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Dokumenta veids
Dokumenta nosaukums
Politikas joma un nozare vai
teritorija
Dokumenta mērķgrupas

Grozījumi likumā
Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā
Nodarbinātības un sociālā politika

Dokumenta mērķis un sākotnēji
identificētas problēmas būtība

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu
pārvaldītājs, ieguldot shēmas līdzekļus, rīkojas
kā gādīgs un rūpīgs saimnieks, un vienīgi
ieguldījumu plāna dalībnieku interesēs, kā arī
ievēro piesardzības principus, kas nodrošina
riska samazināšanu, ieguldījumu drošību,
kvalitāti un likviditāti atbilstoši ieguldījumu
plāna noteikumiem, un īsteno tādu ieguldījumu
politiku, kas vērsta uz ieguldījumu plāna
dalībnieku valsts fondēto pensiju shēmas
līdzekļu pieaugumu.

Visi 2.pensiju līmeņa dalībnieki.

Finanšu tirgos ienesīgums un risks tradicionāli
iet kopā. Lai sasniegtu augstāku ienesīgumu,
vairumā gadījumu ir jāuzņemas augstāks
risks. Taču sekmīgi šo risku pārvaldot, ir
iespējams panākt, ka īstermiņa svārstības
izlīdzinās un ilgākā laika periodā uzņemtais
risks samazinās, kamēr ienesīgums pieaug.
Valsts fondēto pensiju shēmas gadījumā visus
ar ieguldījumiem saistītos riskus uzņemas
ieguldījumu plānu dalībnieki, līdz ar to
paaugstinot
limitus
augstāka
riska
ieguldījumiem, jāizvērtē papildu riski, kas
rodas, un jāievieš papildu risku samazināšanas
mehānismi dalībnieku interešu aizsardzībai.
Grozījumi
likumā
paredz
pakāpenisku
komisijas
maksas
patstāvīgās
daļas
samazināšanu, sākot ar 2018.gadu, vienlaikus
pārskatot mainīgās likmes aprēķināšanas
kārtību,
akciju
īpatsvara
palielināšanu
ieguldījumu plānos līdz 75%, ieguldījumu
alternatīvajos ieguldījumu fondos palielināšanu
līdz 15% un citus grozījumus, kas nodrošinās
pensiju plānu dalībnieku intereses un
efektīvāku valsts fondēto pensiju shēmas
ieguldījumu politiku.
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Dokumenta izstrādes laiks un
plānotā virzība
Dokumenti

Plānots uzsaukt Valsts sekretāru sanāksmē līdz
2017.gada 31.augustam.
likumprojekts
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Sabiedrības pārstāvju iespējas
līdzdarboties
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Pieteikšanās līdzdarbībai

10. Cita informācija
11. Atbildīgā amatpersona

Sabiedrībai ir tiesības līdzdarboties grozījumu
projekta izstrādē elektroniski, telefoniski vai
klātienē.
Savu viedokli sabiedrības pārstāvji aicināti
izteikt elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi
Dace.Trusinska@lm.gov.lv, vai pa pastu
Labklājības ministrijai – Skolas iela 28, Rīga,
LV-1331 ar norādi „Sociālās apdrošināšanas
departamentam” līdz 2017.gada 29.jūlijam.
Nav
Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas
departamenta vecākā eksperte Dace Trušinska
(Dace.Trusinska@lm.gov.lv, tālr. 67021553).

