Valsts budžeta izpilde 2019.gada pirmajā pusē
Valsts pamatbudžeta izdevumi

galvenokārt saistīts ar izdevumu pieaugumu mērķdotācijām pašvaldībām –
pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI) saistībā ar to, ka no 2018.gada
1.septembra palielināta pedagogu minimālā darba algas likme no 680 eiro līdz
710 eiro.

Valsts pamatbudžeta izdevumi 2019.gada pirmajā pusē bija 3 141,7 milj.
eiro, kas ir par 231,5 milj. eiro jeb 8,0% vairāk nekā 2018.gada atbilstošajā
periodā, tai skaitā izdevumi valsts pamatfunkciju nodrošināšanai bija 2 603,6 milj.
eiro, kas ir par 168,7 milj. eiro jeb 6,9% vairāk nekā 2018.gada atbilstošajā
periodā, un izdevumi Eiropas Savienības (ES) politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu
īstenošanai 538,1 milj. eiro, kas ir par 62,8 milj. eiro jeb 13,2% vairāk nekā
2018.gada atbilstošajā periodā.

Valsts pamatbudžeta izdevumu analīze budžeta resoru sadalījumā*,
izpilde % pret budžeta izdevumu precizēto plānu
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Savukārt zemākā valsts pamatbudžeta izdevumu izpilde bija Zemkopības
ministrijai, kas izdevumus veica 33,5% no precizētā valsts pamatbudžeta
izdevumu plāna saistībā ar to, ka plānotie izdevumi ES politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un
pasākumu īstenošanai atkarīga no iesniegtajiem un no administrētajiem
pieteikumiem, kā arī avansa pieprasījumiem, tai skaitā Eiropas Lauksaimniecības
garantiju fonda gadījumā plānotā atbalsta pieteikumu apmaksas lauksaimniekiem
lielākoties plānotas gada otrajā pusē.
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Ņemot vērā, ka 2019.gada pirmajā pusē valsts pamatbudžeta ieņēmumi bija
lielāki nekā izdevumi, valsts pamatbudžetā veidojās finansiālais pārpalikums
411,9 milj. eiro apmērā.

Tāpat zemākā valsts pamatbudžeta izdevumu izpilde bija arī Pārresoru
koordinācijas centram, kas izdevumus veica 33,6% no precizētā valsts
pamatbudžeta izdevumu plāna, jo netika veikts ārpakalpojuma iepirkums
konkurētspējas novērtējumam.
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Lielākā daļa valsts pamatbudžeta izdevumu 2019.gada pirmajā pusē tika
veikti izdevumu funkcijā “Vispārējie valdības dienesti” (24,6%) un “Veselība”
(16,6%), savukārt mazākie izdevumi tika veikti izdevumu funkcijā “Teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana” (0,2%) un izdevumu funkcijā “Vides aizsardzība”
(0,7%).
Valsts pamatbudžeta izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām (bruto) % no izdevumiem kopā

Dec

Valsts pamatbudžetā saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2019.gadam”
2019.gadā tika plānots finansiālais deficīts 438,3 milj. eiro apmērā.
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2019.gada pirmajā pusē valsts pamatbudžetā budžeta resori veica
izdevumus 46,0% apmērā no precizētā valsts pamatbudžeta izdevumu plāna.
Savukārt 2018.gada pirmajā pusē vidēji tika veikti izdevumi 44,6% apmērā no
precizētā valsts pamatbudžeta izdevumu plāna.

