
 
 

 

 
    19.decembrī notika LMNA Padomes 6.sesija. 
Darba gaitā: - 1. Par LMNA 2012.gada 11 mēnešu fi-
nansiālo darbību un finansējumu 2013.gadā (ziņo: – 
LMNA priekšsēdētāja vietniece I. Siņica); - 2. Pārskats 
par LMNA darbību 2012.gadā (ziņo: – LMNA priekšsē-
dētājs A. Sīmansons).  

1.  I. Siņica Padomes locekļiem prezentēja pārska-
tu par LMNA rīcībā esošo finanšu lī-

dzekļu izlietojumu 2012.gada 11 mē-
nešos un iepazīstināja Padomes locek-

ļus ar LMNA finanšu tāmes projektu 
2013.gadam.  
  Padome nolēma:1.) pārskatu pie-
ņemt zināšanai; 2.) apstiprināt LMNA 
tāmi galvenajos finanšu rādītājos 
2013.gadam. Padomes lēmums kat-
ram arodbiedrības biedram pieejams 

arodorganizācijās. 

 2.   A. Sīmansons sniedza Padomes locekļiem 
atskaiti par paveikto 2012.gadā un ie-

cerēm 2013.gadā.  
Galvenās atziņas: 
 - LMNA pamatuzdevums bija, ir un 

būs jaunu biedru iesaiste arodbiedrī-
bā. Diemžēl, gada laikā vēlmi iestāties 
arodbiedrībā ir izteikuši tikai daži indi-
viduāli darbinieki. Ja uzņēmumā dar-
biniekiem pašiem nav vēlme dibināt 
arodbiedrību, tad to darīt no augšas - 
nedod rezultātu;  

 - Bijām iesaistījušies dažādu darba tiesību, darba aiz-
sardzības un vairāku sociālo jautājumu risināšanā un 
valsts nodokļu politikas izstrādāšanā.  
 - It kā pietiekami aktīvi iesaistījāmies Valdības 
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  Daudz gaišu dienu 

   Gaidīt un sveikt, 

  Daudz labu darbu 

   Plānot un veikt, 

  Daudz mīļu vārdu 

      Dzirdēt un teikt ! 
          (K.Brūvele) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Ā.Smildziņš 

 LMNA Padomes locekļi uzmanīgi seko ziņotāju 
teiktajam... būs arī eglīte ... 



un Saeimas vēlmē jautājumā par pensionēšanās vecu-
ma paaugstināšanu līdz 65 gadiem, bet netikām saklau-
sīti. Sniedzām priekšlikumus jaunā Nacionālā attīstības 

plāna tapšanas laikā. Uzsākts darbs pie jaunu—
kārtējo—darbinieku interešu ierobežojošu izmaiņu izda-

rīšanas Darba likumā. Labklājības ministrija uzsākusi iz-
strādāt jaunu Likumu par arodbiedrībām, kurā pagai-
dām Arodbiedrību ieteikumi maz tiek ņemti vērā. Vai 
tas neliecina, ka mūs valstī ir pārāk maz?!; 
   - Lai gan katrai arodorganizācijai un katram 
arodbiedrības biedram bija iespēja izteikt savu viedokli 
par iepriekš minētajiem likumprojektiem, diemžēl mūsu 

aktivitātes bija gaužām minimālas, lai neteiktu vairāk. 
Par LMNA arodorganizāciju aktivitātēm bija grūti ierau-
dzīt LMNA ‘’Ziņās’’, “LBAS Vēstīs”, “Darbinieku avīzē”, 
dzirdēt radio vai redzēt televīzijā, utt.;  

   - Aktīvi līdzdarbojāmies Kokrūpniecības 
(mežsaimniecība, kokapstrāde) Nozares ekspertu pado-
mē ESF projekta ietvaros par profesionālo izglītību. Ša-

jā jomā nopietns darbs turpināsies arī 2013.gadā; 
   - 2013.gadā, bez iepriekš minētajiem darbiem, 
mums jāizsaka savs viedoklis sakarā ar paredzēto Eiro 
ieviešanu ;  
 - pārdomāti un savlaicīgi jāsāk gatavoties Latvi-
jas Meža nozaru arodbiedrības 7.Kongresam, kam, sa-
skaņā ar Statūtos noteikto, jānotiek 2014.gada 

1.ceturksnī.  

