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Ierosināta lieta par priekšlaicīgās pensionēšanas nosacījumiem 

 

2016. gada 14. jūlijā Satversmes tiesas 2. kolēģija ierosināja lietu „Par likuma “Par 

valsts pensijām” 11. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 

91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam”. 

 

Apstrīdētā norma 

Likuma “Par valsts pensijām” 11. panta ceturtā daļa nosaka: “Tiesības uz vecuma 

pensiju piecus gadus pirms šā panta pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšanas, ja 

apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem, ir bērna vecākam vai aizbildnim, kurš 

laika periodā, līdz bērns sasniedzis 18 gadu vecumu, ne mazāk kā astoņus gadus ir 

aprūpējis piecus vai vairāk bērnus vai bērnu, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

vismaz astoņus gadus ir bijis atzīts par bērnu ar invaliditāti. Šādu tiesību nav personai, 

kurai atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības vai kura atcelta no aizbildņa pienākumu 

pildīšanas nekārtīgas šo pienākumu izpildīšanas dēļ.”  

 

Augstāka juridiska spēka normas 

Satversmes 91. panta pirmais teikums: „Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un 

tiesas priekšā.” 

 

Satversmes 109. pants: “Ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, 

darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos.” 

 

Lietas fakti 

Pieteikuma iesniedza Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments, kas izskata 

lietu par vecuma pensijas ar atvieglotiem noteikumiem piešķiršanu (priekšlaicīgu 

pensionēšanos). Tiesā pieteikumu iesniedza persona, kura bija vērsusies Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) ar pieteikumu par vecuma pensijas ar atvieglotiem 

noteikumiem piešķiršanu kā personai, kura aprūpējusi bērnu invalīdu. Personas dēlam 

1986. gadā amputēts apakšdelms. Saskaņā ar tā laika tiesību normām viņam netika 

noteiks invalīda statuss. Regulējums mainījās 1990. gadā, taču līdz bērna pilngadībai 
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bija atlicis mazāk par astoņiem gadiem. Tādējādi VSAA, pamatojoties uz apstrīdēto 

normu, atteica piešķirt personai vecuma pensiju ar atvieglotiem noteikumiem. 

 

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments pauž uzskatu, ka apstrīdētā norma 

padara pensijas ar atvieglotiem noteikumiem iegūšanu atkarīgu no bērna dzimšanas 

laika. Tādējādi netiekot nodrošināta vienlīdzīga attieksme un sasniegts taisnīgs rezultāts. 

Tiesību normas, kas noteic bērnu invalīdu vecāku tiesības uz priekšlaicīgu 

pensionēšanos, mērķis esot atlīdzināt vecākiem par pavadīto laiku, rūpēm, pienākumiem, 

uzmanību un emocionālo slodzi, ņemot vērā, ka bērna invalīda aprūpe pastāvīgi prasot 

no vecākiem paaugstinātu psiholoģisko slodzi un ierobežojot darba un socializācijas 

iespējas. Šāds normas mērķis neatkarīgi no bērna dzimšanas laika esot jāattiecina uz 

visiem vecākiem, kuri ir aprūpējuši bērnu invalīdu vai bērnu ar tādu veselības stāvokli, 

kas atbilst invaliditātei. 

 

Tādējādi Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments uzskata, ka apstrīdētā 

norma neatbilst vienlīdzības principam un ierobežo personas tiesības uz sociālo 

nodrošinājumu. 

 

Tiesas procedūra 

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2016. gada 14. septembrim iesniegt 

Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko 

pamatojumu. 

 

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2016. gada 14. decembris. Par lietas izskatīšanas procesa 

veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas. 

 

Relīze sagatavota ar mērķi veicināt izpratni par Satversmes tiesā izskatāmajām lietām. Tā nav uzskatāma par 

nolēmuma daļu un nav saistoša Satversmes tiesai. Spriedumi, lēmumi un cita informācija par Satversmes tiesu 

atrodama tiesas mājaslapā www.satv.tiesa.gov.lv.  
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