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Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija ir apkopota un atjaunināta ciešā sadarbībā ar 

Savstarpējas sociālās aizsardzības informācijas apmaiņas sistēmas (MISSOC) valstu 

korespondentiem. Sīkāka informācija par MISSOC tīklu pieejama šeit: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=lv&catId=815. 

 

Šī rokasgrāmata sniedz vispārēju attiecīgajās valstīs piemērojamo sociālā 

nodrošinājuma iespēju aprakstu. Sīkāku informāciju varat iegūt citās MISSOC 

publikācijās, kuras pieejamas iepriekšminētajā saitē. Jūs varat arī sazināties ar 

kompetentajām iestādēm un institūcijām, kuras norādītas šīs rokasgrāmatas I 

pielikumā. 

 

Ne Eiropas Komisija, ne kāda cita persona, kas darbojas Komisijas vārdā, nav atbildīga 

par šajā izdevumā iekļautās informācijas izmantošanu. 
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Pārpublicējot atsauce uz informācijas avotu ir obligāta. 
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I nodaļa. Vispārīga informācija, organizācija un 
finansējums 

Ievads 

Luksemburgas sociālā nodrošinājuma režīms paredz šādus pabalstus: 

 slimības pabalstus, maternitātes pabalsti un ilgtermiņa aprūpes pabalsti;  

 pabalsti par nelaimes gadījumiem darbā;  

 invaliditātes pabalsti;  

 vecuma un apgādnieka zaudējuma pabalsti;  

 bezdarbnieka pabalsti; 

 pirmstermiņa pensionēšanās pabalsti; 

 ģimenes pabalsti. 

Reģistrācija 

Ja strādājat darba devēja labā, tad to formalitāšu izpilde, kas nepieciešamas, lai jūs 

varētu pievienoties sociālā nodrošinājuma shēmām, ir jūsu darba devēja pienākums, 

kas jāveic astoņu dienu laikā pēc darba uzsākšanas Luksemburgā. Jums pašam šajā 

sakarā nav jādara nekas. 

 

Ja esat pašnodarbināta persona, jums pašam astoņu dienu laikā jāreģistrējas Sociālā 

nodrošinājuma centrā (Centre commun de la sécurité sociale). 

Apelācijas 

Jūs varat pārsūdzēt ikvienu kompetentas institūcijas lēmumu šīs institūcijas pārvaldes 

organizācijā četrdesmit dienu laikā pēc lēmuma izziņošanas. Ja jūs joprojām neesat 

apmierināts ar galīgo lēmumu, četrdesmit dienu laikā pēc šī lēmuma paziņošanas jūs 

varat iesniegt pārsūdzību Sociālās apdrošināšanas arbitrāžas padomē(Conseil arbitral 

de la sécurité sociale). Apelāciju par arbitrāžas padomes lēmumu var iesniegt Sociālās 

apdrošināšanas augstākajā padomē (Conseil supérieur de la sécurité sociale) tādā 

pašā laikposmā pēc arbitrāžas padomes lēmuma paziņošanas. 

 

Ja runa ir par bezdarbnieku pabalstiem, jums jāiesniedz sūdzība ierakstītas vēstules 

veidā četrdesmit dienu laikā pēc lēmuma paziņošanas īpašai Darba un nodarbinātības 

lietu ministrijas (Ministère du Travail et de l’Emploi) izveidotai komisijai. Attiecībā uz 

šīs komisijas lēmumiem sūdzību tādā pašā laikposmā var iesniegt arbitrāžas padomei 

un apelācijas kārtā Sociālās apdrošināšanas augstākajai padome (Conseil supérieur de 

la sécurité sociale). 

Sociālās aizsardzības organizācija  

Luksemburgas sociālās aizsardzības sistēma ietver septiņus dažādus darbības 

virzienus. Pašlaik sociālās aizsardzības jomā darbojas aptuveni 10 valsts iestādes. Tās 

ir finansiāli neatkarīgas, un tās pārvalda sociālie partneri. Tajās ir vienlīdzīgi pārstāvēti 

darba ņēmēji un darba devēji, kā arī tiek pārstāvētas dažādas pašnodarbinātu personu 

http://www.ccss.lu/
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grupas. Minētās iestādes saskaņā ar likumu uzrauga Galvenā sociālā nodrošinājuma 

lietu inspekcija (Inspection générale de la sécurité sociale), kā arī atbildīgais ministrs 

veic hierarhisku kontroli. 

 

Attiecībā uz veselības apdrošināšanu – par privātā sektora darba ņēmējiem atbildīga ir 

Valsts slimokase (Caisse nationale de santé).  

 

Sabiedriskajā sektorā pastāv trīs slimokases:  

 

 Ierēdņu un sabiedrisko darbinieku slimokase (Caisse de maladie des fonctionnaires 

et employés publics); 

 Kopienas ierēdņu un sabiedrisko darbinieku slimokase (Caisse de maladie des 

fonctionnaires et employés communaux); 

 Luksemburgas dzelzceļnieku (CFL) savstarpējās medicīniskās palīdzības kase 

(Entraide médicale des chemins de fer luxembourgeois). 

 

Valsts slimokase atbild arī par ilgstošas aprūpes pabalstiem. Novērtēšanas un 

orientācijas apvienība (Cellule d'évaluation et d'orientation), kas ir īpaša 

daudzdisciplināra aģentūra, novērtē pakalpojumu nepieciešamību un lemj par 

nepieciešamo pakalpojumu apjomu (ilgumu) invalīdiem. 

 

Savstarpējās uzņēmumu apdrošināšanas kase (Mutualité des Employeurs) piedāvā 

darba devēju apdrošināšanu, lai pārvaldītu riskus, kas saistīti ar pienākumu izmaksāt 

algas darba ņēmēju slimības gadījumā. 

 

Vienīgo pensiju iemaksu sistēmu pārvalda Valsts pensiju apdrošināšanas kase (Caisse 

Nationale d'Assurance Pension). Kompensāciju fonds (Fonds de compensation) 

pārvalda pensijas apdrošināšanas finanšu rezerves. 

 

Nelaimes gadījumus darbā un arodslimības pārvalda viena iestāde – Nelaimes 

gadījumu apdrošināšanas asociācija (Association d'assurance accident). 

 

Arī par ģimenes pabalstiem atbildīga ir tikai viena iestāde – Valsts ģimenes pabalstu 

kase (Caisse nationale des prestations familiales). 

 

Bezdarbnieku pabalstus un nodarbinātības politiku pārvalda Nodarbinātības attīstības 

aģentūra (Agence pour le développement de l'emploi). 

 

Sociālā nodrošinājuma centrs (Centre commun de la sécurité sociale) pārvalda visus 

sociālā nodrošinājuma virzienus un iemaksu iekasēšanu. 

 

Sociālā nodrošinājuma medicīniskā kontrole (Contrôle medical de la sécurité sociale) ir 

atbildīga par medicīniskiem lēmumiem un novērtējumiem, kas paredzēti iesniegšanai 

citās iestādēs. 

 

Valsts solidaritātes fonds (Fonds national de solidarité) un sociālie biroji vietējā līmenī 

ir atbildīgi par sociālās palīdzības pabalstiem. 

