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PABALSTI ATGRIEŽOTIES LATVIJĀ 

 

Bezdarbnieka pabalsts 

 

Kas jāzin, pārtraucot darbu citā ES dalībvalstī un atgriežoties Latvijā? 

 

Bezdarbnieka pabalsts jāpieprasa pēdējās nodarbinātības valstī, jo pabalstu valsts, kurā 

persona ir atgriezusies, proti, Latvija, piešķirs tikai atsevišķos gadījumos, piemēram, ja persona 

nodarbinātības laikā citā dalībvalstī, būs pastāvīgi dzīvojusi Latvijā.  

 

Kas jādara? 

 

Pirms atgriešanās 

• Jābūt reģistrētam kā bezdarbniekam 4 nedēļas pirms izbraukšanas, tas nozīmē, jābūt 

noteiktām tiesībām uz bezdarbnieka pabalstu pēdējā nodarbinātības valstī. 

• Jāpieprasa izsniegt U2 dokumentu “Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšanai”. 

• Jādodas uz Latviju darba meklēšanas nolūkos. 

 

Atgriežoties Latvijā 

• 7 dienu laikā no dienas, kad izbrauc no citas dalībvalsts, jāreģistrējas Nodarbinātības 

valsts aģentūrā Latvijā. 

• Jāuzrāda U2 dokuments. 

• Jāpilda Latvijas tiesību aktos noteiktie bezdarbnieka pienākumi. 

 

Meklējot darbu Latvijā, saņemsiet citas dalībvalsts piešķirto bezdarbnieka pabalstu 3 vai 6 

mēnešus, bet ne ilgāk, kā ir noteiktas tiesības uz bezdarbnieka pabalstu. 

 

Praktiska informācija „Iespēja saņemt bezdarbnieka pabalstu pēc atgriešanās Latvijā”. 

Vairāk informācijas par bezdarbnieka pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 

(turpmāk – VSAA)  mājas lapā. 

 

Ģimenes pabalsti 

Ģimenes pabalstu piešķiršanas kārtību gadījumos, kad vienas ģimenes locekļi dzīvo un/vai strādā 

divās vai vairākās ES/EEZ valstīs vai Šveicē, nosaka Regula Nr.883/2004 un Regula Nr. 

987/2009. No VSAA sniegtajiem pakalpojumiem ģimenes pabalsti Regulas izpratnē ir: 

• ģimenes valsts pabalsts un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta, 

• bērna kopšanas pabalsts,  

• vecāku pabalsts, 

• bērna invalīda kopšanas pabalsts. 

 

Par ģimenes pabalstu izmaksu primāri atbildīga ir vecāka nodarbinātības valsts. Tiesības 

saņemt pabalstus no nodarbinātības valsts par saviem ģimenes locekļiem arī tad, ja tie dzīvo citā 

dalībvalstī. 

 

Ja abi vecāki ir nodarbināti, bet katrs savā dalībvalstī – par pabalsta izmaksu primāri atbildīgā 

valsts ir tā, kurā dzīvo bērns. 

 

http://www.nva.gov.lv/
http://www.nva.gov.lv/
http://www.vsaa.lv/media/uploads/UserFiles/pakalpojumi/eiropas_savieniba/bezdarbnieka_pabalsts.doc
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/pakalpojumi-eiropas-savieniba/bezdarbnieka-pabalsts-es
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Situācija - visa ģimene atgriežas Latvijā. 

Kas jādara? 

• Jāpaziņo mītnes valsts kompetentajai iestādei, ka pārceļaties uz dzīvi Latvijā  -  šī valsts 

pārtrauc pabalstu izmaksu. 

• Latvijā jāiesniedz  iesniegumi pabalstu piešķiršanai VSAA - Latvija piešķir ģimenes 

pabalstus. 

 

Kas pienākas? 

•  Visi pabalsti, uz kuriem ir tiesības saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu: 

 

• Bērna piedzimšanas pabalsts  

• Bērna kopšanas pabalsts  

• Ģimenes valsts pabalsts un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta 

 

• Vecāku pabalsts (Latvijā strādājošam vecākam) 

• Maternitātes pabalsts (Latvijā strādājošam vecākam) 

• Paternitātes pabalsts (Latvijā strādājošam vecākam) 

 

Situācija - viens no vecākiem un bērns atgriežas Latvijā, bet otrs vecāks paliek dzīvot un 

strādāt citā dalībvalstī 

 

Kas jādara? 

•  Jāpaziņo nodarbinātības valsts kompetentajai iestādei, ka viens no vecākiem un  

                    bērns pārceļas uz dzīvi Latvijā . 

•  Latvijā jāiesniedz  iesniegumi pabalstu piešķiršanai VSAA. 

 

Kas pienākas? 

   Ja Latvijā dzīvojošais vecāks ir nodarbināts - pabalstus maksā Latvija un otra dalībvalsts 

piemaksā starpību. 

   Ja nav nodarbināts  - tad Latvija maksā starpības apmēru, ja pabalstu summa otra vecāka 

nodarbinātības valstī ir mazāka nekā Latvijā. 

 

Praktiska informācija „Ģimenes pabalsti Latvijā pēc atgriešanās” 

Informāciju par visiem valsts sociālās apdrošināšanas pabalstiem un valsts sociālajiem 

pabalstiem, aicinām skatīt VSAA mājas lapā. 

Lai pieprasītu ģimenes pabalstus Latvijā, jāiesniedz precīzi aizpildīts iesniegums jebkurā no 

VSAA teritoriālajām nodaļām vai jāsūta tas pa pastu. Iesnieguma veidlapu var  lejuplādēt VSAA 

mājas lapā www.vsaa.lv. 

Kam uzdot neskaidros jautājumus? 

Rakstiet konsultacijas@vsaa.lv vai izmantojiet tiešaistes formu „Jautājiet mums”– VSAA 

speciālisti rakstiski Jums atbildēs trīs darba dienu laikā. 

Informāciju var iegūt arī klātienē ikvienā no VSAA nodaļām. 

 

http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/vecakiem/berna-piedzimsanas-pabalsts
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/vecakiem/berna-kopsanas-pabalsts
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/vecakiem/gimenes-valsts-pabalsts-un-piemaksas-pie-gimenes-valsts-pabalsta
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/vecakiem/vecaku-pabalsts
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/vecakiem/maternitates-pabalsts
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/vecakiem/paternitates-pabalsts
http://www.vsaa.lv/media/uploads/UserFiles/pakalpojumi/vecakiem/pabalsti__maminam_kuras_atgriezas_06.11.2017.doc
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi
http://www.vsaa.lv/lv/noderigi/iesniegumu-veidlapas/pabalstu-iesniegumi
http://www.vsaa.lv/
mailto:konsultācijas@vsaa.lv
http://www.vsaa.lv/lv/kontakti/jautajiet-mums
http://www.vsaa.lv/lv/kontakti/klientu-apkalposana

