
 

 
 

 20.decembrī notika LMNA Padomes 8. sesija. 
Darba gaitā: 1.) Par LMNA 2019. gada 11 mēnešu fi-
nansiālo darbību un finansējumu 2020. gadam. 2)

Pārskats par paveikto 2019. gadā . 

 1. I. Siņica sniedza pārskatu par esošo finan-

šu līdzekļu izlietojumu 2019. gada 11 mēnešos, kā arī 
iepazīstināja LMNA Padomes locekļus ar nākamā– 
2020. gada LMNA finanšu tāmes projektu. 
 Padome nolēma: 1.) 2019. gada 11 mēnešu 
finanšu izlietojumu pieņemt zināšanai. 2.) Apstiprināt 
2020. gada LMNA tāmi galvenajos finanšu rādījumos. 

 2. Padomes locekļi uzklausīja LMNA priekšsē-

dētājas I. Siņicas pārskatu par paveikto 2019. gadā 
un nākotnes iecerēm: “ ... Ir aizvadīts spraigs darba 
gads. Ir darīti darbi, kas nes gandarījumu par paveikto. 

Ir daudz jaunu aizsāktu projektu, bet ir arī nepadarīti 
darbi, pie kuriem vēl nopietni jāstrādā.   
  Sadarbībā ar Zviedrijas Meža nozares arodbied-
rību un tās mentoru Kenetu Johansonu, 2019. gadā 

turpinājās līgums starp LMNA, GS Sweden un BOA 
(Baltic Organizing Allianse) un aprīlī arodbiedrības 
biedru rekrutētāja darbu uzsāka Ligita Brahmane. 

 Šajā laikā tika organizēti vairāki pasākumi 
jaunu arodbiedrības biedru iesaistē. Arodbiedrībai pēc 
tikšanos ar VMD Virsmežniecību darbiniekiem, un infor-
mējot par arodbiedrības darbu un nākotnes plāniem, 

izdevās iesaistīt  jaunus arodbiedrības biedrus jau eso-
šajās arodorganizācijās. 
 Baltijas valstu Meža nozares arodbiedrību sa-
darbības ietvaros LMNA pārstāvji augustā tikās ar Lie-
tuvas  arodbiedrības kolēģiem. Pēc tradīcijas, 2020. 
gadā Baltijas valstu Meža nozares arodbiedrību tikša-
nos jāorganizē Lietuvas Arodbiedrībai -LMSF. 

 Turpinās LMNA pārstāvju darbs Kokrūpniecības 

nozares ekspertu padomē (NEP), aktualizējot jautāju-
mus par darbinieku kvalifikācijas celšanu. ...  

 Latvijā joprojām ir ļoti zems to pieaugušo 
skaits, kuri iesaistās mūžizglītības aktivitātēs. Viens no 
veidiem kā paaugstināt pieaugušo iesaisti mūžizglītības 
aktivitātēs, ir apmācības uzņēmumos. Taču attiecībā uz 
darba devēju iesaisti darbinieku apmācībās, - tieši uz-
ņēmumu iesaiste, kas saistīta ar kvalifikācijas paaug-

stināšanu, ir zema. Apmācības uzņēmumos ir arī viens 
no sociālā dialoga un darba koplīguma jautājumiem. 
 Starptautiska pieredze rāda, ka sociālajiem 
partneriem cilvēkkapitāla attīstības jautājumos ir būtis-
ka loma. Iesaistoties sociālajiem partneriem, darba 

tirgus efektivitātei un kvalitātei nepieciešamie lēmumi 
tiek pieņemti vistuvāk darba tirgus dalībniekiem – dar-

ba ņēmējiem un darba devējiem. 
 “Ieguldījums cilvēkos ir būtisks gan darba de-
vējam, gan darbiniekam. Tas ir labāk gan pašai perso-
nai, gan darba kvalitātei kopumā.” 
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20.12.2019. “Ģimenes bilde” pie Svētku eglītes, 
pēc sekmīga darba LMNA Padomes sēdē ... 



 LMNA lojalitātes programma attīstās. 
L.Brahmane 

LMNA biedru koordinētāja: “Lojalitātes programmas 
ietvaros Meža nozares arodbiedrības 

biedri ar 50% atlaidi apmeklēja vairākas 
izrādes Latvijas Nacionālās Operas un 
Baleta teātrī. 17.janvārī 4 LMNA biedri 
devās uz Volfganga Amadeja Mocarta 
operu „Figaro kāzas”. 23.janvārī 4 LMNA 
biedri devās uz Fransisa Pulenka operu 

„Karmelīšu dialogi”, bet 30.janvārī  13 LMNA biedri ap-
meklēs  Aleksandra Glazunova baletu „Raimonda”.  

 Sekojiet līdzi turpmākajiem LNOB teātra izrāžu 
piedāvājumiem lojalitātes programmas ietvaros! 

 Sākot ar 2020. gada janvāri LMNA  biedriem 
uzrādot biedru karti ir iespēja izmantot  rehabilitācijas 
centra „Jaunķemeri” pakalpojumus ar 7% atlaidi.” 
 

