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Pašnodarbināto personu pensijas
VSAA Pensiju metodiskās vadības daļas
Vecākās ekspertes Baiba Felsberga un Liene Glušaka
2020.gada 11.decembrī

Pašnodarbināto personu iemaksas atkarībā
no ienākumiem 2020.gadā

Līdz 50 euro gadā

→ 0 euro
 nav pakļauts sociālai apdrošināšanai

Līdz 430 euro mēnesī

→

5% pensiju apdrošināšanai
 apdrošināts vecuma pensijai

Virs 430 euro mēnesī

→

32,15% no brīvi izvēlēta ienākuma, bet
vismaz no 430 euro
 apdrošināts vecuma un invaliditātes pensijai,
slimības, maternitātes, paternitātes un vecāku
pabalstiem

+
5% pensiju apdrošināšanai no starpības
starp izvēlēto un faktiskajiem
ienākumiem
 apdrošināts vecuma pensijai
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3 līmeņu pensiju sistēma

1. līmenis – iesaistīti visi sociālās apdrošināšanas iemaksu
veicēji. Veiktās iemaksas izmanto, lai izmaksātu vecuma
pensijas esošajiem pensionāriem (paaudžu solidaritātes
princips).
2. līmenis – valsts fondēto pensiju shēma (VFPS). Sociālās
apdrošināšanas iemaksas tiek pārdalītas starp 1. un 2.
līmeni un ar personas izvēlētā līdzekļu pārvaldītāja
starpniecību ieguldītas finanšu tirgū un uzkrātas
konkrētā cilvēka pensijai.
3. līmenis - brīvprātīgais. Dod iespēju katram veidot
papildu uzkrājumus pensijai privātajos pensiju fondos.

VSAA nodrošina pensiju sistēmas 1. un 2. līmeņa darbību.
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Pensiju sistēmas 1.līmeņa pamatprincipi

Strādājošie, veicot sociālās apdrošināšanas iemaksas, nodrošina
izmaksu esošajiem pensionāriem;
Uzkrāj informāciju par apdrošināšanas stāžu pensijai un pensijas
kapitālu tās aprēķināšanai;
Sasniedzot pensijas vecumu un nepieciešamo apdrošināšanas stāžu,
valsts garantē minimālo pensiju*.
* Minimālais vecuma pensijas apmērs 2020.gadā, ja apdrošināšanas stāžs līdz
20 gadiem – 88.00 euro, no 21 līdz 30 gadiem – 104.00 euro, 31 līdz 40
gadiem – 120.00 euro, no 41 gada 136 euro.
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Pensiju sistēmas 2.līmenis
(fondētā pensiju shēma)
Iesaistīto dalībnieku veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas ar viņu izvēlētā
līdzekļu pārvaldītāja starpniecību tiek ieguldītas finanšu tirgū un uzkrātas
konkrētā iemaksu veicēja pensijai.
Dalībnieki:
 obligātie – personas, kuras dzimušas pēc 1971.gada 1.jūlija;
 brīvprātīgie – personas, kuras dzimušas laika periodā no 1951.gada
2.jūlija līdz 1971.gada 1.jūlijam (ieskaitot).
Shēmas dalībnieks var izvēlēties, kā tiks izmantots viņa fondētās pensijas
kapitāls, ja viņš nomirs pirms vecuma pensijas pieprasīšanas:
 to ieskaita valsts pensiju speciālajā budžetā;
 to pievieno fondēto pensiju shēmas dalībnieka norādītās personas
fondētās pensijas kapitālam;
 to manto Civillikumā noteiktajā kārtībā.
Shēmas dalībniekam, pieprasot vecuma pensiju, ir jāizvēlas (šo izvēli var atlikt uz
laiku līdz 2021.gada 30.novembrim):
 uzkrāto fondētās pensijas kapitālu pievienot nefondētajam pensijas
kapitālam, lai aprēķinātu vecuma pensiju;
 par uzkrāto fondētās pensijas kapitālu iegādāties dzīvības apdrošināšanas
(mūža pensijas) polisi (minimālais kapitāla apmērs ir 2000 euro).
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Nosacījumi vecuma pensijas saņemšanai
Sasniegts valstī noteiktais pensijas vecums –
no 2014.gada pensijas vecums no 62 gadiem katru
gadu tiek paaugstināts par 3 mēnešiem līdz 2025.gada
1.janvārī tas būs 65 gadi.
2020.gadā – 63 gadi un 9 mēneši.
Ir nepieciešamais apdrošināšanas stāžs –
no 2014.gada līdz 2024.gadam (ieskaitot) – 15 gadi,
no 2025.gada 1.janvāra – 20 gadi.
Persona dzīvo Latvijā, Eiropas Savienības/Eiropas
Ekonomikas zonas dalībvalstī vai valstī ar kuru ir
noslēgts līgums par sadarbību sociālās drošības jomā.
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Vecuma pensija priekšlaicīgi

Personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30
gadiem, divus gadus pirms noteiktā pensionēšanās vecuma
sasniegšanas ir tiesības vecuma pensiju pieprasīt priekšlaicīgi.
2020.gadā - 61 gads un deviņi mēneši.
 Pensijas izmaksas apmērs līdz pensionēšanās vecuma
sasniegšanai ir 50% no piešķirtās vecuma pensijas.
 Ja persona ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais,
priekšlaicīgā vecuma pensija netiek izmaksāta.
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Vecuma pensija ar atvieglotiem
noteikumiem
Tiesības pieprasīt vecuma pensiju pirms likumā noteiktā
pensionēšanās vecuma ir:
 bērna vecākam vai aizbildnim, kurš līdz bērna 18 gadu vecuma
sasniegšanai ne mazāk kā 8 gadus ir aprūpējis piecus vai
vairāk bērnus, vai bērnu, kurš vismaz 8 gadus ir bijis atzīts par
bērnu ar invaliditāti;
 personām, kuras līdz 1996.gadam ir strādājušas sevišķi
kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos;
 personām, kuras līdz 1996.gadam ir strādājušas kaitīgos un
smagos darba apstākļos;
 politiski represētajām personām;
 Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas
dalībniekiem;
 liliputiem, punduriem un neredzīgiem;
 invalīdēm uz mūžu.
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Vecuma pensijas apmēru ietekmējošie
faktori

Pensionēšanās vecums;
apdrošināšanas stāžs līdz 1995.gada 31.decembrim;
personas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga no
1996.gada līdz 1999.gadam;
pensijas kapitāls, kas uzkrāts no 1996.gada;
ikgadējie apdrošināšanas iemaksu algas indeksi, ko
izmanto pensijas kapitāla aktualizācijai;
plānotais pensijas izmaksas laikposms.
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Apdrošināšanas stāžs līdz
1990.gada 31.decembrim
Ar dokumentiem* pierādītie Latvijas un bijušās PSRS teritorijā
uzkrātie darba un tam pielīdzinātie periodi:








dienests (arī ārpus Latvijas un PSRS);
mācību laiks augstākajās mācību iestādēs, kā arī citās mācību iestādēs
pēc vidējās izglītības iegūšanas;
laiks, kad māte audzinājusi bērnu līdz 8 gadu vecumam;
bērna invalīda kopšana līdz 16 gadu vecumam;
1.grupas invalīda kopšana, kā arī 80 gadu vecumu sasnieguša cilvēka
kopšana;
izsūtījumā pavadītais laiks (arī ārpus Latvijas un PSRS);
laiks, kad persona ar invaliditāti nestrādā (līdz 1995.gada
31.decembrim).

*darba grāmatiņa, kolhoznieka darba grāmatiņa, arhīva izziņa, karaklausības
apliecība, diploms u.c.
Ir atšķirība apdrošināšanas stāža noteikšanā Latvijas pilsoņiem, Latvijas
nepilsoņiem, ārvalstniekiem, bezvalstniekiem, kā arī par Ukrainā, Baltkrievijā,
Krievijā, Lietuvā un Igaunijā uzkrātajiem apdrošināšanas periodiem.
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Apdrošināšanas stāžs no 1991. gada
1.janvāra līdz 1995.gada 31.decembrim
Ar dokumentiem* pierādītie Latvijas teritorijā uzkrātie darba un
dienesta periodi, kuros ir veiktas vai bija jāveic sociālās
apdrošināšanas iemaksas.
Periodi**, kuros ir veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas:
 kā pašnodarbinātai personai;
 mācību laikā augstākajās mācību iestādēs, kā arī citās
mācību iestādēs pēc vidējās izglītības iegūšanas;
 laikā, kad māte audzināja bērnu līdz 8 gadu vecumam;
 laikā, kad kopts 1. grupas invalīds vai bērns invalīds līdz 16
gadu vecumam, kā arī 80 gadu vecumu sasniedzis cilvēks.
* darba grāmatiņa, kolhoznieka darba grāmatiņa, arhīva izziņa,
karaklausības apliecība, diploms u.c.
** informācija ir VSAA rīcībā.
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Apdrošināšanas stāžs pēc 1996.gada
1. janvāra