 

Visbeidzot, uzmanība jāpievērš tam, ka pastāv īpašas tiesas, kas atbildīgas par strīdu 

izšķiršanu sociālā nodrošinājuma jomā: Sociālā nodrošinājuma arbitrāžas padome 

(Conseil arbitral de la sécurité sociale) un Sociālā nodrošinājuma augstākā padome 

(Conseil supérieur de la sécurité sociale). 

http://www.mss.public.lu/acteurs/igss/index.html
http://www.cns.lu/
http://www.mde.lu/
http://www.cnap.lu/
http://www.cnap.lu/
http://www.aaa.lu/
http://www.cnpf.lu/
http://www.adem.public.lu/
http://www.ccss.lu/
http://www.fns.lu/
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Finansējums 

Jums jāveic iemaksas attiecībā uz veselības un maternitātes apdrošināšanu, ilgstošas 

aprūpes apdrošināšanu un pensijas apdrošināšanu (vecuma, invaliditātes un 

apgādnieka zaudējuma apdrošināšana). Iemaksu apmēru aprēķina kā noteiktu 

procentu no jūsu ienākumiem. Jums jāmaksā puse no noteiktajām iemaksām, jo otru 

pusi sedz jūsu darba devējs. Novērtējot jūsu ilglaicīgas aprūpes apdrošināšanas 

iemaksas, vērā tiks ņemti arī jūsu ienākumi no īpašuma. Šīs iemaksas jums jāsedz 

pilnībā. 

 

Pašam nav jāveic vienīgi iemaksas attiecībā uz apdrošināšanu pret nelaimes 

gadījumiem darbā, ģimenes pabalstiem vai bezdarbnieka pabalstiem. 



 
Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība 

 Jūsu sociālā nodrošinājuma tiesības Luksemburgā 

2012. g. jūlijs   8 

 

II nodaļa. Veselības aprūpe 

Kādos gadījumos jums tiek nodrošināta veselības aprūpe? 

Jums pienākas veselības aprūpe, ja esat darba ņēmējs vai pašnodarbināta persona, kā 

arī, ja cita starpā esat: 

 praktikants; 

 naudas pabalsta saņēmējs saskaņā ar veselības, maternitātes vai nelaimes 

gadījuma darbā vai arodslimības apdrošināšanas shēmu; 

 bezdarbnieka pabalstu saņemošs bezdarbnieks; 

 vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējs; 

 persona, kas saņem ikgadēju pabalstu par darbā gūtu traumu; 

 jaunietis(-e), kurš(-a) veic brīvprātīgo darbu; 

 īpaši pielāgotā darba vietā strādājošs invalīds vai smagas invaliditātes pabalsta 

saņēmējs; 

 Luksemburgā dzīvojoša apdrošinātā ģimenes loceklis (laulātais, reģistrētais 

dzīvesbiedrs, apgādājamais bērns vai pilngadīgais apgādājamais bērns līdz 30 gadu 

vecumam, kura ienākumi ir mazāki par valsts noteikto minimumu). 

 

Apdrošināšana sedz arī nepilngadīgus bērnus, kuri nav apdrošināti kā ģimenes locekļi. 

Prasības 

Veselības aprūpes tiesību iegūšanai nepieciešamais laika periods nav noteikts. 

Kādas izmaksas tiek segtas? 

Pabalsti natūrā, ko jūs varat saņemt, ir:  

 ārstēšana un zobārstniecības pakalpojumi;  

 paramedicīniskā aprūpe (medmāsas, fizioterapeiti, u. c.);  

 analīzes un laboratoriskā izmeklēšana;  

 zobu, ortopēdiskas un cita veida protēzes;  

 medikamenti;  

 redzes uzlabošanas līdzekļi (brilles, kontaktlēcas u. c.);  

 medicīnas ierīces un dažādi piederumi;  

 aprūpe slimnīcā;  

 terapeitiskās un atveseļošanās kūres;  

 rehabilitācija un readaptācija;  

 ar aprūpi saistītie ceļojumu un transporta izdevumi. 

 

Šos pabalstus jums piešķir pašā slimības sākumā, bez laika ierobežojuma, kamēr jūs 

esat apdrošināts. Apdrošināšanas periodam beidzoties, jums joprojām ir tiesības uz 

pabalstiem attiecīgajā mēnesī un trīs nākamos mēnešus, ja esat bijis apdrošināts 

nepārtrauktu sešu mēnešu periodā tieši pirms apdrošināšanas izbeigšanas. Tiesības 

saņemt medicīnisko aprūpi saglabājas sešus mēnešus, ja slimojat ar slimībām, kuras 

jau tiek ārstētas. 
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Kā iespējams saņemt veselības aprūpi? 

Lai saņemtu medicīnisko aprūpi, jūs varat brīvi izvēlēties pakalpojumu sniedzēju 

(ārstu, slimnīcu u. c.). 

 

Konsultācijas vai ārsta mājas vizītes gadījumā jums jāuzrāda apdrošināšanas polise. 

Šo polisi izsniedz, reģistrējoties apdrošināšanai. 

 

Atsevišķu pabalstu saņemšanai jums vispirms ir jāsaņem atļauja no jūsu slimokases, 

kam bieži vien jāsaskaņo pabalsta izsniegšana ar sociālā nodrošinājuma medicīniskās 

kontroles iestādes (Contrôle médical de la sécurité sociale) lēmumu. 

Pabalsta izmaksa 

Parasti jums ir jāsamaksā par saņemto aprūpi un jāvēršas savā slimokasē, kas 

atmaksās jūsu izdevumus, atrēķinot jūsu veicamo iemaksu. 

 

Tomēr hospitalizācijas izmaksas, ķirurģiskā iejaukšanās, zāles un analīzes, kā arī 

laboratoriskie izmeklējumi tiek apmaksāti no slimokases tieši ārstējošajam ārstam, 

farmaceitam vai dispanseram. Par šiem pakalpojumiem jums jāsedz tikai tā summa, 

ko neapmaksā slimokase. 

 

Parasti visi pakalpojumi tiek pilnībā atmaksāti, pamatojoties uz tarifu, kas fiksēts 

līgumā starp Valsts slimokasi un aprūpes veicējiem (ārstiem, medmāsām, slimnīcām 

u. c.). Tomēr par dažiem pakalpojumiem ir jāmaksā arī apdrošinātajam. Tas nozīmē, 

ka jums jāmaksā 20 % no ārsta vizīšu mājās honorāra un 12 % par konsultācijām. 

 

Medikamentu iegādes izdevumi jums tiek atmaksāti 80 % apmērā, izņemot 

medikamentus, kas izrakstīti, lai ārstētu ilgstošu slimību, vai medikamentus, ko 

izmanto, ārstējot slimnīcā. Pēdējā minētajā gadījumā medikamentu iegādes izdevumi 

tiek atmaksāti 100 % apmērā. Tomēr izdevumus par dažiem mazāk svarīgiem 

farmaceitiskajiem produktiem (ko sauc par komforta medikamentiem) apmaksā tikai 

40 % apmērā. Hospitalizācijas gadījumā jums jāveic iemaksa EUR 20,42 apmērā dienā 

ne vairāk kā par trīsdesmit dienām gadā, taču nav jāmaksā par bērniem līdz 

astoņpadsmit gadu vecumam. 

 

Jāpiebilst, ka izmaksas par tādu palīdzību, kas netiek uzskatīta par nepieciešamu, 

atmaksātas netiek. Tādējādi slimokases atmaksā tikai divas konsultācijas vai mājas 

vizītes katrās septiņās dienās, izņemot gadījumus, kad jūsu kase atļauj atmaksāt 

vairāk; ja jūs ārstējaties pirmās klases slimnīcā vai apmeklējiet papildu konsultācijas, 

visi radušies papildu izdevumi jums jāsedz pašam. 

http://www.cns.lu/assures/?m=22-0-0&p=37
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III nodaļa. Slimība – naudas pabalsti 

Kādos gadījumos jums tiek piešķirti slimības naudas pabalsti? 

Skatīt nodaļu par veselības aprūpi.  

Prasības 

Lai saņemtu slimības pabalstus nav noteikts nekāds apdrošināšanas termiņš. 

Kādas izmaksas tiek segtas? 