 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 
(LBAS) atkārtoti pieprasa saglabāt 1. maiju svēt-
ku dienu sarakstā kā Darba svētkus un Latvijas 

Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas die-

nu. 
 Darba svētki ir starptautiska mēroga darbinieku 
solidaritātes diena, kuras jēga ir cienīgs darbs un darba 
apstākļi, un tā ir oficiāla brīvdiena aptuveni 80 pasaules 
valstīs. 1. maijam ir īpaša nozīme Eiropas demokrātijā, 
taču šis datums nenozīmē tikai manifestācijas un pro-

testus, - šī diena Latvijas darbiniekiem ir arī iespēja 
vairāk pievērsties darba un ģimenes dzīves saskaņoša-
nai. 
 Uz pirmo Satversmes sapulci pulcējās deputāti 
no Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales. Tā lai-
ka Latvijas Republika nodrošināja demokrātiju un neat-

karību – iestājās par 8 stundu darba dienu, cienīgu dar-

ba samaksu un sociālajām garantijām. Tieši pirmais 
Latvijas parlaments, mūsu Satversmes tēvi, iedibināja 
normālu politiku attiecībā pret darba devējiem un darbi-
niekiem, un sieviešu tiesībām.  
 LBAS atbalsta gan 1. maija, gan 11. novembra 
godināšanu, taču kategoriski iebilst pret šo vēsturiski 

nozīmīgo datumu pretnostatījumu.  
 LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “LBAS 
uzskata, ka jau sen bija laiks pieņemt lēmumu par 11. 
novembri kā svētku dienu. Žēl, ka ir pagājuši vairāk 
nekā 100 gadi, kad šis jautājums tiek risināts. Neuzska-

tām, ka ir pareizi rīkoties tā, - ka iedosim kādam kaut 
ko tikai tad, kad kādam citam atņemsim, tādēļ svētku 

dienai ir jābūt gan 1. maijā, gan 11. novembrī.” 
 LBAS uzskata, ka Latvijas Republikas Saeimas 
deputātu iniciatīva – no svētku dienu saraksta izslēgt 1. 
maiju – ir pārsteidzīga. Rada izbrīnu tas, ka Saeimas 

deputāti nav izvērtējuši Jāņa Raiņa iniciatīvu sasaukt 
Latvijas pirmo parlamentu tieši šajā dienā, kas lika pa-

matus demokrātisko tiesību un vārda brīvības attīstību 
Latvijā. 

 Satversmes sapulces sasaukšanu 1920. gada 1. 
maijā rosināja viens no Latvijas valsts pamatlicējiem 
Jānis Rainis, un to atbalstīja Satversmes sapulces vai-
rākums, mūsu Konstitūcijas tēvi. Šis datums nozīmē 
Latvijas atbrīvošanos no carisma, vācu baronu un rāts-
kungu kundzības.  
 Egils Baldzēns: “Tie, kuri uzskata, ka Latvija 

nevar atļauties vēl vienu svētku dienu šajā vēsturiski 
nozīmīgajā dienā, nezina to, ka Latvijā, salīdzinot, pie-
mēram, ar Vāciju, darbinieki saņem par 3% mazāku 

IKP daļu, kas nozīmē veselu miljardu eiro nākamā gada 
budžetā. Ja kāds vēlas saglabāt šo disproporciju par 
labu kapitālam, tā ir viņu izvēle... .   

 ... Latvijā svētku dienām ir jābūt gan 1. 
maijā, gan 11. novembrī, un pretstatīt šos datumus 
var tikai tie, kas nezina vai ir aizmirsuši Latvijas vēstu-
ri”. 

 
 

M EŽA NOZARĒ 
 
 19.decembrī, Arodbiedrību namā, nori-

sinājās Latvijas Mežu sertifikācijas padomes (LMSP) 
gada noslēguma paplašinātā kopsapulce. Meža nozares 
arodbiedrību sanāksmē pārstāvēja priekšsēdētāja 
I.Siņica. 
Sanāksmes laikā tika pārrunāti dažādi jautājumi. 

ARODBIEDRĪBAI—100.  JUBILEJA ! 
 Viena no LBAS dalīborganizācijām – Latvijas 
Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu 
darbinieku  arodbiedrība (LVIPUFDA) –atzīmē  

savu simtgadi.  
 Arodbiedrība dibināta 1920. gada 8. janvārī 
– ar mērķi apvienot, pārstāvēt, aizstāvēt savu biedru 
tiesības un intereses. Šobrīd arodbiedrība apvieno ap 
4000 darba ņēmēju no 172 dažādām arodorganizāci-
jām. 
 Arodbiedrības priekšsēdētājs no 1990. gada ir 

Andrejs Jirgensons. 
 LVIPUFDA ir četri Goda biedri – sabiedrībā pa-
zīstamas personas – Aspazija, Rainis, Marija Nau-
mova un Māra Marnauza. 
 Arodbiedrība savu simtgadi atzīmēja 25. jan-

vārī īpašā pasākumā  Jelgavas pilī . 

LATVIJAS BRĪVO AROD-

BIEDRĪBU SAVIENĪBĀ 



 KAS SAGAIDA STRĀDĀJOŠOS SOCIĀLĀS DROŠĪBAS 
JOMĀ 2020. GADĀ?  

     2020. gadā būs tikpat brīvdienu cik 2019. gadā - 11 
brīvdienas, 2020. gadā tiks pārcelta 1 darba diena, -  22. 
jūnija darba diena ir pārcelta uz 13. jūniju.  

