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Noguldījumi
Termiņnoguldījumi (klasiskais depozīts). Termiņnoguldījumus, kas noguldīti uz noteiktu
laiku, var saņemt ar nopelnītiem procentiem, sākot ar depozīta līguma beigu datumu.
Pieteikums par noguldījuma izņemšanu parasti iesniedzams 10 dienas pirms noguldījuma
izņemšanas.1
Vēl pastāv strukturētais noguldījums. Tas ir termiņnoguldījuma paveids, kas sniedz iespēju
noguldīt naudu un vienlaikus pelnīt vairāk nekā ar klasiskajiem depozītiem, depozīta peļņa ir
atkarīga no tā kā mainās biržu indeksi, vērtspapīru vai valūtu kursi, kuriem tiek piesaistīta
depozīta peļņa.
Veicot noguldījumus jāņem vērā, ka, jo īsāks noguldījuma termiņš, jo zemāka mēneša un
gada procentu likme. Strukturētie noguldījumi ir riskantāki par klasiskajiem noguldījumiem,
bet krājkontiem ir viszemākā procentu likme. Komercbankas periodiski piedāvā izdevīgākus
depozītus, piemērām, Lieldienās vai Ziemassvētkos. Arī noguldījumiem caur internetbanku
parasti tiek piedāvātas paaugstinātas procentu likmes. Ir iespēja izvēlēties arī noguldījumus
ar procentu kapitalizāciju, jo šāds veids paredz procentu uzrēķināšanu gan uz pamatsummu,
gan uz nopelnītiem procentiem.
Noguldot naudu depozītā jāņem vērā, ka mūsdienās finanšu eksperti uzskata, ka Latvijā
noguldījumi ir veids tikai naudas pirktspējas saglabāšanai, nevis peļņas gūšanai, jo gada
procentu likme komercbanku depozītiem parasti nepārsniedz 2%. Latvijā juridisko un fizisko
personu ienākumi no noguldījumiem (no nopelnītiem procentiem) tiek aplikti ar nodokli
10% apmērā. Parasti šo summu iekasē depozīta izmaksas brīdi.
Noguldīt lielu naudas summu uzreiz ir grūti, bet nepieciešamo summu iespējams uzkrāt
pamazām. Džīna Čatskija grāmatā „Naudas grāmata sievietēm” iesaka uzkrājumiem novirzīt
noteiktu procentu apjomu no ikmēneša ienākumiem, piemēram, 5%. Saskaņā ar šo ieteikumu,
no katras saņemtās naudas summas jānogulda 5%, neatkarīgi, vai tā ir alga, dāvinājums,
stipendija, pabalsts, laimests vai jeb kas cits – no katriem simts eiro pieci eiro tiek novirzīti
uzkrājumam. Procentu apjomu katrs var izvēlēties pats, bet tam nevajadzētu būt mazākam par
3%, jo tad uzkrājums veidosies ļoti lēnām, tāpat tam nevajadzētu būt nesamērīgi augstam, lai
nesamazinātu ikdienas dzīves kvalitāti. Ja ik mēnesi izdodas uzkrāt 5% ienākumu, tad trīs
mēnešu „drošības spilvenu” var izveidot piecu gadu laikā. Ja ir iespējams uzkrāt 10% no
ikmēneša ienākumiem, tad - divu ar pusi gadu laikā. Svarīgi ir arī tas, kur naudas uzkrājumi
tiek veikti, jo tikai neliela daļa cilvēku ar savu gribasspēku spēj neiztērēt visu naudu, ja tā
viņiem ir viegli pieejama.2 Ja nauda tiek uzkrāta bankas krājkontā, bez maksas to
iespējams saņemt 7 dienas iepriekš par to rakstiski informējot banku. Tas samazina spontānu
naudas patēriņu un liek vēlreiz pārdomāt pirkuma nepieciešamību.
Noguldījumu ienesīguma aprēķināšanai tiek lietotas divas formulas:

