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Darba kārtībā:
Labklājības ministrijas sagatavotie grozījumi likumā „Par valsts pensijām”
saistībā ar pensiju indeksāciju 2014.gadā un turpmākajos gados.
Senioru lietu padomes (turpmāk - padome) vadītājs U.Augulis atklāj astoto padomes
sēdi un dod vārdu Sandrai Stabiņai, LM Sociālā apdrošināšanas departamenta
direktora vietniecei. S.Stabiņa prezentē informāciju par LM sagatavotajiem
grozījumiem likumā „Par valsts pensijām”.
A.Siliņš informē, ka vienā no Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdēm tiks
skatīts Latvijas Pensionāru federācijas domes lēmums, proti, indeksēt pensiju bāzes
summu un iegūto rezultātu pielikt visām pensijām, neatkarīgi no to lieluma. A.Siliņš
uzskata, ka LM piedāvātais variants neatbilst Valdības deklarācijā paustajam par
ienākumu nevienlīdzības mazināšanu, jo to pensiju saņēmēji, kam pensija ir mazāka
par bāzes summu, saņemtu mazāku pielikumu pie pensijas un vēl vairāk atpaliktu no
pārējiem pensiju saņēmējiem.
J.Ancāne izsaka priekšlikumu, lemjot par pensiju indeksāciju, ņemt vērā arī personas
darba stāžu.
U.Augulis atgādina, ka padomes 2014.gada 19.decembra sēdē jau tika panākta
vienošanās, ka tiks indeksētas visas pensijas līdz noteiktam līmenim ar vienu
koeficientu, ko veido patēriņa cenu izmaiņu indekss (PCI) un 25% no apdrošināšanas
iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem. Visām pensijām tiks indeksēta
viena bāzes summa. 2014.gadā šī bāzes summa būtu 285 eiro jeb aptuveni 200 lati,
bet turpmāk - 50% no iepriekšējā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī.
To, kā pildās valsts speciālais budžets, būs iespējams runāt pēc 2014.gada 1.pusgada
rezultātiem. Ņemot vērā budžeta situāciju, LM varēs lemt par izmaiņām 2015.gadā
un, iespējams, arī 2016.gadā. U.Augulis arī informē, ka Latvijai 2014.gadā būs
jāatdod Latvijas parāda daļa Eiropas Komisijai, kas ir vairāk nekā 1 miljards euro
apmērā. Viņš informē, ka šobrīd LM gaida Finanšu ministrijas saskaņojumu LM
iesniegtajiem grozījumiem likumā „Par valsts pensijām” saistībā ar pensiju
indeksāciju 2014.gadā un turpmākajos gados. Nebūtu stratēģiski pareizi mainīt LM
iesniegtos grozījumos.
U.Augulis informē, ka piektdien, 14.februārī, viņš tiksies ar finanšu ministru
A.Vilku, lai vienotos par papildu 1,6 milj. euro nodrošināšanu pensiju indeksācijai
2014.gada rudenī. Viņš uzsver, ka šogad viens no galvenajiem uzdevumiem ir
sagatavot nepieciešamos dokumentus jaunajam pensiju indeksācijas modelim un
iesniegt tos apstiprināšanai Saeimā. Tas ir jāizdara laicīgi, lai Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra varētu savlaicīgi sagatavoties rudenī gaidāmajai pensiju
indeksācijai. Tāpat viņš informē, ka, kaut arī ekonomiskā situācija valstī stabilizējas,
joprojām ir jārisina jautājums par pensionāru situācijas uzlabošanu. Īpaši būtiska
atbalsta nepieciešamība būs pēc šī gada 1.aprīļa, kad atvērsies elektroenerģijas tirgus
un sadārdzināsies elektrības tarifi. Elektroenerģijas tirgus liberalizācija būtiski
ietekmēs mazāk aizsargātos cilvēkus, tai skaitā arī pensionārus. Labklājības ministrs ir
ticies ar Ministru prezidenti L.Straujumu un U.Augulis ir viņai iesniedzis LM

priekšlikumus, kā varētu pasargāt mazāk aizsargātos iedzīvotājus no būtiska
elektroenerģijas cenu kāpuma.
J.Felsbergs jautā I.Šmitiņai, kā tehniski notiks diferencētā pensiju indeksācija
2014.gada oktobrī?
I.Šmitiņa skaidro, ka sistēma noteiks robežu, līdz kurai pensijas tiks indeksētas, un
pie tās summas tiks pievienota pensijas atlikusī daļa. Viņa arī izsaka viedokli, ka
šobrīd svarīgi ir sagaidīt valdības gala lēmumu attiecībā uz pensiju indeksācijas
variantu.
I.Alliks komentē, ka valdība jau ir spērusi soli pretī pensionāriem, plānojot par
pamatu pensiju indeksācijai ņemt ne tikai patēriņa cenu izmaiņu indeksu, bet arī darba
algas pieauguma indeksu.
U.Augulis informē, ka šobrīd LM Sociālās apdrošināšanas departaments strādā pie
citiem pensiju indeksācijas variantiem. Viņš arī ziņo, ka šobrīd notiek intensīvas
sarunas ar Finanšu ministriju, jo tā pieturas pie pensiju indeksācija balstoties tikai uz
patēriņa cenu izmaiņām.
M.Muste jautā, vai ir veikti pētījumi par to, vai valsts nepārmaksā pabalstos
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem par dažādu pakalpojumu sadārdzinājumu, tā vietā
neļaujot kāpt pakalpojumu cenām.
U.Augulis informē, ka šobrīd LM kopā ar pašvaldībām virzas uz to, lai noteiktu
vienotu slieksni, pie kura iedzīvotājam būtu iespējams nomaksāt visus komunālos
rēķinus un apmierināt savas vajadzības. Taču rodas jautājums par Iedzīvotāju
ienākuma nodokļa sadali starp pašvaldībām. Tāpat viņš uzsver, ka visos normatīvajos
aktos trūkst situācijas sociāli - ekonomiskais izvērtējums.
J.Ancāne jautā, ar kādu palīdzību var rēķināties cilvēki, kuri dzīvo laukos. Viņa arī
ierosina celt pensijas tikai tiem pensionāriem, kuru pensijas nepārsniedz 285 euro.
U.Augulis informē, ka sarunas laikā ar Ministru prezidenti L.Straujumu tika akcentēti
divi jautājumi:
1) 30% no Latvijas iedzīvotājiem nemaksā nodokļus jeb ēnu ekonomika problēma.
2) 39% no nodarbinātajiem maksā nodokļus tikai no minimālās algas.

J.Janiševs ierosina pašvaldību iepirkumos iesaistīt konkrētās
iedzīvotājus, tādējādi ceļot nodarbinātības līmeni pašvaldībā.

pašvaldības

U.Augulis informē, ka plāno doties reģionālajās vizītēs, lai noskaidrotu iedzīvotāju
problēmas.

Nolēma:
1. Pieņemt zināšanai senioru organizāciju pārstāvju viedokļus attiecībā uz
Labklājības ministrijas sagatavotajiem grozījumiem likumā „Par valsts
pensijām” saistībā ar pensiju indeksāciju 2014.gadā un turpmākajos
gados.
2. Senioru lietu padomes locekļiem uz nākamo padomes sēdi iesniegt
labklājības ministra biroja vadītājam R.Uzulniekam priekšlikumus par
turpmākajās padomes sēdēs skatāmajiem jautājumiem.
3. Par nākamo padomes sēdi vienoties atsevišķi.
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