
▪ Valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu likme (VSAOI) 
(2019. gadā nemainās), ja darba 
ņēmējs ir apdrošināts visiem so-
ciālās apdrošināšanas veidiem, - 
tā ir 35,09%, no kuriem 24,09% 
maksā darba devējs un 11% – 
darba ņēmējs. 

▪ Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
(IIN) 2019.gadā nemainās – ie-
nākumiem līdz 1667 euro mēnesī 
tie ir 20%, ienākumu daļai, kas 
pārsniedz 1667 euro mēnesī – 
23% . 

▪ Minimālā alga nemainās  - 430 
euro (bruto).  

▪ Palielinājies maksimālais gada 
neapliekamais minimums 2019. 
gadā – 2760 euro (230 euro 
mēnesī), 2018. gadā tie bija 200 
euro mēnesī. Tātad, ieguvums 
2019. gadā būs 360 euro. 

                                                            

▪ Palielinājies slieksnis no kura 
nepiemēro neapliekamo mini-
mumu – 13 200 euro (1100 euro 
mēnesī) (2018. gadā tie bija 12 
000 euro – 1000 euro mēnesī). 

▪ Palielināsies vidējie neto (“uz 
rokas”) ienākumi,  ja darba sa-
maksa 2018. g. bija 1000 euro 
(bruto), tad strādājošais saņēma 
712,00 euro, taču 2019. g. no 
1000 euro darba samaksa “uz 
rokas” būs 718,97 euro (ieguvums 
gadā 83 euro “uz rokas”).   

▪ Palielināsies ar iedzīvotāju ie-
nākuma nodokli (IIN) 
neapliekamais minimums 
pensijām - 2019. gadā tas būs 270 
euro (iepriekš tie bija 250 euro). 

▪ Valsts sociālās apdrošināšanas 
iemaksu objekta maksimālais 
apmērs laikā no 2019. gada līdz 
2021. gadam ir 62 800 euro 
(iepriekš 55 000 euro). 

                                                            
▪ Pensiju, kura piešķirta par darbu 
kaitīgos un smagos vai sevišķi 
kaitīgos un smagos darba ap-
stākļos tiem, kuru stāžs būs 45 
gadi un vairāk, indeksēs, ņemot 
vērā 80% no apdrošināšanas ie-
maksu algu summas reālā pieau-
guma procentiem.                                        

                                                            
▪ 2019. gada 1. oktobrī pārskatīs 
piemaksu apmēru, – ņemot vērā 
faktisko patēriņa cenu indeksu un 
50 procentu no apdrošināšanas 
iemaksu algu summas reālā 
pieauguma procentiem. 
* Piešķirot vecuma pensiju 2019. 
gadā, apdrošināšanas iemaksu 
algas indekss ir 1,1064. 

                                                            
▪ Samazinājusies solidaritātes 
nodokļa likme** - no 2019. gada 
1. janvāra 25,50% (iepriekš 
31,4%). 
▪ 2019. gadā būs par sešām 
brīvdienām mazāk nekā 2018. 
gadā. 2019. gadā būs 11 
brīvdienas, nav plānots pārcelt 
nevienu darba dienu. 

“Strādāsim vairāk, bet saņemsim arī vairāk”  

Kas sagaida strādājošos sociālās 

drošības jomā 2019. gadā?  

* - pensionēšanās vecuma palielinās pakāpeniski kopš 2014. gada – ik gadu par trim mēnešiem, un 2025. gadā sasniegs 65 gadu vecu-
mu. 
** - solidaritātes nodoklis tiek piemērots ienākumiem virs 62 800 euro (praktiski ienākumiem virs 62 800 euro tiek piemērota tāda pati 
obligāto iemaksu likme kā ienākumiem līdz 62 800 euro un pārmaksāto solidaritātes nodokli atmaksā VID).  
No 2019. gada 1. janvāra stājas spēkā arī izmaiņas likumdošanā attiecibā uz gadījumiem, kad pensijas saņēmēja nāve iestājusies pēc 
2019. gada 1. janvāra, pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam, kurš ir Latvijas vecuma, invaliditātes, izdienas vai 
speciālās valsts pensijas saņēmējs, ir tiesības saņemt pabalstu 12 mēnešus no pensijas saņēmēja nāves dienas 50 procentu apmērā no 
mirušajam laulātajam piešķirtās pensijas (ja pieprasījums iesniegts 6 mēnešu laikā no pensijas saņēmēja nāves dienas). 

▪ Lielāks pensionēšanās vecums* 
no 2019. gada 1. janvāra tiesības 
uz valsts vecuma pensiju būs 
personām, kuras sasniegušas 63 
gadu un sešu mēnešu vecumu 
(pie nosacījuma, ka apdrošināša-
nas stāžs nav mazāks par 15 ga-
diem). 

▪ Tiesības pensionēties priekšlai-
kus  2 gadus pirms vispārējā pen-
sionēšanās vecuma sasniegšanas 
(pie nosacījuma, ka apdrošināša-
nas stāžs nav mazāks par 30 ga-
diem), t.i., personām, kuras būs 
sasniegušas 61 gadu un sešu mē-
nešu vecumu. 

▪ Sākot ar 2019. gada oktobri 
pensionāriem, kuriem darba stāžs 
ir 45 gadi un vairāk, pensiju in-
deksācijā piemēros faktisko patē-
riņa cenu indeksu un 80% (70% 
vietā) no apdrošināšanas iemaksu 
algu summas reālā pieauguma 
procentiem.  
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