N = s (1+in) – vienkāršo procentu metode
N = s (1+i)n – salikto procentu metode
Kur:
N – noguldījuma nākotnes ( gala) vērtība,
s – noguldījuma sākotnējā summa,
i - % likme periodā,
n – periodu skaits.
Piezīme: “i” un “n” jābūt vienā mērogā!
1
2

“Kredītiestāžu likums”, pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=37426 (skatīts 2014.gada 1.augustā)
Dž. Čatskija, Naudas grāmata sievietēm. – R. Atēna, 2009.
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Darba alga
No 2014.gada 1.janvāra Latvijā minimālā mēneša darba alga ir 320,00 EUR, bet
minimālā stundas tarifa likme ir 1,933 EUR.
Nepilngadīgām personām no 14 gadiem un tiem darbiniekiem, kuri ir pakļauti īpašam riskam,
minimālā stundas tarifa likme ir 2,209 EUR, jo viņiem saskaņā ar Darba likumu ir atļauts
strādāt tikai 7 stundas dienā un 35 stundas nedēļā.1
Sabiedrībā bieži tiek diskutēts par jautājumu, kāpēc Latvijā ir salīdzinoši zemāka darba
samaksa nekā tādās Eiropas Savienības valstīs kā Vācija, Beļģija, Austrija. Kā vienu no
iemesliem var minēt - zemāku darba ražīgumu. 2006.gadā Labklājības ministrijas veiktajā
pētījumā "Darba alga un to ietekmējošie faktori" tika atklāti faktori, kas ietekmē Latvijā
strādājošo algas:
- Izglītība. Darbinieki ar augstāko izglītību saņem par 24% augstākas algas nekā tie,
kam ir vidējā izglītība un par 80% lielāku algu nekā strādājošie ar pamata izglītību;
- Dzimums. Sievietes saņem par 21,5% zemāku darba samaksu nekā vīrieši;
- Vecums. Ienākumu maksimums Latvijā ir sasniegts 30 - 35 gadu vecumā;
- Latviešu valodas zināšanas (ne tautība!). Ja valsts valodas zināšanas strādājošajam
ir tikai vidējas, viņa darba alga ir par 10,5% mazāka;
- Darba attiecību ilgums. Darbiniekiem ar 20 gadu ilgu darba pieredzi alga ir vidēji par
26,1% lielāka nekā jaunam darbiniekam bez pieredzes;
- Darba laiks. Nepilnu darba laiku strādājošie pelna par 23,6% mazāk;
- Darba līguma veids. Strādājošie, kuriem darba līgums ir noslēgts uz noteiktu laiku,
saņem vidēji par 9% mazāk nekā pastāvīgās darba attiecībās esošie.2
Uz darba samaksu tiek attiecināti vairāki nodokļi. Tos var iedalīt atkarīgi no tā, kuram
tie jāsedz:
- Uz darba devēju attiecināmie nodokļi un nodevas;
- Uz darba ņēmēju attiecināmie nodokļi.
Latvijā uz darba devēja izdevumu daļu tiek attiecināts viens nodoklis - valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas. Ikdienā šo nodokli dēvē par „darba devēja nodokli”.
Uz darba devēju attiecas arī uzņēmējdarbības riska nodevas veikšana. Darba devējs
uzņēmējdarbības riska valsts nodevu maksā par katru darbinieku, ar kuru nodibinātas darba
tiesiskās attiecības – par pārskata mēnesi līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam.
Uz darbinieka izdevumu daļu darba samaksai tiek attiecināti divi nodokļi:
1) Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
2) Iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
Naudas summa, kas noteikta darba līgumā tiek saukta par Bruto algu (sarunvalodā - "alga uz
papīra"). Bruto algā netiek ietverts darba devēja nodoklis. No bruto algas summas apmēra
aprēķina nodokļus. Nominālā, jeb bruto darba alga ir pēc tarifiem, likmēm un saskaņā ar
līgumiem aprēķinātā darba alga pirms dažādu atskaitījumu izdarīšanas. Visi aprēķinātie
nodokļi tiek ieturēti no darbinieka algas. Darba devējs tos pārskaita atbilstošām valsts