Ekonomiskā
darbība; 14,2%
Izglītība; 13,6%

Augstākā valsts pamatbudžeta izdevumu izpilde bija Centrālajai vēlēšanu
komisijai, kas izdevumus veica 89,6% apmērā no precizētā valsts pamatbudžeta
izdevumu plāna, kas galvenokārt saistīts ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu
organizēšanu 2019.gada 25.maijā. Tāpat augsta valsts pamatbudžeta izdevumu
izpilde bija budžeta resoram “62. Mērķdotācijas pašvaldībām”, kas izdevumus
veica 61,7% apmērā no precizētā valsts pamatbudžeta izdevumu plāna, kas
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* tai skaitā procentu izdevumi 155,9 milj. eiro un maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 165,0 milj. eiro
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Valsts budžeta izpilde 2019.gada pirmajā pusē
2019.gada pirmajā pusē valsts pamatbudžeta izdevumos atbilstoši
funkcionālajām kategorijām, salīdzinot ar 2018.gada atbilstošo periodu, veidojās
būtisks pieaugums izdevumu funkcijai „Vispārējie valdības dienesti” (156,4 milj.
eiro jeb 25,5%), kas galvenokārt saistīts ar veiktajiem avansa maksājumiem un
atmaksām Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda līdzfinansēto
projektu īstenotājiem, Latvijas iemaksu Eiropas Kopienas budžetā apjoma
palielinājumu un izdevumu pieaugumu dotācijai pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fondam.

Izdevumi (bruto) pamatfunkciju īstenošanai atbilstoši
ekonomiskajai klasifikācijai, % no izdevumiem kopā

Preces un
pakalpojumi; 11,3%

Sociālie pabalsti;
7,9%

Būtisks izdevumu pieaugums bija arī izdevumu funkcijai “Sabiedriskā kārtība
un drošība” (39,3 milj. eiro jeb 15,4%), kas galvenokārt saistīts ar izdienas
pabalstu izmaksu iekšlietu un tieslietu resora amatpersonām ar speciālajām
dienesta pakāpēm.

Lielākā daļa izdevumu pamatfunkciju īstenošanai 2019.gada pirmajā pusē
tika veikti ekonomiskās klasifikācijas kodā – subsīdijas un dotācijas (22,7%) un
uzturēšanās izdevumu transferti (21,5%), savukārt vismazākā daļa izdevumu
pamatfunkciju īstenošanai tika veikti kapitālajiem izdevumiem (3,9%).
Izdevumos atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai pamatfunkciju īstenošanai
izdevumu pieaugums 2019.gada pirmajā pusē bija atlīdzībai, kas, salīdzinot ar
2018.gada atbilstošo periodu, palielinājās par 59,5 milj. eiro jeb 12,9%. Izdevumu
pieaugums galvenokārt skaidrojams ar:
 izdienas pabalstu izmaksu iekšlietu un tieslietu resora amatpersonām ar
speciālajām dienesta pakāpēm;
 Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS) dienošo karavīru skaita pieaugumu
un izmaiņām speciālo piemaksu izmaksu kārtībā;
 papildu piešķirto finansējumu ārstniecības personu atalgojuma
palielināšanai.

Valsts pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām*,
milj. eiro un % izmaiņas pret iepriekšējo gadu
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Savukārt izdevumi precēm un pakalpojumiem 2019.gada pirmajā pusē,
salīdzinot ar 2018.gada atbilstošo periodu, samazinājās par 9,0 milj. eiro jeb
3,0%. Izdevumu samazinājums galvenokārt skaidrojams ar grozījumiem
ekonomiskās klasifikācijas kodos saistībā ar speciālā militārā inventāra uzskaiti
NBS vajadzībām.
Procentu izdevumi 2019.gada pirmajā pusē, salīdzinot ar 2018.gada
atbilstošo periodu, samazinājās par 6,0 milj. eiro jeb 3,7%, ko galvenokārt noteica
mazāki procentu maksājumi par uzņemtajām ārējā parāda saistībām un par
iegādātajiem vērtspapīriem naudas līdzekļu vadības ietvaros.

Samazinājums bija arī izdevumu funkcijai “Vides aizsardzība” (0,9 milj. eiro
jeb 3,8%), jo VSIA ”Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
deleģējuma līguma izpildes ietvaros saistībā ar izskatāmajām atskaitēm notikusi
veicamo maksājumu plāna novirze.

