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No 2015.gada 1.janvāra 

Minimālā mēneša darba alga ir 360 eiro.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir samazināts uz 23 % (2016.gadā 
– 22%). 

Nemainīgi:

Neapliekamais minimums strādājošajiem ir 75 eiro mēnesī, 
neapliekamais minimums pensionāriem ir 235 eiro mēnesī. 

Atvieglojumi par katru apgādājamu personu ir 165 eiro mēnesī.

Nodokļa papildu atvieglojums par invaliditāti: 

– 154 eiro mēnesī I un II grupas invalīdiem

– 120 eiro mēnesī III grupas invalīdiem



No 2015.gada 1.janvāra

 Slimības, bezdarbnieka, maternitātes, paternitātes pabalstiem 
netiek piemēroti pabalstu ierobežojumi (iepriekš - griesti 498 
EUR+ 50% vai 996 EUR + 50%) - beidz darboties likums ‘Par 
valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 
2014.gadam’ 

 Ģimenes valsts pabalsts (No bērna 1 gada vecuma līdz 15 
gadiem. Ir tiesības saņemt līdz 19 gadiem, ja turpina mācīties 
vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un 
nesaņem stipendiju, un ja jaunietis/te nav stājies laulībā) Par 
pirmo bērnu - 11,38 eiro mēnesī, par otro bērnu ģimenē 
pabalsts būs 22,76 eiro, par trešo bērnu un nākamajiem 
bērniem – 34,14 eiro



No 2015.gada 1.janvāra 

Minimālais uzturlīdzekļu apmērs, kuru katram vecākam neatkarīgi no viņa spējām 
uzturēt bērnu un mantas stāvokļa ir pienākums nodrošināt katram savam 
bērnam, ir šāds:

 25% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas katram bērnam no viņa 
dzimšanas līdz 7 gadu vecumam (90 eiro mēnesī); 

 30% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas katram bērnam no 7 gadu 
vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai (108 eiro mēnesī).

No 2015.gada 1.janvāra tiem vecākiem, kuri uzturlīdzekļus saņem no Uzturlīdzekļu 
garantiju fonda tiks izmaksāti tādā apmērā, kādu noteicis Ministru kabinets 
(2015.gadā 90 vai 108 eiro mēnesī), bet ne vairāk par tiesas nolēmumā noteikto.

Sākot ar 2015.gada 1.jūliju Uzturlīdzekļu garantiju fonds savā mājas lapā publiskos 
ziņas par parādnieku, ja tam piekritīs iesniedzējs. 
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No 2014.gada 1.oktobra 

Par viena un tā paša bērna kopšanu vienlaikus piešķirs vecāku pabalstu (skatīt 
zemāk 3 iespējas) un bērna kopšanas pabalstu (171 EUR mēnesī) līdz bērna 
pusotra gadu vecumam.

Dota iespēja izvēlēties pabalsta saņemšanas ilgumu un atkarībā no izvēlētā 
pabalsta saņemšanas ilguma tiek noteikts pabalsta apmērs:

 līdz bērna 1 gada vecuma sasniegšanai - 60% apmērā no iemaksu algas vai

 līdz bērna pusotra gada vecumam - 43,75 % apmērā iemaksu algas. 

Vecāku pabalsta saņēmējam, kurš atsāk strādāt, pārtraucot bērna kopšana 
atvaļinājumu, vai atsāk gūt ienākumus kā pašnodarbinātais - pabalstu izmaksā 
30% apmērā no piešķirtās pabalsta summas.
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No 2014.gada 1.janvāra

Vispārējais pensionēšanās vecums sociāli apdrošinātiem cilvēkiem 
pakāpeniski tiek palielināts par trim mēnešiem ik gadu līdz būs 
sasniegts 65 gadu vecums. 

No 2014.gada 1.janvāra - 62 gadi un 3 mēneši 

No 2015.gada 1.janvāra - 62 gadi un 6 mēneši

Paaugstināts minimālais darba stāžs vecuma pensijas saņemšanai – 15 
gadi (no 2025.gada 1.janvāra – 20 gadi).
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2. pensiju līmenis 

Piedalīšanās 2.pensiju līmenī ir obligāta tiem, kas līdz 2001.gada 1.jūlijam 
nebija sasnieguši 30 gadu vecumu (dzimuši pēc 1971.gada 1.jūlija). Savukārt 
tie, kas shēmas darbības sākumā bija 30 līdz 49 gadu vecumā (dzimuši no 
1951.gada 2.jūlija līdz 1971.gada 1.jūlijam ieskaitot), tai varēja un joprojām 
var pievienoties brīvprātīgi. 

Kopējais iemaksu apjoms pensijas kapitālam (20% no ienākumiem) paliek 
nemainīgs un tiek pārdalīts starp pensiju sistēmas 1.un 2.līmeni.

Gadi 1. līmenis 2. līmenis

2008 12% 8%

2009 - 2012 18% 2%

2013 - 2014 16% 4%

2015 15% 5%

2016 14% 6%
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2.pensiju līmeņa uzkrātā kapitāla izmantošana

Sasniedzot vecumu, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, vai vēlāk, ir tiesības 
izvēlēties:

1) uzkrāto 2.pensiju līmeņa kapitālu var pievienot vecuma pensijai 

2) par uzkrāto 2.pensiju līmeņa kapitālu var iegādāties mūža pensijas polisi.