   
    9. janvārī, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienī-
ba (LBAS) apbalvoja labākos sadarbības partnerus – 
darba devējus, kas aizvadītajā gadā rūpējušies par dar-
biniekiem, sadarbojušies ar arodbiedrību un stiprinājuši 
sociālo dialogu.  
  LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers: “Ir 

prieks, ka pasākums “Sadarbības partneris” ir iegu-
vis nopietnu un svarīgu vietu arodbiedrību gada kalen-
dārā. LBAS dalīborganizācijas ļoti atbildīgi izturas pret 

darba devēju izvirzīšanu šai balvai gan valsts un paš-
valdību, gan privātajā sektorā. Ceru, ka šī tradīcija dzī-
vos arī turpmāk, un labo darba devēju skaits tikai palie-
lināsies.”  

    Pasākumā piedalījās arī labklājības ministre I. 
Viņķele, ekonomikas ministrs D. Pavļuts, LDDK prezi-
dents V. Gavrilovs un ģenerāldirektore L. Menģelso-
ne, LPS priekšsēdis A. Jaunsleinis, NEPLP priekšsēdē-
tājs A. Dimants, Dzelzceļa darba devēju organizācijas 
vadītājs A. Zorgevics un Vieglās rūpniecības uzņēmu-

mu asociācijas vadītājs G. Strazds. 
 LBAS balvu – ozolzīli un atzinības rakstu saņē-
ma 13 sadarbības partneri, kurus izvirzījusi LBAS un 

astoņas LBAS dalīborganizācijas;  

Aija Barča, Saeimas Sociālo un darba lietu ko-

misijas priekšsēdētāja un Eberta fonda Latvijas 
birojs (izvirzīja LBAS); 

Daugavpils novada pašvaldība, izpilddirektore 

Vanda Kezika (Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu 

un finanšu arodbiedrība); 

SIA „L – Ekspresis” (Dzelzceļnieku un satiksmes 

nozares arodbiedrība); 

Kārsavas novada dome (Pašvaldību darbinieku 

arodbiedrība); 

VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnī-

ca” (Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arod-
biedrība); 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Cesvaines nova-

da dome un Jelgavas Valsts ģimnāzija (Izglītības un 
zinātnes darbinieku arodbiedrība); 

A/s “Valmieras stikla šķiedra” un SIA „Lauma 

Fabrics” (Industriālo nozaru arodbiedrība); 

Cēsu pilsētas pansionāts (Ārstniecības un aprū-

pes darbinieku arodsavienība); 
VSIA „Latvijas Radio” (Kultūras darbinieku 

arodbiedrību federācija). 

 8.decembrī, Mežaparkā, bijušās ”LPSR Tautas 
saimniecības sasniegumu izstāde” telpās notika Kokrūp-
niecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) nozares eks-
pertu padomes sanāksme. No LMNA sanāksmē piedalī-
jās LMNA -  I.Siņica, A.Sīmansons, Ā.Smildziņš. 
  Sanāksmes ievaddaļā Rīgas Amatniecības vi-

dusskolas (RAV) skolotājs, koka mākslinieciskās apstrā-
des nodaļas vadītājs Haralds Laucis, kurš ir piedalījies 
kā 

mēbeļgaldnieku eksperts pasaules un Eiropas jauno 
profesionāļu (17-25 gadi ) dažādu profesiju konkursos  
„World Skills 2011”, Londonā  un „Euro Skills” 2012 , 
Beļģijā, raksturoja šo konkursu nosacījumus un gaitu. 
Konkursā Londonā piedalījās RAV audzēknis Haralds 
Kresse. Apmeklējot sacensību vietu Latvijas vēstnieks 

