
SOCIĀLĀ NODROŠINĀJUMA KOORDINĀCIJA: 
strādā, ceļo, mācies un dodies pensijā jebkurā Eiropas valstī.



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

Vai apsverat iespēju pārcelties uz dzīvi citā Eiropas valstī? Ja tā, 
tad Jums būs derīgi uzzināt, ka Jūsu un Jūsu ģimenes tiesības 
uz sociālo nodrošinājumu tiek aizsargātas. ES koordinē sociālā 
nodrošinājuma sistēmas, lai nodrošinātu to, ka Jūs varat izbaudīt 
savas tiesības – vienalga, vai strādājat, mācāties, pensionējaties, 
meklējat darbu, vai vienkārši atpūšaties kādā no Eiropas valstīm  (1). 

Lai kurp Jūs dotos, Jums būs mierīgs prāts, zinot, ka ES noteikumi 
aptver veselības aprūpes, pensijas, bezdarbnieka, ģimenes 
un citus sociālā nodrošinājuma pabalstus. Turklāt ir izstrādāti 
jauni noteikumi, lai nodrošinātu Jums kvalitatīvāku informāciju un 
pakalpojumus.

Sociālais nodrošinājums ES: Jūsu tiesības

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


Jūsu tiesības
Tikai ar vienu klikšķi varat uzzināt, kas notiks ar Jūsu sociālā nodrošinājuma pabalstiem pārcelšanās 
gadījumā. Šajā tīmekļa vietnē ir izskaidrots viss, kas Jums ir jāzina, un ir pieejama arī biežāk uzdoto 
jautājumu (BUJ) sadaļa. 

Informācija par katru valsti
Nepastāv vienota Eiropas sociālā nodrošinājuma shēma – tā vietā ES noteikumi koordinē dalībvalstu 
sistēmas. Šī tīmekļa vietne sniedz nepieciešamo informāciju par Jūsu tiesībām katrā dalībvalstī. 

Atrodiet iestādi
Šeit ir pieejama datubāze ar visām Eiropas sociālā nodrošinājuma koordinācijas iestādēm. Jūs varat meklēt 
pēc valsts vai izmantojot atslēgvārdus, piemēram, „pensija”, „slimība”, „bezdarbs”, „ģimenes pabalsti”...

Specializēta informācija 
Cilvēki, kam ir nepieciešama detalizētāka informācija, piemēram, juristi, pētnieki, administratīvie darbinieki 
un labdarības iestāžu darbinieki, var izlasīt jaunākos juridiskos tekstus, dokumentus un ekspertu ziņojumus. 

Nepieciešama palīdzība? 
ES labprāt atbildēs uz Jūsu jautājumiem. Vienkārši iesūtiet jautājumu vai lūdziet juridisku padomu par Jūsu 
situāciju, aizpildot tiešsaistes veidlapu.

Jaunumi un publikācijas
Svaigāko ziņu kopsavilkumi un video sižeti sniedz jaunāko informāciju. Turklāt ir iespējams lejupielādēt 
noderīgu rokasgrāmatu par sociālo nodrošinājumu un arī citas publikācijas. 

Kas atrodams tīmekļa vietnē? 

(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.



Sīkāka informācija par pārcelšanos uz citu Eiropas valsti 
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
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