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vietniece J.Muižniece



Pensijas kopā
2019.gada augustā

Dalījumā pēc pensijas veida

• Saņēmēju skaits – 547 136 personas

• Vidējais piešķirtais pensijas apmērs 
(ar piemaksu) – 328,52 EUR

• Vidējais vecums – 70 gadi
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Vecuma pensiju saņēmēja portrets 
2019.gada augustā

Dalījumā pēc apmēra 
(ar piemaksu)

• Saņēmēju skaits – 449 275 personas

• Vidējais piešķirtais pensijas apmērs (ar
piemaksu) – 353,64 EUR

• Piemaksu saņēmēji – 76 %

• Pensija piešķirta ar atvieglotiem 
noteikumiem – 11,3 %

• Valsts minimālās pensijas saņēmēji – 14 %

• Vidējais vecums – 74 gadi
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Indeksācijas izmaiņas:

Gads Nosacījumi

1996-2008 Regulāra indeksācija 

2002 - 2008
Indeksācijas diferenciācija atkarībā no pensijas apmēra + daļa no algas 
indeksa

2009-2012
Indeksācijas iesaldēšana

2013 Pensiju līdz 200 Ls indeksācija ar koeficientu 1,04

2014-2016
Indeksē valsts pensiju vai tās daļu, kas nepārsniedz 50 % no iepriekšējā 
gada vidējās iemaksu algas valstī, ņemot PCI indeksu un 25 % no algas 
indeksa

2017-2019

Indeksē valsts pensiju vai tās daļu, kas nepārsniedz 50 % no iepriekšējā 
gada vidējās iemaksu algas valstī, ņemot PCI indeksu un 50 % no algas 
indeksa (no 2018.g.- vecuma pensijām ar lielu apdrošināšanas stāžu 
piemēro lielāku indeksu) 4

Indeksācijas mērķis - nodrošināt aizsardzību pret pirktspējas 
krišanos un panākt to vērtības nezaudēšanu



Aktuālais 2019

Oktobra indeksācijā pārskatīs valsts pensijas vai tās daļas apmēru, 
kas nepārsniedz 420 eiro (2018.g. – 382 eiro) mēnesī

Vecuma pensijām ar 45+ gadu apdrošināšanas stāžu indeksācijā 
piemēros 80% (70% vietā) no apdrošināšanas iemaksu algas indeksa

Indeksācijā pārskatīs arī piemaksas apmēru (PCI + 50% no 
apdrošināšanas iemaksu algas indeksa)
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Indeksējamā apmēra robeža (2019)
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• Indeksēts viss pensijas un atlīdzību apmērs, ja tas nepārsniedz 420 euro

• Pensijas, kas lielākas par apmēra robežu, indeksē 420 euro daļu 

Izņēmums: 
• politiski represētām personām, 
• personām ar I grupas invaliditāti,
• Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, 
tiks indeksēts viss pensijas apmērs

*420 euro = 50% no iepriekšējā kalendārā gada (2018) vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī (839 euro).



Piemērojamais indekss (2019)

Stāžs % no algas reālā pieauguma

45 gadi un vairāk 80 %

no 40 līdz 44 gadiem 70 %

no 30 līdz 39 gadiem* 60 %

līdz 29 gadiem 50%

Vecuma pensijas – jo lielāks stāžs, jo lielāks indekss

Izdienas, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma pensijas un 
apdrošināšanas atlīdzības palielināsies par 7,19 %  (indekss 1,0719)
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= faktiskais PCI + attiecīgais % no algas reālā pieauguma procentiem

*arī kaitīgos un smagos darba apstākļos strādājušajiem



Piemaksu indeksācija (2019)

Šogad - 1.oktobrī pirmo reizi indeksēs arī piešķirtās piemaksas pie vecuma
un invaliditātes pensijas par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim
– tiks noteikts jauns piemaksas apmērs par katru apdrošināšanas stāža gadu
līdz 1995. gada 31. decembrim, tam piemērojot indeksu - 1,0719 (faktiskais
PCI + 50 % no algas reālā pieauguma)
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Jāņem vērā:

No kopējā pensijas un piemaksas apmēra var tikt ieturēts iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis, kas samazina izmaksājamo summu

Indeksētas tiek vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieku zaudējuma 
pensijas, kuras piešķirtas vai pārrēķinātas līdz 2019. gada 30. septembrim

Pensiju indeksāciju nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), 
kuras rīcībā ir visi nepieciešamie dati, un pārrēķins notiek automātiski. 

Savu pensijas apmēru ikviens var uzzināt portālā www.latvija.lv vai vēršoties 
jebkurā VSAA nodaļā (http://www.vsaa.lv/lv/kontakti/kontaktinformacija).
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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/

