
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PIRMSPENSIJAS CILVĒKI 

Elita Priedniece un Videga Strautniece   2021 

FINANSIĀLĀ   PIETIEKAMĪBA 

VESELĪBA 

NODARBINĀTĪBA 

JAUNĀKĀS TEHNOLĢIJAS 

AKTIVITĀTES 

INFORMĀCIJAS PĀRNESE 

Nespēja nodrošināt 

pamatvajadzības 

Vecuma diskriminācija 

Invaliditāte, 

garīgā atpalicība, 

alkoholisms 

Gadījuma darbi vai sezonālie 

Komunikācija ar līdzcilvēkiem 

Kultūras pasākumu 

apmeklējumi 

Zināšanu nodošana jaunajiem 

Mazāku darba slodzi 

Bailes par finansiālo 

nepietiekamību 

Saskarsmes problēmas 

Nespēja prognozēt nākotni  dēļ neparedzamajiem un ātri 

mainīgajiem likumiem un to  grozījumiem par pensiju, 

NĪN, nodokļiem, komunālajiem maksājumiem u.c. 

Zināšanu trūkums 

par dabīgo imunitāti 

Zems izglītības līmenis 

VIEDUMS 

Bail no pārmaiņām 

Mobilitātes problēmas 

Zemi ienākumi, zemas algas 

Psihiskās saslimšanas, 

stress, depresijas, 

vientulība 

Motivācijas trūkums, 

neticība 

Trūkst kopības sajūtas 

Sociālā atstumtība 
Iesīkstējuši uzskati, stereotipi 

Informācijas trūkums kā apzināta kaitniecība 

no valsts puses par katra (it īpaši pensijas un 

pirmspensijas) iedzīvotāja tiesībām, 

iespējamiem atvieglojumiem un citām dzīves 

uzlabošanas iespējām 

Vientulība 
Emocionālā labklājība 

Pārtikas un medikamentu 

augstās cenas 

Bailes no vārdu realizācijas – 

 TU DZĪVOJI PAVISAM CITĀ VALSTĪ 

! 

Pensijas vecuma 

paaugstināšana  
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1. Labklājības ministrija 

2. Ekonomikas ministrija 

3. Izglītības un zinātnes ministrija 

4. Finanšu ministrija 

5. Pašvaldību savienība 

6. LBAS – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 

7. Latvijas cilvēktiesību centrs 

8. Latvijas cilvēktiesību institūts 

9. LR Tiesībsargu birojs 

10.Sabiedrības integrāciju fonds 

11.Biedrība „Latvijas sarkanais krusts” 

12.Latvijas Juristu apvienība 

13.Psiholoģiskā un sociālā atbalsta centrs 

14. Iniciatīva Mana balss” 

 

15.Pensionāru/senioru biedrības, alianse 

16.NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra 

17.LDDK – Latvijas darba devēju konfederācija 

18.Aptieku alianse 

19.Darba inspekcija 

20.VID – valsts ieņēmumu dienests 

21.Sociālais dienests 

22.Bibliotēkas 

23.Karjeras konsultanti 

24.Psihologi 

25.Kultūras organizācijas – gan biedrības, gan neformālas, gan 

pašvaldību 

26.ZRKAC, Resursu centrs u.c. 

27.Neformālās – filozofu, dziļdomātāju grupas arī tie, kas ir soc 

tīklos 

 

IESAISTĪTĀS ORGANIZĀCIJAS 

 

 Lielākā un sāpīgākā tēma valdībai būtu vispārējais  nodokļu samazinājums šai vecuma grupai atbilstoši 

ienākumiem un sociālajam dzīves līmenim. Nepievienojot pie tiem, kuri ir jau sociālā dienesta uzraudzībā, 

bet izveidot jaunu aizsargājamu sociālo grupu. Tai pašā laikā neuzliekot lielo nodokļu slogu jaunāka 

gājuma cilvēkiem. 

 Plaši pieejamā informētība par cilvēka tiesībām, iespējamiem atvieglojumiem un citām dzīves uzlabošanas 

iespējām. 

 Attīstīt vietējo ražošanu un piebremzēt ārvalstu importu, protams tur jau aizietu arī starptautiskā līmenī. 

 

Protams tas ir globāli... bet patiesībā tā jau ir tā visu nelaimju sakne no kuras ir visas šīs 

pārējās problēmas. 


