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Rīgā 2013.gada 17.decembrī (prot. Nr.67 103.§) 

Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas 
iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās 

apdrošināšanas veidiem 2014.gadā 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 18.panta otro  
un trešo daļu, likuma "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes  

gadījumiem darbā un arodslimībām" pārejas noteikumu 6.punktu un  
Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 9.panta piekto daļu 

1. Noteikumi nosaka valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi (turpmāk – obligāto 

iemaksu likme) obligāti sociāli apdrošināmajām personām un valsts sociālās apdrošināšanas 

brīvprātīgo iemaksu likmi (turpmāk – brīvprātīgo iemaksu likme) personām, kuras brīvprātīgi 

pievienojušās valsts sociālajai apdrošināšanai, kā arī minēto likmju sadalījumu pa valsts sociālās 

apdrošināšanas (turpmāk – sociālā apdrošināšana) veidiem 2014.gadā. 

2. Ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, obligāto iemaksu 

likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds: 

2.1. valsts pensiju apdrošināšanai (turpmāk – pensiju apdrošināšana) – 25,16 %; 

2.2. sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam – 1,63 %; 

2.3. sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (turpmāk – 

darba negadījumu apdrošināšana) – 0,46 %; 

2.4. invaliditātes apdrošināšanai – 3,21 %; 

2.5. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 2,46 %; 

2.6. vecāku apdrošināšanai – 1,17 %. 

3. Obligāto iemaksu likme darba ņēmējam, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts 

vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), ir 29,12 % no 

obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir 

attiecīgi 20,16 % un 8,96 %. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem 

ir šāds: 

3.1. pensiju apdrošināšanai – 25,16 %; 

3.2. darba negadījumu apdrošināšanai – 0,46 %; 

3.3. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 2,33 %; 

3.4. vecāku apdrošināšanai – 1,17 %. 

4. Obligāto iemaksu likme, ja darba ņēmējs ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds – valsts 

speciālās pensijas saņēmējs, ir 31,48 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes 

sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir attiecīgi 21,79 % un 9,69 %. Obligāto iemaksu likmes 

sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds: 

4.1. pensiju apdrošināšanai – 25,16 %; 

4.2. darba negadījumu apdrošināšanai – 0,46 %; 

4.3. invaliditātes apdrošināšanai – 2,36 %; 

4.4. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 2,33 %; 

4.5. vecāku apdrošināšanai – 1,17 %. 

5. Obligāto iemaksu likme, ja darba ņēmējs tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas 

laikā, ir 30,00 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums starp darba devēju 

un darba ņēmēju ir attiecīgi 20,77 % un 9,23 %. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās 

apdrošināšanas veidiem ir šāds: 
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5.1. pensiju apdrošināšanai – 25,16 %; 

5.2. sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam – 1,63 %; 

5.3. invaliditātes apdrošināšanai – 3,21 %. 

6. Obligāto iemaksu likme darba ņēmējam, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts 

vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), ja darba ņēmējs 

tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā, ir 25,16 % no obligāto iemaksu objekta. 

Obligāto iemaksu likmes sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir attiecīgi 17,42 % un 7,74 

%. 

7. Obligāto iemaksu likme pašnodarbinātajam ir 31,06 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto 

iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds: 

7.1. pensiju apdrošināšanai – 25,16 %; 

7.2. invaliditātes apdrošināšanai – 2,36 %; 

7.3. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 2,37 %; 

7.4. vecāku apdrošināšanai – 1,17 %. 

8. Obligāto iemaksu likme pašnodarbinātajam, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt 

valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), ir 28,66 % 

no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem 

ir šāds: 

8.1. pensiju apdrošināšanai – 25,16 %; 

8.2. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 2,33 %; 

8.3. vecāku apdrošināšanai – 1,17 %. 

9. Obligāto iemaksu likme fiziskajai personai, kura apsaimnieko nekustamo īpašumu un ir 

reģistrējusies kā saimnieciskajā darbā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja, ir 27,52 % no obligāto 

iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds: 

9.1. pensiju apdrošināšanai – 25,16 %; 

9.2. invaliditātes apdrošināšanai – 2,36 %. 

10. Obligāto iemaksu likme personai, kuru nodarbina darba devējs – ārvalstu nodokļu maksātājs, ja 

šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā un persona uzturas Latvijas Republikā 183 

dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā, ir 32,00 % no 

obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir 

šāds: 

10.1. pensiju apdrošināšanai – 25,16 %; 

10.2. invaliditātes apdrošināšanai – 3,21 %; 

10.3. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 2,46 %; 

10.4. vecāku apdrošināšanai – 1,17 %. 

