
Minimālās algas pieaugums līdz 620 eiro mēnesī, eID karte kā obligāts personu 

apliecinošs dokuments ikvienam Latvijas iedzīvotājam no 15 gadu 

vecuma,pensionēšanās vecuma paaugstināšana līdz 64 gadiem un 6 mēnešiem, jauns 

Pašvaldību likums.  

Labklājība un sociālā joma 

• No 1. janvāra minimālā alga Latvijā būs 620 eiro mēnesī (salīdzinājumam – 

2022.gadā un 2021.gadā tā bija 500 eiro apmērā). 

• Palielinās vecāku pabalsta apmēru strādājošiem vecāku pabalsta saņēmējiem. 

Ja vecāku pabalsta saņēmējs turpina strādāt un neatrodas bērna kopšanas 

atvaļinājumā, šai personai izmaksā daļu no aprēķinātā pabalsta. Pašreiz tie ir 

30 %, savukārt no 2023. gada 1. janvāra tie būs 50 % no aprēķinātā pabalsta. 

• Arī 2023. gadā saglabāsies likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” pārejas 

noteikumos noteiktais iedzīvotāju ienākumu nodokļa režīms autoratlīdzības 

ienākuma saņēmējiem. Tas nozīmē, ka līdz 2023.gada 31.decembrim 

autoratlīdzību saņēmējiem, kuriem autoratlīdzību izmaksā ienākuma 

izmaksātājs, kas nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija, ir tiesības 

nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējiem, bet nodokļus (IIN un 

VSAOI) par viņiem nomaksās ienākuma izmaksātājs. Ieņēmumiem līdz 25 

000 eiro piemēro IIN likmi 25% apmērā, bet ieņēmumiem, kas pārsniedz 25 

000 eiro – IIN likmi 40% apmērā. 

• Tāpat no 2023. gada pirmās dienas paaugstināsies pensionēšanās vecums. 

Tiesības uz valsts vecuma pensiju 2023. gadā būs personām, kuras sasniegušas 

64 gadu un 6 mēnešu vecumu, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 15 

gadiem. Personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem ir 

tiesības pensionēties priekšlaicīgi, proti, 2 gadus pirms vispārējā 

pensionēšanās vecuma sasniegšanas. 2023. gadā pensionēties priekšlaicīgi 

varēs personas, kuras sasniegušas 62 gadu un 6 mēnešu vecumu. 

eID karte un E-adrese 

• No 1. janvāra juridiskām personām saziņai ar valsts un pašvaldības iestādēm 

obligāti jāizveido un jālieto oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese. 

• Tāpat no 1. februāra privāto e-pakalpojumu sniedzēji pieņems nacionālo 

elektroniskās identifikācijas līdzekli (eIDkarte un eParaksts mobile) e-

pakalpojumu pieprasīšanai un saņemšanai. Tas iedzīvotājiem sniegs iespēju 

paļauties uz vienota, droša, visiem pieejama risinājuma izmantošanu 

identitātes apliecināšanai digitālajā vidē. 

• Savukārt no 1. maija Personas apliecība jeb eID karte būs obligāts personu 

apliecinošs dokuments Latvijas pilsonim un nepilsonim, kurš sasniedzis 15 

gadu vecumu. Pase turpmāk būs izvēles personu apliecinošs dokuments vai kā 

ceļošanas dokuments uz valstīm, kurās eID karte netiek atzīta par personu 

apliecinošu un ceļošanas dokumentu. Vienlaikus Personu apliecinošu 

dokumentu likumā ir noteikts atsevišķs personu loks, uz kuru pienākums par 

eID karti kā obligātu dokumentu attiecināms ilgākā pārejas periodā, 

piemēram, pensionāriem šāds dokuments jānoformē līdz 2030. gada 

31. decembrim. 

Izglītība un līdzdalības iespējas 

https://www.lm.gov.lv/lv/jaunums/valdiba-veic-grozijumus-noteikumos-par-minimalo-algu
https://www.lm.gov.lv/lv/jaunums/saeima-palielina-valsts-atbalstu-stradajosajiem-vecaku-pabalsta-sanemejiem
https://www.fm.gov.lv/lv/izmainas-nodoklu-joma-sakot-ar-2023gadu#iedzivotaju-ienakuma-nodoklis-iin
https://www.fm.gov.lv/lv/izmainas-nodoklu-joma-sakot-ar-2023gadu#iedzivotaju-ienakuma-nodoklis-iin
https://www.lm.gov.lv/lv/jaunums/izmainas-socialaja-joma-2023-gada
https://www.pmlp.gov.lv/lv/jautajumi-un-atbildes-par-eid-karti


• No 1. janvāra uzsāks valsts valodas prasmes pārbaudes procesa modernizāciju, 

gandrīz pilnībā nodrošinot to Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā. 

Persona varēs kārtot kādu no sešām valodas prasmes pakāpēm. Tāpat spēkā 

stāsies arī augstāki profesionālie kritēriji un stingrākas prasības pārbaudes 

vērtētājiem. 

• Pārmaiņas skars arī izglītības iestāžu administratīvo darbību. No 1. janvāra 

sāks darboties izglītības iestādes vadītāju profesionālās darbības attīstības un 

novērtēšanas sistēma, iekļaujot tajā gan profesionālās kompetences kursus un 

pieredzes apmaiņu, gan novērtēšanas procesu. Tāpat tiks atvieglota Izglītības 

iestāžu reģistra datu sakārtošana gadījumos, kad citos reģistros ir ziņas, ka 

izglītības iestādes dibinātājs ir likvidēts. 

• Tāpat gada pirmajā dienā stāsies spēkā jaunā Pašvaldību likuma normas, kas 

paplašinās līdzdalības iespēju klāstu jauniešiem. 16 gadu vecumu sasniegušie 

jaunieši varēs iesniegt kolektīvo iesniegumu, darboties iedzīvotāju padomēs, 

piedalīties budžeta projektu ideju iesniegšanā un atlasē. Vienlaikus turpmāk 

pašvaldību autonomā funkcija būs arī veikt darbu ar jaunatni. 

 

https://likumi.lv/ta/id/330669-noteikumi-par-valsts-valodas-zinasanu-apjomu-un-valsts-valodas-prasmes-parbaudes-kartibu
https://likumi.lv/ta/id/334730-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-6-oktobra-noteikumos-nr-618-izglitibas-iestazu-eksaminacijas-centru-citu-izglitibas-likum...
https://likumi.lv/ta/id/334730-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-6-oktobra-noteikumos-nr-618-izglitibas-iestazu-eksaminacijas-centru-citu-izglitibas-likum...
https://likumi.lv/ta/id/336975-izglitibas-iestazu-registracijas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/336956-pasvaldibu-likums

