
Sociālā nodrošinājuma 
koordinācija:  
darbs jebkurā  
Eiropas valstī.



(1)  Sociālā nodrošinājuma koordinācijas noteikumi tiek piemēroti visās 27 Eiropas Savienības 
 dalībvalstīs (Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Kiprā, Čehijā, Dānijā, Igaunijā, Somijā, Francijā,  
 Grieķijā, Vācijā, Ungārijā, Īrijā, Itālijā, Latvijā, Lietuvā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē,  
 Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Spānijā, Zviedrijā un Apvienotajā Karalistē),  
 kā arī Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē. 
(2)  Pieejama 22 Eiropas valodās.

VAI ESAT KĀDREIZ APSVĒRIS/-USI IESPĒJU  
STRĀDĀT CITĀ EIROPAS VALSTĪ?

Ja tā, tad Jums būs derīgi uzzināt, ka pārceļoties uz citu Eiropas valsti (1) 
ar nolūku strādāt, mācīties, doties pensijā vai meklēt darbu, Jūsu un Jūsu 
ģimenes tiesības uz sociālo nodrošinājumu tiek aizsargātas. 

ES koordinē katrā Eiropas valstī izveidotās sociālā nodrošinājuma 
sistēmas. Tas nozīmē, ka ES noteikumi aptver veselības aprūpes, pensiju, 
bezdarbnieka, ģimenes un citus sociālā nodrošinājuma pabalstus, lai  
kurp Jūs dotos.

Turklāt ir izstrādāti jauni noteikumi, kas nodrošina Jums kvalitatīvāku 
informāciju un pakalpojumus. 

Apmeklējiet šo tīmekļa vietni, lai vairāk uzzinātu par savām sociālā 
nodrošinājuma tiesībām:  
http://ec.europa.eu/social-security-coordination (2).

BEZDARBNIEKA PABALSTS

Ja Jūs pazaudējat darbu, ES sociālā nodrošinājuma koordinācijas noteikumi 
garantē to, ka, piešķirot bezdarbnieka pabalstu, var tikt ņemts vērā 
nodarbinātības periods citās ES dalībvalstīs, kā arī Īslandē, Lihtenšteinā, 
Norvēģijā un Šveicē. 

ES noteikumi arī ļauj pārcelt Jūsu bezdarbnieka pabalstu uz jebkuru no šīm 
valstīm gadījumā, ja Jūs uz to pārceļaties, lai atrastu darbu. Sākumā tas var 
būt līdz trim mēnešiem no pārcelšanās dienas. Tomēr pabalsta pārcelšanas 
periodu var pagarināt maksimāli līdz sešiem mēnešiem. 

http://ec.europa.eu/social-security-coordination


MEKLĒJAT DARBU EIROPĀ? 
JŪSU KONTROLSARAKSTS

Pirms aizbraukšanas

 c reģistrējieties savā nodarbinātības dienestā un piesakieties 
bezdarbnieka pabalstam (3);

 c pēc vismaz četrām nedēļām (4) savā nodarbinātības dienestā pieprasiet 
U2 dokumentu, kas ļauj saņemt bezdarbnieka pabalstu, kamēr Jūs 
atrodaties ārzemēs. 

Atrodoties ārvalstīs

 c septiņu dienu laikā pēc Jūsu aizbraukšanas reģistrējieties tās valsts 
nodarbinātības dienestā, kurā vēlaties atrast darbu; 

 c Jūs turpināsiet saņemt pabalstu no valsts, kurā pēdējoreiz strādājāt,  
bet Jums ir jāizpilda tās valsts procedūras, kurā vēlaties atrast darbu.

Pirms pabalsta pārcelšanas perioda beigām

 c ja nevarat atrast darbu, Jums ir jāatgriežas pirms U2 veidlapā norādītā 
perioda beigām, pretējā gadījumā Jūs zaudēsiet savu pabalstu; 

 c ja vēlaties lūgt pagarinājumu, dariet to, pirms pagājuši pirmie trīs 
mēneši. Tomēr ņemiet vērā, ka izdevējiestādēm nav pienākuma piešķirt 
pagarinājumu. 

(3)  Ja esat pierobežas darbinieks, uz Jums attiecas citi noteikumi. 
Skatiet http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=862

(4) Noteiktos apstākļos ir pieļaujami izņēmumi.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=862


SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Izmantojiet Eiropas Nodarbinātības portālu EURES, lai meklētu darbu. 
Šeit tiešsaistē tiek publicēts ap 1 miljons vakanču, un vairāk nekā 800 
padomdevēju sniedz informāciju par visu, kas ir saistīts ar darbu Eiropā.
Apmeklējiet http://ec.europa.eu/eures

Portāls „Tava Eiropa” sniedz praktisku informāciju par pilsoņu tiesībām 
un iespējām ES. Tas koncentrējas uz reāliem pārrobežu jautājumiem tādās 
jomās kā darbs, izglītība, dzīvošana, automašīnu pirkšana un pārdošana. 
Apmeklējiet http://ec.europa.eu/youreurope

SOCIĀLĀ NODROŠINĀJUMA KOORDINĀCIJA 
Eiropa ir vieta Jūsu iespējām
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