1

27.08.2013 LR MK noteikumi Nr.665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi”, pieejams:
http://likumi.lv/doc.php?id=259405 (skatīts 2014.gada 1.augustā)
2
Labklājības ministrija. Pētījums „Darba algas un to ietekmējošie faktori”, pieejams:
http://www.lm.gov.lv/upload/darba_tirgus/darba_tirgus/petijumi/darba_algas_faktori.pdf (skatīts 2014.gada 1.augustā)
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Piemēri:

Darbinieks kā bruto algu saņem 400,00 EUR 2014.gadā.
- 23,59% darba devēja un 10,5% darba ņēmēja sociālais nodoklis;
- 24% iedzīvotāju ienākuma nodoklis;
- 75,00 EUR neapliekamais minimums;
- 165,00 EUR atvieglojums par apgādībā esošu personu;
- 0,36 EUR riska nodeva.
Darba devējs ir ierakstīts elektroniskā algas nodokļu grāmatiņā un tajā nav neviena apgādājamā.
- Darba ņēmēja sociālā nodokļa aprēķins: 400,00 x 0,105 = 42,00 EUR
- No cik lielas summas jāmaksā iedzīvotāja ienākumu nodoklis: 400,00 – 42,00 – 75, 00 =
283,00 EUR
- Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķins: 283,00 x 0,24 = 67,92 EUR
- Neto alga: 400,00 – 42,00 – 67,92 = 290,08 EUR
Darba devējs ir ierakstīts elektroniskā algas nodokļu grāmatiņā un tajā norādīti 2 apgādājamie.
- Darba ņēmēja sociālā nodokļa aprēķins: 400,00 x 0,105 = 42,00 EUR
- No cik lielas summas jāmaksā iedzīvotāja ienākumu nodoklis: 400,00 – 42,00 – 2 x 165,00 =
28,00 EUR
- Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķins: 28,00 x 0,24 = 6,72 EUR
- Neto alga: 400,00 – 42,00 – 6,72 = 351,28 EUR
Darba devējs nav ierakstīts elektroniskā algas nodokļu grāmatiņā:
- Darba ņēmēja sociālā nodokļa aprēķins: 400,00 x 0,105 = 42,00 EUR
- Iedzīvotāju ienākuma nodoklis jāmaksā no visas atlikušās summas: 400,00 – 42,00 = 358,00
EUR
- Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķins: 358,00 x 0,24 = 85,92 EUR
- Neto alga: 400,00 – 42,00 – 85,92 = 272,08 EUR
Darba devēja izmaksas visos norādītajos gadījumos būs vienādas:
- Darba devēja maksājamais sociālais nodoklis: 400,00 x 0,2359 = 94,36 EUR
- Darba devēja kopējās izmaksas ar riska nodevu: 400,00 + 94,36 + 0,36 = 494,72 EUR
Secinājums – ja darbavietā darbinieks strādā bez grāmatiņas un nepalielinoties bruto atalgojumam to
iesniedz, tad neto atalgojums ik mēnesi palielinās par 18,00 EUR (75,00 x 0,24), savukārt par katru
apgādībā esošu personu, darbinieka neto alga palielinās par 39,60 EUR (165,00 x 0,24).



Papildus informāciju var iegūt šajā interneta vietnē:
ALGU KALKULATORS http://www.vid.lv/lv/kalkulatori/algu_kalkulators

GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJA

Lai kalendārā gada ietvaros nodokļu aprēķins un nomaksa būtu veiktas precīzi, katrs
iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātājs var aizpildīt un iesniegt Valsts ieņēmumu
dienestā Gada ienākumu deklarāciju.
Gada ienākumu deklarācija dod iespēju nodokļu maksātājam atgūt pārmaksāto IIN
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Pensiju sistēma
1.līmeni: valsts obligāto nefondēto pensiju shēmu (paaudžu solidaritātes princips pašreizējās iemaksas tiek izmaksātas pašreizējiem pensionāriem un netiek
uzkrātas)
2.līmeni: valsts fondēto pensiju shēmu (iemaksas tiek uzkrātas tā dalībnieku personīgajos
kontos).
3.līmeni: privāto brīvprātīgo pensiju shēmu (iemaksas akumulējas privātajos pensiju
fondos).
Visu trīs līmeņu vienlaikus pastāvēšana nodrošina pensiju sistēmas stabilitāti, jo samazina
katra līmeņa iespējamos demogrāfiskos vai finansiālos riskus.
Pensiju sistēmas 1.līmenī valsts obligātā nefondēto pensiju shēmā ir iesaistīti visi sociālās
apdrošināšanas iemaksu veicēji (darbinieki). Veiktās iemaksas tiek izmantotas, lai izmaksātu vecuma
pensijas esošajai pensionāru paaudzei.

Pensiju sistēmas 2.līmenī valsts fondēto pensiju shēmā iesaistīto dalībnieku veiktās sociālās
apdrošināšanas iemaksas, ar viņu pašu izvēlētās bankas – pārvaldītājas un pensijas shēmas palīdzību,
tiek ieguldītas finanšu tirgū un uzkrātas konkrētā iemaksu veicēja pensijai.
Pensiju sistēmas 3.līmenis ir privātā brīvprātīgā pensiju shēma, kas nodrošina iespēju katram
1
individuāli pēc savas izvēles veidot papildu uzkrājumus savai pensijai privātajos pensiju fondos.
Pensijas 3. līmeņa uzkrājums ir mantojams. Līdzīgi kā uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas

gadījumā, katru gadu par summu, kas tiek iemaksāta pensijas 3.līmenī un, kas nepārsniedz
10% no personas gada bruto algas, iesniedzot Valts Ieņēmumu dienestam gada iedzīvotāju
ienākuma deklarāciju, valsts atmaksā IIN ( 24%) no veiktajām iemaksām.2 55 gadu
vecumā personai pirmo reizi tiek izmaksāta visa pensijas 3.līmenī uzkrātā summa, kā arī
peļņas procenti par uzkrāto kapitālu.


Papildus informāciju var iegūt šajās interneta vietnēs:
PENSIJU SISTEMAS
TRĪS LĪMEŅI
VIDEO
PENSIJU SISTĒMA



http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/pensionariemsenioriem/pensiju-sistemas3-limeni



http://www.manapensija.lv/lv/pensiju-sistema/pensiju-sistema/

VALSTS SOCIĀLIE PABALSTI

Valsts sociālie pabalsti ir valsts atbalsts naudas izmaksu veidā, kuru saņem pie noteiktām
iedzīvotāju grupām piederīgas personas situācijās, kad ir nepieciešami papildu izdevumi vai
kad šīs personas nespēj gūt ienākumus, un kad nav paredzēta kompensācija no valsts sociālās
apdrošināšanas sistēmas.3
Valsts sociālo pabalstu veidi:
1) ģimenes valsts pabalsts;
2) bērna kopšanas pabalsts;
3) pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu;
4) atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu;
5) atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu;
6) pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta
pārvietošanās;
krituma. Gada inflācijai valstī nevajadzētu pārsniegt 2%, un tai jābūt ekonomisko attīstību
stimulējošai. Šī uzdevuma izpildīšanai Eiropas Centrālā banka kontrolē naudas piedāvājumu
1

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. „Pensiju sistēmas 3 līmeņi”, pieejams:
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/pensionariemsenioriem/pensiju-sistemas-3-limeni (skatīts 2014.gada 1.augustā)
2
Likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=56880 (skatīts 2014.gada 1.augustā)
3
„Valsts sociālo pabalstu likums”, pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=68483 (skatīts 2014.gada 1.augustā)
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un uzrauga cenu tendences. Lai arī Eiropas Centrālā banka nevar tieši regulēt,
piemēram, fiskālo politiku, tomēr cieši sadarbojoties ar Eiro grupu, kurā ietilpst eirozonas
finanšu ministri, banka var ietekmēt arī šos politiskos procesus. Eiropas Centrālās bankas
darbā piedalās arī katras eiro zonas valsts pārstāvji.1
LATVIJAS BANKA