Darbnespējas gadījumā jūsu darba devējs turpina maksāt jūsu darba algu līdz tā 

mēneša beigām, kurā iekrīt 77. diena pēc darba pārtraukšanas (vidēji 13 nedēļas). 

Pēc tam valsts slimokase (Caisse nationale de santé) jums maksās slimības naudas 

pabalstu (indemnité pécuniaire de maladie) tādā apmērā, kas vienāds ar jūsu darba 

algu, līdz pat 52 nedēļām periodā, kas nepārsniedz 104 nedēļas. Tomēr jums 

jāiesniedz ārstējošā ārsta medicīnisks ziņojums vēlākais desmitajā darbnespējas 

nedēļā; jūsu ārstēšanās izdevumi tiks apmaksāti arī turpmāk sociālā nodrošinājuma 

medicīniskās kontroles iestādes (Contrôle médical de la sécurité sociale) labvēlīga 

sprieduma gadījumā. Iespējams, varēsiet izmantot tālāk aprakstītos profesionālās 

readaptācijas pasākumus. 

Apbedīšanas izdevumu pabalsts 

Pēc apdrošinātās personas vai viņa ģimenes locekļa nāves kompetentā slimokase 

izmaksā finansiālu apbedīšanas pabalstu personai, kura segusi bēru izdevumus, pēc 

izdevumu čeku un miršanas apliecības uzrādīšanas. Apbedīšanas pabalstu samazina uz 

pusi, ja miris bērns vecumā līdz sešiem gadiem, un līdz piektdaļai, ja bērns piedzimis 

nedzīvs. 

Kā var saņemt slimības naudas pabalstu? 

Pabalsta izmaksa 

Pēc algas maksāšanas turpināšanas perioda pabalstus reizi mēnesī izmaksā tieši no 

Valsts slimokases (Caisse nationale de santé). Pēc tam pabalstus izmaksā slimokase. 

Ja esat pašnodarbinātais, jūs varat saņemt slimības naudas pabalstu tikai sākot no tā 

mēneša pirmās dienas, kurā ir jūsu darbnespējas 77. diena. 

Formalitātes 

Ja darbnespējīgs esat tikai vienu vai divas dienas, medicīniskā izziņa nav 

nepieciešama, ja jūsu darba devējs ir informēts par to, ka attiecīgajā dienā esat 

darbnespējīgs. 

 

Paziņošanai par darbnespēju paredzēta īpaša veidlapa. Veidlapā ir trīs daļas. Veidlapas 

pirmā daļa jānosūta savai slimokasei ne vēlāk kā darbnespējas trešajā darba dienā. 

Veidlapas otrā daļa paredzēta jūsu darba devējam. Ja jūs veidlapu neiesniedzat laikus, 
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jums ir tiesības saņemt finansiālo pabalstu tikai, sākot no dienas, kad paziņojat par 

savu darbnespēju. 

 

Jums jāveic medicīniskās pārbaudes, uz kurām jūs uzaicinās medicīniskās kontroles 

iestādes ārsts. Neierašanās gadījumā, jums vairs neizmaksās pabalstus. 

 

Ja jums ir slims bērns vecumā līdz piecpadsmit gadiem, jums ir tiesības uz 

atvaļinājumu ģimenes apstākļu dēļ – divas dienas gadā par katru bērnu.  

 

Jūs varat lūgt arī piecu dienu ilgu īslaicīgu atvaļinājumu ģimenes apstākļu dēļ, ja kāds 

jūsu ģimenes loceklis vai reģistrētais dzīvesbiedrs ir neārstējami slims. 

 

Attiecīgajā dienā jums pašam jāpaziņo savam darba devējam par savu neierašanos 

darbā un jāiesniedz medicīnas izziņa, kas apliecina jūsu bērna saslimšanu vai to, ka 

mirstošajai personai nepieciešama nepārtraukta jūsu klātbūtne. 

 

Šo atvaļinājumu laikā jums ir tiesības saņemt tādu pašu atalgojumu kā darbnespējas 

gadījumā. 

Profesionālās readaptācijas pasākumi 

Ja ilgāku laiku esat darbnespējīgs, medicīniskus izmeklējumus jums veiks Sociālā 

nodrošinājuma medicīniskās kontroles iestāde (Contrôle medical de la sécurité 

sociale), kas izlems, vai jūsu slimības atvaļinājumu pagarināt vai arī jums jāatgriežas 

darbā.  

 

Ja esat atzīts par invalīdu, jums piešķirs Invaliditātes pensiju; pretējā gadījumā jūsu 

medicīniskā vēsture tiks nosūtīta medicīnas ierēdnim, kurš izlems vai esat pietiekoši 

darbnespējīgs, lai neveiktu jūsu nesenākos darba pienākumus. Ja tas atbilst patiesībai, 

tad tiek uzsākta jūsu profesionālās pārkvalificēšanās procedūra vai nu jūsu pašreizējā 

darbavietā, kur jums tiek piedāvāts jūsu darbspējām piemērots amats, vai ārpus jūsu 

darba vietas kā darba meklētājam, izmaksājot bezdarbnieka pabalstu. Abos gadījumos 

jums ir tiesības uz kompensāciju, kuras apmērs ir starpība starp iepriekšējo un jauno 

darba algu.  

 

Ja laikā, kad beidzas jūsu bezdarbnieka pabalsta saņemšanas termiņš, jūs neesat 

pārkvalificējies, jūs saņemat dīkstāves pabalstu, kura apmērs atbilst invaliditātes 

pensijai, ar nosacījumu, ka jūs paliekat pieejams darba tirgū. 
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IV nodaļa. Maternitātes un paternitātes pabalsti 

Kādos gadījumos jums ir tiesības uz maternitātes vai paternitātes 
pabalstu? 

Lai saņemtu maternitātes naudas pabalstus, mātei vismaz sešus mēnešus gadā pirms 

dekrēta atvaļinājuma jābūt apdrošināšanas shēmas dalībniecei.  

Kādas izmaksas tiek segtas? 

Ar dzemdībām, ārsta un vecmātes palīdzību, uzturēšanos slimnīcā un zālēm saistītās 

aprūpes izmaksas tiek segtas saskaņā ar slimības gadījumā piemērojamajiem 

noteikumiem. Ar zīdaiņu diētiskajiem produktiem saistītās izmaksas sedz vienreizējs 

maksājums. 

 

Nodarbinātai vai pašnodarbinātai sievietei piešķir maternitātes naudas pabalstu uz 

16 nedēļām astoņas nedēļas pirms un astoņas nedēļas pēc dzemdībām, ja vismaz 

sešus mēnešus 12 mēnešu periodā pirms grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 

sākuma attiecīgā persona ir veikusi obligātās apdrošināšanas iemaksas. Šos pabalstus 

piešķir arī tad, ja sieviete grūtniecības stāvoklī vai pēc dzemdībām ir bijusi atstādināta 

no darba, kura veikšana varētu izraisīt risku viņas veselībai. Šo pabalstu summa ir 

ekvivalenta summai, ko sieviete būtu saņēmusi, ja būtu turpinājusi darbu. 

Maternitātes finansiālie pabalsti netiek izmaksāti, kamēr darba devējs turpina maksāt 

mātei algu. 

 

Finansiāls pabalsts pienākas arī bērna adoptēšanas gadījumā un tiek piešķirts mātei 

vai tēvam, kurš saņem adopcijas atvaļinājumu. 

Kādos gadījumos tiek piešķirts maternitātes un paternitātes pabalsts? 

Lai astoņas nedēļas pirms dzemdībām saņemtu maternitātes naudas pabalstu, jums 

slimokasei jāiesniedz medicīniska izziņa, kurā apstiprināts paredzamais dzemdību 

datums. 