 Minimālā alga nemainās - 430 euro.  

 Palielinājies maksimālais gada neapliekamais minimums 
2020. gadā – 3600 euro (300 euro mēnesī), 2019. gadā tie 
bija 230 euro mēnesī.  

 Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme 
(VSAOI) (2020. gadā nemainās), ja darba ņēmējs ir apdroši-
nāts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, ir 35,09%, no 
kuriem 24,09% maksā darba devējs un 11% – darba ņē-
mējs.  

 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) 2020. gadā nemainās – 
ienākumiem līdz 1667 euro mēnesī tie ir 20%, ienākumu 
daļai, kas pārsniedz 1667 euro mēnesī – 23%.  

 Palielināsies vidējie neto (“uz rokas”) ienākumi, ja darba 
samaksa 2019. gadā bija 800 euro (bruto), tad strādājošais 
saņēma 596 euro, taču 2020. gadā no 800 euro darba sa-
maksas “uz rokas” būs 604 euro.  

 Palielinājies slieksnis, līdz kuram piemēro maksimālo neap-
liekamo minimumu. 2020. gadā tie ir 500 euro (2019. gadā – 
440 euro).  

 Palielinājies slieksnis, no kura nepiemēro neapliekamo mini-
mumu – 1200 euro mēnesī (2019. gadā tie bija 1100 euro 
mēnesī).  

 Bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgums ir samazināts par 
1 mēnesi, un tagad bezdarbnieka pabalstu var saņemt 8 mē-
nešus (iepriekš 9 mēnešus). Samazināts ir arī bezdarbnieka 
pabalsta apmērs.  

 Pensiju indeksācija 2020. gadā pagaidām nav plānota.  

 Palielinājies ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) neaplieka-
mais minimums pensijām 2020. gadā tie ir 300 euro 
(iepriekš tie bija 270 euro). 

 Palielinājies minimālās vecuma pensijas apmērs, t.i., no-
teikts jauns minimālās vecuma pensijas bāzes lielums – 80 
euro un reizināts ar koeficientu atkarībā no darba stāža, 
2019. gadā – minimālā vecuma pensija piemērota valsts 
sociālā nodrošinājuma pabalstam 64,03 euro apmērā un rei-
zināta ar koeficientu atkarībā no darba stāža.  

 Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu objekta maksimālais 
apmērs laikā no 2019. gada līdz 2021. gadam ir 62 800 euro, 
tātad paliek nemainīgs.  

 No 2020. gada 1. janvāra, pieprasot vecuma pensiju, pensi-
ju 2. līmeņa dalībniekam būs jāizvēlas – uzkrāto pensijas 
kapitālu 2. līmenī pievienot 1. līmeņa kapitālam vai iegādā-
ties mūža pensijas apdrošināšanas polisi.  

 No 2020. gada 1. janvāra ir iespēja nodot uzkrāto 2. līmeņa 
pensiju kapitālu mantojumā, t.i., ir nodrošināta iespēja izvē-
lēties, kam novirzīt pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu gadīju-
mā, ja viņa nomirst līdz vecuma pensijas piešķiršanai. Lai 
izdarītu izvēli, jāiesniedz iesniegums Valsts sociālās apdroši-
nāšanas aģentūrā. Savu izvēli var mainīt! Mantot varēs 80% 
no pensiju 2. līmenī uzkrātā pensijas kapitāla. 

 No 2020. gada 1. janvāra tiesības uz valsts vecuma pensiju 
būs personām, kuras sasniegušas 63 gadu un deviņu mēnešu 
vecumu (pie nosacījuma, ka apdrošināšanas stāžs nav ma-
zāks par 15 gadiem; un 2025. gadā sasniegs 65 gadu vecu-
mu).  

 No 2020. gada 1. janvāra vecāku pabalsta apmērs nedrīk-
stēs būt mazāks par vecāku pabalstu, kāds piešķirts par ie-
priekšējo bērnu, ja sievietei bērns piedzimis, līdz iepriekšē-
jais bērns sasniedzis 3 gadu vecumu. 

  Zemkopības ministrijas biroja vadītājs J.Eglītis 
kopsapulces dalībniekiem prezentēja ministrijas padarī-

to 2019.gadā un plānus 2020. gadam—cita starpā arī 
jaunus koku ciršanas Noteikumus.  

 Par aktualitātēm meža sertifikācijā, turpmāka-
jām prognozēm un uzdevumiem interneta tiešsaistē 
klātesošos informēja – LMSP sertifikācijas eksperts 
J.Švirksts.  
 Savukārt  diskusijā par LMSP darba rezultātiem 
un nākotnes plāniem savu redzējumu prezentēja LMSP 
Padomes priekšsēdētājs M.Liopa.  

 Uzņēmuma “Kronospan Riga” Valdes locekle 
V.Vāvere-Ozola informēja par situāciju koksnes tirgos 
un sertifikācijas jautājumos.  

 Par kompensācijām meža īpašniekiem un piedā-
vātajiem risinājumiem aprēķinu metodikā  informēja 
Dr.silv.D.Dubrovskis. 

