai pensija tiek piešķirta 2020.gada 1.janvārī vai vēlāk. 

Ja pensija un atlīdzība piešķirta līdz 2019.gada 31.decembrim, minētie pakalpojumi 

vienlaikus tiek izmaksāti līdz lēmumā noteiktajam laikam. Pēc tam saņēmējam jāizdara 

izvēle, kuru no pakalpojumiem vēlas turpmāk saņemt. 

Vienlaikus ir tiesības saņemt slimības pabalstu sakarā ar arodsaslimšanu vai nelaimes 

gadījumu darbā un atlīdzību par darbspēju zaudējumu (iepriekš slimības pabalsta 

izmaksu pārtrauca, ja tika piešķirta atlīdzība par darbspēju zaudējumu). Tas nozīmē, ka  no 

2020.gada 1.janvāra slimības pabalsta sakarā ar arodsaslimšanu vai nelaimes gadījumu 
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darbā izmaksa netiek pārtraukta, ja personai tiek piešķirta atlīdzība par darbspēju 

zaudējumu. 

Atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmērs, ja personai noteikta īpaša kopšana un 

nepieciešama otra cilvēka palīdzība, vairs netiks papildus palielināts. 

Personām, kurām nepieciešama īpaša kopšana, tiek piešķirts valsts sociālais pabalsts 213,43 

(personām ar invaliditāti no bērnības – 313,43) eiro apmērā. Lai dubultā netiktu 

kompensēta personas kopšana, no likuma tiek izslēgts nosacījums par atlīdzības apmēra 

palielināšanu līdz 50%, kā tas bija iepriekš.  

Personām, kurām jau palielinātā atlīdzība ir piešķirta, to turpina izmaksāt līdz dienai, kad 

personai tiek noteikta vieglāka invaliditātes grupa (piemēram, no pirmās uz otro grupu).  

Maternitātes pabalsts 

Tiesības uz maternitātes pabalstu būs arī sievietēm, kuras zaudējušas darba ņēmēja vai 

pašnodarbinātā statusu ne agrāk kā 60 dienas pirms grūtniecības vai dzemdību 

atvaļinājuma. 

Vecāku pabalsts 

Tiesības uz vecāku pabalstu ir arī sievietēm, kuras nav nodarbinātas pabalsta 

piešķiršanas dienā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar 

likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”), bet viņām ir bijis piešķirts maternitātes pabalsts 

šādos gadījumos: 

 kā sievietei, kura zaudējusi darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu ne agrāk kā 60 

dienas pirms grūtniecības atvaļinājuma sākuma datuma, 

 kā sievietei, kura zaudējusi darba ņēmēja statusu sakarā ar uzņēmuma likvidāciju 

210 dienas pirms grūtniecības atvaļinājuma sākuma datuma, 

 vai arī zaudējusi darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu grūtniecības vai dzemdību 

atvaļinājuma (maternitātes pabalsta saņemšanas) laikā. 

Labvēlīgāki nosacījumi vecāku pabalsta piešķiršanā, ja dzimst bērni ar mazu vecuma 

starpību.  

Sievietei, kurai, kopjot bērnu vecumā līdz trim gadiem, piedzimst nākamais bērns, vecāku 

pabalsts par nākamā bērna kopšanu nedrīkst tikt noteikts mazāks par vecāku pabalstu, kāds 

bija piešķirts par iepriekšējo bērnu. 

Vecuma pensija 

2020.gadā pensijas vecums būs 63 gadi un 9 mēneši, pensijas vecums priekšlaicīgas 

pensionēšanās gadījumā 61 gads un 9 mēneši. 

Piešķirot vecuma pensiju 2020.gadā, apdrošināšanas iemaksu algas indekss – 1,1029. 

Noteikti jauni minimālie vecuma pensijas apmēri, kas atkarīgi no minimālās vecuma 

pensijas aprēķina bāzes 80 eiro (personām ar invaliditāti no bērnības –122,69 eiro), kurai 

atkarībā no personas apdrošināšanas stāža piemēros noteiktu koeficientu. 

Ja apdrošināšanas stāžs ir no 15 līdz 20 gadiem: 

 minimālais pensijas apmērs – 88 eiro, 

 personām ar invaliditāti kopš bērnības – 134,96 

Ja apdrošināšanas stāžs ir no 21 līdz 30 gadiem: 

 minimālās pensijas apmērs – 104 eiro, 

 personām ar invaliditāti kopš bērnības – 159,5 

Ja apdrošināšanas stāžs ir no 31 līdz 40 gadiem: 
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 minimālās pensijas apmērs – 120 eiro, 

 personām ar invaliditāti kopš bērnības – 184,04 

Ja apdrošināšanas stāžs ir 41 gads un vairāk: 

 minimālās pensijas apmērs – 136 eiro, 

 personām ar invaliditāti kopš bērnības – 208,57  

Ja minimālā vecuma pensija ir piešķirta, tad VSAA to pārrēķina un izmaksās jaunajā 

apmērā jau no janvāra. Iesniegums nav nepieciešams. 

Invaliditātes pensija 

Noteikti jauni invaliditātes pensijas minimālie apmēri, kas atkarīgi no valsts sociālā 

nodrošinājuma pabalsta izmaiņām personām ar  invaliditāti, t.sk. kopš bērnības. 

1. grupa, minimālais apmērs – 128 eiro, personai ar invaliditāti no bērnības 196,30 eiro; 

2.grupa, minimālais apmērs – 112 eiro, personai ar invaliditāti no bērnības 171,77 eiro; 

3.grupa, minimālais apmērs – 80 eiro, personai ar invaliditāti no bērnības 122,69 eiro. 