 

http://www.cns.lu/assures/?m=56-50-0&p=20
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V nodaļa. Invaliditātes pabalsti 

Kādos gadījumos jums tiek piešķirti invaliditātes pabalsti? 

Personas, uz kurām attiecas šī regula 

Invaliditātes apdrošināšanas segums pienākas, ja strādājat algotu darbu, esat 

pašnodarbināta persona vai arī esat: (cita starpā) 

 praktikants; 

 naudas pabalsta saņēmējs saskaņā ar veselības, maternitātes vai nelaimes 

gadījuma darbā vai arodslimības apdrošināšanas shēmu; 

 bezdarbnieka pabalsta saņēmējs; 

 jaunietis(-e), kurš(-a) veic brīvprātīgo darbu; 

 persona, kura atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā; 

 īpaši pielāgotā darba vietā strādājošs invalīds. 

Prasības 

Lai saņemtu invaliditātes pensiju jums jābūt: 

 apdrošinātam divpadsmit mēnešus trīs gadu laikā pirms invaliditātes iestāšanās; 

 jābūt atzītam par invalīdu, kas nozīmē, ka jums jābūt nespējīgam strādāt jūsu 

pēdējā darba vietā vai nodarboties ar kādu citu darbu, kas atbilstu jūsu darba vai 

citām spējām. 

 

Ja jūsu invaliditātes cēlonis ir nelaimes gadījums (darbā vai citur) vai arodslimība, ar 

ko esat saslimis apdrošināšanas periodā, tad jums ir tiesības saņemt invaliditātes 

pensiju, pat ja neesat bijis apdrošināts divpadsmit mēnešus, kā tas būtu nepieciešams 

parastā apdrošināšanas gadījumā. 

Kādas izmaksas tiek segtas? 

Luksemburgā dzīvojošas personas invaliditātes pensiju veido fiksēta summa, no kuras 

viena četrdesmitā daļa tiek piemaksāta par katru apdrošināšanas gadu līdz 

maksimums četrdesmit gadiem, un proporcionāla piemaksa, kas vienāda ar 1,85 % no 

deklarētājiem visas profesionālās darba dzīves ienākumiem. 

 

Turklāt  tiek piešķirta īpaša fiksēta summa, kas atbilst vienai četrdesmitajai daļai 

par katru gadu, sākot no laika, kad tika iegūtas tiesības uz pensiju, līdz 65 gadu 

vecumam, un tiek izmaksāta arī speciāla piemaksa par gadiem, kas ietver laikposmu 

starp tiesību iegūšanu un 55 gadu vecuma sasniegšanu. Šī īpašā proporcionālā 

piemaksa var sasniegt 1,85 % no vidējiem darbā gūtajiem ienākumiem, ko jūs 

saņēmāt pirms invaliditātes. 

 

Ja jūsu invaliditātes pensija ir mazāka par likumā noteikto minimālo personas iztikas 

minimumu, jums tiek piešķirta piemaksa vienas četrdesmitās daļas apmērā no šīs 

minimālās pensijas par katru pilno gadu, ar noteikumu, ka jūs esat bijis apdrošināts 

vismaz divdesmit gadus. 
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Kādos gadījumos tiek piešķirti invaliditātes pabalsti? 

Formalitātes 

Lai iegūtu pensiju, jums kompetentajā iestādē, izmantojot īpašu tās iestādes sniegtu 

veidlapu, jāiesniedz pieprasījums. Pievienojamie dokumentārie pierādījumi būs minēti 

šajā formulārā. 

 

Ja dzīvojat citā Eiropas Savienības dalībvalstī, jums pieprasījums jāiesniedz attiecīgās 

valsts pensijas apdrošināšanas iestādē. 

 

Pensijas tiek izmaksātas par katru mēnesi avansā. 

Profesionālās readaptācijas pasākumi 

Skatīt nodaļu par slimības naudas pabalstiem. 

http://www.cnap.lu/formulaires/sommaire_formulaires.html
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VI nodaļa. Vecuma pensijas un pabalsti 

Kādos gadījumos jums tiek piešķirti vecuma pabalsti? 

Personas, uz kurām attiecas šī regula 

Skatīt nodaļu par invaliditātes pabalstiem. 

Prasības 

Lai saņemtu vecuma pensiju, jums jābūt apdrošinātam vismaz 120 mēnešus un jābūt 

vismaz 65 gadus vecam. Noteiktos gadījumos un atbilstoši apdrošināšanas perioda 

ilgumam vecuma pensiju iespējams saņemt agrāk, 57 līdz 60 gadu vecumā. 

 

Vērā tiek ņemti arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs nodrošinātie apdrošināšanas 

periodi. Ja, sasniedzot 65 gadu vecumu, jums nav tiesības uz pensiju, jūsu veiktās 

iemaksas tiek jums atmaksātas. 

Kādas izmaksas tiek segtas? 

Luksemburgā dzīvojošas personas vecuma pensiju veido fiksēta summa, no kuras 

viena četrdesmitā daļa tiek piemaksāta par katru apdrošināšanas gadu līdz maks. 

četrdesmit gadiem, un proporcionāla piemaksa, kas vienāda ar 1,85 % no 

deklarētājiem visas profesionālās darba dzīves ienākumiem. Ja apdrošinātā persona, 

saņemot tiesības uz pensiju, turpina strādāt, šo likmi palielina par 0,01 % par katru 

darba gadu un katru nodzīvoto gadu. 

 

Ja jūsu vecuma pensija ir mazāka par likumā noteikto pensijas minimumu, jums tiek 

piešķirta piemaksa vienas četrdesmitās daļas apmērā no šīs minimālās pensijas par 

katru pilno gadu, ar noteikumu, ka jūs esat bijis apdrošināts vismaz divdesmit gadus. 

 

Gada beigās tiek izmaksāta piemaksa, ko piešķir katrai personai, kura saņem pensiju, 

sākot no pašreizējā gada 1. decembra. 

Kādos gadījumos tiek piešķirti vecuma pabalsti? 

Uz tiem attiecas tādas pašas formalitātes, kā uz invaliditāti.  

http://www.cnap.lu/pensions/les_differentes_pensions.html
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VII nodaļa. Apgādnieka zaudējuma pabalsti 

Kādos gadījumos tiek piešķirti apgādnieka zaudējuma pabalsti? 

Personas, uz kurām attiecas šī regula 

Jums pienākas pabalsts, ja esat zaudējis apdrošinātu apgādnieku (esat šīs personas 

atraitne, atraitnis, reģistrētais dzīvesbiedrs, bārenis, šķirtais dzīvesbiedrs, bijušais 

reģistrētais dzīvesbiedrs). Šis pabalsts jums tiks izmaksāts kā apgādnieka zaudējuma 

pensija. 

Prasības 

Lai tiktu piešķirtas tiesības saņemt apgādnieka zaudējuma pensiju, nepieciešams, lai 

mirušais būtu bijis apdrošināts vismaz divpadsmit mēnešus pēdējo trīs gadu laikā 

pirms nāves. Šis stāžs netiek prasīts, ja nāve iestājusies nelaimes gadījuma vai atzītas 

arodslimības dēļ. Tiek ņemti vērā arī apdrošināšanas periodi citās ES dalībvalstīs. 

 

Apgādnieka zaudējuma pabalsts nepienākas laulātajam vai dzīvesbiedram, kurš 

apprecējies vai dzīvojis kopā ar apdrošināto mazāk nekā vienu gadu pirms pensijas 

vecuma sasniegšanas vai nāves, nedz arī tādas personas laulātajam vai 

dzīvesbiedram, kura saņēmusi vecuma vai invaliditātes pensiju. Šajos gadījumos 

pensiju tomēr var piešķirt noteiktos apstākļos (piemēram, ja nāve iestājusies nelaimes 

gadījuma dēļ vai ja šajā laulībā vai kopdzīvē ir piedzimis bērns). 