 Latvijas Mežu sertifikācijas padome (LMSP) di-
bināta 2001. gadā ar mērķi veidot un uzturēt Latvijas 
sabiedrībā izpratni par ilgtspējīgu mežsaimniecību, kas 
atbilstoši tās interesēm, ir vidi saudzējoša, sociāli atbil-
dīga un ekonomiski pamatota, vienlaicīgi, neierobežojot 
Latvijas Republikas Satversmē noteiktās zemes īpašnie-
ku tiesības ar mežsaimniecības sertifikācijas palīdzību 

atbalstīt un veicināt mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. 
 Latvijas Meža nozares arodbiedrības pārstāvis 

darbojas LMSP sociālās sekcijas sastāvā. 

 Atskats vēsturē:  Tieši Arodbiedrību na-

mā, 2001.gada 14. jūnijā , pulcējās meža nozares 
dažādu interešu grupu pārstāvji, lai apspriestu nepie-
ciešamību dibināt sabiedrisku organizāciju, kas pārņem-
tu Iniciatīvas grupas 4 gadu ilgo darbu  pie Latvijas FSC 
Standarta projekta galīgā varianta izstrādes, un veiktu  
projekta virzīšanu apstiprināšanai Starptautiskajā Mežu 

uzraudzības padomē (FSC).  
Ar dibinātāja pilnvarām bija ieradušies 29 juri-

disko personu pārstāvji un 10 fiziskas personas. Vien-
balsīgi tika nolemts  sabiedrisku organizāciju, ar nosau-

kumu LATVIJAS MEŽA SERTIFIKĀCIJAS PADOME, dibi-
nāt . 

Sapulce apstiprināja šīs jaunās organizācijas 

Statūtus un ievēlēja Valdi ( Jānis Rozītis – Pasaules  
Dabas Fonda pastāvīgā pārstāvniecība WWF, Jānis Do-
nis – institūts “Silava”, Juris Spāre – LMNA, Andris 
Actiņš – mežsaimniecības klubs “Saimnieka mežs”, 
Guntars Lagūns – “Forest- 2000” SIA, Sigita Pivina 
– VAS “Latvijas Valsts Meži”). Par Valdes Priekšsēdētāju 

tika ievēlēts G.LAGŪNS .  
 Sapulce uzdeva Latvijas Mežsaimniecības serti-

fikācijas standarta izstrādes iniciatīvas grupas koordina-

toram Kārlim Latišenko  likumdošanā paredzētā ter-
miņā sagatavot un iesniegt visus nepieciešamos doku-
mentus organizācijas “Latvijas Meža sertifikācijas 
padome” reģistrācijai Latvijas Uzņēmumu Reģistrā. 

Latvijas Meža sertifikācijas Padomes galvenais 
uzdevums [saskaņā ar 2001.gada Statūtiem] ir : 1) 
veidot un uzturēt Latvijas sabiedrībā izpratni par videi 
draudzīgu un ilgtspējīgu mežsaimniecību; 2) ar mež-
saimniecības sertifikācijas palīdzību atbalstīt un veicināt 
vidi saudzējošu, sociāli taisnīgu un ekonomiski ilgtspējī-
gu Latvijas mežu apsaimniekošanu.  

Jautājums (“LMNA Ziņas”): Kas noticis ar Lat-

vijas FSC Standarta projektu ? Vai 4 + 18 gadu darbs 
nodots aizmirstībai? 

  
 
   



 UZMANĪBU! VSAA skaidrojums par Valsts Fon-
dēto pensiju likuma normu realizācijas iespējām LMNA 
Ziņas” Nr1. Pielikumā ( uz 3 llp.). Plašāka informācija 

pieejama interneta vietnē www.kampensiju.lv 

Gribēt, ko var, 

Varēt, ko grib. 
Jānis Čakste,  

Latvijas pirmais prezidents  

Grozījumi DARBA AIZSARDZĪBAS LIKUMĀ 
 Pieņemts: 03.10.2019.Stājas spēkā: 01.07.2020.  

Izdarīt Darba aizsardzības likumā šādus grozījumus: 
1. 1. pantā: 
aizstāt 3. punktā vārdus "nodarbinātais, kura" ar vār-

diem "uzņēmuma darbinieks vai dienesta attiecībās esoša 
persona, kuras"; 

papildināt 10. punktu pēc vārda "pamata" ar vārdiem 
"kā ārpakalpojuma sniedzējs"; 

izteikt 11. punktu šādā redakcijā: 
"11) kompetents speciālists - speciālists , kurš uz 

attiecīga līguma pamata kā ārpakalpojuma sniedzējs veic 
darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā un kura kompe-
tence darba aizsardzības jautājumos novērtēta Ministru 
kabineta noteiktajā kārtībā;"; 

papildināt pantu ar 20., 21. un 22. punktu šādā redak-
cijā: 

"20) attālinātais darbs - tāds darba izpildes veids, ka 
darbs, kuru nodarbinātais varētu veikt darba devēja uzņē-
muma ietvaros, pastāvīgi vai regulāri tiek veikts ārpus 
uzņēmuma, tai skaitā darbs, ko veic, izmantojot informāci-
jas un komunikācijas tehnoloģijas. Par attālināto darbu šā 
likuma izpratnē netiek uzskatīts darbs, kas tā rakstura dēļ 
ir saistīts ar regulāru pārvietošanos; 

21) pašnodarbinātais - fiziskā persona, kura veic 

darbu patstāvīgi un šā likuma izpratnē nav uzskatāma par 
nodarbināto; 

22) tieši draudi - darba vides risks, kas novedis vai 
var novest pie nodarbinātā nāves vai pie tā, ka viņa veselī-
bai tiek nodarīti smagi traucējumi." 