11. Obligāto iemaksu likme personai, kuru Latvijas Republikas teritorijā nodarbina darba devējs – 

ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā, un personai, 

kuru nodarbina citas Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts vai Šveices Konfederācijas darba devējs, 

kuram saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) 

Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu 11., 12., 13., 14., 15. un 16.pantu 

piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus (turpmāk – iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – 

ārvalstnieka), ir 34,09 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās 

apdrošināšanas veidiem ir šāds: 

11.1. pensiju apdrošināšanai – 25,16 %; 

11.2. sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam – 1,63 %; 

11.3. darba negadījumu apdrošināšanai – 0,46 %; 

11.4. invaliditātes apdrošināšanai – 3,21 %; 
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11.5. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 2,46 %; 

11.6. vecāku apdrošināšanai – 1,17 %. 

12. Obligāto iemaksu likme iekšzemes darba ņēmējam pie darba devēja – ārvalstnieka, ja darba 

ņēmējs sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai darba ņēmējam 

piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), ir 29,12 % no obligāto iemaksu objekta. 

Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds: 

12.1. pensiju apdrošināšanai – 25,16 %; 

12.2. darba negadījumu apdrošināšanai – 0,46 %; 

12.3. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 2,33 %; 

12.4. vecāku apdrošināšanai – 1,17 %. 

13. Obligāto iemaksu likme iekšzemes darba ņēmējam pie darba devēja – ārvalstnieka, ja darba 

ņēmējs ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs –, ir 31,48 % 

no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem 

ir šāds: 

13.1. pensiju apdrošināšanai – 25,16 %; 

13.2. darba negadījumu apdrošināšanai – 0,46 %; 

13.3. invaliditātes apdrošināšanai – 2,36 %; 

13.4. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 2,33 %; 

13.5. vecāku apdrošināšanai – 1,17 %. 

14. Brīvprātīgo iemaksu likme personai, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai, ir 

25,16 % no brīvprātīgo iemaksu objekta. 

15. Brīvprātīgo iemaksu likme personai, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai, 

invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai, ir 

32,00 % no brīvprātīgo iemaksu objekta. Brīvprātīgo iemaksu likmes sadalījums pa sociālās 

apdrošināšanas veidiem ir šāds: 

15.1. pensiju apdrošināšanai – 25,16 %; 

15.2. invaliditātes apdrošināšanai – 3,21 %; 

15.3. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 2,46 %; 

15.4. vecāku apdrošināšanai – 1,17 %. 

16. Brīvprātīgo iemaksu likme mikrouzņēmuma darbiniekam, kurš brīvprātīgi pievienojies visiem 

sociālās apdrošināšanas veidiem, ir 34,09 % no brīvprātīgo iemaksu objekta. Brīvprātīgo iemaksu 

likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds: 

16.1. pensiju apdrošināšanai – 25,16 %; 

16.2. sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam – 1,63 %; 

16.3. darba negadījumu apdrošināšanai – 0,46 %; 

16.4. invaliditātes apdrošināšanai – 3,21 %; 

16.5. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 2,46 %; 

16.6. vecāku apdrošināšanai – 1,17 %. 

17. Brīvprātīgo iemaksu likme mikrouzņēmuma darbiniekam, kurš sasniedzis vecumu, kas dod 

tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā 

priekšlaicīgi), ir 29,12 % no brīvprātīgo iemaksu objekta. Brīvprātīgo iemaksu likmes sadalījums pa 

sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds: 

17.1. pensiju apdrošināšanai – 25,16 %; 

17.2. darba negadījumu apdrošināšanai – 0,46 %; 

17.3. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 2,33 %; 

17.4. vecāku apdrošināšanai – 1,17 %. 



18. Brīvprātīgo iemaksu likme mikrouzņēmuma darbiniekam, ja šis darbinieks ir izdienas pensijas 

saņēmējs vai invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs –, ir 31,48 % no brīvprātīgo iemaksu 

objekta. Brīvprātīgo iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds: 

18.1. pensiju apdrošināšanai – 25,16 %; 

18.2. darba negadījumu apdrošināšanai – 0,46 %; 

18.3. invaliditātes apdrošināšanai – 2,36 %; 

18.4. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 2,33 %; 

18.5. vecāku apdrošināšanai – 1,17 %. 

19. Šajos noteikumos pensiju apdrošināšanai noteiktās iemaksu likmes sadalījums ir šāds: 

19.1. iemaksas 20 % apmērā no iemaksu objekta veido valsts pensijas kapitālu saskaņā ar 

likumu "Par valsts pensijām", ja persona nav fondēto pensiju shēmas dalībnieks saskaņā 

arValsts fondēto pensiju likumu; 

19.2. iemaksas 16 % apmērā no iemaksu objekta veido valsts pensijas kapitālu saskaņā ar 

likumu "Par valsts pensijām", un iemaksu likme fondēto pensiju shēmā ir 4 % apmērā no iemaksu 

objekta, ja persona ir fondēto pensiju shēmas dalībnieks saskaņā ar Valsts fondēto pensiju 

likumu. 

20. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
Ministru prezidents Valdis Dombrovskis  

 
Labklājības ministre Ilze Viņķel 
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