Kādas izmaksas tiek segtas? 

Pensiju, ko izmaksā laulātajam vai dzīvesbiedram, veido fiksēta summa un speciāla 

fiksēta summa, uz kādu apdrošinātajam ir bijušas vai varētu būt bijušas tiesības, ¾ no 

proporcionālās piemaksas un speciālās proporcionālās piemaksas, ko apdrošinātais 

saņēma vai būtu varējis saņemt. Ja laulātais vai dzīvesbiedrs stājas jaunā laulībā vai 

partnerattiecībās, pensija tiek pārtraukta vienreizēja finansiāla pabalsta formā 

(rachat). 

 

Bāreņa pensija var sasniegt 1/3 no fiksētās summas un speciālās fiksētās summas, uz 

kādu apdrošinātajam bijušas vai varētu būt bijušas tiesības, kā arī ¼ no 

proporcionālās piemaksas, ko apdrošinātais saņēma vai būtu varējis saņemt. Ja ir 

miruši abi vecāki, bāreņa pensijas apmērs tiek dubultots. 

 

Bāreņa pensiju maksā līdz bāreņa 18 gadu vecumam. Ja attiecīgais bērns vēl joprojām 

studē, pensiju turpina maksāt līdz 27 gadu vecumam. 

Kādos gadījumos tiek piešķirti apgādnieka zaudējuma pabalsti? 

Uz tiem attiecas tādas pašas formalitātes, kā uz invaliditāti. 

http://www.cnap.lu/pensions/les_differentes_pensions.html
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VIII nodaļa. Pabalsti attiecībā uz nelaimes gadījumiem 
darbā un arodslimībām 

Kādos gadījumos tiek piešķirti pabalsti attiecībā uz nelaimes 
gadījumiem darbā un arodslimībām? 

Personas, uz kurām attiecas šī regula 

Ja strādājat kā algots darba ņēmējs vai pašnodarbināta persona vai arī esat māceklis, 

brīvprātīgs jaunietis vai īpašā pielāgotā darba vietā strādājošs invalīds, jūs esat 

apdrošināts pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām. Apdrošinātas ir arī citas 

personu grupas, tādas kā skolēni un studenti, personas, kuras apmeklē oficiālas 

nodarbības un kārto eksāmenus, lektori, biedrību un darba devēju pārstāvji, personas, 

kuras piedalās glābšanas operācijās vai brīvprātīgā darbā, ierēdņi u. c. 

Nelaimes gadījumu darbā un arodslimību definīcija 

Apdrošināšana sedz nelaimes gadījumus darbā, nelaimes gadījumus ceļā un 

arodslimības. 

 

Ar nelaimes gadījumu darba vietā parasti saprot jebkuru nelaimes gadījumu, kas 

noticis darba vietā un darba laikā. Ar nelaimes gadījumu ceļā saprot nelaimes 

gadījumu, kas noticis dodoties uz darbu vai atgriežoties no tā. Nelaimes gadījums 

ceļā, kura upuris ir apdrošināts atbilstoši Luksemburgas likumdošanai. Ja negadījums 

noticis ārpus Luksemburgas teritorijas, tiek uzskatīts par nelaimes gadījumu, kas 

noticis Luksemburgas teritorijā. 

 

Pastāv oficiāls arodslimību saraksts, kuru varat atrast Sociālā nodrošinājuma kodeksā 

(Code de la sécurité sociale) vai sociālā nodrošinājuma tīmekļa vietnē.  Tomēr arī 

slimība, kas neatrodas šajā sarakstā, var tikt uzskatīta par arodslimību, ja ir iespējams 

pierādīt, ka tās cēlonis ir darbs. 

Kādas izmaksas tiek segtas? 

Pabalsti natūrā 

Nelaimes gadījuma darbā vai arodslimības gadījumā jums ir tiesības saņemt veselības 

aprūpi slimības apdrošināšanas ietvaros un invaliditātes pabalstus. Šos pabalstus 

Nelaimes gadījumu apdrošināšanas asociācijas (Assocation d’assurance accident) 

uzdevumā izmaksā Valsts slimokase (Caisse nationale de santé).  

 

Pat tad, ja nelaimes gadījumā jūs neguvāt traumas, jums ir tiesības saņemt 

kompensāciju par materiālajiem zaudējumiem un protēzēm nodarītiem bojājumiem, 

kā arī zināmās robežās noteiktu kompensāciju par jūsu motorizētam transportlīdzeklim 

nodarītiem bojājumiem. 

http://www.aaa.lu/aaa/prestations/index.html
http://www.aaa.lu/aaa/prestations/index.html
http://www.aaa.lu/formulaires/declarations/declaration_maladie_professionnelle/medicale/tableau_maladie_prof.pdf
http://www.aaa.lu/aaa/maladies_professionnelles/index.html
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Naudas pabalsti 

Kamēr esat darbnespējīgs nelaimes gadījuma darbā vai arodslimības dēļ, jums ir 

tiesības turpināt saņemt savu darba algu un naudas pabalstu saskaņā ar tādiem 

pašiem noteikumiem, kādi tie būtu, ja jūs būtu darbnespējīgs slimības rezultātā. 

 

Kad naudas pabalsta saņemšanas periods beidzies, līdz traumu izārstēšanai jūs 

saņemsiet tādu naudas pabalstu (rente complète) pilnā apmērā, kura summa atbilst 

jūsu ienākumiem saskaņā ar sociālā nodrošinājuma iemaksām 12 kalendāro mēnešu 

laikā pirms nelaimes gadījuma. 

 

Ja pēc nelaimes gadījuma darbā varat turpināt strādāt, bet jūsu ienākumi no 

profesionālās darbības ir samazinājušies par vismaz 10 % un Sociālā nodrošinājuma 

medicīniskās kontroles iestāde atzīst, ka nespējat veikt savus iepriekšējos pienākumus 

vai saglabāt iepriekšējo darba rutīnu, varat saņemt daļēju nelaimes gadījuma pabalstu 

(rente partielle).  

 

Ja piemērojami profesionālās readaptācijas pasākumi, varat saņemt pārejas pabalstu 

(rente d’attente) 85 % apmērā pilna nelaimes gadījumu pabalsta. 

Pabalsti par morālo kaitējumu 

Ja pēc konsolidācijas perioda esat pilnīgi vai daļēji darbnespējīgs, varat saņemt tādu 

pabalstu par psiholoģisko kaitējumu saskaņā ar fiksētu līmeni, kā arī pabalstu par 

psiholoģiskiem vai estētiskiem zaudējumiem. 

Apgādnieka zaudējuma pabalsti 

Šie pabalsti ir: 

 nelaimes gadījuma pabalsta pārdzīvojušam laulātajam vai partnerim (rente de 

survie); 

 bāreņa pabalsta (rente d’orphelin) mirušās personas bērniem; 

 morālā kaitējuma pabalsta. 

 

Atkarībā no tā, vai persona mirusi pēc vai pirms 55 gadu vecuma sasniegšanas, 

pārdzīvojušais laulātais vai partneris saņem pabalstu, kas vienāds ar trīs ceturtdaļām 

no 1,85 % no gada profesionālajiem ienākumiem, kurus mirusī persona būtu saņēmusi 

savās turpmākajās profesionālajās gaitās līdz 65 gadu vecumam. 

 

Bāreņa pabalsts ir vienāds ar vienu ceturtdaļu no šīs summas. 

 

Rentes izmaksā avansā katru mēnesi. Tās automātiski piemēro dzīves dārdzības 

pieaugumam un periodiski piemēro algu līmeņa pieaugumam. 

