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Par mūža pensiju (1)

Latvijā kopš 2001. gada jūlija pastāv trīs līmeņu pensiju sistēma:

1. līmenis (valsts obligātā nefondēto pensiju shēma)

2. līmenis (valsts fondēto pensiju shēma)

3. līmenis (privātā brīvprātīgā pensiju shēma)



Par mūža pensiju (2)

Sasniedzot vecumu, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, vai pensionējoties vēlāk, 
topošajam pensionāram ir iespējams izvēlēties, kādā veidā saņemt pensiju 2. līmenī 
uzkrāto kapitālu:

1) pievienot to pensiju 1. līmenī uzkrātajam kapitālam un saņemt vienu valsts 
pensiju;

2) noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu, uzkrāto kapitālu uzticot kādai no 
dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām, un regulāri saņemt pensiju (tā saucamo mūža 
pensiju) savā bankas kontā.

Pirmajā gadījumā vecuma pensiju veic Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), 
bet otrajā gadījumā kāda no trīm dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām*. 

*AAS CBL Life, Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle vai ERGO Life Insurance SE Latvijas 
filiāle; no 01.07.2021. SEB Life and Pension Baltic SE nepiedāvā Mūža pensijas apdrošināšanas pakalpojumus.



Par mūža pensiju (3)

Gadi 1. līmenis 2. līmenis

2001 – 2006 18% 2%

2007 16% 4%

2008 12% 8%

2009 – 2012 18% 2%

2013 – 2014 16% 4%

2015 15% 5%

2016 un 
turpmāk 14% 6%

Kopējā pensijas kapitāla iemaksu apjoma pārdale starp pensiju 1.un 2.līmeni



Vecuma pensiju apjoms 

Autoru aprēķini no CSP un LAA datiem

2. pensiju līmeņa 

izmaksa, kuru veica 

dzīvības apdrošināšanas 

sabiedrība**, EUR (a)

1. un 2. pensiju 

līmeņu bruto 

vecuma pensiju 

izmaksa, kuru veic 

VSAA, EUR (b)

 a/(a+b) (%)

2014. gads 64 772 1 586 465 000 0.00%

2015. gads 332 243 1 601 597 000 0.02%

2016. gads 1 195 745 1 627 542 000 0.07%

2017. gads 2 844 693 1 696 867 000 0.17%

2018. gads 5 188 302 1 838 415 000 0.28%

2019. gads 8 358 285 1 939 805 000 0.43%

2020. gads 13 775 954 2 078 552 000 0.66%

*dati par 2013. gadu nav pieejami, taču pēc aplēsēm lielumi ir niecīgi, jo apdrošinātāji sāka piedāvāt  mūža pensijas apdrošināšanu tikai 2013. gada 23. septembrī.
** AAS CBL Life, Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle, ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle un AAS SEB Dzīvības apdrošināšana

VSAA izmaksātu vecuma pensiju apjoms un mūža pensiju apjoms 2014. – 2020. gados*



Ienākumu nevienlīdzība 65+
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Vai II līmenis veicina nevienlīdzību?

Avots: Eurostat



II līmenis un ienākumu nevienlīdzība

➢ II līmenis nav mērķēts uz ienākumu nevienlīdzības izlīdzināšanu. 

➢ Pat pretēji: parasti cilvēkiem, kuriem ir lielāki ienākumi, ir arī labāka izglītība un viņi 
ir labāk informēti par ieguldījumu stratēģiju izvēli, tāpēc viņu kapitāla atdeve vidēji ir 
lielāka. 

➢ Tātad faktiski pārdale notiek pretējā virzienā. II pensiju pīlārā saglabājas un pat 
palielinās nevienlīdzība, kas pastāvēja darbspējas vecumā. 

➢ Jo nozīmīgāku lomu visā sistēmā sāk ieņemt otrais pīlārs, jo mazāka kļūst sistēmas 
pārdales spēja.

➢ Ar pašreizējo proporciju 14:6 vismaz 30% no kopējā pensiju kapitāla tiks uzkrāti II 
pīlārā.



