Pensionāra apliecības izsniegšanas
kārtības maiņa
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jāiesniedz Ministru kabinetā informatīvais
ziņojums par iespēju personām pieprasīt izdienas
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ESOŠĀ SITUĀCIJA










Pensionāra apliecību izsniedz bez derīguma termiņa
ierobežojuma un bez maksas vecuma un visiem
izdienas pensiju saņēmējiem
Pensionāra apliecību izsniedz jebkura VSAA nodaļa,
pēc lēmuma pieņemšanas par pensijas piešķiršanu
Pensionāra apliecības saņemšanai pensionāram pašam
jāiesniedz sava fotogrāfija
Pensionāra apliecību izsniedz vai nosūta klientam pa
pastu ierakstītā vēstulē
Lietotas tiek gan vecā parauga ( līdz 2006.gada 1.
aprīlim izsniegtās ), gan jaunā parauga pensionāra
apliecības
Pensionāra apliecības ir numurētas un to izsniegšanu
reģistrē un kontrolē VSAA

Atšķirības pensiju apliecībās




Pensionāra apliecība un izdienas
pensionāra apliecība atšķiras ar
nosaukumu un izmēriem
Iekšlietu ministrijas pensionāriem
papildus tiek norādīta dienesta pakāpe

Vecuma pensijas saņēmēja apliecība
















Pensionāra apliecības garums ir 90 mm,
platums – 60 mm



Pensionāra apliecības priekšpusē
(aversā) ir šāda informācija:
Dokumenta nosaukums – “Pensionāra
apliecība”
Apliecības septiņzīmju kārtas numurs
Personas vārds, uzvārds
Personas kods
Personas fotogrāfija 3x4 cm
Pensionāra apliecības aizsardzībai uz
fotogrāfijas kreisā apakšējā stūra
uzlīmēta apaļa hologramma

Pensionāra apliecības otrā pusē
(reversā) ir šāda informācija:
Apliecības izsniedzējs – ”Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūra”
Apliecības izsniegšanas datums
Apliecības derīguma termiņš –
“beztermiņa”
Pensionāra apliecības aizsardzībai
kreisajā apakšējā stūrī ir karstspiedes
tehnikā iestrādāta kvadrāta formas
hologramma
Pensionāra apliecību aizpilda
rakstveidā VSAA nodaļas darbinieks
un tā tiek laminēta

IZDIENAS PENSIJAS SAŅĒMĒJA APLIECĪBA

















Izdienas pensijas saņēmēja apliecības garums ir
85,47–85,72 mm, platums – 53,92–54,03 mm



Izdienas pensijas saņēmēja apliecības
priekšpusē (aversā) ir šāda informācija:
Dokumenta nosaukums – “Izdienas pensijas
saņēmēja apliecība”
Apliecības septiņzīmju kārtas numurs
Personas vārds, uzvārds
Personas kods
Personas fotogrāfija 3x4 cm
Izdienas pensijas saņēmēja apliecības
aizsardzībai uz fotogrāfijas kreisā apakšējā stūra
uzlīmēta apaļa hologramma
Izdienas pensijas saņēmēja apliecības otrā pusē
(reversā) ir šāda informācija:
Apliecības izsniedzējs – ”Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra”
Iekšlietu iestāžu darbinieka dienesta pakāpe
atvaļināšanas dienā. Ierakstu par iekšlietu
iestāžu darbinieka dienesta pakāpi apliecībā
izdara, pamatojoties uz izdienas pensijas lietā
esošo informāciju, ko sniegusi iestāde, kura
atvaļinājusi personu
Apliecības izsniegšanas datums
Apliecības derīguma termiņš – datums, kurā
persona sasniedz vecuma pensijas piešķiršanai
nepieciešamo vecumu
Izdienas pensijas saņēmēja apliecības
aizsardzībai kreisajā apakšējā stūrī ir
karstspiedes tehnikā iestrādāta kvadrāta formas
hologramma
Izdienas pensijas saņēmēja apliecību aizpilda
rakstveidā VSAA nodaļas darbinieks un tā tiek
laminēta

Statistika
Laika periodā no 2013 gada janvāra līdz jūlijam ieskaitot
 pieņemti 10290 lēmumi par vecuma pensijas piešķiršanu
 izsniegtas 9913 pensionāra apliecības (ne visi vecuma
pensionāri izsaka vēlmi saņemt pensionāra apliecību)
Laika periodā no 2013 gada marta (kad VSAA sāka izsniegt jaunā
parauga apliecības izdienas pensijas saņēmējiem) līdz jūlijam
ieskaitot
 pieņemti 904 lēmumi par izdienas pensijas piešķiršanu
 izsniegtas 902 izdienas pensijas saņēmēja apliecības


VSAA rīcībā nav statistikas, cik bieži pensionāra apliecības tiek
pieprasītas atkārtoti, bet šis skaits attiecībā pret kopā
izsniegtām apliecībām ir ļoti neliels

Izmaksas
Esošās pensionāru un izdienas pensijas saņēmēju
apliecību izsniegšanas izmaksas
 Vienas

apliecības izgatavošanas un izsniegšanas izmaksas ar
PVN~ 0.08 Ls
kopējās izmaksas gadā ~1 600 Ls

Veicot izmaiņas izgatavošanas un izsniegšanas
procesā, pēc Valsts darba ekspertīzes ārstu
komisijas prakses invaliditātes apliecību izgatavošanā
(izmantojot programmatūru un fototehniku)
Sākotnējie

ieguldījumi aparatūras iegādei un jauna
tehnoloģiskā procesa ieviešanai ar PVN~ 464 000 Lati
Turpmāk izmaksas gadā ar PVN~33 050 Lati

Pensionāra apliecības pielietojums
Atlaides sabiedriskajā transportā
 Atlaides muzejos
 Atlaides ekskursijām
 Atlaides iegādājoties preces vai
pakalpojumus
 Atlaides medicīnas pakalpojumiem
 Atlaides kultūras pasākumos


Atklātie jautājumi
Vai saglabāt pensionāru apliecības
( EIROPAS prakse- Senioru definētais vecums
attiecīgajā valstī)?
 Vai ir lietderīgi mainīt pansionāru apliecību
sagatavošanas tehnoloģisko procesu?
 Vai lietderīgi apliecības izsniegšanai ieviest
jaunu pakalpojuma pieprasīšanas kanāluelektroniski?
 Vai vienveidot vecuma pensionāra apliecību un
izdienas pensijas saņēmēja apliecību saturu un
izmērus?


VSAA viedoklis
Atstāt spēkā esošo apliecību izsniegšanas kārtību, jo:
 Administratīvās izmaksas ir nesamērīgi lielas
attiecībā pret ieguvumu sabiedrībai
 Lai iesniegtu pensionāra apliecības pieprasījumu
elektroniski, pensionāram nepieciešams tehniskais
aprīkojums (dators, skeneris, elektroniskais
paraksts)
 Nav garantijas, ka pašrocīgi skenēta fotogrāfija būs
vajadzīgajā kvalitātē

