
Sociālās iemaksas:

Vai tiešām naivi un vecmodīgi? 
Kā parādīt vērtību darbiniekam?



40 000+
mikro-

uzņēmumi

33 000+
autoratlīdzību 

saņēmēji

200 000+
aplokšņu algu 

saņēmēji

Ko tas nozīmē Latvijai?



Dzīve bez sociālās apdrošināšanas
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Minimālā pensija Latvijā ir 70,43 EUR.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts: 64,03 EUR. 



Finansiāls izmisums un nabadzība.

Vilšanās Latvijas valstī.

Neizdevīgi spēles noteikumi apzinīgiem 
uzņēmumiem.

Ko nozīmē –
masveidā nemaksāt sociālo?



Darbinieki skaita algu "uz rokas".

Par sociālo nodrošinājumu nepiedomā.

Tālo nākotni nejūt.

Vai izklausās pazīstami?



Kā parādīt vērtību darbiniekiem?



"Līdz pensijai tāpat nenodzīvošu."

"Nekādas pensijas nebūs."

"Ministri un ierēdņi tos nodokļus notērē, 
mums tāpat nekas nepaliks."

1. SOLIS: saproti mītus



2. SOLIS: tos spilgti uzrunā

"Pensijas nebūs: 
mīts vai realitāte?"



3. SOLIS: 

atspēko ar spilgtiem faktiem 
un stāstījumu



Vidējais pensionārs dzīvo 17 gadus



Vidējā pensija Latvijā: 304 EUR

Gribam: 700 EUR+



17 gadi x 700 EUR/mēn

=

143 000 EUR



300 000 EUR pēc 30 gadu inflācijas



Pats labākais scenārijs:

1. pensiju līmenis sedz 30 % no pēdējās algas.

T.i. pie algas 1000 EUR, pensija 300 EUR. 

1. pensiju 
līmenis

Avots: www.manapensija.lv oficiālais kalkulators



Pats labākais scenārijs:

2. pensiju līmenis sedz vēl 20 % no pēdējās algas.

T.i. pie algas 1000 EUR, 300 EUR (1.PL) + 200 EUR (2. PL)

1. pensiju 
līmenis

2. pensiju 
līmenis

Avots: www.manapensija.lv oficiālais kalkulators



Neveicot sociālās iemaksas:

Pensija segs ~0 % no pēdējās algas.

0%



Vai pats uzkrāsi 

200'000 – 300'000 EUR

jēdzīgām vecumdienām?



dzīve ir gara un līdzekļus vajag.

pensiju sistēmā krājas būtiskas summas.

ieguvums no iemaksu neveikšanas ir ilūzija.

Rezultāts? Darbinieki saprot, ka:

Darbinieks novērtē godprātīgu darba devēju.



Pensijas nebūs: mīts vai realitāte?

Cik ilgi dzīvosim?

Cik jākrāj pašiem?

Cik liela būs pensija?

Kā ieguldīt saprātīgi?



Uzaicini mūs uz semināru!

Raksti uz: info@indexo.lv!

Pensijas nebūs: mīts vai realitāte?



30+ Latvijas uzņēmēju radīts projekts

Mērķis: uzlabot Latvijas finanšu vidi



Mūsu vidū ir: 

Tele2, ELKO, SAF Tehnika, Rimi, Tukuma Piens, 
Ellex Klavins, Danske Bank, OP Bank, Callidus Capital,

Capitalia, Colliers, G4S

un citu uzņēmumu vadītāji, kā arī 
pieredzējuši finanšu eksperti



augstās ieguldīšanas izmaksas
un necaurspīdība 

Latvijas finanšu tirgū.

Mūsu sāpe:



fktk.lv (par Latviju, 2011–2016)
oecd.org (par citām OECD valstīm; jaunākais pētijums — 2013. gada dati)

Pirms INDEXO, maksājām augstākās
2. pensiju līmeņa komisijas Eiropā



Rezultāts? Ienesīgums zem inflācijas

Avoti (2016. g. 31. decembra dati):
LKA Pensiju fondu apskats Nr. 20 (vidējais 2. pensiju līmeņa ienesīgums kopš 2003. gada sākuma)
Centrālais Statistikas birojs (inflācija Jan 2003 – Dec 2016)



10 mēnešus pēc INDEXO parādīšanās:

5400 klientu uzticējuši 38 milj. EUR mūsu zemu 
izmaksu pensiju plānam.

Sabiedrībā aktīvas debates par pensijām. 

Tirgū aktivizējas konkurence.%
Valsts sāk ierobežot komisiju līmeni.

Tomēr vēl daudz darba priekšā!



Lielākais izaicinājums ir 
cilvēku vienaldzība.

Ar to jācīnās!



Latvijas finanšu vidi neviens cits nesakārtos. 
Tas jādara mums pašiem!

indexo.lv

info@indexo.lv