II līmenis un dzīves posmu nevienlīdzība
➢II līmeņa galvenais mērķis - izlīdzināt indivīda ienākumus visa mūža garumā. 

➢Vai šajā ziņā pašreizējā sistēma veic pietiekami labu darbu? 

➢2 varianti: pievienot pie I līmeņa kapitāla vai noformēt mūža pensiju

➢Pastāv iespēja sadalīt maksājumus trijos posmos 
✓ 1. posms – vismaz 5 gadi, izmantojot ne vairāk kā 50% no uzkrājumiem

✓ 2. un 3. posmi – bez laika vai procentu ierobežojumiem

✓ katrā posmā visi maksājumi ir vienādi, bet starp posmiem tie atšķiras

➢ maksājumus var saņemt reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā vai gadā



Mūža pensijas uz 30/06/2021 
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Izvēlētais pensijas izmaksas biežums 

Kopā: 26 547 cilv. (6% no visiem vecuma pensionāriem)

Autoru aprēķini no LabIS datiem



Iedzīvotāju īpatsvars, kuri pakļauti nabadzības riskam vai 
sociālai atstumtībai (AROPE)
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Mūža pensijas EU-SILC apsekojumā (1) 

2019. gadā CSP pieprasīja* no VSAA mikrodatus par mūža pensijās EU-SILC 2019. gada apsekojuma respondentiem, 
kura ietvaros tika vākti ienākumu dati par 2018. gadu.  

No VSAA ir saņemt mikrodatu fails, kurā bija informācijā par mūža pensiju par 60 EU-SILC 2019. gada respondentiem, 
t.sk. informācija par:
• katra mūža pensijas posma sākuma datumu
• karta mūža pensijas posma pensijas apmēru

No visiem attiecīgiem respondentiem mūža pensiju bez dalījuma pa posmiem saņēma 9 respondenti, dalījumā divos 
posmos – 7 respondenti, dalījumā trijos posmos – 44 respondenti

*Sakot ar EU-SILC 2020. gada apsekojumu informācija par mūža pensiju tiek iegūta no VID datiem.



Mūža pensijas EU-SILC apsekojumā (2) 
EU-SILC 2019. gada izlasē (ienākumi – par 2018. gadu) bija 44 personas, kuras izvēlējās saņemt mūža pensiju 3 posmos. 
Ņemot vērā informāciju par mūžā pensiju izmaksu pa posmiem, ir izveidots grafiks ar plānoto mūža pensijas izmaksu  
tiem EU-SILC respondentiem, kuri saņēma mūža pensiju 2018. gadā:

EUR 
gadā

Autoru aprēķini no LabIS datiem



Mūža pensijas EU-SILC apsekojumā (3) 
EUR 
gadā

Grafika no iepr. slaida tuvplāns

Autoru aprēķini no LabIS datiem



Mūža pensijas EU-SILC apsekojumā (4) 
Grafikā ir attēlots, cik % no 1. posma izmaksu lieluma gadā veido 2. posma izmaksu lielums gadā (x ass), un cik % no 1. 
posma izmaksu lieluma gadā veido 3. posma izmaksu lielums gadā (y ass) personām, kuras izvēlējās saņemt mūža pensiju 
trīs posmos.

Piemērs: personai X 2. posma 
izmaksu lielums vienāds ar 
~245% no 1. posma izmaksu 
lieluma un 3. posma izmaksu 
lielums vienāds ar ~20% no 1. 
posma izmaksu lieluma 

5-1-995-2-99

5-5-99

5-3-99

Par apzīmējumu X-Y-99: 
X ir 1. perioda ilgums gados
Y ir 2. perioda ilgums gados
99 ir 3. periods (līdz mūža beigām)

Autoru aprēķini no LabIS datiem



II pīlāra pensiju izmaksas 
Igaunijā un Lietuvā



II līmeņa kapitāla izmantošanas iespējas

Uzkrātais II līmeņa kapitāls Vienreizējā 
izmaksa

Fonda 
pensija

Mūža 
pensija

Igaunija (līdz 2021. g.) Lietuva

≤ € 2 216  
(10 min pensijas)

≤€ 5 000 + + / - +*

€ 2 217 - € 11 081 € 5 001 - € 9 999 - + +*

≥ € 11 082
(50 min pensijas)

≥ € 10 000 - - / +** +

≥ € 155 141
(700 min pensijas)

≥ € 60 000 +
(daļai virs limita)

+ / +** +

* - Igaunijā: apdrošinātājs var atteikt pieteikumu
** - tikai kombinējot ar atlikto mūža pensiju



Fonda pensija 

➢ Pensijas izmērs izteikts nevis eiro, bet pensiju fonda daļas vērtībās.

