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1. oktobrī Latvijā notiks pensiju indeksācija
Date : 27/09/2018

1. oktobrī, saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”, Latvijā notiks pensiju
indeksācija. Pensiju indeksācijas mērķis ir nodrošināt piešķirto pensiju aizsardzību
pret pirktspējas krišanos un panākt to vērtības nezaudēšanu.
Šogad pensiju indeksācijā ir būtisks jaunums. No oktobra vecuma pensijām ar lielu
apdrošināšanas stāžu pensiju indeksācijā piemēros lielāku daļu no apdrošināšanas
iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem. Līdz šim, veicot indeksāciju,
tika ņemts vērā faktiskais patēriņa cenu indekss jeb inflācija un puse no reālā
iemaksu algu summas pieauguma, bet no šī gada oktobra cilvēkiem ar darba stāžu
no 30 līdz 39 gadiem un pensijām, kas piešķirtas par darbu kaitīgos un smagos, vai
sevišķi kaitīgos un smagos darba apstākļos, vecuma pensijas indeksēs ar patēriņa
cenu indeksu un jau 60 procentiem no algu summas reālā pieauguma. Ja darba
stāžs cilvēkam ir 40 un vairāk gadu, tad pensiju indeksēs ar patēriņa cenu indeksu
un 70 procentiem no iemaksu algu summas reālā pieauguma. Tātad - jo lielāks būs
pensionāra darba stāžs, jo lielāka būs viņa pensijas indeksācija oktobrī.
“Šī ir iespēja palīdzēt vismazāk aizsargātajai sabiedrības daļai, kaut nedaudz
uzlabojot šo pensionāru labklājību un dzīves kvalitāti. Jo šie cilvēki ir nostrādājuši
ilgus mūža gadus, bet atpūtā devās, kad jaunā pensiju sistēma vēl tikai veidojās.
Šiem senioriem pensija ir par gandrīz par trešdaļu mazāka nekā tiem, kas darba
gaitas beidza vēlāk. Valstij viņiem ir jānāk pretim. Tam kalpo arī no 1. jūlija
paaugstinātās piemaksas pie pensijas apmērs par vienu darba stāža gadu, kas
uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembri,” uzsvēra labklājības ministrs Jānis Reirs.
1. oktobrī tiks indeksētas pensijas un atlīdzības vai to daļu apmērs, kas nepārsniedz
382 eiro. Tas nozīmē, ka tiks indeksēts viss pensijas un atlīdzības apmērs, ja tas
nepārsniedz 382 eiro. Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par
382 eiro, indeksēs daļu no piešķirtās summas – jau pieminētos 382 eiro.
Izņēmums ir politiski represētās personas, personas ar I grupas invaliditāti un
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem tiks
indeksēts viss pensijas apmērs.
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Pensionāriem pašiem nekas jādara nav - pensiju indeksāciju nodrošina Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) un tā notiek automātiski. Savu pensijas
apmēru cilvēks var uzzināt portālā www.latvija.lv vai vēršoties jebkurā VSAA nodaļā
(http://www.vsaa.lv/lv/kontakti/kontaktinformacija).\
Pensiju indeksācija attiecas uz visiem vecuma pensiju, invaliditātes pensiju, izdienas
pensiju un apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmējiem, kuriem tās ir piešķirtas vai
pārrēķinātas līdz konkrētā gada 30. septembrim.
Informāciju sagatavoja:
Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību
speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv
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