Lielbritānijā E.Stiprais atzinis, ka „nekad nav varējis 
iedomāties, ka profesiju olimpiskās spēles ir kaut kas 

tik grandiozs un iedvesmojošs”.  
 Šā gada mēbeļgaldnieku konkursā „Euro Skills 
2012” piedalījās Rīgas Amatniecības Vidusskolas 
audzēknis Erlens Brutāns  un ieguva ekselences me-
daļu. Katram konkursa dalībniekam bija jābūt arī sa-

vam  motto un Erlenam tas  bija „ Kas neriskē, tas 
nevinnē...”. Konkursi prasa nopietnu iepriekšējo saga-
tavošanos gan dalībniekiem, gan konkursu ekspertiem.  
 Rīgas Amatniecības Vidusskolai ir 21 gada pie-
redze konkursa „Krēsls” organizēšanā. Tas, protams, 
palīdz audzēkņiem sagatavoties līdz starptautiskam lī-

menim.  
 H.Laucis 2010.gadā saņēmis Izglītības un Zi-
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No kreisās: H. Laucis, J. Mārciņš, Ā. Smildziņš 
nozares ekspertu padomes sanāksmē 
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nātnes ministrijas apbalvojumu – Skolotāju dienas 
laureāts.  
 Nozares konsultants darba devēju satura jautā-

jumos Jānis Mārciņš informēja sanāksmes dalībniekus 
par  Kokrūpniecības NEP galvenajiem uzdevumiem  šā 

gada I pusgadā, par pamatu ņemot projekta  kopīgās 
vadlīnijas.  Joprojām aktuāli ir jautājumi par izglītojamo 
skaitu, cik no skolu beigušajiem  uzsāk darbu nozares 
uzņēmumos, profesiju klasifikatora aktualizēšanu, no-
zares terminoloģiju, sadarbību ar profesionālās izglītī-
bas iestādēm u.c. 
 Pagājušā  gada rudenī 15 eksperti no meža no-

zaru uzņēmumiem izstrādāja sekojošus  profesiju stan-
dartu (PS)  projektus -  Motorzāģa operators; Koksnes 
materiālu apstrādātājs; Mežstrādnieks; Koka izstrādā-
jumu ražošanas tehniķis; Programmvadības kokapstrā-

des darbmašīnu/līniju operators; Kokapstrādes iekārtu 
operators; Tapsētājs.   
 Notiek profesiju standartu projektu izvērtēšana.  

“Paldies visiem ekspertiem par apzinīgo darbu! “ 
 Sanāksmes dalībniekus ar tematisko izstādi 
„Iepazīsties – Koks!”, izstādi par mežsaimniecisko 
procesu no koku stādīšanas līdz koksnes pārstrādei un 
izmantošanai sadzīvē iepazīstināja Latvijas kokrūpniecī-
bas federācijas pārstāve Ieva Erele. Tā bija iespēja 
iepazīties/redzēt? ar koku tā visdažādākajos tā pielieto-

juma veidos, ar nozares uzņēmumu iespējām un sa-
sniegumiem.  

  12.oktobrī Izglītības un zinātnes minis-

trijā ar svinīgu pasākumu tika godināti jauno profesi-
onāļu meistarības konkursa „Euro Skills 2012” Latvi-
jas komandas dalībnieki, viņu skolotāji un eksperti.  
 Svinīgais pasākums kopā pulcēja 15 konkursan-
tus, 11 ekspertus un  14 goda viesu, bez kuriem Latvi-
jas dalība profesionālās meistarības konkursā “Euro 
Skills 2012”, Beļģijā, nebūtu iespējama. 

 Izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis 
visiem dalībniekiem pasniedza Pateicības rakstus, tā-
dejādi novērtējot katra dalībnieka individuālo un profe-

sionālo ieguldījumu, pārstāvot Latviju „Euro Skills 
2012” konkursā. 
 Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore 
D. Traidās izteica pateicību jauniešiem par  cīņas sparu 

un  izturību.  
 Ekselences medaļas ieguvējam kokapstrādes 
speciālista kategorijā-  Erlenam Brutānam VIAA dāvi-
nāja IPad, kas noderēs gan mācībās, gan gatavojieties 
nākamajiem profesionālās meistarības konkursiem. 

 Latvijas Mežu sertifikācijas Padomes darbs pē-
dējā laikā tiek organizēts divos virzienos: 1.) Darbs pie 

Latvijas FSC standarta izstrādes nobeiguma; 2.) LMSP 
turpmākās darbības Stratēģijas izstrāde. 
 Pirms zināma laika sagatavotais Standarta pro-
jekts bija nosūtīts FSC centrālajam birojam. Šobrīd ir 
saņemta FSC sagatavotā atskaite standarta apstiprinā-
šanai. Tajā iekļauti visi priekšlikumi labojumiem stan-
dartā un to pamatojums. Atskaitē ir divu veidu priekšli-

kumi - nosacījumi un rekomendācijas. Kopā 41 nosacī-
jums un 9 rekomendācijas. Tagad Latvijas FSC standar-

ta darba grupai nepieciešams sniegt atbildi uz katru no 
priekšlikumiem. Kā redzams, priekšlikumu apjoms ir 
pietiekami liels, atbildes sagatavošana prasīs no LMSP 

biedriem atkal ne mazums pūļu un enerģijas kopējā 
viedokļa noformulēšanai, kas kļūst arvien sarežģītāk. 

