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Rīgā,                     2013.gada 5.jūnijā 

Skolas ielā 28, 2.korpusa 3.stāva zālē                 plkst. 11.00 

 

 

Vada: Ilze Viņķele, labklājības ministre 

 

Piedalās:  

Ingus Alliks Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Janīna Ancāne Biedrības „Vārkavas novada pensionāri” valdes priekšsēdētāja 

Silvija Beikerte Biedrības „Rīgas aktīvo senioru alianse” valdes locekle 

Jāzeps Janiševs Biedrības „Latvijas Senioru alianse” pārstāvis 

Sarmīte Krecere Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāja vietniece 

Maija Poršņova Labklājības ministra padomniece 

Andris Siliņš Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētājs 

Inese Šmitiņa Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktore 

  

Protokolē: Margarita Žukovska, Senioru lietu padomes Sekretariāts, Labklājības ministra 

palīdze 

 

Darba kārtībā: 
 

1. Pensiju indeksācijas varianti. 

2. Citi jautājumi. 

 

 

1. Pensiju indeksācijas varianti. 

 

Padomes vadītāja I.Viņķele atklāj otro Senioru lietu padomes (turpmāk - padome) sēdi un 

aicina padomes locekļus iepazīstināt klātesošos ar savās organizācijās sagatavotajiem 

piedāvājumiem pensiju indeksācijai 2013.gadā. Vienlaicīgi ministre informē, ka Labklājības 

ministrija ir saņēmusi priekšlikumus no Latvijas Pensionāru federācijas (turpmāk LPF) un 

Vārkavas novada pensionāru apvienības. 

J.Ancāne izsaka piedāvājumu indeksēt pensijas līdz 225 Ls, jo Latgalē ir mazo pensiju 

saņēmēju vairākums.  

I.Viņķele jautā, vai Vārkavas novada pensionāru apvienība  šādu kompromisa pensiju 

indeksācijas variantu piedāvā, ņemot vērā arī citas sociālās politikas prioritātes kā minimālās 

algas celšana un neapliekamā minimuma palielināšana? Viņa atgādina, ka 2013.gada 

izdevumi pensiju indeksācijai ietekmēs 2014.gada budžetu. 
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J.Ancāne atbild, ka šīs lēmums tika pieņemts ņemot vērā augstāk minētās prioritātes. 

J.Janiševs informē, ka Latvijas Senioru alianses piedāvājums būtu indeksēt pensijas līdz 250 

Ls, par indeksācijas koeficientiem vēl lemjot atsevišķi. Viņš piebilst, ka tā būtu vienreizējā 

kompensācija šādu pensiju saņēmējiem un varētu tikt izmaksāta Veco ļaužu dienā 1.oktobrī. 

A.Siliņš pauž viedokli, ka pensiju pielikums visvairāk nepieciešams pensijām līdz 200 latiem 

mēnesī un tām būtu vismaz minimāli jākompensē pensiju pirktspējas krišanās. Viņš informē, 

ka tādēļ LPF Valde ierosina izskatīt sekojošu priekšlikumu pensiju indeksācijai: pensijas līdz 

100 latiem indeksēt ar koeficientu 1,1;  pensijas no 100 - 150 latiem ar koeficientu 1,06; 

pensijas no 150 - 200 latiem ar koeficientu 1,05; pensijas no 200 - 250 latiem ar koeficientu 

1,04; pensijas no 250 - 300 latiem ar koeficientu 1,03; pensijas virs 300 latiem ar koeficientu 

1,01. 

 

I.Viņķele atgādina iepriekšējā senioru lietu padomes sēdē runāto par VSAA ierobežoto 

kapacitāti 2013.gada ārkārtas pensiju indeksācijas veikšanas laikā, kas sakrīt ar periodu, kad 

VSAA SAIS tiek gatavota pārejai uz eiro, līdz ar to tas var atstāt ietekmi uz valsts sociālās 

apdrošināšanas IS darbības nepārtrauktību. Vienlaicīgi viņa vērš uzmanību, ka 2013.gada 

rudenī ir iespējama tehniski vienkārša pensiju indeksācija, nepielietojot sarežģītus 

koeficientus, kas prasa papildus resursus, t.sk. manuālos pensiju aprēķināšanas procesā. 

Pielietojot Latvijas Pensionāru federācijas piedāvātos pensiju indeksācijas variantus, tiek 

apdraudēta VSAA SAIS darbības nepārtrauktība 2014.gada sākumā. 

