
 
 
 

 

 

Norma, kas paredz valsts sociālo apdrošināšanu bezdarba 
gadījumam tikai līdz bērna pusotra gada vecumam, atbilst 

Satversmei  

 
Satversmes tiesa 2021. gada 31. martā pieņēma spriedumu lietā Nr. 2020-35-01 
“Par likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 6. panta piektās daļas atbilstību 
Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam”. 

APSTRĪDĒTĀS NORMAS 
 
• Likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 6. panta piektā daļa (turpmāk – 

apstrīdētā norma): 
 

“(5) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajām personām valsts sociālajai 
apdrošināšanai bezdarba gadījumam ir pakļautas: 
1) (izslēgts ar 26.04.2007. likumu); 
2) personas, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un 
saņem bērna kopšanas pabalstu; 
3) personas, kuras saņem maternitātes, paternitātes vai slimības pabalstu; 
4) personas, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi; 
5) personas, kuras atrodas attiecīgajā ārvalstī dienesta pienākumus pildoša 
karavīra laulātā statusā, izņemot gadījumu, kad karavīrs piedalās starptautiskajā 
operācijā, militārajās mācībās, manevros vai atrodas komandējumā; 
6) personas, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis gada vai pusotra gada vecumu, 
un saņem vecāku pabalstu; 
7) personas, kuru laulātais (kam piešķirts diplomātiskais rangs saskaņā ar 
Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu) pilda diplomātisko un konsulāro 
dienestu ārvalstīs un kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā diplomātisko un 
konsulāro dienestu pildošas personas laulātais; 
8) personas, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu; 
9) personas, kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā Eirojusta pārstāvja vai sakaru 
virsnieka laulātais.” 
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AUGSTĀKA JURIDISKA SPĒKA NORMAS 
 
• Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 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 

 
Satversmes tiesā lieta ierosināta pēc Augstākās tiesas pieteikuma. Augstākās 
tiesas izskatīšanā ir administratīvā lieta par labvēlīga administratīvā akta 
izdošanu, ar kuru pieteicējai tiktu piešķirts bezdarbnieka pabalsts. Saskaņā ar 
spēkā esošo tiesisko regulējumu darba ņēmējs ir tiesīgs izmantot bērna 
kopšanas atvaļinājumu līdz pat bērna astoņu gadu vecumam. Tomēr šā 
atvaļinājuma laikā darba ņēmējs tiek pakļauts valsts sociālajai apdrošināšanai 
bezdarba gadījumam tikai tad, ja bērns vēl nav sasniedzis pusotra gada vecumu. 
Iemaksas bezdarba gadījumam par pieteicēju esot veiktas četrus mēnešus 
minimālo deviņu mēnešu vietā, jo pieteicēja atradusies bērna kopšanas 
atvaļinājumā un kopusi bērnu, kurš bija pārsniedzis pusotra gada vecumu. Tāpēc 
viņa nebija tiesīga saņemt bezdarbnieka pabalstu.  
 
Augstākā tiesa norādījusi, ka apstrīdētā norma paredz atšķirīgu attieksmi pret 
personu grupām, kuras atrodas pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos 
apstākļos. Proti, ja darba ņēmējs izmanto bērna kopšanas atvaļinājumu, lai 
koptu pusotru gadu līdz astoņus gadus vecu bērnu, viņš šajā periodā netiek 
sociāli apdrošināts bezdarba gadījumam. Savukārt tad, ja darba ņēmējs izmanto 
bērna kopšanas atvaļinājumu, lai koptu bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada 
vecumu, viņš šajā periodā tiek sociāli apdrošināts bezdarba gadījumam.  
 
Tādējādi Augstākās tiesas ieskatā apstrīdētā norma neatbilst Satversmes 
91. panta pirmajā teikumā ietvertajam tiesiskās vienlīdzības principam un 
109. pantam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIESAS SECINĀJUMI 
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Par to, kā vērtējama apstrīdētās normas satversmība 

 
Satversmes tiesa izskatāmajā lietā izvērtēja apstrīdētās normas atbilstību 
Satversmes 109. pantam, šā izvērtējuma ietvarā pārbaudot arī apstrīdētās 
normas atbilstību Satversmes 91. panta pirmajam teikumam. [7.] 
 
Par to, ka apstrīdētā norma atbilst Satversmes 91. panta pirmajam teikumam 
un 109.pantam  

 

Par to, vai ir veikti pasākumi, lai nodrošinātu personām iespēju izmantot sociālās 
tiesības 
 
Satversmes tiesa secināja, likumdevējs ir veicis pasākumus, lai izveidotu sociālā 
nodrošinājuma sistēmu bezdarba gadījumam. Likumdevēja izveidotās sociālā 
nodrošinājuma sistēmas ietvaros personai ir iespēja izmantot savas sociālās 
tiesības, piedaloties sociālās apdrošināšanas sistēmā, un, iestājoties noteiktiem 
apstākļiem, saņemt bezdarbnieka pabalstu. [9.] 
 