 9.janvārī  notika ilgi atliktā (pārnestā) LMSP 
biedru sapulce, lai spriestu par turpmāko biedrības 
stratēģiju. Kāpēc biedrībai tas jādara, LMSP Padomes 

priekšsēdētājs J. Ontužāns pamato tā: „ Pēdējos ga-
dos galvenā uzmanība un laiks tika veltīta FSC nacionā-
lā meža apsaimniekošanas standarta izstrādei. Stan-

darts ir nosūtīts saskaņošanai un apstiprināšanai FSC. 
Liela daļa no pārējiem mērķiem, uzdevumiem un aktivi-
tātēm, kas biedrībai būtu jāattīsta, nodrošinot tās sek-

mīgu funkcionalitāti un attīstību bija palikuši otrajā plā-
nā. Radās pavisam loģisks jautājums, kā virzāmies tā-
lāk un kādas būs organizācijas turpmākās prioritātes? 
Padome nonāca pie secinājuma, ka kopā ar biedriem ir 
jāveido no jauna biedrības stratēģija, uzsverot biedrī-
bas vērtības un domājot par nākotni”.  Padomes locekļi 
ir vienojušies par jautājumiem un informāciju, ko vēlas 

saņemt  no biedriem. Šī informācija izsūtīta visiem 
biedriem priekšlikumu un komentāru saņemšanai, kā 
arī par  intervējamo organizāciju sarakstu un interesē-

jošo tēmu jautājumiem. Padome nolēma piesaistīt šajā 
procesā arī konsultantu, kas palīdzēs veikt intervijas ar 
rezultātu apkopošanu un kopējas biedru sanāksmes 
moderēšanu Stratēģijas noformulēšanai.  
 Atcerēsimies, ka  Latvijas Mežu sertifikācijas padomes 

darbības mērķis ir ilgtspējīga mežu apsaimniekošanas veicinā-
šana ievērojot, sabiedrības ekoloģiskās, ekonomiskās un soci-
ālās intereses. Latvijas Mežu sertifikācijas padome darbojas 
atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem.  
Informācijai:  

No 2013.gada 1.janvāra:  
  -  Samazināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.  
 No 2013.gada 1.janvāra iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
(IIN) likme tiek samazināta no 25 uz 24 procentiem. Lik-
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 Kārtējā Mežu sertifikācijas Padomes sēde. No 
kreisās: A. Cunskis (Mežizstrādātāju asociācija), Ā. Smil-
dziņš ( LMNA) , A. Zakovics ( VAS “Latvijas Meži”) . 

Ministrs izsaka atzinību “Euro Skills 2012” Latvi-
jas komandas dalībniekiem. 

LATVIJAS MEŽU SERTIFIKĀCIJAS PADOMĒ  

(Ā. Smildziņš—LMNA pilnvarotais pārstāvis) 

KO 2013.GADĀ PAREDZ VALDĪBA UN SAEIMA 
(likumos un noteikumos) 

FSC skaitļos  

Pasaulē (uz 12.11. 2012. g.) 
169 324 miljoni ha meža sertificēti; 
24 414 CoC - piegādes ķēdes sertifi-
kāti; 
1 172 FM/CoC - meža apsaimnieko-
šanas sertifikāti 