Izdevumi (bruto) pamatfunkciju īstenošanai atbilstoši
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Savukārt izdevumu samazinājums 2019.gada pirmajā pusē, salīdzinot ar
2018.gada atbilstošo periodu, bija izdevumu funkcijai “Ekonomiskā darbība”
(80,4 milj. eiro jeb 15,3%), kas galvenokārt skaidrojams ar izdevumu
samazinājumu elektroenerģijas lietotāju atbalstam, jo pārskata periodā nebija
jāmaksā iepriekš plānotā dotācija A/S “Enerģijas publiskais tirgotājs” par obligāto
iepirkumu.
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Pieaugums bija arī izdevumu funkcijai “Veselība” (63,7 milj. eiro jeb 13,9%),
kas galvenokārt saistīts ar papildus finansējuma piešķiršanu veselības aprūpes
sistēmas reformas īstenošanai – neatliekamās medicīniskās palīdzības
nodrošināšanai stacionārās ārstniecības iestādēs, kā arī ambulatorās un
plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai.
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2019.gada pirmajā pusē valsts pamatbudžeta izdevumi pamatfunkciju
īstenošanai bija 2 603,6 milj eiro, savukārt izdevumi ES politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un
pasākumu īstenošanai bija 538,1 milj. eiro.
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Valsts pamatbudžeta izdevumi pamatfunkciju īstenošanai 2019.gada pirmajā
pusē bija 2 603,6 milj. eiro, kas ir par 168,7 milj. eiro jeb 6,9% vairāk nekā
2018.gada atbilstošajā periodā.
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2019.gada pirmajā pusē, salīdzinot ar 2018.gada atbilstošo periodu,
izdevumi subsīdijām un dotācijām samazinājās par 17,9 milj. eiro jeb 2,9%.
Izdevumu samazinājums galvenokārt skaidrojams ar to, ka pārskata periodā
nebija jāmaksā iepriekš plānotā dotācija A/S “Enerģijas publiskais tirgotājs” par
obligāto iepirkumu elektroenerģijas lietotāju atbalstam.
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Valsts budžeta izpilde 2019.gada pirmajā pusē
Izdevumi sociālajiem pabalstiem 2019.gada pirmajā pusē, salīdzinot ar
2018.gada atbilstošo periodu, pieauga par 7,3 milj. eiro jeb 3,7%, kas galvenokārt
skaidrojams ar izdevumu pieaugumu:
 Labklājības ministrijai saistībā ar izmaiņām valsts sociālo pabalstu apmērā
un sociālo pabalstu saņēmēju skaitā vidēji mēnesī, kā arī ar pieaugumu
izdienas pensiju apmērā un to saņēmēju skaitā vidēji mēnesī;


2019.gada pirmajā pusē tika veikti ekonomiskās klasifikācijas kodā – subsīdijas
un dotācijas (45,7%) un kapitālie izdevumi (35,2%), savukārt mazākā daļa
izdevumu – sociālajiem pabalstiem (0,1%) un kārtējiem maksājumiem ES
budžetā un starptautiskajai sadarbībai (1,0%).
Izdevumos atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai ES politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un
pasākumu īstenošanai 2019.gada pirmajā pusē, salīdzinot ar 2018.gada
atbilstošo periodu, palielinājās:
 atlīdzībai par 1,2 milj. eiro jeb 4,9%;
 subsīdijām un dotācijām par 9,6 milj. eiro jeb 4,1%;
 kārtējiem maksājumiem ES budžetā un starptautiskajai sadarbībai par
1,9 milj. eiro jeb 57,6%;
 uzturēšanas izdevumu transfertiem par 6,9 milj. eiro jeb 20,3%;
 kapitālajiem izdevumiem par 46,0 milj. eiro jeb 32,1%;
Izdevumu palielinājums galvenokārt skaidrojams ar aktīvu 2014.-2020.gada
ES fondu plānošanas perioda projektu un pasākumu īstenošanu.

