Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījums par valsts sociālās apdrošināšanas veidiem
2021.gadā
Personas, kuras brīvprātīgi var pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai un veikt valsts sociālās apdrošināšanas brīvprātīgās iemaksas
Personas statuss, kura
brīvprātīgi pievienojusies
valsts sociālajai
apdrošināšanai
Persona, kura brīvprātīgi
pievienojusies pensiju
apdrošināšanai

Apdrošināšanas veidi

Kopīgā
likme
(%)

Pensiju
apdrošināšanai

Apdrošināšanai
pret bezdarbu

Darba
negadījumu
apdrošināšanai

Invaliditātes
apdrošināšanai

Maternitātes
un slimības
apdrošināšanai

Vecāku
apdrošināšanai

Veselības
apdrošināšanai

23,91

23,91

-

-

-

-

-

-

23,91

23,91

-

-

-

-

-

-

30,07

23,91

-

-

1,68

3,32

1,16

-

(iemaksu objekts - brīvi
izvēlēti līdzekļi: max no 62
800 eiro gadā, min no 6000
eiro gadā)
Persona, kura nodarbināta
lauksaimniecības sezonas
darbos
(iemaksu objekts - brīvi
izraudzīti ienākumi, kas
nepārsniedz 500 eiro
mēnesī. Nav noteikts
minimālais apmērs)
Pašnodarbinātā laulātais,
kurš brīvprātīgi pievienojies
valsts sociālajai
apdrošināšanai
(iemaksu objekts - brīvi
izvēlēti līdzekļi: max no
1

62 800 eiro gadā, min no
6000 eiro gadā)
Līdz 30.06.2021.

34,09

24,50

1,84

0,53

2,23

3,65

1,34

-

29,87

24,50

-

0,53

-

3,50

1,34

-

31,64

24,50

-

0,53

1,77

3,50

1,34

-

Mikrouzņēmuma
darbinieks, kurš brīvprātīgi
pievienojies valsts sociālajai
apdrošināšanai un ir
apdrošināts visiem sociālās
apdrošināšanas veidiem
(iemaksu objekts - brīvi
izraudzīti ienākumi, kas
nepārsniedz 500 eiro
mēnesī)
Līdz 30.06.2021.
Mikrouzņēmuma
darbinieks, kurš sasniedzis
vecumu, kas dod tiesības
saņemt vai kuram ir
piešķirta valsts vecuma
pensija, t.sk. priekšlaicīgi
(iemaksu objekts - brīvi
izraudzīti ienākumi, kas
nepārsniedz 500 eiro
mēnesī)
Līdz 30.06.2021.
Mikrouzņēmuma darbinieks
- izdienas pensijas saņēmējs
vai invalīds-valsts speciālās
pensijas saņēmējs
(iemaksu objekts - brīvi
izraudzīti ienākumi, kas
2

nepārsniedz 500 eiro
mēnesī)
Profesionālais sportists

23,91

23,91

-

-

-

-

-

-

23,91

23,91

-

-

-

-

-

-

23,91

23,91

-

-

-

-

-

-

(iemaksu objekts - brīvi
izraudzīti ienākumi, kas
nepārsniedz 500 eiro
mēnesī. Nav noteikts
minimālais apmērs)
Diasporas locekļi
(iemaksu objekts - brīvi
izvēlēti līdzekļi: max no 62
800 eiro gadā, min no 6000
eiro gadā)
Persona, kura saņēmusi
dīkstāves pabalstu,
dīkstāves palīdzības
pabalstu vai vecāku pabalsta
turpinājumu un brīvprātīgi
pievienojusies pensiju
apdrošināšanai
(iemaksu objekts – saņemtā
pabalsta apmērs)

3