VSAA sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmā uzkrātie
dati par apdrošināšanas iemaksu periodiem, kuros veiktas
vai bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas, kad
persona ir bijusi:







darba ņēmējs;
pašnodarbinātais, kurš veicis apdrošināšanas iemaksas;
persona ar invaliditāti un nestrādā;
slimības pabalsta saņēmējs;
bezdarbnieka pabalsta saņēmējs;
vecāku pabalsta saņēmējs u.c.
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Vecuma pensijas aprēķins

P = (Ks + K) : G : 12

P – mēneša pensijas apmērs;
Ks – pensijas sākuma kapitāls par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada
31.decembrim;
K – pensijas kapitāls, kas reģistrēts apdrošinātās personas personīgajā
kontā no 1996.gada un aktualizēts, ņemot vērā ikgadējos
apdrošināšanas iemaksu algas indeksus;
G – plānotais pensijas izmaksas laikposms.
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Pensijas sākuma kapitāls
Apdrošināšanas stāžs līdz 1995.gada 31.decembrim tiek novērtēts ar algu no
1996.gada līdz 1999.gadam, ko aprēķina pēc formulas:

Ks = Vi x As x 0,2 x 12
Vi – personas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga laikā no
1996.gada līdz 1999.gadam, ņemot vērā apdrošināšanas
iemaksu algas indeksus.


Ja iemaksas nav veiktas, vai personas Vi ir mazāka par 40% no valstī
noteiktās vidējās apdrošināšanas iemaksu algas (kalendāra gadā, kas
beidzas gadu pirms tā gada, kurā tiek piešķirta pensija), - Vi ir 40% no valstī
noteiktās videjās apdrošināšanas iemaksu algas.



Ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, no kuriem vismaz 5
gadi uzkrāti pēc 1996.gada 1.janvāra, Vi - vidējā aktualizētā apdrošināšanas
iemaksu alga valstī laikā no 1996.gada līdz 1999.gadam.

As – apdrošināšanas stāžs līdz 1995.gadam (ieskaitot).
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Pensijas aprēķināšanas piemērs, ja ir veiktas
sociālās apdrošināšanas iemaksas
Ilze dzimusi 1956.gada 1.decembrī. Strādājusi algotu darbu no
1975.gada 15.marta līdz 1994.gada 31.maijam. No 1994.gada
1.jūnija nepārtraukti ir veikusi sociālās apdrošināšanas iemaksas
kā pašnodarbināta persona.
Nav valsts fondēto pensiju shēmas dalībniece.
 vecuma pensija no 2020.gada 1.septembra (63 gadu un 9
mēnešu vecumā);
 kopējais apdrošināšanas stāžs 45 gadi, 5 mēneši un 17
dienas, tai skaitā līdz 1995.gada 31.decembrim – 20 gadi, 9
mēneši un 17 dienas;
 G vērtība 2020.gadā 63 gadu vecumā – 18.36.
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Pensijas sākuma kapitāla aprēķināšana
Ilzes vidējā apdrošināšanas iemaksu alga no 1996.-1999.g (Vi)
Gads

Iemaksu objekts
(euro)

Kapitāla indeksu
reizinājums

Aktualizētais
iemaksu objekts
(euro)

1996.

606.15

7.67634084058

4653.014

1997.

648.84

7.4527580977

4835.6476

1998.

717.12

6.6542483015

4771.8945

1999.

853.68

5.95725004615

5085.5852

Kopā:




19346.1413

Ilzes Vi=403.04 (19346.1413:48)
Tā kā Ilzes apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, no kuriem
vismaz 5 gadi uzkrāti pēc 1996.gada 1.janvāra, Vi – 1108.41 euro.
Pensijas sākuma kapitāls (Ks)
Ks = Vi x As x 0,2 x 12, kur:
 Vi – 1108.41 euro;
 As - Latvijas apdrošināšanas stāža pilni gadi par periodu līdz
1995.gadam (ieskaitot) – 20 gadi;
 Ks – 1108.41 x 20 x 0,2 x 12 = 53203.68 euro.
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Pensijas kapitāla (K) aktualizācija (1)
Gads

Iemaksu
objekts (euro)

1.Līmeņa
pensijas kapitāls
(euro)

Kapitāla
indeksu
reizinājums

Indeksētais 1.līmeņa
pensijas kapitāls
(euro)

1996.

