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   Pensiju lietas 
1) Atdalīt  māmiņu  algas  no  sociālā  budžeta, pievienojot Valsts budžetam. 

(Vārkavas novada pensionāru apvienība) 

2) Grozīt  pensiju  likumu  un  indeksēt  pensijas  pēc darba  stāža,  ne  pēc  

pensijas  apmēra. (Vārkavas novada pensionāru apvienība) 

3) Noteikt  pensiju  griestus (Vārkavas novada pensionāru apvienība) 

4) Pensionāriem  -  atraitņiem  maksāt  pusi  pensijas  no  aizgājēja pensijas 

(Vārkavas novada pensionāru apvienība) 

5) 1995. gadā no  privatizācijas  iegūtie  līdzekļi  jāieskaita 4. līmeņa  apmērā  

Sociālajā budžetā,  tā bija nolemts, bet netika  ieskaitīts. (Vārkavas novada 

pensionāru apvienība 

6) Par izmaiņām pensiju indeksācijas kārtībā, panākot sociāli taisnīgāku 

indeksācijas mehānismu (LPF) 

7) Par izmaiņām pensiju sākumkapitāla aprēķināšanas kārtībā, novēršot 

pretrunu ar likumdošanu, kas paredz koeficientu pielietošanu sākumkapitāla 

palielināšanai (LPF) 

8) Par pensiju griestu noteikšanu pensiju solidārajai daļai (1.līmenim) (LPF) 

9) Par pensiju neapliekamā minimuma palielināšanu un piesaisti minimālajai 

algai (LPF) 

10) Par piemaksas par darba stāžu līdz 1996.gadam pakāpenisku palielināšanu, 

uzlabojoties valsts ekonomiskajai situācijai. (LPF) 

 

Sociālā drošība  

Izstrādāt vienotu Valsts sociālā atbalsta modeli senjoriem: Nestrādājošiem : sadarbībā 

ar pašvaldībām un senjoru nevalstiskām organizācijām izstrādāt garantētu pašvaldību 

Sociālo pabalstu paketi,  atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām. (RASA) 

Nodarbinātība 

Izstrādāt vienotu Valsts sociālā atbalsta modeli senjoriem: Strādājošiem : radīt 

elastīgu sociālās drošības sistēmu, kura veicinātu aktīvi un radoši atrasties darba tirgū; 

       - pārskatīt esošo nodokļu politiku, 

       - profilaktiskās apskates (vajadzības, darba specifikas) 

       - papildus atvaļinājums ( 2-3 d/d) 

       - reizi gadā 50% apmaksātu sanatoriju vai rehabilitācijas centru Latvijā. (RASA) 

Veselība 

1) Veselības aprūpes maksas pakalpojumu samazināšana līdz minimumam: 

  * palielināt pensionāru iespēju izmantot sanatorijas par  samazinātu samaksu. 

  * samazināt pensionāriem pacienta iemaksu  slimnīcās. 

  * Stomatologa bezmaksas pakalpojumi. (Vārkavas novada pensionāru 

apvienība) 

2) Par pensionāru veselības apdrošināšanas sistēmas izveidi (LPF) 

 

Citi  
1) Ierosinām padomei izskatīt jautājumu par Pensionāru apliecību izsniegšanas 

kārtības maiņu , ko rosina Valsts kanceleja. Lai gan tas  ir tehniska rakstura 
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jautājums, bet tā kā lēmumu pieņems Valdība, ierosinām iecerētās izmaiņas  

apspriest ar pakalpojuma mērķa auditorijas pārstāvjiem (VSAA) 

2) Informētība par Valsts sociālo pakalpojumiem un to saņemšanas 

noteikumiem. (labi informēti ir krievu auditorija caur avīzi MK Latvija, bet 

latviešu auditorija slikti. Informācija tiek pasniegta Grūti saprotamā valodā. 

Veikta aptauja.) (RASA) 

3) Transports: 

 * Lauku  pensionāriem atļaut  izmantot  sabiedrisko  Rīgas  transportu kā 

Rīgas  pensionāriem  (  apmeklē  ārstus  ar  nosūtījumiem), 

 * laukos  autobusu  reisus  atļaut  apkalpot  vietējām  firmām,  jo  ir  

apdzīvotas  vietas ,  kur reiss uz  novada  centru  ir  1 reizi  nedēļā. 

(Vārkavas novada pensionāru apvienība) 

4) Par PVN likmēm medikamentiem, pārtikai, komunālajiem maksājumiem 

(LPF). 

5) Par nekustāmā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam mājoklim. (LPF) 
 

 

 

Labklājības ministrijas piedāvājums jautājumu skatīšanai nākamajās 

sēdēs: 

1) Latvijas pensiju sistēma, tās izveides pamatprincipi. Problēmjautājumi 

un to atrisināšanas iespējas ( LM, VSAA). 

2) Sociālās palīdzības pieejamības nodrošināšana gados vecākiem Latvijas 

iedzīvotājiem (LM, LPS ) 

3) Senioru nodarbinātības un mūžizglītības iespējas Latvijā. ( NVA, IZM) 

4) Veselības pakalpojumi senioriem – to pieejamība, kvalitāte, iespējamie 

uzlabojumi (VM) 

5) Nodokļi Latvijā. Nodokļu politikas izmaiņas, vai tas uzlabos senioru 

ikdienu (FM) 

 

 

    

 