Latvijas Banka kā Eirosistēmas dalībniece pilnvērtīgi darbojas Eiropas Centrālo banku
sistēmā un sniedz nozīmīgu ieguldījumu stabilā un ilgtspējīgā Latvijas un eiro zonas
tautsaimniecības attīstībā.
Latvijas Bankas kā centrālās bankas darbības galvenais mērķis ir cenu stabilitāte, kas sekmē
ilgtermiņa ekonomisko izaugsmi. Latvijas Bankas galvenās funkcijas uzskaitītas III-4. attēlā.

III-4.att. Latvijas Bankas funkcijas 2
KOMERCBANKU PAKALPOJUMI

Latvijas Republikas likums «Par bankām» nosaka komercbanku un citu kredītiestāžu tiesisko
statusu un reglamentē to darbību Latvijas teritorijā.
Kredītiestādes ir specializētas uzņēmējsabiedrības (uzņēmumi) kuru pamatfunkcija ir bankas
operāciju veikšana. Bankas operācijas ir naudas apgrozības, norēķinu, noguldījumu un kredīta
operācijas. Komercbanka ir kredītiestāde, kas izveidota, piesaistot fizisko un juridisko
personu brīvos naudas līdzekļus līdzdalības un ieguldījumu veidā, un veic bankas operācijas.3

1

Europa.eu. “Eiropas centrālā banka”, pieejams: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecb/index_lv.htm (skatīts 2014. gada 1.
augustā)
2
Latvijas Banka. “Latvijas Banka Eirosistēmā”, pieejams:
www.bank.lv/index2.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=501:infografikas&id=8863:latvijas-banka-eirosistm (skatīts 2014.
gada 1. augustā)
3
Likums «Par bankām», pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=65546 (skatīts 2014. gada 1. augustā)
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I-2.10. uzdevums “Nākotnes studiju izmaksas”
1. Izpēti vismaz trīs Latvijas un/vai ārvalstu augstskolu vai profesionālo koledžu
studiju programmu studiju maksas savā iecerētajā nākotnes profesijā. Aizpildi
tabulu!
Nr.p.k.

Mācību maksa
gadā, EUR

Studiju programma, mācību iestāde

Mācību maksa par
visu programmu,
EUR kopā

2. Veic aprēķinus sev vēlamajai studiju programmai gadījumam, ja apmaksai par
studijām katru mēnesi tiktu veidots uzkrājums bankas kontā. Atbildi uz
jautājumiem:
a) Kāda summa ir jāuzkrāj?
b) Cik mēneši atlikuši līdz studiju sākumam?
c) Cik daudz naudas ir jāuzkrāj mēnesī, lai būtu iespējams segt pirmā studiju gada
maksu?
d) Cik daudz naudas ir jāuzkrāj mēnesī, lai būtu iespējams segt visu studiju maksu?
3. Veic aprēķinus kredīta atmaksai valsts garantēta studiju kredīta gadījumā. Atbildi
uz jautājumiem:
e) Kāda ir studiju kredīta aizņēmuma summa?
f) Cik daudz naudas nepieciešams maksāt bankai procentu maksājumos, ja pieņem,
ka aizdevuma likme gadā ir 5%? Cik ilgā laika periodā?
g) Kāds ir kredīta mēneša maksājums bankai kredīta atmaksai?
h) Cik mēnešos būs iespēja atdot kredīta aizņēmuma summu (pieņēmums – summu
mazāku par 1400,00 EUR jāatdod 5 gados, lielāku par 1400,00 EUR 10 gados)?
Aprēķiniem:

Atbildēm:
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III-2.4. uzdevums “Kredīts”
Ivars vēlas nopirkt planšetdatoru. Veikalā tam norādīta cena 240,00 EUR. Banka “X”
piedāvā kredītu ar 6% gada procentu likmi.
Aprēķini, cik liela summa būs jāatdod bankai, ja pirkuma apmaksa tiks veikta pēc:
a)
b)
c)
d)
e)

1 mēneša
3 mēnešiem
6 mēnešiem
1 gada
2 gadiem

Aprēķiniem:

Atbildēm:
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II tests „Riski un apdrošināšana”
Atbildi uz testa jautājumiem, pareizā varianta lielo burtu ierakstot tam paredzētajā
kvadrātā!
! Ievēro, katram jautājumam ir tikai viena pareizā atbilde

Nr.p.k.