Ir 2 pakalpojuma sniedzēji:

AAS „SEB Dzīvības apdrošināšana” (minimālais uzkrājums - 4500,00 EUR)

ERGO Life Insurance SE (minimālais uzkrājums - 5000,00 EUR)

“+”  labuma guvējs - Pensiju 2.līmeņa dalībnieka nāves gadījumā viņam paredzēto mūža 
pensiju līdz garantētā mūža pensijas izmaksas posma beigām turpina saņemt labuma guvējs

“-” tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Svarīgi! Ja sešu mēnešu laikā no "Iesnieguma par uzkrātā valsts fondētās pensijas kapitāla 
izmantošanu" reģistrēšanas VSAA nesaņems informāciju, ka esat noslēdzis Mūža pensijas 
apdrošināšanas līgumu, tad pensiju 2. līmeņa kapitāls tiks apvienots ar pensiju 1. līmeņa 
kapitālu
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Pensiju un atlīdzību indeksācija 2015.gadā 

Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par valsts pensijām” 2015.gada 1.oktobrī plānots 
indeksēt visas pensijas vai to daļu, kas nepārsniedz 318 eiro (iepriekš 285 Eiro), 
ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 55% no apdrošināšanas iemaksu 
algas reālā pieauguma procentiem. Indekss- 1.0455 

Turpmākajos gados pensijas vai tās daļas apmērs būs vienāds ar 50% no iepriekšējā 
kalendārā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī

Prognozētā valsts sociālās apdrošināšanas 

iemaksu alga 

100% apmērā, 

EUR

50% apmērā, 

EUR 

(noapaļota līdz 

veseliem EUR)

2014.gadā 635.64 318.00

2015.gadā 664.25 332.00

2016.gadā 697.46 349.00

PCI+ 50%

algas

pieauguma

PCI+ 25%

algas

pieauguma

2015.gadā 1.0455 1.0425 

2016.gadā 1.0310 1.0367 

2017.gadā 1.0331 1.0399



Indeksācijas piemēri
Pēc VSAA datiem 2014.gadā:

vecuma pensijas saņēma 474 261 persona 

(vid. apmērs 280.60 euro x 1.0455 =12,77 euro mēn)

 invaliditātes pensijas saņēma 73 161 persona 

(vid. apmērs 168,84 euro x 1.0455 =7,68 euro mēn)

 apgādnieka zaudējuma pensijas saņēma  18 973 
personas

(vid. apmērs 132,59 euro x 1.0455 = 6,03 euro mēn.)



Pēc Tiesībsarga aizrādījumiem, ar 2015.gada 1.jūliju plānots

 Grozīt likumu „Par valsts pensijām” un noteikt, ja pensijas 
kapitāla aktualizācijai aprēķinātais ikgadējais apdrošināšanas 
iemaksu algas indekss ir mazāks par skaitli „1”, pensijas 
kapitāla aktualizācijai piemēro indeksu „1”

 Personām, kurām laikā no 2010.gada 1.janvāra līdz 
2015.gada 31.decembrim saskaņā ar šo likumu piešķirtas vai 
pārrēķinātas vecuma, izdienas vai apgādnieka zaudējuma 
pensijas –pensiju apmērs tiks pārrēķināts:

1) Ar 2016.gada 1.janvāri pārskata 2010.gadā piešķirtās vai 
pārrēķinātās pensijas, 

2) Ar 2017.gada 1.janvāri pārskata 2011.gadā piešķirtās vai 
pārrēķinātās pensijas, 

3) ar 2018.gada 1.janvāri pārskata 2012., 2013., 2014. un 
2015.gadā piešķirtās vai pārrēķinātās pensijas.



Ienākuma deklarācijas 

Strādājošais pensionārs var izmantot tiesības 
iekļaut gada deklarācijā attaisnotos izdevumus 
par izglītību un medicīniskajiem pakalpojumiem, 
zobārstniecības pakalpojumiem, plānveida 
operācijām un citiem (gadā – 213,43 eiro) 

Ja pensionārs saņem tikai pensiju attaisnotos 
izdevumus par izglītību, ārstniecības 
pakalpojumiem savā deklarācijā var iekļaut kāds 
no strādājošiem maksātāja ģimenes locekļiem.

www.vid.gov.lv - Elektroniskās deklarēšanas sistēma 
(EDS)

http://www.vid.gov.lv/
https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=69&hl=1


Noderīgi informācijas avoti

www.vsaa.gov.lv - pabalsti, piemaksas, pensijas

www.nva.gov.lv –bezdarbnieka statuss, pakalpojumi, CV

http://www.vid.lv - algu kalkulators, kalendārs,

http://www.manasfinanses.lv - Bērna un vecāku pabalstu kalkulators, 
Bezdarbnieka pabalsta kalkulators, Gada ienākumu deklarācija, Naudas 
plānotājs

www.latvija.lv – iemaksu apmērs, darba stāžš, plānotā pensija

http://www.vsaa.gov.lv/
http://www.nva.gov.lv/
http://www.vid.lv/
http://www.manasfinanses.lv/
http://www.latvija.lv/


Paldies par uzmanību! 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV1001

E-pasts: lbas@lbas.lv
Mājas lapa: www.lbas.lv

http://www.lbas.lv/