Rentes atpirkšana 

Ja pārdzīvojušais laulātais vai dzīvesbiedrs stājas jaunā laulībā vai uzsāk citas 

partnerattiecības, viņš automātiski saņem vienreizēju summu (pēc atpirkšanas 

(rachat) principa), kas aizstāj ikmēneša maksājumu. 
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Kādos gadījumos tiek piešķirti pabalsti attiecībā uz nelaimes 
gadījumiem darbā un arodslimībām? 

Formalitātes 

Ja noticis nelaimes gadījums darbā, jums par to nekavējoties jāinformē darba devējs. 

Jums par savu darbnespēju tādā pašā laika posmā, kāds attiecas uz darbnespēju 

slimības dēļ, jāinformē arī Nelaimes gadījumu apdrošināšanas asociācija. 

Pabalsti natūrā 

Pabalstus piešķir saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem, kas attiecas uz slimības 

pabalstiem natūrā, bet jums nav jāsedz attiecīgie izdevumi. Tos aprūpes pakalpojumu 

sniedzējiem maksā Nelaimes gadījumu apdrošināšanas asociācija (Association 

d'assurance accident). 

Naudas pabalsti 

Šos pabalstus izmaksā tādā pašā veidā kā pabalstu slimības gadījumā. 

http://www.aaa.lu/formulaires/declarations/declaration_accident_travail_trajet/index.html
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IX nodaļa. Ģimenes pabalsti 

Kādos gadījumos tiek piešķirti ģimenes pabalsti? 

Ģimenes pabalsti 

Visiem bērniem, kuri aug Luksemburgā un kuriem šajā valstī ir likumīga dzīvesvieta, ir 

tiesības uz ģimenes pabalstiem. Ja jūs strādājat algotu darbu Luksemburgā, jums ir 

tiesības uz ģimenes pabalstiem arī par bērniem, kuri aug kādā citā ES dalībvalstī. 

 

Parasti ģimenes pabalstus izmaksā par bērniem līdz astoņpadsmit gadu vecumam. Šo 

vecumu palielina līdz divdesmit septiņiem gadiem, ja bērns turpina mācības vai ir 

invalīds. Studējot augstākās izglītības iestādē, studenti ģimenes pabalsta vietā saņem 

speciālu pabalstu. 

Bērna dzimšanas pabalsts 

Bērna piedzimšanas gadījumā maksājams bērna dzimšanas pabalsts (allocation de 

naissance). To izmaksā daļēji kā pirmsdzemdību, daļēji kā bērna dzimšanas un daļēji 

kā pēcdzemdību pabalstu. 

 

Lai saņemtu pirmsdzemdību pabalstu, grūtniecei jāiziet likumā noteiktas medicīniskas 

pārbaudes, kas veicamas grūtniecības laikā. 

 

Lai saņemtu bērna dzimšanas pabalstu, bērnam jāpiedzimst Luksemburgā un mātei 

jāierodas pie ārsta uz pēcdzemdību vizīti astoņu nedēļu laikā, kas seko pēc 

dzemdībām. 

 

Pēcdzemdību pabalstu izmaksā tikai tad, ja bērnam līdz divu gadu vecumam ir veiktas 

likumā noteiktās sešas ārsta izmeklēšanas. 

Bērna kopšanas pabalsts 

Bērna kopšanas pabalstu piešķir personām, kuras: 

 deklarējušas dzīvesvietu Luksemburgā un tur arī dzīvo vai kuras ir Eiropas 

Savienības dalībvalsts pilsoņi un strādā Luksemburgā, vai arī ir šādu personu 

ģimenes locekļi; 

 savā mājsaimniecībā audzina vienu vai vairākus bērnus, par kuriem tiek maksāts 

ģimenes pabalsts; 

 galvenokārt audzina savus bērnus mājsaimniecībā un nestrādā atalgotu darbu un 

nav pašnodarbinātas personas vai kuras strādā, bet kuru ienākumi kopā ar laulātā 

ienākumiem nepārsniedz noteiktu summu (trīskārša minimālā alga, ja audzina vienu 

bērnu, četrkārša minimālā alga, ja audzina divus bērnus, pieckārša minimālā alga, 

ja audzina trīs bērnus); 

 savas darba stundas samazinājušas vismaz uz pusi, lai audzinātu vienu vai vairākus 

bērnus; šajā gadījumā tās saņem pusi no pabalsta. 
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Vecāku atvaļinājuma pabalsts 

Vecāka atvaļinājuma pabalstu var pieprasīt ikviena persona, kura savā mājsaimniecībā 

audzina vienu vai vairākus bērnus, kuri jaunāki par pieciem gadiem un par kuriem tiek 

maksāts ģimenes pabalsts. 

 

Šī atvaļinājuma pieprasītājam pilnībā jāpārtrauc jebkāda profesionāla aktivitāte vai tā 

jāsamazina (daļēja laika vecāku atvaļinājums) vismaz līdz pusei no viņam 

piemērojamā parastā darba laika mēneša garumā. 

 

Ja prasītājs nestrādā algotu darbu, tad viņam bērna dzimšanas vai adopcijas laikā ir 

jābūt pašnodarbinātajam Luksemburgā. Ja prasītājs strādā algotu darbu, viņam jābūt 

strādājušam kādā Luksemburgā reģistrētā uzņēmumā vismaz gadu pirms vecāku 

atvaļinājuma sākuma (ar darba līgumu, kurā mēneša darba laika ilgums ir vismaz 

puse no parastā darba laika ilguma šajā uzņēmumā). 

 

Katram no strādājošiem vecākiem ir individuālas tiesības uz vecāku atvaļinājumu, bet 

vienam no vecākiem tas ir jāizņem tūlīt pēc maternitātes atvaļinājuma. Daļēja vecāku 

atvaļinājuma ilgumu var sadalīt starp abiem vecākiem, lai nodrošinātu bērnam 

nepārtrauktu vecāku klātbūtni. 

Kādas izmaksas tiek segtas? 

Ģimenes pabalsti 

Ir trīs veidu ģimenes pabalsti: parastie ģimenes pabalsti, papildu ģimenes pabalsti un 

mācību uzsākšanas pabalsti. 

 

Parasto ģimenes pabalstu apmērs svārstās atkarībā no bērnu skaita ģimenē. Papildu 

pabalstus piešķir par bērniem, kas ir attiecīgi vecāki par sešiem un divpadsmit 

gadiem. 

 

Mācību uzsākšanas pabalsta (allocation de rentrée scolaire) likme atkarīga no bērna 

vecuma un bērnu skaita mājsaimniecībā. 

Bērna dzimšanas pabalsts 

Dzimšanas pabalsta katra daļa ir EUR 580,03. 

Bērna kopšanas pabalsts 

Pabalsta apmērs: EUR 485,01. Puse no pabalsta ir pieejama daļējas nodarbinātības 

gadījumā. 

Vecāku atvaļinājuma pabalsts 

Vecāku atvaļinājuma ilgums ir seši mēneši par katru bērnu. Gadījumā, ja vecāki 

izmanto daļēju atvaļinājumu, šis periods tiek pagarināts līdz divpadsmit mēnešiem. 

 

Vecāku atvaļinājums dod tiesības saņemt vienreizēju pabalstu, kurš pa daļām tiek 

pārskaitīts katru mēnesi visu atvaļinājuma laiku. Par pabalstu nav jāmaksā nodokļi un 

sociālās iemaksas, izņemot iemaksu par veselības aprūpi un kopšanu smagas 

invaliditātes gadījumā. Iemaksas par pensijas nodrošinājumu uzņemas veikt valsts. 
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Kādos gadījumos tiek piešķirti ģimenes pabalsti? 

Valsts ģimenes pabalstu kasē (Caisse nationale des prestations familiales) jāiesniedz 

pieteikums. Jūs varat saņemt formulārus šajā kasē vai vietējās pašvaldībās. 

