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Sagatavotais ziņojums ir informatīvs. Ieguldījumi Pensiju Fondā ir pakļauti riskiem. Ieguldījumu vērtība un uzkrājums nav garantēts. Uzkrātā 

kapitāla vērtība var palielināties un samazināties. Vēsturiskie rezultāti negarantē līdzvērtīgu rezultātu nākotnē. 
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INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNA DARBĪBU 

2022.gada 31.decembrī Pirmā Pensiju Plānā 
(turpmāk Pensiju Plāns) bija 12 849 Plāna dalībnieki 
ar kopējo portfeļa vērtību EUR 67 993 695. Šogad 
investīciju rezultātā Pirmā Pensiju Plāna ieguldījumu 
portfeļa vērtība neto izteiksmē ir samazinājusies par 
13.19%. 
 
NOTIKUMI FINANŠU TIRGOS, KAS IETEKMĒJA PENSIJU 
PLĀNA IEGULDĪJUMUS 

2022.gadā investīciju rezultātus ietekmēja energoresursu krīze un cenu kāpums gandrīz visās 
nozarēs, kas piespieda Centrālo banku sākt būtiski paaugstināt Euribor likmi, ar mērķi mazināt 
inflācijas ietekmi uz ekonomiku. Šie notikumi ietekmēja arī Pensiju Plāna dalībnieku kapitāla 
vērtību, kad, iestājoties procenta likmju riskam, samazinājās ieguldījumu vērtība obligācijām, kas 
veido būtisku daļu no ieguldījumu portfeļa.  
 
Papildus jau tā smagajiem izaicinājumiem ekonomikā, Eiropai nācās saskarties ar Krievijas 
iebrukumu Ukrainā, kas radīja lielu migrācijas plūsmas pieaugumu un būtiskus izdevumus gan 
militārās, gan humanitārās palīdzības sniegšanai. 
 
Viena no pasaules lielākajām ekonomikām – Ķīna, kas iepriekšējā gadā turpināja stingros Covid-
19 ierobežojumus, šobrīd iekšzemes rādītājos būtiski atpaliek no plānotās ekonomiskās 
izaugsmes. Decembrī Ķīnas valdība mainīja savu politiku, cerot atjaunot ekonomikas izaugsmi, 
stabilizēt nekustamo īpašumu tirgu un uzlabot kopējo valsts iedzīvotāju labklājību. Pagaidām 
nekādu pozitīvu ietekmi finanšu tirgos šāds lēmums nav devis. 
 
KO SAGAIDĀM NĀKOTNĒ? 

Pozitīva ekonomikas attīstība un pieaugoši Pensiju Plāna investīciju rezultāti nākotnē noteikti 
neizpaliks, bet prognozēt brīdi, kad finanšu tirgi atkal sāks augšupeju, nav iespējams. Līdzekļu 
pārvaldītāji seko līdzi notikumu attīstībai, veicot nepieciešamās darbības, lai mazinātu ietekmi 
brīžos, kad kapitāla vērtība samazinās un vairotu peļņu, kad ieguldījumu vērtība atkal pieaugs.  
 
KĀ SEVI PASARGĀT NO SVĀRSTĪBĀM FINANŠU TIRGOS? 

Vislabākais risinājums ir turpināt uzkrāt, veicot nelielas, bet regulāras ikmēneša iemaksas. Tādā 
veidā Jūs panāksiet to, ka brīžos, kad kapitāla vērtība ir samazinājusies, jūs veicat investīcijas 
par zemāku ieguldījumu cenu, kas dos proporcionāli lielāku atdevi, kad šī vērtība atkal sāks 
pieaugt. Šāda stratēģija pasargā no straujām īstermiņa uzkrātā pensijas kapitāla svārstībām un 
ir uzskatāma par vienlīdz efektīvu, veidojot uzkrājumus ilgākā laika posmā. 


