Ievērībai!
Nosakot apdrošināšanas stāžu par darbu ārpus Latvijas un tam pielīdzinātajiem
periodiem, piemēro ES regulas un starptautisko līgumu nosacījums.
Piešķirot vai pārrēķinot pensiju, neņem vērā apdrošināšanas periodus, kas ņemti vērā,
piešķirot citas valsts pensiju.

Lietderīgi zināt:
1

Ja vārds vai uzvārds pasē un citos dokumentos nesakrīt, jāapliecina ar
dokumentiem vārda vai uzvārda maiņa, vai jāpierāda dokumentu piederība tiesas ceļā.

2

Bojātie dokumenti jāatjauno, pieprasot izziņas no darba devēja par darbu līdz
1990.gada 31.decembrim vai arhīva.

3

Ja jāpierāda darbs kaitīgos un smagos darba apstākļos vai sevišķi kaitīgos un
sevišķi smagos darba apstākļos, savlaicīgi jāpieprasa darba devēja izziņa, kamēr vēl
darba devējs ir atrodams.

4

Ja ieraksti darba grāmatiņā ir nepilnīgi vai kļūdaini, nepieciešams papildu
dokuments (arhīva izziņa).

5

Ārzemēs izdotiem dokumentiem var būt nepieciešama legalizācija, lai tos varētu
izmantot Latvijā.

6

Pazudušos dokumentus iespējams atjaunot, pieprasot izziņas arhīvos.

7

Dokumentiem par dienestu PSRS armijā no Krievijas Federācijas arhīviem atbildes
sniegšanas termiņš var būt ilgāks par vienu gadu.

8

Ja pēc darba grāmatiņas ierakstiem nevar spriest par to, kurā valstī atradās
uzņēmums, tad vajadzīgs papildu dokuments.

9

Var būt nepieciešami dokumentu tulkojumi no svešvalodām.

10 Atsevišķu faktu pierādīšana iespējama tikai tiesas ceļā (piemēram, veca cilvēka

kopšana), vēršoties tiesā ar lūgumu konstatēt juridisku faktu.

Kā uzzināt par VSAA reģistrēto apdrošināšanas stāžu
Informāciju var iegūt, izmantojot e-pakalpojumu „Informācija par reģistrēto darba
stāžu (līdz 1996. gadam)” portālā www.latvija.lv vai vēršoties personīgi tuvākajā klientu
apkalpošanas centrā.

APDROŠINĀŠANAS
STĀŽS
Kuru pakalpojumu apmēru ietekmē apdrošināšanas stāžs?

VECUMA
PENSIJAS

INVALIDITĀTES
PENSIJAS

APGĀDNIEKA
ZAUDĒJUMA
PENSIJAS

BEZDARBNIEKA
PABALSTA

Kā veidojas apdrošināšanas stāžs?
LĪDZ 1990.GADA 31.DECEMBRIM:
LR pilsoņiem: darba periodi un tam
pielīdzinātie periodi (dienests, mācības,
bērna, personas ar invaliditāti vai veca
cilvēka kopšana) Latvijas un bijušās
PSRS teritorijā. Ārpus šīm teritorijām
karadienesta un politisko represiju laiks.
LR nepilsoņiem, ārvalstniekiem un
bezvalstniekiem: darba un tam
pielīdzinātie periodi (dienests, mācības,
bērna, personas ar invaliditāti vai veca
cilvēka kopšana) Latvijas teritorijā,
mācības arī bijušās PSRS teritorijā. Ārpus
šīm teritorijām politisko represiju laiks.

IZDIENAS
PENSIJAS

transporta darbiniekiem
un citu tautsaimniecības
nozaru darbiniekiem, ko
piešķir atbilstoši likumam
„Par valsts pensijām”

NO 1991.GADA 1.JANVĀRA LĪDZ
1995.GADA 31.DECEMBRIM:
darba periodi un tam pielīdzinātie periodi
(dienests, mācības, bērna, personas ar
invaliditāti vai veca cilvēka kopšana) Latvijā,
kuros veiktas vai bija jāveic sociālās
apdrošināšanas iemaksas.
NO 1996.GADA 1.JANVĀRA:
darba periodi un tam pielīdzinātie periodi,
kuros veiktas vai bija jāveic sociālās
apdrošināšanas iemaksas attiecīgajam
apdrošināšanas veidam, un šī informācija
reģistrēta Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūrā (VSAA).

Kam uzdot jautājumus
Rakstiet: konsultacijas@vsaa.gov.lv – VSAA speciālisti sniegs atbildi trīs darba dienu
laikā.
Tālrunis konsultācijām: 64507020
Sarežģītākās situācijas izskaidros VSAA klientu apkalpošanas centros klātienē. Izmantojiet
iepriekšējā pieraksta iespējas: www.vsaa.gov.lv/kontakti.

KĀ PIERĀDĪT APDROŠINĀŠANAS STĀŽU
LĪDZ 1995.GADA 31.DECEMBRIM
VSAA jāiesniedz dokumenti, kuri pierāda apdrošināšanas periodus. Par periodu no
1991.-1995. gadam VSAA pārbaudīs arī tās rīcībā esošo informāciju, vai darba devējs ir bijis
reģistrēts kā sociālās apdrošināšanas iemaksu veicējs un vai tas ir veicis vai viņam bija jāveic
iemaksas, bet pašnodarbinātajām personām un citām personām informāciju par mācību
laiku, par laiku, kad audzināts bērns līdz 8 gadu vecumam vai kopts 1.grupas invalīds, bērns
invalīds vai vecs cilvēks – vai personas pašas ir veikušas iemaksas.

Apdrošināšanas periodi līdz 1995.gada 31.decembrim un
to pierādošie dokumenti
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*Politisko represiju periodus ieskaita stāžā trīskāršā apmērā, Galējos Ziemeļos vai tam pielīdzinātajos apgabalos pieckāršā apmērā.
**Apdrošināšanas perioda pierādīšanai var iesniegt arī jebkuru citu dokumentu, ar kuru iespējams pierādīt
attiecīgo periodu