 

I.Šmitiņa papildina I.Viņķeles teikto, ka, pensiju indeksēšanā pielietojot gradāciju, pārrēķini 

kļūst tehniski sarežģīti, un realizējot sarežģītu indeksācijas mehānismu vienlaikus ar sistēmas 

pielāgošanu darbam eiro valūtā var izveidoties situācija, ka 2014.janvārī netiks izmaksātas 

pensijas eiro. 

 

I.Alliks, komentējot Latvijas Senioru alianses piedāvājumu, informē, ka šīs būtu 

visvienkāršākais variants, kas būtu vērsts uz pensionāru materiālā stāvokļa uzlabošanu un 

izmaksājams no valsts pamatbudžeta. 

 

I.Viņķele aicina vienoties par jēdzienu „maza pensija” un piedāvā, ka par tādu tiek pieņemta 

pensija līdz 200 Ls apmērā, ko saņem aptuveni 80% pensionāru. 

 

M.Poršņova prezentē pensiju indeksācijas aprēķinus. Viņa informē, ka, izvēloties pensiju 

indeksācijas koeficientu 1,04, šogad tam būtu nepieciešami 10,4 miljoni latu un vidēji tas 

palielinātu indeksējamās pensijas par 5,58 latiem. 

 

I.Viņķele arī informē, ka Labklājības ministrija mēģinās panākt slimības pabalstu griestu 

atcelšanu jau ar 2014.gadu, un tam arī būs nepieciešami papildus izdevumi 2014.gadā. 

 

I.Alliks pauž viedokli, ka pastāv risks, ka daļa iedzīvotāju, kam pensija pārsniegs 200 Ls, 

izrādīs neapmierinātību ar Labklājības ministrijas iniciatīvu. 

 

I.Jaunzeme uzskata, ka Labklājības ministrijai ir jāsagatavo nopietns vienotais pamatojums 

pensiju indeksācijai. 

 

I.Viņķele aicina senioru organizāciju pārstāvjus būt vienotiem un paust atbalstu pensiju līdz 

200 latiem indeksācijai 2013.gadā ar koeficientu 1,04. 

Vienlaicīgi padomes vadītāja aicina parakstīt visu pušu vienošanos par pensiju indeksācijas 

atsākšanu 2013.gadā un panāktajiem kompromisa nosacījumiem 
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2.Citi jautājumi. 

 

M.Poršņova aicina padomes locekļus nosaukt tēmas, par kurām būtu jādiskutē padomes 

ietvaros nākamajās sēdēs. 

 

A.Siliņš informē, ka Latvijas Pensionāru federācijā arvien biežāk griežas cilvēki, kas saņem 

pensiju, kas aprēķināta ar koeficientu, kas ir zemāks par 1. 

 

I.Viņķele aicina padomes locekļus iesūtīt savus priekšlikumus darba kārtībai turpmākajām 

sēdēm padomes sekretariātam. 

 

Vienlaicīgi viņa aicina pensionāru organizāciju pārstāvjus izvērtēt iespējas rīkot izbraukuma 

sēdi. 

 

LPF nepiedalās balsojumā par 1. jautājumu un informē padomes locekļus, ka 

10.06.2013. tiek sasaukta LPF ārkārtas valdes sēde, kura lems, vai atbalstīt piedāvāto 

indeksācijas mehānismu, jo iepriekš LPF pārstāvji ir pilnvaroti atbalstīt tikai LPF 

iesniegto priekšlikumu. Kaut gan klāt esošie LPF valdes locekļi A.Siliņš un S.Krecere 

pauž savu atbalstu senioru lietu padomes lēmumam. 

 

 

Nolēma: 

 

1.  Atbalstīt Labklājības ministrijas piedāvāto pensiju indeksācijas variantu, ka 

valsts pensijas apmērs (ieskaitot izdienas pensijas), apdrošināšanas atlīdzības un 

apdrošināšanas atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmērs līdz 200 Ls (bez 

piemaksas) pārskatāms 2013.gada 1.septembrī, ņemot vērā indeksu – 1.04. 

2. Padomes locekļiem, kuri pārstāv Senioru organizācijas, veikt aptauju, lai 

noskaidrotu, vai Labklājības ministrijas piedāvātais variants indeksēt pensijas 

līdz 200 Ls ar koeficientu 1,04 ir pieņemams un atbalstāms. 

3. Par pārstāvēto iestāžu biedru viedokļiem pēc iespējas īsā laikā informēt padomes 

sekretariātu. 

4. Par nākamo padomes sēdi vienoties atsevišķi. 

 

  

 

Sēdi slēdz plkst. 11:50. 

 

 

Padomes priekšsēdētāja                                                                                 I.Viņķele 

 

Protokolēja         M.Žukovska 

 