2. Izteikt 2. pantu šādā redakcijā: 
"2. pants. Likuma mērķis. 

Likuma mērķis ir garantēt un uzlabot nodarbināto un paš-
nodarbināto drošību un veselības aizsardzību darbā, nosa-
kot darba devēju, nodarbināto un viņu pārstāvju, pašno-
darbināto, kā arī valsts institūciju pienākumus, tiesības un 
savstarpējās attiecības darba aizsardzībā." 

 

Grozījumi DARBA AIZSARDZĪBAS LIKUMĀ  

Pieņemts: 31.10.2019. Stājas spēkā: 03.12.201  

Izdarīt Darba aizsardzības likumā šādus grozījumus: 
1. Papildināt likumu ar VI nodaļu šādā redakcijā: 
"VI nodaļa 

Administratīvie pārkāpumi darba aizsardzības jomā 
un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā 

29. pants. Darba vides riska novērtējuma neveik-
šana vai darba aizsardzības pasākumu plāna neiz-
strādāšana. Par darba vides riska novērtējuma neveikša-
nu vai darba aizsardzības pasākumu plāna neizstrādāšanu 
vai tā neatbilstību darba aizsardzību regulējošo normatīvo 
aktu prasībām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu darba 
devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu sa-
ņēmējam fiziskajai personai no četrpadsmit līdz septiņdes-
mit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no 
divdesmit astoņām līdz divsimt divdesmit naudas soda 
vienībām. 

Grozījumi DARBA LIKUMĀ  
Pieņemts: 17.10.2019.Stājas spēkā: 19.11.2019  

Izdarīt Darba likumā šādus grozījumus: 
1. Papildināt likumu ar E daļu šādā redakcijā: 
"E DAĻA 

ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA 
36. nodaļa 

Administratīvie pārkāpumi darba tiesisko attiecību jomā 
un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā 
158. pants. Darba līguma nenoslēgšana rakstveida for-
mā 

Par darba līguma nenoslēgšanu rakstveida formā piemēro 
naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai - no četrpa-
dsmit līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai 
personai - no simt četrdesmit līdz septiņsimt divdesmit naudas 
soda vienībām. 
159. pants. Valsts noteiktās minimālās mēneša darba 
algas nenodrošināšana 

Par valsts noteiktās minimālās mēneša darba algas neno-
drošināšanu, ja persona nodarbināta normālo darba laiku, vai 
minimālās stundas tarifa likmes nenodrošināšanu piemēro 
naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai - no astoņ-
desmit sešām līdz simt četrpadsmit naudas soda vienībām, bet 
juridiskajai personai - no simt septiņdesmit līdz tūkstoš četr-
simt divdesmit naudas soda vienībām. 

160. pants. Atteikšanās no sarunām par darba koplīgu-
ma slēgšanu 
 Par darba devēja, darba devēju organizācijas vai dar-
ba devēju organizāciju apvienības atteikšanos no sarunām par 
darba koplīguma (ģenerālvienošanās) slēgšanu piemēro brīdi-
nājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz sep-
tiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no 
septiņdesmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām. 

VALSTS FONDĒTO PENSIJU LIKUMS  
Pieņemts: 17.02.2000. Stājas spēkā: 01.07.2001  

II nodaļa 
Dalība fondēto pensiju shēmā  

3.1 pants. Fondēto pensiju shēmas dalībnieka izvē-
les tiesības fondētās pensijas kapitāla izmantošanā, ja 
fondēto pensiju shēmas dalībnieks nomirst pirms ve-
cuma pensijas pieprasīšanas 

(1) Fondēto pensiju shēmas dalībniekam ir tiesības izvē-
lēties, kā tiks izmantots viņa fondētās pensijas kapitāls, ja 
šis dalībnieks nomirst pirms vecuma pensijas pieprasīšanas 
(tai skaitā priekšlaicīgi) dienas: 

1) to ieskaita valsts pensiju speciālajā budžetā; 
2) to pievieno fondēto pensiju shēmas dalībnieka 

norādītās personas fondētās pensijas kapitālam; 
3) to manto Civillikumā noteiktajā kārtībā. 
(2) Fondēto pensiju shēmas dalībnieks šā panta pirmās 

daļas 2. punktā minētajā gadījumā var norādīt vienu 
personu. Fondēto pensiju shēmas dalībnieks šā panta 
pirmajā daļā noteikto izvēli, tai skaitā norādīto personu, 
var mainīt. 