Latvijā: 
1 636 560 ha meža 
sertificēti; 
195 CoC - piegādes 
ķēdes sertifikāti; 
13 FM/CoC - meža 
apsaimniekošanas 
sertifikāti 



mes samazināšana likumā ir paredzēta arī nākamajos divos 
gados.  
Neapliekamais minimums par apgādībā esošu personu no 
1.jīlija tiks paaugstināts par Ls 10,-.   
  - Nestrādājošiem vecākiem dubultosies bērna kopšanas 
pabalsts (no 50 līdz 100 Ls) par bērna kopšanu līdz 1 gada 
vecumam;   
  -  Gan strādājošiem, gan nestrādājošiem vecākiem no 30 
līdz 100 Ls palielināsies bērna kopšanas pabalsts par 
bērna kopšanu no 1 līdz 1,5 gadu vecumam.  
Par bērna kopšanu no 1,5 līdz 2 gadu vecumam pabalsts paliks 
30 Ls apmērā;  
 -   Palielināta piemaksa par dvīņiem vai vairākiem vienās 
dzemdībās dzimušiem bērniem vecumā līdz 1,5 gadam. Pie-
maksa dubultosies no 50 līdz 100 Ls mēnesī par katra bērna 
kopšanu līdz 1 gada vecumam, savukārt par bērnu kopšanu no 
1 līdz 1,5 gadu vecumam piemaksa pieaugs no 30 līdz 100 
latiem. Abos gadījumos piemaksu izmaksās papildus bērna 
kopšanas pabalsta pamatapmēram vai vecāku pabalsta apmē-
ram;  
 -   Minimālais vecāku pabalsts paaugstināsies no 63 līdz 
100 latiem mēnesī;  
 -   Divkāršosies maternitātes, paternitātes un vecāku pabal-
stu izmaksu griesti. Vecāku, maternitātes un paternitātes pa-
balstu maksimālais apmērs dienā būs 23,02 Ls un 50% no 
summas, kas pārsniegs 23,02 Ls;    
  -  Dubultosies obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas 
gan par vecākiem, kuri kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam 
un saņem bērna kopšanas pabalstu, gan par vecākiem, kuri 
kopj bērnu līdz gada vecumam un saņem vecāku pabalstu. Tas 
nozīmē, ka palielināsies sociālās apdrošināšanas iemaksas 
valsts pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu 
un invaliditātes apdrošināšanai. Iemaksas veiks 20 % apmē-
rā no 100 latiem mēnesī;  

  -  Bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgums vairs ne-
būs atkarīgs no cilvēka apdrošināšanas stāža un būs 9 mēne-
ši. Bezdarbnieka pabalsta izmaksu griesti no 2013.gada gada 
nemainās. Tas nozīmē,  ja aprēķinātā bezdarbnieka pabalsta 
apmērs pārsniedz Ls 11,51 dienā, izmaksājamā pabalsta mak-
simālais apmērs dienā ir Ls 11,51 + 50% no summas virs Ls 
11,51;   
  -  Garantētais minimālais ienākumu (GMI) līmenis vie-
nam cilvēkam  noteikts 35 lati mēnesī. Pašvaldības domei 
būs tiesības dažādām iedzīvotāju grupām (piemēram, bēr-
niem, vecuma un invaliditātes pensiju saņēmējiem) noteikt 
augstāku GMI līmeni. Tā maksimālais līmenis plānots līdz 90 
latiem;  
    - Nākamgad tiks samazināti ierobežojumi vecāku, ma-
ternitātes un paternitātes pabalstu izmaksai. Ja piešķirtā 
pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā ir līdz 23,02 latiem 
līdzšinējo 11,51 lata vietā, tad maternitātes un paternitātes 
pabalstu izmaksās piešķirtajā apmērā. Ja piešķirtā pabalsta 
apmērs pārsniegs 23,02 latus, tad par vienu kalendāro dienu 
izmaksās 23,02 latus un 50 procentus no summas, kas pār-
sniegs 23,02 latus.   
 -  Turpmākajos gados paredzēts palielināt iemaksas otra-
jā pensiju līmenī, un sociālās apdrošināšanas iemaksu likme 
valsts fondēto pensiju shēmā nākamgad un 2014.gadā plānota 
četru, 2015.gadā – piecu, bet no 2016.gada - sešu procentu 
apmērā.  
Patlaban iemaksu likme otrajā pensiju līmenī ir divi procenti.  
 - No 2013.gada paredzēts palielināt atalgojumu noteik-
tām sabiedriskajā sektorā strādājošo kategorijām, tos-
tarp vispārizglītojošo un kultūrizglītības iestāžu pedagogiem, 
sporta pedagogiem, policistiem, ugunsdzēsējiem, robežsar-
giem, Ieslodzījuma vietu pārvaldē strādājošajiem, tiesu un 
prokuratūras darbiniekiem, kā arī sociālās aprūpes centru dar-
biniekiem. 
 - Papildu finansējumu prēmiju izmaksai nākamgad plā-
nots piešķirt atsevišķu valsts institūciju darbiniekiem, ja viņu 
darbības rezultātā tiks būtiski uzlabota situācija ēnu ekonomi-
kas apkarošanā un godīgas konkurences veicināšanā, kā arī 
valsts budžeta izdevumu samazināšanā, nodrošinot efektīvu 
valsts parāda vadību.   
 - Paredzēts no 20 uz 30 procentiem paaugstināt piemak-
su par papildu darbu un par vakanta amata vai prom-
būtnē esoša darbinieka pienākumu pildīšanu, kā arī no 

