
piešķirts bezdarbnieka statuss; <

<kopējais apdrošināšanas (darba) stāžs ir ne 

   mazāks par vienu gadu; 

<ir veiktas, vai bija jāveic obligātās sociālās 

   apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumam ne 

   mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā 

   pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas.

BEZDARBNIEKA 
PABALSTA 
PIEPRASĪŠANA

BEZDARBNIEKA 
PABALSTA 
PIEPRASĪŠANA

BEZDARBNIEKA PABALSTU VAR 
SAŅEMT, JA:

Ja nav nepieciešami apdrošināšanas stāžu 
apliecinoši dokumenti, iesniegumu var arī 
iesniegt: 

vienā no ; NVA filiālēm

valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas 
līgumscentros, ar kuriem  ir noslēgts ; VSAA

nosūtot pa pastu. 

elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu 
elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu; 

aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un 
pašvaldību pakalpojumu portālā 
https://www.latvija.lv/lv/epakalpojumi/

; ep172?appnr=49212

bezdarbnieka pabalsts tiek pieprasīts pirmo 
reizi, bezdarbnieks ir strādājis tikai pēc 1996. gada 
1. janvāra, un strādājis viņš ir tikai Latvijā; 

bezdarbnieka pabalsts tiek pieprasīts atkārtoti, 
bezdarbnieks pēdējo bezdarbnieka pabalstu ir 
saņēmis pēc 2000. gada 1.janvāra un kopš pēdējā 
bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas ir strādājis tikai 
Latvijā; 

pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas bezdarbnieks 
ir kopis bērnu līdz pusotra gada vecumam un nav 
bijis nodarbināts. 

NVA filiāle iesniegumu bezdarbnieka 

pabalsta piešķiršanai pieņem gadījumos, ja: 

Ja bezdarbniekam ir tiesības pretendēt uz 

pēc bezdarbnieka pabalstu, viņam 

reģistrēšanās NVA un bezdarbnieka statusa 

  iegūšanas jāiesniedz pieteikums pabalsta 

. pieprasīšanai VSAA nodaļā

Bezdarbnieka statusu piešķir NVA!

Bezdarbnieka pabalstu piešķir VSAA!

Vienlaikus ar iesniegumu NVA 

bezdarbnieka statusu iegūšanai 

var iesniegt arī iesniegumu VSAA 

bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai.

!!!

Piešķiramo pabalstu aprēķina proporcionāli 

apdrošināšanas (darba) stāžam un atbilstoši 

ienākumiem, no kuriem tiek veiktas 

iemaksasbezdarba gadījumam:

KĀ APRĒĶINA PABALSTU? 

Ja apdrošināšanas 
(darba) stāžs ir: 

no 1 līdz 9 gadiem 
ieskaitot 

no 10 līdz 19 gadiem 
ieskaitot 

no 20 līdz 29 gadiem 
ieskaitot 

30 gadi un vairāk 

Pabalstu piešķir: 

50% no vidējās 
iemaksu algas 

55 % no vidējās 
iemaksu algas 

60 % no vidējās 
iemaksu algas 

65 % no vidējās 
iemaksu algas 

Iesniegums pabalsta piešķiršanai, kurā pabalsta 

izmaksas nodrošināšanai jānorāda savs bankas 

konts vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) konts; 

Jāiesniedz dokumentu kopijas, 
bet jāuzrāda dokumentu oriģināli.

Jāuzrāda pase vai personas apliecība 
(eID karte).

Dokumentus var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā!

PABALSTA PIEPRASĪŠANAI VSAA NODAĻĀ

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI:

darba grāmatiņa; <

karaklausības apliecība; <

darba devēja vai arhīva izziņas; <

darba līgumi; <

izglītības dokumenti (pēc vidējās izglītības <

   iegūšanas) u.c. 

1.

Dokumenti, kas apliecina darba stāžu līdz 

1995. gada 31. decembrim, ja šī informācija 

nav VSAA rīcībā: 

2.

VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS 
AĢENTŪRA (VSAA) | www.vsaa.gov.lv 
e-pasts: konsultacijas@vsaa.lv | informatīvais 
tālrunis 64507020

Nodarbinātības valsts aģentūra

www.nva.gov.lv

Bezmaksas informatīvais tālrunis 
80200206

C
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