Par to, vai personām ir iespēja savas sociālās tiesības izmantot vismaz minimālā 
apmērā 
 
Darba ņēmēji tiek sociāli apdrošināti atbilstoši visiem sociālās apdrošināšanas 
veidiem, jo viņi gūst ienākumus un par viņiem tiek veiktas valsts sociālās 
apdrošināšanas iemaksas. Tāpat ir paredzēts sociāli apdrošināt bezdarba 
gadījumam arī tādas personas, kuras nevar gūt ienākumus bērna kopšanas dēļ 
un par kurām iemaksas bezdarba gadījumam tiek veiktas no speciālā budžeta. 
[10.] 
 
Secināms, ka tiesības uz bezdarbnieka pabalstu rada iemaksas bezdarba 
gadījumam, kas veiktas par personu kā par darba ņēmēju vai personu, kura kopj 
bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņem bērna kopšanas pabalstu vai 
vecāku pabalstu. [10.] 
 
Līdz ar to personai ir nodrošināta iespēja izmantot savas tiesības uz sociālo 
nodrošinājumu bezdarba gadījumā vismaz minimālā apmērā. [10.] 
 
Par to, vai ir ievērots tiesiskās vienlīdzības princips 
 
Apstrīdētā norma paredz divus šādus kumulatīvus kritērijus tam, lai par personu 
tiktu veiktas obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba 
gadījumam laikā, kad tā kopj bērnu: 1) darba ņēmējs saņem vecāku pabalstu un 
bērna kopšanas pabalstu vai tikai bērna kopšanas pabalstu; 2) bērns nav 
pārsniedzis pusotra gada vecumu. [13.] 

https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme
https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme#p109
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Augstākā tiesa kā būtiskāko, pēc tās ieskata, salīdzināmās personu grupas 
vienojošo pazīmi norādījusi atrašanos bērna kopšanas atvaļinājumā. Savukārt, 
Satversmes tiesa secināja, ka ir iespējamas situācijas, kad viens no bērna 
vecākiem, izmantojot bērna kopšanas atvaļinājumu laikā līdz bērna pusotra gada 
vecumam, tomēr nav pakļauts valsts sociālajai apdrošināšanai bezdarba 
gadījumam. Šāda situācija var rasties tad, ja abi vecāki bērna kopšanas 
atvaļinājumu pilnībā vai daļēji izmanto vienlaicīgi, bet bērna kopšanas pabalsts 
un vecāku pabalsts tiek piešķirts tikai vienam no vecākiem, vai tad, ja viens no 
vecākiem izmanto bērna kopšanas atvaļinājumu, bet bērna kopšanas pabalstu 
un vecāku pabalstu saņem otrs vecāks. [13.1.] 
 
Apstrīdētās normas mērķis ir nodrošināt sociālās garantijas personai, kura 
rūpējas par bērnu agrīnā dzīves stadijā, kad bērns ir pilnībā atkarīgs no vismaz 
viena vecāka nepārtrauktas klātbūtnes. [13.2.] 
 
Attiecīgi darba ņēmējs, kas kopj bērnu pēc pusotra gada vecuma, netiek 
apdrošināts bezdarba gadījumam nevis tāpēc, ka atradies bērna kopšanas 
atvaļinājumā, bet gan tāpēc, ka kopis bērnu, kas ir vecāks par pusotru gadu. 
[13.2.] 
 
Līdz ar to Pieteikuma iesniedzējas norādītās personas neatrodas pēc noteiktiem 
kritērijiem salīdzināmos apstākļos un ar apstrīdēto normu nav pārkāpts tiesiskās 
vienlīdzības princips. [13.2.] 
  
 

Satversmes tiesa nosprieda: 
 

atzīt likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 6. panta piekto daļu par 

atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 

109. pantam. 

 
 

 
Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams, tas stājas spēkā tā 
publicēšanas dienā.  
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Sprieduma teksts ir pieejams Satversmes tiesas mājaslapā: 
https://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2020/07/2020-35-
01_Spriedums.pdf   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Relīze sagatavota, lai informētu sabiedrību par Satversmes tiesas darbu. Detalizētāka informācija par Satversmes 

tiesas aktualitātēm, ierosinātajām un izskatītajām lietām pieejama Satversmes tiesas mājaslapā. Aicinām sekot līdzi 

informācijai arī tiesas Twitter kontā @Satv_tiesa un tiesas Youtube kanālā.  

 
 
 
Zanda Meinarte 
Satversmes tiesas  
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Zanda.Meinarte@satv.tiesa.gov.lv 
67830759, 26393803 
 
Video par Satversmes tiesu šeit. 
 
 
 
 

https://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2020/07/2020-35-01_Spriedums.pdf
https://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2020/07/2020-35-01_Spriedums.pdf
https://www.satv.tiesa.gov.lv/
https://twitter.com/Satv_tiesa
https://www.youtube.com/channel/UCn0heEQmIpfUI5vIyK2eGAg
https://www.youtube.com/watch?v=2yausK1e_po&feature=emb_title&ab_channel=LatvijasRepublikasSatversmestiesa