Pārejas noteikumi  
27. Aģentūra līdz 2020. gada 31. janvārim apzina un infor-
mē personas, kurām jau ir piešķirta vecuma pensija (tai 
skaitā priekšlaicīgi) vai kuras ir pieprasījušas vecuma pensiju 
un nav izmantojušas fondēto pensiju shēmas dalībnieka fon-
dētās pensijas kapitālu, kas uzkrāts no obligātajām iemak-
sām par periodu līdz 2019. gada 31. decembrim. Šīs perso-
nas izdara izvēli pievienot uzkrāto fondētās pensijas kapitālu 
nefondētajam pensijas kapitālam un pārrēķināt vecuma pen-
siju saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" vai iegādāties 
dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi un līdz 
2021. gada 30. novembrim informē aģentūru par izdarīto 
izvēli. Ja noteiktajā termiņā persona izvēli nav izdarījusi, 
Aģentūra ar 2022. gada 1. janvāri slēdz personas fondēto 
pensiju shēmas dalībnieka kontu, uzkrāto fondētās pensijas 
kapitālu pārskaita valsts pensiju speciālajā budžetā un sa-
skaņā ar likumu "Par valsts pensijām" pārrēķina personas 

vecuma pensiju no 2022. gada 1. janvāra saistībā ar fondē-
tās pensijas kapitālu.  

https://likumi.lv/ta/id/26020-darba-aizsardzibas-likums
https://likumi.lv/ta/jaunakie/stajas-speka/2020/07/01/
https://likumi.lv/ta/id/26020-darba-aizsardzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/26020-darba-aizsardzibas-likums
https://likumi.lv/ta/jaunakie/stajas-speka/2019/12/03/
https://likumi.lv/ta/id/26020-darba-aizsardzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/26019-darba-likums
https://likumi.lv/ta/jaunakie/stajas-speka/2019/11/19/
https://likumi.lv/ta/id/26019-darba-likums
https://likumi.lv/ta/id/310460#p158
https://likumi.lv/ta/id/310460#p159
https://likumi.lv/ta/id/310460#p160
https://likumi.lv/ta/jaunakie/stajas-speka/2001/07/01/
https://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums
https://likumi.lv/ta/id/38048-par-valsts-pensijam
https://likumi.lv/ta/id/38048-par-valsts-pensijam


Pielikums  
“LMNA Ziņas”Nr.1 

 
  

 
 
No 2020. gada Valsts fondēto pensiju likums paredz tiesības katram dalībniekam izvēlēties, kā rīko-
ties ar savu pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu: kam to atstāt, ja viņš nenodzīvo līdz vecuma pensijas 
piešķiršanai. Lai gan tas šķiet vienkārši, tomēr arī izvēlēm ir nianses un ierobežojumi, kurus skaidro 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. 
 

Pensiju 2. līmeņa kapitāla izmantošanas izvēles no 2020. gada”, ka ikvienam pensiju 2. līmeņa dalībniekam, kurš 
vēl nav pieprasījis vecuma pensiju, no 2020. gada 1. janvāra iesniegumā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentū-
rai ir iespējas norādīt, kā izmantot viņa pensiju 2. līmeņa uzkrājumu gadījumā, ja viņš nomirst līdz vecuma pen-

sijas piešķiršanai: 
 

√ ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā; 

√    pievienot citas personas pensiju 2. līmeņa kapitālam; 

√ nodot mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā. 

Vairākums (63%) pensiju 2. līmeņa dalībnieku izvēlējušies uzkrāto kapitālu nodot mantojumā Civillikumā noteik-
tajā kārtībā. Mantinieki par mirušā uzkrāto pensiju 2. līmeņa kapitālu uzzinās pie zvērināta notāra, uzsākot kārtot 
mantojuma lietas. Mantinieks varēs izvēlēties, vai sev pienākošo daļu saņemt kā pārskaitījumu bankas kontā vai 
pievienot to savam pensiju 2. līmeņa kapitālam. 

 
Otra populārākā izvēle (35%) ir pievienot uzkrāto kapitālu citas personas pensiju 2. līmeņa kapitālam. Persona, 
kas būs saņēmusi mirušā pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu, to varēs izmantot, sasniedzot valstī noteikto pensijas 

vecumu un pieprasot valsts vecuma pensiju. 
 
Pieņemot lēmumu, vai un kam novēlēt savu uzkrāto 2. pensiju līmeņa kapitālu, jāpatur prātā, ka dzīves laikā iz-
darītā izvēle var ietekmēt apgādnieka zaudējuma pensijas aprēķinu, ja pēc pensiju 2. līmeņa dalībnieka nāves 
paliks nepilngadīgi apgādājamie. Proti, izmaksājamās apgādnieka zaudējuma pensijas aprēķinā mirušā pensiju 2. 
līmenī uzkrātais kapitāls tiks ņemts vērā tikai tad, ja viņa izvēle nebūs nodot šo uzkrājumu mantošanai vai pie-

vienot citas personas pensiju 2. līmeņa uzkrājumam. 
 
(VSAA dati liecina, ka vidēji ik gadu vairāk nekā 5000 pensiju 2. līmeņa dalībnieku nomirst, nesasniedzot pensijas 

vecumu. Līdz šim viņu pensiju 2. līmenī uzkrātais kapitāls pēc nāves tika ieskaitīts valsts pensiju speciālajā bu-
džetā.) 
 

Kā paziņot savu izvēli? 

Iesniegumu VSAA visērtāk iesniegt elektroniski portālā www.latvija.lv, izvēloties iesniegumu “Par uzkrātā valsts 
fondētās pensijas kapitāla izmantošanu nāves gadījumā pirms vecuma pensijas piešķiršanas”, nosūtot ar drošu 
elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: edoc@vsaa.gov.lv, kā arī to var izdarīt personīgi VSAA vai valsts un paš-
valdību vienotajos klientu apkalpošanas centros. 
 
