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Kolektīvais iesniegums " Par Ģimenes solidaritātes pensiju likuma pieņemšanu”
Ar šo iniciatīvu piedāvājam ieviest pilnīgi jaunu - 4. pensijas līmeni, jeb “Ģimenes solidaritātes
pensiju līmeni”. Piedāvājam atgriezties pie 2001. gadā pieņemtā naudas līdzekļu sadalījuma starp
pensiju līmeņiem un 1. līmenim novirzīt 10% (pašreizējo 14% vietā). Katra strādājošā 4% no
iemaksām piedāvājam novirzīt viņa vecāku pensijai. Katrs no vecākiem saņemtu pa 2% no visu savu
Latvijā strādājošo bērnu sociālās apdrošināšanas iemaksām. Vecākiem, kas vēl nav pensijas vecumā,
par bērnu 2% tiktu papildināts 2. līmeņa uzkrājums. Pensionāriem par bērnu iemaksām tiktu veikta
piemaksa pie pensijas. Ja viens no vecākiem būtu miris, vai ar tiesas lēmumu par izvairīšanos no
uzturlīdzekļu maksāšanas saviem nepilngadīgiem bērniem būtu izslēgts no 4. pensiju līmeņa shēmas,
tad tam paredzētie 2% tiktu novirzīti otra vecāka pensijai. Ja abi vecāki būtu miruši vai tie ar tiesas
lēmumu par izvairīšanos no uzturlīdzekļu maksāšanas saviem nepilngadīgiem bērniem būtu izslēgti no
4. pensiju līmeņa shēmas, vai tiem tiktu atņemtas vecāku tiesības, tad tiem paredzētie 2% paliktu
pensiju 1. līmenī.
Kāds būs ieguvums?
Šādas pensiju sistēmas reformas gadījumā:
-

tiktu nodrošināta sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtspēja, neorientējot to uz brīvo līdzekļu
noguldīšanu valsts kasē, bet veicinot demogrāfiskās situācijas uzlabošanu;

-

tiktu atjaunots taisnīgums- visbūtiskākais ieguvums būtu tiem pensionāriem, kam šodien ir
vairāk bērnu, bet ir mazas pensijas;

-

tiktu ieviesta taisnīga pieeja pensijas aprēķināšanā ģimenēm ar bērniem un personām bez
bērniem;

-

potenciāliem emigrantiem tiktu radīts papildus arguments palikt strādāt Latvijā, tādā veidā
palielinot savu vecāku labklājību;

-

personām, kas netic sociālās drošības sistēmas stabilitātei un nav noskaņoti savu mūžu veltīt
karjerai un naudas pelnīšanai, tiktu piedāvāts alternatīvs veids nodrošināt stabilas vecumdienas;

-

tiktu radīta iespēja taisnīgi atrisināt jautājumu ar vecākiem, kas izvairās no uzturlīdzekļu
maksāšanas saviem bērniem.

-

tiktu ieviests būtisks stimuls bērnu adopcijai, radīta iespēja atrisināt bērnu namu jautājumu un
pārtraukt bērnu adopciju uz ārvalstīm.

Es, ________________________________ (vārds ,uzvārds), _______________ (pers. kods)
dzīvojošs(a)________________________________________________________

(deklarētā

dzīvesvietas adrese) ar savu parakstu, pievienojos kolektīvajam iesniegumam " Par Ģimenes
solidaritātes pensiju likuma pieņemšanu”
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