Pievienojamie apliecinošie dokumenti būs minēti pieprasījuma formulārā. 

 

Izņemot mācību uzsākšanas pabalstu, ģimenes pabalstus katru mēnesi izmaksā 

vecākiem, ja bērnus audzina abi vecāki, kuri dzīvo ar viņiem vienā mājsaimniecībā. 

Vecāku šķiršanās gadījumā pabalstu saņem tas vecāks, kurš faktiski audzina bērnus. 

Mācību uzsākšanas pabalstu (allocation de rentrée scolaire) izmaksā katru gadu 

augustā bērniem vecumā no sešiem gadiem. 

 

http://www.cnpf.lu/Pages/formulaires.htm
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X nodaļa. Bezdarbs 

Kādos gadījumos jums tiek piešķirti bezdarbnieka pabalsti? 

Bezdarbnieku pabalsti 

Ja jūs strādājat Luksemburgā, tad esat apdrošināts pret bezdarba risku. 

 

Lai varētu saņemt bezdarbnieku pabalstus, jums jābūt: 

 jābūt darbu zaudējušam ne savas vainas dēļ; 

 jābūt darbspējīgam un gatavam pieņemt ikvienu jūsu spējām atbilstošu darba 

piedāvājumu; 

 jābūt vecumā no 16 līdz 64 gadiem; 

 nedrīkst tik izmaksāts vecuma, invaliditātes, vai nelaimes gadījuma pabalsts (rente 

accident) pilnā apmērā; 

 jābūt reģistrētam kā darba meklētājam; 

 12 mēnešus pirms kļūšanas par bezdarbnieku Luksemburgā jābūt nostrādājušam 

vismaz 26 nedēļas. Ja šajos 12 mēnešos bijuši darbnespējas periodi, tad šis laiks 

tiek attiecīgi pagarināts. Tas pats notiek arī tad, ja šis periods ietver militārā 

dienesta periodu vai laikposmus, kad esat saņēmis bezdarbnieka pabalstu. 

Pirmstermiņa pensionēšanās pabalsti 

Luksemburgas sociālā nodrošinājuma shēma paredz četru veidu pirmstermiņa 

pensionēšanās pabalstus: solidārās pirmstermiņa pensionēšanās pabalstu; progresīvās 

pirmstermiņa pensionēšanās pabalstu; pielāgotās pirmstermiņa pensionēšanās 

pabalstu un maiņās un naktīs strādājošo pirmstermiņa pensionēšanās pabalstu. 

 

Ja jūs strādājat uzņēmumā, kas ir piekritis veikt pirmstermiņa pensionēšanās 

pasākumus kolektīvas vienošanās vai speciālas vienošanās ietvaros ar Darba un 

nodarbinātības ministriju, tad jūs, iespējams, varat pensionēties vismaz trīs gadus 

pirms mēneša, kurā stājas spēkā jūsu tiesības saņemt vecuma pensiju vai 

pirmstermiņa pensiju 60 gadu vecumā. Tomēr jums jābūt vismaz 57 gadus vecam un 

jānoslēdz speciāls līgums ar darba devēju, kurā jūs kopīgi vienojaties par datumu, 

kurā tiks pārtrauktas darba attiecības un ar kuru darba devējs formāli apņemsies jums 

izmaksāt pirmstermiņa pensionēšanās pabalstu. 

 

Šis pirmstermiņa pensionēšanās veids ir atļauts ar tiem pašiem nosacījumiem, ja jūs 

piekrītat pāriet no pilnas darba slodzes uz nepilnu darba slodzi. 

 

Nosacījumi ir līdzīgi kā solidaritātes principa pirmstermiņa pensionēšanās gadījumā. Uz 

to ir tiesības 57 gadu vecumu sasniegušiem darba ņēmējiem uzņēmumos, kas tiek 

slēgti vai restrukturizēti, ir bankrota stāvoklī vai nodoti valsts pārvaldījumā sakarā ar 

maksātnespēju, vai uzņēmumos, kuru darbība tiek pārtraukta ar tiesas lēmumu. 

 

Priekšlaicīga pensionēšanās pienākas, ja esat 57 gadus vecs un veicat algotu darbu, 

kā arī varat pierādīt, ka vismaz 20 gadus esat strādājis maiņās vai pastāvīgu nakts 

darbu. 
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Kādas izmaksas tiek segtas? 

Bezdarbnieku pabalsti 

Bezdarbnieka pabalsta likme ir 80  no jūsu iepriekšējiem ienākumiem. Ja jūsu 

apgādībā ir bērni, šo likmi palielina līdz 85 %. Tomēr bezdarbnieka pabalsta apmērs 

nevar pārsniegt likumā noteiktās minimālās algas apmēru reizinātu ar 2,5. Ja 

bezdarbs ilgst vairāk par sešiem mēnešiem divpadsmit mēnešu ilgā laikposmā, tad 

pabalsta apmērs nevar pārsniegt divu tiesību aktos noteikto minimālo mēnešalgu 

summu. 

 

Ja bezdarba periodā jūs veicat gadījuma vai papildu darbu, tad gūtie ienākumi tiek 

atskaitīti no jūsu bezdarbnieka pabalsta. 

 

Bezdarbnieka pabalstu saņemat tikpat ilgi, cik ilgi esat strādājis 12 mēnešu laikā pirms 

reģistrējāties kā bezdarbnieks, bet ne ilgāk kā 12 mēnešus 24 mēnešu laikā. Pabalsta 

izmaksas laiks var tikt pagarināts bezdarbniekiem, kuri sasnieguši 50 gadu vecumu. 

Pirmstermiņa pensionēšanās pabalsti 

Pirmstermiņa pensionēšanās gadījumā jūs saņemsiet pirmstermiņa pensionēšanās 

pabalstu, ko aprēķina pēc vidējās bruto algas, kas saņemta trīs mēnešus pirms 

pabalsta pieprasījuma, vai labvēlīgākas aprēķina formulas gadījumā, pamatojoties uz 

divpadsmit mēnešu atskaites periodu, kurā saņemtās algas lielums bijis mainīgs. 

 

Pirmā gada laikā pabalsta summa ir 85 % no minētās algas, otrajā gadā tā ir 80 % un 

trešajā – 75 %. Progresīvās pirmstermiņa pensionēšanās gadījumā šī summa tiek 

proporcionāli pielāgota darba laika ilguma samazināšanai. 

Kādos gadījumos tiek piešķirti bezdarbnieka pabalsti? 

Formalitātes 

Ja tas iespējams, jums dienā, kad kļūstat par bezdarbnieku, jāreģistrējas kā darba 

meklētājam Nodarbinātības attīstības aģentūrā (Agence pour le développement de 

l'emploi) vai kādā no tās vietējiem birojiem. Pēc tam, kad esat veicis šīs formalitātes, 

bezdarbnieka pabalsts jums tiks izmaksāts par laikposmu no pirmās bezdarba dienas. 

 

Ja jūs nepiereģistrēsieties pirmajā bezdarba dienā, tad tiesības uz pabalstu jums būs 

tikai no piereģistrēšanās dienas. 

 

Ja nereģistrējaties bezdarba iestāšanās pirmajā dienā, tiesības uz bezdarba pabalstu 

stāsies spēkā tikai ar to dienu, kurā reģistrēsities. Ja prasību neiesniedzat divu nedēļu 

laikā, pabalstu maksās ar iepriekšēju datumu, nepārsniedzot 14 dienu periodu, sākot 

no iesniegšanas datuma. 