Izvēli persona var mainīt, VSAA ņems vērā pēdējā saņemtajā iesniegumā norādīto. 
 

VSAA atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par kapitāla novēlēšanu. 

 

1. Ja izvēlēšos savu uzkrājumu pensiju 2. līmenī nāves gadījumā atstāt mantojumā Civillikumā no-
teiktajā kārtībā vai pievienot kādas citas personas pensiju 2. līmenim, vai mans nepilngadīgais 
bērns saņems apgādnieka zaudējuma pensiju? 

 

Bērns saņems apgādnieka zaudējuma pensiju. To aprēķinot, tiks ņemts vērā uzkrājums pensiju 1. līmenī, bet 

aprēķinā netiks ņemts vērā pensiju 2. līmenī uzkrātais kapitāls. 
 

2. Ja cilvēks ir norādījis mantinieku savam kapitālam, tomēr nodzīvo līdz pensijai un nomirst pēc da-
žiem gadiem, kad jau saņem pensiju, kur paliek viņam neizmaksātais pensiju 2. līmeņa uzkrājums? 
 
Pēc vecuma pensijas piešķiršanas šī iepriekš reģistrētā izvēle vairs nav spēkā. Valsts piešķirto vecuma pensiju 

mantot nevar, bet, ja cilvēks sava pensiju 2. līmeņa uzkrājuma izmantošanai noslēgs mūža pensijas apdrošināša-

nas līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību, tad būs iespēja norādīt labuma guvēju, kurš pensionāra nāves gadīju-
mā turpinās saņemt izmaksu atbilstoši noslēgtajam līgumam. 
 
 
 
 



 

 
 
3. Esmu izdienas pensijas saņēmējs. Līdz vecuma pensijas saņemšanai vēl ir 3 gadi. Vai izdienas pen-

sionārs arī drīkst savu pensiju 2. līmeni novēlēt mantojumā vai pievienot izdienas pensionāres sievas 
pensijai? 
 

Jā, iesniegumu drīkst iesniegt visi pensiju 2. līmeņa dalībnieki, kuri nav vēl pieprasījuši (iesnieguši iesniegumu) 
vecuma pensiju. 
 

4. Ja vīrs novēlēs man savu pensijas 2. līmeņa uzkrājumu, vai es tad skaitīšos mantiniece pilnā iz-
pratnē? Vai, piekrītot saņemt šo pensijas uzkrājumu, es pārņemšu arī viņa parādsaistības? Vai arī uz 
šo uzkrājumu piedziņu vērst nedrīkst? 
 

Pirms pensiju 2. līmeņa kapitāla pievienošanas citas personas pensijas 2. līmeņa kapitālam VSAA no pievienoja-
mās summas ieturēs tikai tās summas, ko mirušais vai saņēmējs ir parādā VSAA, ja tādas būs. Savukārt, ja pen-

siju 2. līmenī uzkrātais kapitāls būs atstāts mantojumā saskaņā ar Civillikumu, tad VSAA no mirušā pensiju 2. 
līmeņa dalībnieka kapitāla ieturēs summu, ko mirušais būs parādā VSAA. Ja VSAA būs vēl parādā kāds no manti-
niekiem, šī summa jau tiks ieturēta no mantiniekam pienākošās daļas. Pārējās mantojuma atstājēja parādsaistī-
bas attieksies uz kopējo mantojuma masu, un par to segšanu būtu jāinteresējas pie zvērināta notāra. 
 
5. Vai uzkrāto valsts fondētās pensijas kapitālu savas nāves gadījumā varu pievienot personai, kura 
jau saņem pensiju? 
 

Vecuma pensijas saņēmējiem citas personas pensiju 2. līmeņa kapitālu var nodot tikai mantojumā saskaņā ar 
Civillikumu. 
 

6. Vēlos savas nāves gadījumā pensiju 2. līmeņa uzkrājumu novēlēt abiem bērniem. Vai ir pieejama 

iesnieguma forma, kurā es varu norādīt abus bērnus? 
 

Ja cilvēks savu pensiju 2. līmeņa uzkrājumu vēlas atstāt vairākām personām, tad jāizvēlas mantošana Civilliku-
ma kārtībā. 
 

7. Kur var norādīt konkrēto personu, kura mantos? Izdarīju šo izvēli, bet neatradu, kur norādīt kon-
krētu mantinieku. 
 
Izvēloties pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu atstāt mantojumā, konkrētas personas nav jānorāda. Ja vēlaties no-
vēlēt savu mantojumu, arī pensijas uzkrājumu, konkrētām personām, tad Jums ir jāsastāda testaments vai man-

tojuma līgums. Detalizētāk par mantošanas kārtību varat konsultēties pie kāda zvērināta notāra. 
 

8. Vai var tikai vienu reizi izvēlēties, kas jādara ar pensiju 2. līmeņa kapitālu nāves gadījumā? Vai va-
rēs mainīt cilvēku, kura 2. līmenim tiks pievienots šis kapitāls? 
 

Savu izvēli var mainīt neierobežotu reižu skaitu. VSAA ņems vērā pēdējo reģistrēto izvēli. 
 