Jautājums

Pareizā
atbilde

1.

Apdrošināšana tiešā veidā saistīta ar:
A: risku
B: peļņas gūšanu
C: obligātu atlīdzības saņemšanu
D: valsts kapitāla investēšanu

2.

Latvijā visbiežāk pārdotās apdrošināšanas polises veids?
A: obligātā civiltiesiskā apdrošināšana
B: dzīvības apdrošināšana
C: nelaimes gadījumu apdrošināšana
D: veselības apdrošināšana

3.

Notika ceļu satiksmes negadījums. Automašīnai nodarītie zaudējumi tika
novērtēti par 700.00 EUR. Automašīnas īpašnieks pirms tam bija iegādājies
KASKO polisi, par to samaksājot 320.00 EUR. Apdrošināšanas kompānija
automašīnas īpašniekam izmaksāja atlīdzību 530.00 EUR. Cik liels bija
apdrošināšanas polisē norādītais pašrisks?
A: no dotās informācijas to nav iespējams noteikt
B: 170.00 EUR
C: 320.00 EUR
D: 530.00 EUR

4.

Kas ir apdrošināšanas prēmija?
A: aizsardzība pret finansiāliem zaudējumiem
B: naudas summa, kuru apdrošinātais saņem, ja iestājies
apdrošināšanas gadījums
C: naudas summa, kura iestājoties apdrošināšanas gadījumam
apdrošināšanas ņēmējam jāsedz pašam
D: naudas summa, kuru apdrošināšanas ņēmējam jāmaksā par
apdrošināšanu

5.

Vai pastāv sakarība starp pašrisku un apdrošināšanas prēmiju?
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UZDEVUMU ATBILDES

I-1.2. uzdevuma „Personīgais budžets” atbildes
1.
IENĀKUMI
Nr.p.
k.

Pozīcija

IZDEVUMI
Summa
EUR

% no
kopējā

Nr.p.
k.

Pozīcija

Summa
EUR

% no
kopējā

1.

Kabatas nauda

20,00

28,6

1.

Skropstu tuša

7,00

12,3

2.

Vecāsmātes dāvana
Nauda deju
nodarbībām

20,00

28,6

2.

Deju nodarbības

30,00

52,7

30,00

42,8

3.

Pusdienas

20,00

35,0

70,00

100%

57,00

100%

3.
Kopā:

Kopā:

Ar pārpalikumu 13,00 EUR

Ar deficītu ______EUR

2.
a)
b)
c)
d)

DEJU NODARBĪBAS
50 no 57 = 87,72%
Varētu nepirkt tušu, ietaupot 7 no 57 EUR, jeb 12,28%
Jā, naudas uzkrājumus veidot ir vēlams, lai izveidotu „drošības spilvenu” kā
aizsardzību pret neplānotu ienākumu samazinājumu, kā arī veidotu uzkrājumus
nākotnei, lielākiem pirkumiem, vai kādiem neparedzētiem izdevumiem

I-1.3. uzdevuma „Mājsaimniecības budžets” atbildes
1.
Viena vecāka ienākumi – valstī vidējie – 508,00 EUR
Otra vecāka ienākumi – par 14% lielāki – 508 + 508*0,14 = 579,00 EUR
Bērnu pabalsti 2 x 11 = 22,00 EUR
Kopējie ģimenes mēneša ienākumi: 508 + 579 + 22 = 1109,00 EUR
2.
Kopējo pieejamo naudas summu mēnesī reizina ar konkrētās izmaksu pozīcijas % un dala ar
100. Lai noskaidrotu izmaksas dienā, tad iegūto skaitli dala ar 30.
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