606.15

121.23

7.67634084058

930.6028

1997.

648.84

129.768

7.4527580977

967.1295

1998.

717.12

143,424

6.6542483015

954.3789

1999.

853.68

170.736

5.95725004615

1017.1170

2000.

853.68

170.736

5.57273156794

951.4659

2001.

939.06

187.812

5.1432686368

965.9676

2002.

1024.44

204.888

4.92037562117

1008.1259

2003.

1195.22

239.044

4.22531182581

1010.0354

2004.

1365.96

273.192

3.59478630749

982.0669

2005.

1365.96

273.192

3.06931891009

838.5134

2006.

1536.72

307.344

2.48870421641

764.8883

2007.

2048.88

409.776

1.83087193144

750.2474

2008.

2731.92

546.384

1.39697232675

763.2833

2009.

3073.44

614.688

1.39697232675

858.7021

2010.

3073.44

614.688

1.39697232675

858.7021
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Pensijas kapitāla (K) aktualizācija (2)
Gads

Iemaksu
objekts
(euro)

1.Līmeņa
pensijas
kapitāls
(euro)

Kapitāla indeksu
reizinājums

Indeksētais
1.līmeņa pensijas
kapitāls (euro)

2011.

3414.84

682.968

1.39697232675

954.0874

2012.

3414.84

682.968

1.39697232675

954.0874

2013.

3414.84

682.968

1.39697232675

954.0874

2014.

3840.00

768.00

1.39697232675

1072.8747

2015.

4320.00

864.00

1.39697232675

1206.9841

2016.

4440.00

888.00

1.31616009681

1168.7502

2017.

4560.00

912.00

1.22024856

1112.8667

2018.

5160.00

1032.00

1.1029

1138.1928

2019.

5160.00

1032.00

neindeksē

1032.00

2020.

3440.00

688.00

neindeksē

688.00
Kopā:

23903.1572
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Aprēķinātā vecuma pensija
P = (Ks + K) : G : 12, kur:
 Ks – 53203.68 euro;
 K – 23903.1572 euro;
 G – 18.36.
P= 349.98 euro ((53203.68 + 23903.1572) : 18.36 : 12).
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Pensijas aprēķināšanas piemērs, ja nav
veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas
Jānis dzimis 1956.gada 1.decembrī. Strādājis algotu darbu no
1975.gada 15.marta līdz 1994.gada 31.maijam. Strādā savā
zemnieku saimniecībā un neveic sociālās apdrošināšanas iemaksas.
 vecuma pensija piešķirta no 2020.gada 1.septembra (63 gadu
un 9 mēnešu vecumā);
 kopējais apdrošināšanas stāžs 19 gadi, 2 mēneši un 17 dienas
(kas ir arī apdrošināšanas stāžs līdz 1995.gada 31.decembrim);
 G vērtība 2020.gadā 63 gadu vecumā – 18.36.
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Pensijas sākuma kapitāla aprēķināšana

Jānim nav veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas no
1996.gada 1.janvāra,līdz ar to Vi tiek noteikta 40% no valstī
noteiktās vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, 2020.gadā
Vi – 335.65 euro.
Pensijas sākuma kapitāls (Ks)
Ks = Vi x As x 0,2 x 12, kur:
 Vi – 335.65 euro;
 As - Latvijas apdrošināšanas stāža pilni gadi par periodu
līdz 1995.gadam (ieskaitot) – 19 gadi;
 Ks – 335.65 x 19 x 0,2 x 12 = 15305.64 euro
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Aprēķinātā vecuma pensija

P




= (Ks + K) : G : 12, kur:
Ks – 15305.64 euro;
K – nav;
G – 18.36.