Uzturlīdzekļu garantiju fondam valsts garantēto uzturlīdzekļu nodrošināšanai
saistībā ar to, ka ir palielinājies ar uzturlīdzekļiem nodrošināto nepilngadīgo
bērnu skaits un valsts garantēto uzturlīdzekļu apmērs sakarā ar minimālās
mēneša darba algas palielināšanu 2018.gadā.

Savukārt izdevumi kārtējiem maksājumiem ES budžetā un
starptautiskajai sadarbībai 2019.gada pirmajā pusē, salīdzinot ar 2018.gada
atbilstošo periodu, palielinājās par 49,5 milj. eiro jeb 38,6%, kas galvenokārt
skaidrojams ar Eiropas Komisijas pieprasījumu dalībvalstīm ES budžetā iemaksāt
aptuveni 30% no visam 2019.gadam paredzētā iemaksu apjoma.
Uzturēšanas izdevumu transferti 2019.gada pirmajā pusē, salīdzinot ar
2018.gada atbilstošo periodu, palielinājās par 62,7 milj. eiro jeb 12,6%. Izdevumu
palielinājums galvenokārt skaidrojams ar:
 nodokļu reformas ietekmes uz pašvaldību budžetiem kompensēšanai
pašvaldībām 2019.gada 6 mēnešos piešķirta speciālā dotācija;
 izdevumu pieaugumu mērķdotācijām pašvaldībām – pašvaldību izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai un VSAOI saistībā ar to, ka no 2018.gada
1.septembra palielināta pedagogu minimālā darba algas likme no 680 eiro
līdz 710 eiro.

Izdevumi (bruto) ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai
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Izdevumu palielinājums bija kapitālajiem izdevumiem, kas 2019.gada
pirmajā pusē, salīdzinot ar 2018.gada atbilstošo periodu, palielinājās par 22,5
milj. eiro jeb 28,1%. Izdevumu palielinājums galvenokārt skaidrojams ar:
 grozījumiem ekonomiskās klasifikācijas kodos saistībā ar speciālā militārā
inventāra uzskaiti NBS, centralizēto iepirkumu nodrošināšanu NBS spēju
attīstības plānu ietvaros, būvniecības un remontdarbu apjoma pieaugumu,
tai skaitā noliktavu un kazarmu būvniecība NBS karavīru un NATO kaujas
grupas karavīru sadzīves apstākļu uzlabošanai;
 valsts autoceļu uzturēšanu un atjaunošanu.
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Valsts pamatbudžeta izdevumi ES politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un
pasākumu īstenošanai

Salīdzinot ar 2018.gada pirmo pusi, 2019.gada pirmajā pusē izdevumi
precēm un pakalpojumiem samazinājās par 2,3 milj. eiro jeb 7,1%. Izdevumu
samazinājums galvenokārt skaidrojams ar izdevumu samazinājumu pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošanai aizsardzības nozarē.
Tāpat izdevumu samazinājumu Valsts kancelejai ESF projektu īstenošanai
saistībā ar izmaiņām pasākumu izdevumos un izpildes termiņos.

Valsts pamatbudžeta izdevumi ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai
2019.gada pirmajā pusē bija 538,1 milj. eiro, kas ir par 62,8 milj. eiro jeb 13,2%
vairāk nekā 2018.gada atbilstošajā periodā.

2019.gada pirmajā pusē, salīdzinot ar 2018.gada atbilstošo periodu,
izdevumi sociālajiem pabalstiem samazinājās par 0,4 milj. eiro jeb 36,4%, kas
galvenokārt saistīts ar izdevumu samazinājumu Izglītības un zinātnes ministrijai
attiecīgā ESF projekta īstenošanai.