20 uz 30 procentiem no mēnešalgas paaugstināt piemaksu 
par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti.  
 - Tiek atcelti ierobežojumi atvaļinājuma pabalsta apmē-
ram, un līdzšinējo 25 procentu vietā varēs izmaksāt līdz 50 
procentiem no mēnešalgas.  
Tāpat paredzēts, ka varēs izmaksāt prēmiju par ikgadējo dar-
ba novērtējumu līdz 75 procentiem no mēnešalgas . 
 NO 2013.gada 1.pusgada:  
 -  LM sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru pilotpro-
jekta veidā sāks īstenot reģionālās mobilitātes pasāku-
mu "Darbs Latvijā". Pasākums paredzēts, lai sniegtu fi-
nansiālu atbalstu bezdarbniekiem, kuri ir gatavi tuvināties dar-
bavietām un strādāt Latvijā. Atbalstu cilvēks, kurš būs atra-
dis darbu, varēs izmantot nodarbinātības sākuma periodā 
transporta izmaksu un arī dzīvokļa īres izdevumu kompensāci-
jai.  
Pieteikšanos uz šo pasākumu NVA izsludinās 2013.gada 
1.pusgadā.  

 

 MINIMĀLĀS ALGAS LIE-

LUMS NAV LABKLĀJĪBAS RĀDĪTĀJS - par to 

liecina vidējā alga valstī, jo pie ļoti līdzīga 

minimālās algas apjoma var būt ļoti atšķirī-

ga vidējā alga 
         LDDK ģenerāldirektore Līga Menģelsone 

Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra Noteikumi Nr.868  
„Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemak-
su likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināša-
nas veidiem 2013.gadā” ( spēkā no 2013.gada 
1.janvāra). 

                                             Izdoti saskaņā ar likuma 
                                   „ Par valsts sociālo apdrošināšanu" 

                                       18.panta otro un trešo daļu,  
                                      likuma „ Par obligāto sociālo ap  
                                      drošināšanu pret  nelaimes gadī  

                                       jumiem darbā un arodslimībām”  
                                       pārejas noteikumu 6.punktu un  
                                    „Mikrouzņēmumu nodokļa likuma”    

                                      9.panta  piekto daļu 
2. Ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdroši-
nāšanas veidiem, obligāto iemaksu likmes sadalījums pa so-
ciālās apdrošināšanas veidiem ir šāds: 
2.1. valsts pensiju apdrošināšanai (turpmāk – 
pensiju apdrošināšana) 

26,60 %; 

2.2. sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadīju-
mam 

1,48 %; 

2.3. sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes 
gadījumiem darbā un arodslimībām (turpmāk – 
darba negadījumu apdrošināšana) 

0,42 %; 

2.4. invaliditātes apdrošināšanai 3,37 %; 

2.5. maternitātes un slimības apdrošināšanai  2,28 %; 
2.6. vecāku apdrošināšanai   0,94 %. 

Obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas apmērs 
2013.gadā 

(% no iemaksu objekta) 
 

Statuss 
S t r ā -
dājošā 
likme 

Darba 
devē-
ja lik-
me 

Kopī-
g ā 
likme 

Darba ņēmējs 11,00 24,09 35,09 

Darba ņēmējs, kurš sasniedzis 
vecumu, kas dod tiesības sa-
ņemt valsts vecuma pensiju, 
vai kuram ir piešķirta valsts 
vecuma pensija (tai skaitā 
priekšlaicīgi) 

 
 
9,45 

 
 
20,68 

 
 
30,13 

Pašnodarbinātais 32,17 - 32,17 

RE, KĀ !!! 


