Apdrošināšanas periodi līdz 1995.gada 31.decembrim un to
apliecinošie dokumenti
Apdrošināšanas periodi

Dokumenti

Darbs
 Iestādēs, organizācijās, uzņēmumos, kolhozā
(no 1991.-1995.g., ja darba devējs reģistrēts kā sociālo
iemaksu veicējs)




 Individuāli
(no 1991.-1995.g., ja veiktas sociālās iemaksas kā
pašnodarbinātai personai; zemnieku saimniecības
īpašniekiem no 1989.g.)






Dienests obligātajā aktīvajā militārajā dienestā ierindas

sastāvā
Dienests Latvijas armijā
Latvijas pilsoņiem dienests PSRS Bruņotajos spēkos,
ja nav piešķirta citas valsts pensija par šo periodu
Dienests ierindas un komandējošā sastāva amatos
iekšlietu iestādēs, izņemot VDK

Dienests armijā un iekšlietu iestādēs







Darba grāmatiņa
Darba līgums un
dokumenti par tā izpildi
Kolhoznieka darba
grāmatiņa
Arhīva izziņa
Darba devēja izziņa (par
darba periodu līdz
31.12.1990.)

Karaklausības apliecība
Arhīva izziņa
Darba grāmatiņa

Mācības

 Augstākajās vai citās mācību iestādēs pēc vidējās
izglītības iegūšanas, bet ne vairāk par 5 gadiem un ne 
vairāk par 6 gadiem, ja izglītība specialitātes iegūšanai 
bija noteikta vairāk par 5 gadiem
 Aspirantūras dienas nodaļā, bet ne vairāk par 3
gadiem, pēcdiploma izglītības un kvalifikācijas
paaugstināšanas laiks

Diploms, atestāts,
apliecība
Mācību iestādes izziņa
Arhīva izziņas

(no 1991.g.- 1995.g., ja veiktas sociālās iemaksas)
Bērna audzināšana
Mātei bērna audzināšanas laiks līdz 8 gadu vecumam
(no 1991.g.-1995.g., ja veiktas sociālās iemaksas)




Personas ar invaliditāti vai veca cilvēka kopšana

Ja kopta persona ar 1.grupas invaliditāti, bērns ar

invaliditāti līdz 16 gadu vecumam vai cilvēks, kuram ir 80
un vairāk gadu.


Bērna dzimšanas
apliecība
Dokumenti, kas
apliecina, ka bērns ir
audzināts līdz 8 gadu
vecumam (pase, dzīves
vietas izziņas, skolas
liecības, u.c.)
Medicīnisks atzinums
Bērna dzimšanas
apliecība
Tiesas spriedums

(no 1991.g.- 1995.g., ja veiktas sociālās iemaksas)



Invaliditātes izziņa
Izraksts no Veselības un
darbspēju ekspertīzes
ārstu valsts komisijas
akta

Politiskās represijas*

 Persona bijusi pakļauta politiskajām represijām vai
piedalījusies nacionālās pretošanās kustībā
 Politiski represētās personas pavadījušas:

- ieslodzījuma vietās;

- nometinājumā;
- bēgšanā no ieslodzījuma vai nometinājuma vietām

Iekšlietu ministrijas,
prokuratūras, arhīva vai
tiesas dokuments
Dzimšanas apliecība
Politiski represētās
personas vai nacionālās
pretošanās kustības
dalībnieka apliecība

Invaliditātes laiks līdz 1990.gada 31.decembrim (nav
attiecināms uz invaliditātes pensiju aprēķinu)
Ja persona ar invaliditāti nav strādājusi, bet ne ilgāk, kā
līdz pensionēšanās vecuma sasniegšanai

*Politisko represiju periodus ieskaita stāžā trīskāršā apmērā, Galējos Ziemeļos vai
tam pielīdzinātajos apgabalos - pieckāršā apmērā.