Ja minimālā invaliditātes pensija ir piešķirta, tad VSAA to pārrēķinās un izmaksās jaunajā 

apmērā jau no janvāra. Iesniegums nav nepieciešams. 

Ienākuma nodoklis 

Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) neapliekamais minimums pensijām 2020.gadā ir 

300 eiro mēnesī, bet IIN likme nemainās, pensijām līdz 1667 eiro mēnesī būs 20%, 

savukārt par to daļu, kas ir virs 1667 eiro – 23%. 

Maksa par pensiju un pabalstu piegādi dzīvesvietā 2020.gadā to 

saņēmējiem nemainīsies 

2020.gadā iedzīvotājiem, kam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) piešķirto 

valsts pensiju, pabalstu vai atlīdzību piegāde saņēmēja dzīvesvietā tiek nodrošināta ar VAS 

„Latvijas Pasts” starpniecību, piegādes pakalpojuma maksa saglabāsies nemainīga – tā būs 

2,39 eiro. 

Šo summu, tāpat kā līdz šim, VSAA ieturēs no saņēmējam izmaksājamās pensijas, pabalsta 

vai atlīdzības un pārskaitīs VAS „Latvijas Pasts”. 

Slimības pabalsts 

Tiesības uz slimības pabalstu ir personām, par kurām Latvijas Republikā ir veiktas 

vai  bija jāveic obligātās iemaksas slimības apdrošināšanai : 

 ne mazāk kā 3 mēnešus pēdējo 6 mēnešu periodā pirms mēneša, kurā iestājies 

apdrošināšanas gadījums (pirmā darbnespējas diena) vai 

 ne mazāk kā 6 mēnešus pēdējo 24 mēnešu laikā, 

un personai darbnespējas laikā ir darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statuss. 

Lai saņemtu slimības pabalstu jāiesniedz iesniegums, jo VSAA informāciju par 

elektroniskajām darbnespējas lapām B var iegūt no E-veselības sistēmas tikai tad, kad ir 

saņemts  personas iesniegums pabalsta piešķiršanai. 

Iesniegumu jāiesniedz pēc tam, kad ārsts E-veselības sistēmā reģistrēto darbnespējas lapu B 

ir noslēdzis. 

Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu 

portālā  www.latvija.lv,  mājaslapas www.vsaa.gov.lv sadaļā „elektroniskie pakalpojumi”, 

izvēloties ,,E-Iesniegums slimības pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai” un nospiežot 

ikonu „e”. Iesniegumu slimības pabalsta saņemšanai VSAA nodaļai var iesniegt arī 

izmantojot standarta veidlapu vai brīvā formā uzrakstītu 
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 pieprasījumu: 

 elektroniski – nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-

pasta adresi edoc@vsaa.gov.lv. 

 klātienē – iesniedzot aizpildītu iesnieguma veidlapu jebkurā VSAA nodaļā ; Valsts 

un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts 

līgums. 

 pa pastu – nosūtot aizpildītu iesnieguma veidlapu VSAA nodaļai pēc deklarētās 

dzīvesvietas. 

Ja slimo nepārtraukti, tad pabalstu izmaksā ne ilgāk par 26 nedēļām, skaitot no darba 

nespējas pirmās dienas. Pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts 

komisijas (VDEĀVK) atzinumu, slimības pabalsta izmaksu var pagarināt, bet ne ilgāk par 

52 nedēļām, skaitot no darba nespējas pirmās dienas; 

Ja slimo ar pārtraukumiem, tad pabalstu izmaksā ne ilgāk par 52 nedēļām triju gadu 

periodā. 

Ja darba nespēja iestājusies sakarā ar saslimšanu ar tuberkulozi, slimības pabalstu 

piešķir un izmaksā no darba nespējas 11.dienas līdz darbspēju atgūšanas vai invaliditātes 

noteikšanas dienai.  Tas nozīmē, ka šādos gadījumos slimības pabalstu izmaksā arī par 

periodu, kas pārsniedz 26 nedēļu (nav nepieciešams VDEĀVK atzinums) vai 52 nedēļu 

periodu, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad ārsts noslēdz darbnespējas lapu vai tiek noteikta 

invaliditāte. 

 

Ja pārejoša darbnespēja turpinās pēc atbrīvošanās no darba 
Ja slimošanas laikā ar Jums tiek pārtrauktas darba tiesiskās attiecības vai arī zaudējiet 

pašnodarbinātā statusu, bet darbnespējas periods vēl turpinās, tad slimības pabalstu Jums 

izmaksās 30 kalendāra dienas, kas seko darba attiecību pārtraukšanas datumam vai 

datumam, kad esat zaudējis pašnodarbinātā statusu. Par pārējo periodu, ja atveseļoties vēl 

nebūs izdevies, slimības pabalstu nepiešķir. 

Nosacījumu nepiemēro saslimšanas gadījumiem ar pārejošu darbnespējas cēloni „nelaimes 

gadījums darbā” un „arodslimība”. 

No slimības pabalsta ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā, skaitot no pirmās pārejošas darbnespējas dienas. 

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem desmit darba dienu laikā, kad VSAA nodaļa ir 

saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus, ieskaitot norādītā Latvijas 

Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā. 

Ja vienlaikus ir tiesības uz slimības pabalstu un bezdarbnieka pabalstu, tad šajā laikā 

izmaksā slimības pabalstu. 
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