9. Kā notiks mantošana, ja būs šāda situācija: vīrs pievienos savu pensijas 2. līmeņa kapitālu sievas 

pensijas kapitālam, sieva būs izvēlējusies to atstāt mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā, bet ir 
tikai viens mantinieks, dēls? Ja vīrs ar sievu nomirs vienlaikus, vai dēlam pienāksies viss kopējais 2. 
līmeņa kapitāls vai tikai sievas?  
 

Ja abi ir miruši vienlaikus, tad testamentā vai mantojuma līgumā konkrēti norādītais mantinieks saņems abu mi-
rušo pensiju 2. līmeņa uzkrājumu Civillikumā noteiktajā kārtībā. Detalizētāk par mantošanas kārtību varat kon-

sultēties pie kāda zvērināta notāra. 
 

10. Ja tuvākie mantinieki manā nāves gadījumā ir mani vecāki pensionāri, vai viņi saņems manu uz-
krājumu naudā? 
 

Mantošanai Civillikumā noteiktajā kārtībā nodoto pensiju 2. līmeņa kapitālu vecāki, kas ir jau pensionāri, varēs 
saņemt, piesakot savas mantojuma tiesības pie zvērināta notāra. 
 
11. Kā saprast: “Izdarot šo izvēli, ir jāņem vērā – ja mirušā pensiju 2. līmeņa dalībnieka miršanas 
fakta reģistrēšanas dienā VSAA norādītā persona nebūs pensiju 2. līmeņa dalībnieks, kapitāls tiks 

mantots Civillikumā noteiktajā kārtībā.” 
 

Norādītajai personai ir jābūt pensiju 2. līmeņa dalībniekam. Ja norādītā persona vēl nebūs (piemēram, ir 14 ga-
dus veca) vai vairs nebūs (pieprasījusi vecuma pensiju vai mirusi) pensiju 2. līmeņa dalībnieks, VSAA nebūs ie-
spējas mirušā uzkrāto kapitālu pievienot norādītās personas pensiju 2. līmeņa kapitālam. Šādā gadījumā mirušā 
uzkrātais kapitāls tiks nodots mantošanai Civillikumā noteiktajā kārtībā. 
 



 
 

 
 

12. Ko darīt cilvēkam, kurš savu kustību ierobežojuma dēļ pats nevar tikt uz VSAA, lai uzrakstītu šo 
iesniegumu, un internetbankas nav? 
 
Cita persona Jūsu iesniegumu var iesniegt klātienē, uzrādot notariāli apliecinātu pilnvaru rīkoties jūsu vietā, vai 
iesniegt elektronisku iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un kam pievienota notariāli aplie-
cināta pilnvara. 
 

13. Mēs ar sievu esam pensiju 2. līmeņa dalībnieki, pēc dažiem gadiem būsim pensionāri. Sieva pie-
prasīs pensiju gadu vēlāk par mani. Izdarīju izvēli par sava kapitāla pievienošanu sievas pensiju 2. 
līmenim manas nāves gadījumā. Vai sieva var izdarīt tādu pašu izvēli? 
 

Kamēr sieva vēl nav pieprasījusi vecuma pensiju, viņa var iesniegt iesniegumu un norādīt Jūs kā personu, kuras 

pensiju 2. līmenim pievienot viņas pensijas 2. līmeņa uzkrājumu. 
 

14. Vai ir taisnība, ka mani nepilngadīgie bērni nesaņems no valsts apgādnieka zaudējuma pensiju, ja 
es izvēlēšos savu pensijas 2. līmeņa kapitālu atstāt mantošanai Civillikumā noteiktajā kārtībā? 
 
Nepilngadīgie bērni saņems apgādnieka zaudējuma pensiju, bet tās aprēķinā netiks ņemts vērā pensiju 2. līmenī 

uzkrātais kapitāls. 
 

15. Oktobrī sasniedzu pensijas vecumu, taču patlaban turpinu strādāt. Man ir arī pensiju 2. līmeņa 
uzkrājums 6500 eiro. Varēju pagaidām neizvēlēties, kā ar šo uzkrājumu rīkoties, jo, kamēr strādāju, 

tikmēr pensiju fondā tiek ieguldīti līdzekļi. Redzēju, ka no jaunā gada ir izmaiņas. Kā man tagad jārī-
kojas? Vai varu pēc jaunās sistēmas novēlēt uzkrājumu savai meitai? Vai arī tagad uz mani attiecas 

noteikums, ka jāizdara izvēle, neskatoties uz to, ka turpinu strādāt? 
 

Ja vecuma pensija jau ir pieprasīta, tad jums pašam ir tiesības izmantot savu pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu 
un jūs nevarat veikt izvēli, ko ar šo kapitālu darīt savas nāves gadījumā.  
 

16. Mana sieva aizgāja pensijā no 57 gadu vecumā kā politiski represētā. Vai varu viņai novēlēt savu 
pensijas 2. līmeņa uzkrājumu? Vai tai jābūt personai, kura vēl nav sasniegusi pensijas vecumu? 
 
Jūs varat savu pensiju 2. līmeņa kapitālu nodot mantošanā Civillikuma noteiktajā kārtībā. 
 

Plašāka informācija par pensiju 2. līmeņa mantošanas iespējām pieejama interneta vietnē www.kampensiju.lv. 


