
Aktualitātes pensiju jomā

2017.gada 29.novembris



Vecuma pensijas kopā 
(2017.g.oktobrī)
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Dalījumā pēc apmēra 
(ar piemaksu)• Saņēmēju skaits – 456 953 personas

• Vidējais piešķirtais pensijas apmērs 
(ar piemaksu) – 317.86 EUR

• Piemaksu saņēmēji – 82%

• Pensija piešķirta ar atvieglotiem 
noteikumiem – 11%

• Valsts minimālās pensijas saņēmēji –
13.8% no kopskaita

• Vidējais vecums – 73.5 gadi



VSAA uzskaitē esošie vecuma 
pensijas saņēmēji 
(pēc jaunā un vecā likuma)
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sievieties
7508

vīrieši
5549

Kopā - 13 057 
personas

Jaunpiešķirtās vecuma pensijas 
saņēmējs (2017.g. deviņi mēneši)

Piemērots pensijas sākuma kapitāla atvieglojums – 51%

Valsts minimālās pensijas saņēmēji – 10.7%
Sievietes – 5.7% Vīrieši – 5.0%

Pensionējās priekšlaicīgi – 16.1%
Sievietes – 10.3% Vīrieši – 5.8%

Vidējais darba stāžs – 35.9 gadi
Sievietes – 36.8 Vīrieši – 34.6

Pensionēšanās vecums – 62.4 gadi
Sievietes – 62.4 Vīrieši – 62.5

Vidējais piešķirtais pensijas apmērs - 323.64 EUR
Sievietes – 319.99 EUR Vīrieši – 328.59 EUR
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Izmaiņas no 2018.gada
Tiesības uz vecuma pensiju

Pensionēšanās vecuma paaugstināšana

2018.gadā – 63 gadi un 3 mēneši

Apdrošināšanas stāžs – 15 gadi

Priekšlaicīgi – 61 gads un 3 mēneši

Apdrošināšanas stāžs – 30 gadi



Pensiju indeksācija

1.oktobrī - valsts pensijas vai tās daļas apmēru, kas nepārsniedz 50% no 
iepriekšējā kalendārā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī,  
ņemot vērā faktisko PCI un 50% no algas reālā pieauguma procentiem. 

* Politiski represētās personas, I grupas invalīdi un Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki 

2017.gada 1.oktobrī – indekss 1,0439, pensijai vai tās daļai līdz 349 EUR. 
Izdevumi – 17,4 milj. EUR.



Izmaiņas no 2018.gada
Pensiju indeksācija

Vecuma pensijām ar lielu apdrošināšanas stāžu pensiju indeksācijā 
piemēros lielāku daļu no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā 

pieauguma procentiem

60% - ja apdrošināšanas stāžs no 30 – 39 gadiem 

60% - pensijām, kas piešķirtas par darbu kaitīgos un smagos, vai sevišķi 
kaitīgos un smagos darba apstākļos 

70% - ja apdrošināšanas stāžs ir 40 un vairāk gadi



Izmaiņas no 2018.gada
Piemaksas

Cilvēkiem, kuriem līdz 1995.gada beigām bija sasniegts 
vecuma pensijai nepieciešamais vecums, piešķirta vecuma 

vai invaliditātes pensija

Piemaksas apmērs par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas 
uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim - 1,50 EUR 

(līdzšinējā viena EUR vietā) 



Izmaiņas no 2018.gada
Pensiju pārskatīšana

Pensijas, kas piešķirtas laikā no 2010.gada līdz 2015.gadam

2016.gadā pārskatīja pensijas, kas piešķirtas vai pārrēķinātas 2010.gadā.

Pārskatītas 42 623 pensiju lietas. Vidējais palielinājums ~ 11.85  EUR 

2017.gadā pārskatīja pensijas, kas piešķirtas vai pārrēķinātas 2011.gadā.

Pārskatītas 32 301 pensiju lietas. Vidējais palielinājums ~ 49  EUR 

2018.gadā pārskatīs pensijas, kas piešķirtas vai pārrēķinātas 2012. – 2015 gados.

Pārskatīs 67 200 pensiju lietas. 



Izaicinājumi

Sociālās apdrošināšanas iemaksu novirzīšana 1% punkta apmērā 

vispārējā režīma nodokļu maksātāja vecākiem-pensionāriem

Maksātāji –

vispārējā 

režīmā 

strādājošie; 

vismaz ar 

minimālo 

algu

Saņēmēju loks –

nestrādājošs pensionārs; 

maksātāja izvēles 

iespēja (vienam vai 

abiem vecākiem, 

aizbildnim, 

audžuvecākam, 

radiniekam, kurš 

uzaudzinājis)

Izmaksas kārtība –

iesniegums; izvēles 

mainīšanas biežums; 

apmēra 

aprēķināšanas/pārrēķi

nāšanas kārtība 

(piemēram, reizi 

gadā)



PALDIES!

www.lm.gov.lv

Twitter:@Lab_min

Flickr.com:Labklajibas_ministrija

Youtube.com/labklajibasministrija

Draugiem.lv/labklajiba

http://www.lm.gov.lv/