Izdevumi (bruto) ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai
atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai,

Valsts speciālais budžets
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi 2019.gada
pirmajā pusē veidoja 1 454,3 milj. eiro, kas, salīdzinot ar 2018.gada atbilstošo
periodu, ir par 147,6 milj. eiro jeb 11,3% vairāk, savukārt izdevumi bija
1 316,2 milj. eiro, kas ir par 64,2 milj. eiro jeb 5,1% vairāk.

% no izdevumiem kopā

Maksājumi ES un starptautiskā
sadarbība; 1,0%

Uzturēšanas izdevumu transferti; 7,6%

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais
budžets kopā*, milj. eiro

Sociālie pabalsti; 0,1%

Kapitālie izdevumi;
35,2%

2017.gada
pirmā puse

1 600

1 454,3
1 400
1 200

1 306,7
1 188,2 1 200,9

1 252,0

1 316,2

2018.gada
pirmā puse

150

138,1

120
1 000

Subsīdijas un
dotācijas; 45,7%

83,4

90

800
600

54,7

60

Atlīdzība; 4,8%

400

30

200

Preces un pakalpojumi; 5,6%

0

2017.gada
pirmā puse

Lielākā daļa izdevumu ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai

2018.gada
pirmā puse
Ieņēmumi
Izdevumi

2019.gada
pirmā puse

* izslēdzot savstarpējos valsts sociālā budžeta transfertus

3

67,4

0

-30

2019.gada
pirmā puse

- 12,7
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Valsts budžeta izpilde 2019.gada pirmajā pusē
2019.gada pirmajā pusē, salīdzinot ar 2018.gada atbilstošo periodu, valsts
sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumu pieaugumu galvenokārt
ietekmēja pensiju vidējo apmēru mēnesī palielināšanās saistībā ar veikto pensiju
indeksāciju 2018.gada oktobrī un piemaksas pie vecuma pensijām par vienu
apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim,
palielināšanu personām, kurām pensija piešķirta līdz 1996.gada 31.decembrim,
atbilstoši izmaiņām likumā “Par valsts pensijām”, kā arī pabalstu/atlīdzību vidējo
apmēru mēnesī un saņēmēju skaita palielināšanās.

Savukārt invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā
izdevumi palielinājās par 18,7 milj. eiro jeb 7,6 procentiem. Izdevumi
palielinājušies galvenokārt slimības pabalsta izmaksai par 15,2 milj. eiro jeb
17,9% saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita palielināšanos par 1 646 personām
vidēji mēnesī jeb 7,5% un pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par
62,13 eiro jeb 9,7%, vecāku pabalsta izmaksai par 2,2 milj. eiro jeb 4,3% saistībā
ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 35,24 eiro jeb 9,6%,
invaliditātes pensijas izmaksai par 0,5 milj. eiro jeb 0,7% saistībā ar pensijas
vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 0,13 eiro jeb 0,1% un pensijas
saņēmēju skaita palielināšanos par 427 personām vidēji mēnesī jeb 0,6%, kā arī
maternitātes pabalsta izmaksai par 0,8 milj. eiro jeb 3,1% saistībā ar pabalsta
vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 195,95 eiro jeb 8,4 procentiem.

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta
finansiālā bilance (bruto) uzkrājošās vērtībās, milj. eiro
220

