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Latvijas pensiju sistēma
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Mērķis:
ü Finansiālā stabilitāte ilgtermiņā
ü Adekvāts ienākumu atvietojuma līmenis



Valsts sociālās 
apdrošināšanas sistēma

ü Pašfinansējoša sistēma

ü Sociālās apdrošināšanas budžeta līdzekļi 
“pieder” sistēmas dalībniekiem

ü Sociālās apdrošināšanas sistēmā iemaksātie 
līdzekļi tiek izlietoti likumos noteikto sociālo 
risku iestāšanas gadījumā

ü Pakalpojuma apjoms tieši saistīts ar 
ieguldījumu (jeb veiktajām iemaksām)

ü Solidaritātes princips
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Solidaritātes princips
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Bērna audzināšanas perioda 
ietekme uz pensijas apmēru

ü Par bērna kopšanas periodu (līdz bērna 1.5 
gadu vecumam vai līdz bērna 18 gadu 
vecumam, ja bērnam noteikta ļoti smaga 
invaliditāte) tiek veiktas valsts iemaksas 

ü Tiesības piecus gadus ātrāk pensionēties par 
piecu vai vairāk bērnu izaudzināšanu (ar 
vismaz 25 gadu apdrošināšanas stāžu)
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Sociālās apdrošināšanas 
sistēmas raksturojums

Ø Stabils kopējais obligāti sociāli apdrošināto 
skaits, pieaug vidējā apdrošināšanas iemaksu 
alga

Ø 1/3 daļa nodarbinātie sociālās iemaksas veic 
zemā apmērā

Ø 11% sociālās iemaksas veic atvieglotā režīmā 
(mikrouzņēmumos nodarbinātie, 
lauksaimniecības sezonas darbos nodarbinātie, 
pašnodarbinātās personas, patentmaksas 
maksātāji) 

Ø Augsts ēnu ekonomikas īpatsvars (2017 – 22% 
no IKP)
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Novērtējums, 
rekomendācijas

• Vienlaikus izteiktas rekomendācijas:
ü Eiropas Komisija - nabadzības riskam pakļauto 

senioru īpatsvars Latvijā ir liels un pieaug. 
Minimālās pensijas ir salīdzinoši zemas, līdz ar 
to nepieciešams [..] rast mērķētākus 
risinājumus 

ü Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācija - Latvija ir viena no tām OECD 
valstīm, kurās ir augsts senioru nabadzības 
līmenis, kas par divām reizēm pārsniedz OECD 
vidējos rādītājus
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Latvijas pensiju sistēma atzīta par finansiāli stabilu ilgtermiņā



Priekšlikums tiešai 
solidaritātei starp 

bērniem un vecākiem
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Priekšlikuma īstenošana 
(2020)
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• PALDIES!

• www.lm.gov.lv

• Twitter:@Lab_min

• Flickr.com:Labklajibas_ministrija

• Youtube.com/labklajibasministrija

• Draugiem.lv/labklajiba

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