
Kāds atbalsts pieejams
patvēruma meklētājiem, bēgļiem un  
alternatīvo statusu ieguvušajām personām

Plašāk par visiem pabalstiem un pakalpojumiem:  
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi

Plašāka informācija par patvēruma meklētājiem:
http://www.mk.gov.lv/lv/content/patveruma-mekletaji
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EUR
mēnesī

Patvēruma  
meklētājs*

Persona ar 
alternatīvo 
statusu**

Bēglis***

Ģimenes valsts pabalsts
par pirmo bērnu 11,38 - - jā

par otro bērnu 22,76 - - jā

par trešo bērnu 34,14 - - jā

par ceturto un nākamajiem bērniem 50,07 - - jā

Piemaksa pie ģimenes valsts  
pabalsta par bērnu invalīdu 106,72 - - jā

Bērna kopšanas pabalsts
līdz 1,5 gada vecumam 171,00 - - jā

no 1,5 gada vecuma līdz 2 gadiem 42,69 - - jā

Piemaksa par dvīņiem vai vairākiem 
vienās dzemdībās dzimušiem 
bērniem pie bērna kopšanas vai 
vecāku pabalsta pamatapmēra 

līdz 1,5 gadu vecumam 171,00 - - jā

no 1,5 gada vecuma līdz 2 gadiem 42,69 - - jā

Bērna invalīda kopšanas pabalsts 213,43 - - jā

Bērna piedzimšanas pabalsts 421,17 - - jā

Valsts sociālā nodrošinājuma  
pabalsts 

vispārējā gadījumā 64,03 - - jā

cilvēkiem ar invaliditāti, ja invaliditāte 
iegūta pēc pilngadības sasniegšanas

I grupa 83,24 - - jā

II grupa 76,84 - - jā

III grupa 64,03 - - jā

invalīdiem kopš bērnības
I grupa 138,74 - - jā

II grupa 128,06 - - jā

III grupa 106,72 - - jā

Pabalsts transporta izdevumu 
kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir    
apgrūtināta pārvietošanās 

79,68
reizi  

pusgadā - - jā

Pabalsts invalīdam, kuram  
nepieciešama kopšana 213,43 - - jā

Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem 
bērniem 106,72 - - jā

! Apmērs atkarīgs no personas algas, no kuras 
veiktas sociālās iemaksas

Patvēruma  
meklētājs*

Persona ar 
alternatīvo 
statusu**

Bēglis***

Bezdarbnieka pabalsts - jā jā

Slimības pabalsts - jā jā

Maternitātes pabalsts - jā jā

Paternitātes pabalsts - jā jā

Vecāku pabalsts - jā jā

Vecuma pensija
(atkarībā no personas darba stāža) - jā jā

Invaliditātes pensija  
(atkarībā no invaliditātes grupas) - jā jā

Apgādnieka zaudējuma pensija - jā jā

Atlīdzība par darbspēju zaudējumu saistībā 
ar nelaimes gadījumu darbā vai konstatēto 
arodslimību - jā jā

Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu
(saistībā ar nelaimes gadījumu darbā vai 
konstatēto arodslimību)

- jā jā

Valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumi  
pieejami, ja persona strādājusi un maksājusi nodokļus

* PATVĒRUMA MEKLĒTĀJS persona, kura gaida PMLP lēmumu par bēgļa vai  
alternatīvā statusa piešķiršanu vai nepiešķiršanu

** PERSONA AR ALTERNATĪVO STATUSU persona, kurai savā valstī draud nāves sods vai  
miesas sods, spīdzināšana, necilvēcīga vai pazemojoša 
izturēšanās, dzīvības un veselības draudi vardarbības 
vai bruņotu konfliktu dēļ

*** BĒGLIS persona, kura savā valstī pamatoti baidās no va-
jāšanas rases, reliģijas, tautības, sociālās piederības 
vai politiskās pārliecības dēļ un nevar izmantot savas 
valsts tiesisko aizsardzību

Valsts  
sociālie pabalsti
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