138,1

140

48,5

36,4

30,1

50,5

49,3

54,7

20

178,3
113,8

124,1
97,2

60

162,6

148,8

98,8

100

-20

2019.gada pirmajā pusē nodarbinātības speciālajā budžetā izdevumi,
salīdzinot ar 2018.gada atbilstošo periodu, palielinājās par 5,7 milj. eiro jeb 9,1%,
ko galvenokārt ietekmēja bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaita palielināšanās
par 205 personām vidēji mēnesī jeb 0,6% un pabalsta vidējā apmēra mēnesī
palielināšanās par 28,31 eiro jeb 9,4%, kā arī iemaksas valsts pensiju
apdrošināšanai palielināšanās par 6,26 eiro vidēji mēnesī jeb 10,3% un personu,
par kurām veicamas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai, skaita
palielināšanās par 40 personām vidēji mēnesī jeb 0,1 procentu.
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Darba negadījumu speciālajā budžetā izdevumi 2019.gada pirmajā pusē,
salīdzinot ar 2018.gada atbilstošo periodu, pieauga par 3,1 milj. eiro jeb 14,6%,
ko galvenokārt ietekmēja atlīdzības par darbspēju zaudējumu vidējā apmēra
mēnesī palielināšanās par 9,05 eiro jeb 2,9% un atlīdzības saņēmēju skaita
palielināšanās par 940 personām vidēji mēnesī jeb 10,2 procentiem.
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Savukārt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) speciālajā
budžetā izdevumi 2019.gada pirmajā pusē, salīdzinot ar 2018.gada atbilstošo
periodu, samazinājās par 0,3 milj. eiro jeb 3,4 procentiem.

2019.gada pirmajā pusē valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta
ieņēmumi pārsniedza izdevumus, veidojot valsts sociālās apdrošināšanas
budžetā finansiālo pārpalikumu 138,1 milj. eiro apmērā. Saskaņā ar likumu “Par
valsts budžetu 2019.gadam” valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā
2019.gadā tika plānots finansiālais pārpalikums 223,8 milj. eiro apmērā.

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais
budžets sadalījumā pa izdevumu veidiem*,

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets kopā*,

% no sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumiem kopā
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2019.gada pirmā puse

Vislielāko izdevumu daļu 2019.gada pirmajā pusē valsts sociālās
apdrošināšanas speciālajā budžetā veidoja valsts pensiju speciālais budžets
951,4 milj. eiro jeb 72,3% un otru lielāko daļu veidoja invaliditātes, maternitātes un
slimības speciālais budžets 263,8 milj. eiro jeb 20,0 procentus. Nodarbinātības
speciālais budžets veidoja 68,1 milj. eiro jeb 5,2%, savukārt darba negadījumu
speciālais budžets – 24,3 milj. eiro jeb 1,8 procentus. Vismazāko izdevumu daļu
8,6 milj. eiro jeb 0,7% veidoja VSAA izdevumi, kas paredzēti, lai nodrošinātu
sociālās apdrošināšanas budžeta administrēšanu, reģistrētu sociāli apdrošinātās
personas un viņu iemaksas sociāli apdrošinātās personas kontos, kā arī lai sniegtu
iedzīvotājiem sociālās apdrošināšanas pakalpojumus un individuālas konsultācijas
par sociālās apdrošināšanas un sociālās palīdzības pakalpojumiem.

* izslēdzot savstarpējos valsts sociālā budžeta transfertus

2019.gada pirmajā pusē, salīdzinot ar 2018.gada atbilstošo periodu, valsts
pensiju speciālajā budžetā izdevumi palielinājušies par 37,0 milj. eiro jeb 4,0%,
kas galvenokārt saistīts ar veikto pensiju indeksāciju 2018.gada oktobrī un
piemaksas pie vecuma pensijām par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas
uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, palielināšanu personām, kurām vecuma
pensija piešķirta līdz 1996.gada 31.decembrim, kā rezultātā izraisot vecuma
pensijas apmēra palielināšanos par 16,12 eiro vidēji mēnesī jeb 4,9%, pensijas
apgādnieka zaudējuma gadījumā apmēra palielināšanos par 5,54 eiro vidēji
mēnesī jeb 3,1% un apbedīšanas pabalsta apmēra palielināšanos par 106,44 eiro
vidēji mēnesī jeb 21,7%, tai skaitā saistībā ar piemaksas pie pensijas par
apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, iekļaušanu
apbedīšanas pabalsta apmērā, ja šāda piemaksa bija piešķirta mirušajam
pensijas saņēmējam, atbilstoši izmaiņām likumā “Par valsts pensijām”.
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