➢ Attiecīgi tas var palielināties vai samazināties.

➢ Pensijas ilgums
✓ Lietuva: līdz 85 gadiem

✓ Igaunija līdz 2021: minimālais kontrakta ilgums

✓ Igaunija kopš 2021. g.: var būt īsāks par rekomendēto, bet tad jāsamaksā 10% IIN

➢ Izmaksas notiek reizi mēnesī vai kvartālā (Igaunijā – arī var būt reizi gadā)

➢Mantojama

Vecums 63-64 65-66 67-68 69-70 71-72 73-74 75-76 77-78 79+

Min ilgums (gadi) 10 9 8 7 6 5 4 3 2



Izmaksas fāze Igaunijā (2020. gadā)

Avots: Igaunijas Finanšu ministrija, Valsts vecuma pensiju, obligāto fondēto pensiju un brīvprātīgo fondēto pensiju statistika – pārskats par 2020. gadu 
(igauņu val.) www.pensionekeskus.ee

Tū
ks

t.
 c

ilv
.

- t. sk. mūža pensijas
- II pīlāra dalībnieki
- tikai I pīlāra pensijas saņēmēji

➢ 50,5 tūkst. cilvēku (17% no visiem pensionāriem) 

bija tiesības saņemt II pīlāra pensiju;

➢ faktiski saņēma 40 tūkst. (79%);

➢ tikai 2,7% pensionāriem ir mūža pensijas polise;

➢ 88% mūža pensijas ir mantojamas;

➢ vidējā vīriešu mūža pensija - par 20% augstāka nekā 

vidējā sieviešu mūža pensija. 

http://www.pensionekeskus.ee/


II pīlāra izmaksas Igaunijā (2020. gadā)

- Mūža pensija

- Fonda pensija

- Vienreizējā izmaksa

- Mūža pensija
Vidēji - € 59,3 / mēnesī

- Fonda pensija
Vidēji - € 55,5 / mēnesī

- Vienreizējā izmaksa
Vidēji - € 1 290

- Vēl nav izvēlēts 



Secinājumi

➢ II pensiju pīlārā izmaksu posmā starp trim Baltijas valstīm ir daudz lielākas atšķirības nekā 
uzkrāšanas posmā.

➢ Tādas iespējas kā vienreizējā izmaksa un fonda pensijas Latvijā vispār nepastāv.

➢ Atšķirībā no citām Baltijas valstīm, Latvijā mūža pensijas maksājumi ar laiku var 
samazināties.

➢ Pārliecinošs vairākums mūža pensijas saņēmēju izvēlas 3 posmu shēmu ar ārkārtīgi 
zemiem maksājumiem trešajā posmā.

➢ Turpinot pašreizējo praksi, palielināsies nabadzības risks vecākajā vecuma grupā, kā arī 
palielināsies pensionāru ienākumu nevienlīdzība.

➢ Esošais mūža pensijas apmēru noteikšanas algoritms ir sarežģīts un potenciāli var 
apgrūtināt mikrosimulacijas modeļu izstrādi un izmantošanu



Paldies!

Olga.Rajevska@lu.lv

Viktors.Veretjanovs@csp.gov.lv

VALSTS PĒTĪJUMU PROGRAMMA "LATVIJAS MANTOJUMS UN NĀKOTNES IZAICINĀJUMI VALSTS ILGTSPĒJAI"
PROJEKTS "LATVIJAS VALSTS UN SABIEDRĪBAS IZAICINĀJUMI UN TO RISINĀJUMI STARPTAUTISKĀ KONTEKSTĀ (INTERFRAME-LV)"
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