P=69.47 euro (15305.64 : 18.36 : 12).
Tā kā Jāņa aprēķinātā pensija ir mazāka par noteikto
minimālo vecuma pensijas apmēru, pensija tiek noteikta
minimālajā apmērā, 2020.gadā - 88.00 euro.
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Pensiju indeksācija
Pensiju vai tās daļas apmēru pārskata reizi gadā 1.oktobrī.
Politiski represētām personām, personām ar 1.grupas invaliditāti un
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas
dalībniekiem pensijas pārskatāmas neatkarīgi no to apmēra.
Lielāks indekss tiek noteikts tām vecuma pensijām, kas piešķirtas par
lielāku apdrošināšanas stāžu.
Vecuma pensiju indeksācijā piemēro faktisko patēriņa cenu indeksu
un šādu daļu no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā
pieauguma procentiem:
 50%, ja stāžs ir līdz 29 gadiem;
 60%, ja stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem, un pensijām, kas piešķirtas
par darbu kaitīgos, smagos vai sevišķi kaitīgos, sevišķi smagos
darba apstākļos;
 70%, ja stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem;
 80%, ja stāžs ir 45 gadi un vairāk.
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Tiesības uz invaliditātes pensiju

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) ir
noteikusi invaliditātes grupu (izņemot ar invaliditātes cēloni nelaimes
gadījums darbā vai arodslimība pēc 01.01.1997.);
apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 3 gadiem;
dzīvo Latvijā (arī ES dalībvalstī, EEZ valstī, Šveicē vai valstī ar kuru
Latvijai ir noslēgts līgums par sadarbību sociālās drošības jomā);
nav sasniegts pensionēšanās vecums, nav vecuma pensija piešķirta
agrāk, tai skaitā citas valsts vecuma pensija (izņemot saskaņā ar
Regulas Nr.883/2004 vai starpvalstu līguma nosacījumiem).
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Invaliditātes pensijas apmēra noteikšana, ja
pēdējo 5 gadu laikā pirms invaliditātes
pensijas piešķiršanas ir apdrošināšanas
iemaksu alga
1.grupas invaliditātes gadījumā
pēc formulas:

P = 0,45 x Vi + Asi/Asie x Vi x 0,1

2.grupas invaliditātes gadījumā
pēc formulas:

P = 0,4 x Vi + Asi/Asie x Vi x 0,1

P – mēneša pensijas apmērs;
Vi - personas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga par jebkuriem 36 mēnešiem pēc
kārtas (neatkarīgi no tā, cik ilgs bijis pārtraukums darbā) pēdējo 5 gadu laikā pirms
invaliditātes pensijas piešķiršanas. Ja 5 gadu laikā pirms invaliditātes pensijas
piešķiršanas ir nostrādāts mazāk par 36 mēnešiem, vidējā apdrošināšanas iemaksu alga
aprēķināma par mēnešiem, kuros veiktas vai bija jāveic apdrošināšanas iemaksas
invaliditātes apdrošināšanai.
ASi - personas uzkrātais apdrošināšanas stāžs (izteikts pilnos gados);
ASie - maksimāli iespējamais apdrošināšanas stāžs no 15 gadu vecuma līdz vecuma
pensijas piešķiršanai noteiktajam vecumam (izteikts pilnos gados).
! Ja aprēķinātais pensijas apmērs ir mazāks nekā noteiktais minimālais apmērs
attiecīgajai grupai, pensiju nosaka minimālajā apmērā.
3.grupas invaliditātes pensija – valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.
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Invaliditātes pensijas apmēra noteikšana, ja
pēdējo 5 gadu laikā pirms invaliditātes
pensijas piešķiršanas nav apdrošināšanas
iemaksu algas
Pensijas apmērs nosakāms minimālajā apmērā:


3.grupas invaliditātes gadījumā – 80,00 euro*;



2. grupas invaliditātes gadījumā – 112,00 euro*;



1. grupas invaliditātes gadījumā – 128,00 euro*.

*Minimālais apmērs 2020.gadā.
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Kur meklēt informāciju?







VSAA mājas lapā www.vsaa.gov.lv;
Labklājības ministrijas mājas lapā www.lm.gov.lv ;
www.manapensija.lv;
www.kampensiju.lv;
www.latvija.lv informāciju par:

prognozējamo vecuma pensijas apmēru;
piešķirtās pensijas apmēru;
apdrošinātās personas pensijas kapitālu;
reģistrēto darba stāžu (līdz 1996.gadam);
sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas
periodiem;
 valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un
ieguldījuma plāna izvēli.






Saziņai:
konsultacijas@vsaa.gov.lv
64507020
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