Bezdarbnieka pabalsta izmaksa 

Bezdarbnieku pabalsti tiek izmaksāti ar pasta pārvedumu katras bezdarba nedēļas 

beigās. 

http://www.adem.public.lu/demandeur/inscription/index.html
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Pirmstermiņa pensionēšanās pabalsta izmaksa 

Principā pabalstu izmaksā darba devējs, bet, ja viņš to nespēj sakarā ar darbības 

izbeigšanu vai lielām finansiālām grūtībām, pabalstu izmaksā nodarbinātības fonds 

(Fonds pour l'emploi). 
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XI nodaļa. Minimālais nodrošinājums 

Kādos gadījumos tiek piešķirti pabalsti attiecībā uz minimālo 
nodrošinājumu? 

Garantētais minimālais ienākums 

Garantētais minimālais ienākums paredzēts, lai nodrošinātu pietiekošus līdzekļus 

normāliem dzīves apstākļiem un profesionālās un sociālās integrācijas pasākumus. 

 

Jums piešķir garantēto minimālo ienākumu, ja esat vismaz 25 gadus vecs, likumīgi 

dzīvojat Luksemburgā (un, izņemot ES/EEZ dalībvalstu pilsoņus, Šveices 

valstspiederīgos, bēgļus un bezpavalstniekus, pēdējo 20 gadu laikā vismaz 5 gadus 

esat dzīvojis Luksemburgā), kā arī atbilstat zināmiem noteikumiem attiecībā uz 

pieejamajiem līdzekļiem. 

Garantētais minimālais ienākums personām ar smagu invaliditātes pakāpi 

Garantētais minimālais ienākumus personām ar smagu invaliditātes pakāpi (revenu 

pour personnes gravement handicapées) jums ir pieejams, ja: 

 esat vismaz 18 gadus vecs un 

 jūsu darbspējas ir samazinātas vismaz par 30 % fizisku, garīgu, maņu orgānu vai 

psihisku traucējumu rezultātā un/vai saistībā ar psihosociālām problēmām, kas 

pastiprina traucējumus; invaliditātei jāiestājas pirms 65 gadu vecuma, un  

 jūsu veselības stāvoklis ir tāds, ka jūs nespējat veikt nekādu darbu, vai jūsu darba 

prasmes ir tiktāl ierobežotas, ka nav iespējams pielāgot jūsu vajadzībām darbavietu 

parastā vai īpašā vidē, un 

 jums ir tiesības dzīvot Luksemburgas teritorijā – tur ir jūsu mājas un jūs tur faktiski 

dzīvojat. 

 

Atkāpjoties no pirmajiem trim minētajiem punktiem, jūs varat pretendēt uz smagas 

invaliditātes pabalstu, ja esat atzīts par strādājošu invalīdu un ja no jums neatkarīgu 

iemeslu dēļ jums nav pieejams algots darbs, kā arī un jūsu rīcībā esošie līdzekļi ir 

mazāki par tiem līdzekļiem, ko pienākas saņemt personām ar smagu invaliditāti. 

Kādas izmaksas tiek segtas? 

Garantētā minimālā ienākumu summa sastāv no integrācijas pabalsta (indemnité 

d'insertion) vai papildu pabalsta (allocation complémentaire), kas paredzēts, lai 

kompensētu starpību starp lielāko garantētā minimuma ienākuma summu un 

mājsaimniecības līdzekļiem. 

 

Garantētā minimālā ienākuma (revenu minimum garanti) summa atkarīga no ģimenes 

sastāva. 

 

Ģimenes pabalstu maksā papildus garantētajam minimālajam ienākumam.  
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Kādos gadījumos tiek piešķirti minimālā nodrošinājuma pabalsti? 

Garantētais minimālais ienākums 

Pabalstus izskatā administratīvas lietas ietvaros. Integrācijas pasākumiem ir izveidots 

integrācijas līgums (contrat d’insertion). Pabalstu pieteikumus izvērtē tās pašvaldības 

sociālās palīdzības birojs, kurā dzīvo prasītājs, un Valsts solidaritātes fonds (Fonds 

national de solidarité). Papildu pabalstu piešķir tās pašvaldības sociālās palīdzības 

birojs, kurā dzīvo prasītājs, vai Valsts solidaritātes fonds.  Integrācijas pabalstu piešķir 

Valsts solidaritātes fonds. 

Garantētais minimālais ienākums personām ar smagu invaliditātes pakāpi 

Garantētā minimālā ienākuma personām ar smagu invaliditātes pakāpi pieteikumi 

jāiesniedz medicīniskai komisijai, ko izveidojusi Nodarbinātības attīstības aģentūra 

(Agence pour le développement de l'emploi). Šo pabalstu piešķir Valsts solidaritātes 

fonds. 
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XII nodaļa. Ilgtermiņa aprūpe 

Kādos gadījumos jums ir tiesības uz ilgtermiņa aprūpi? 

Ja esat Luksemburgas slimokases biedrs, aprūpes apdrošināšanas segums jums 

pienākas automātiski. 

 

Jūs tiekat uzskatīts par kopjamu invalīdu, ja jums fiziskas, psihiskas vai garīgas 

slimības rezultāta regulāri ir nepieciešama trešās personas palīdzība primāro dzīves 

darbību veikšanai. 

 

Primārās dzīves darbības ir: 

 personīgā higiēna: mazgāšanās, zobu tīrīšana, ādas kopšana, iešana uz tualeti; 

 ēšana: ēdiena gatavošana, piemērotas pārtikas lietošana, ēšana, dzeršana; 

 pārvietošanās: piecelšanās, apgulšanās, pozas maiņa, apģērbšanās, stāvēšana 

kājās, pārvietošanās pa kāpnēm, iziešana un atgriešanās mājās. 

 

Pietiek, ja jums šāda palīdzība ir nepieciešama vismaz trīsarpus stundas nedēļā, un 

šāds stāvoklis, iespējams, var ilgt vairāk par sešiem mēnešiem, vai arī tas ir 

neatgriezenisks. 

Kādas izmaksas tiek segtas? 

Pabalsti natūrā 

Palīdzības un aprūpes tīkla profesionālis ieradīsies pie jums, lai palīdzētu jums veikt 

ikdienas pamatdarbības, kā arī palīdzētu mājas darbos, sniegtu atbalstu un 

konsultētu. 

 

Ja jūs dzīvojat palīdzības un aprūpes iestādē (aprūpes namā, u. c.), jums arī ir tiesības 

saņemt pabalstus natūrā. 

Naudas pabalsti 

Ja jūs joprojām dzīvojat savās mājās un ja jums palīdzību sniedz kāds no jūsu 

ģimenes vai tuvākās apkārtnes, tad pabalstus natūrā (ko sniedz tīkls) zināmā mērā 

var aizstāt ar skaidras naudas pabalstiem. Jums šī saņemtā nauda jāpārskaita 

personai, kura rūpējas par jums. Šī persona var saņemt arī pabalstu no pensiju 

apdrošināšanas, ja tā ir vismaz 65 gadus veca. Tādēļ par personu, kura jūs aprūpē, 

jums jāpaziņo Sociālā nodrošinājuma centram (Centre commun de la sécurité sociale). 

 

Ja jūs dzīvojat palīdzības un aprūpes iestādē, jums nav tiesību saņemt skaidras 

naudas pabalstus. 

Citi pabalsti 

Jūs varat saņemt arī izdevumu atmaksu par palīdzības sniegšanai nepieciešamajiem 

līdzekļiem, iekārtām vai elementiem dzīvokļa piemērošanai jūsu vajadzībām. 

http://www.mss.public.lu/publications/dependance/index.html
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Kā var saņemt ilgtermiņa aprūpi? 

Formalitātes 

Lai saņemtu aprūpes apdrošināšanu, jums jāaizpilda pieteikuma veidlapa, kurai 

pievienota tukša medicīniskā izziņa, kas jāaizpilda ārstējošajam ārstam. Šī veidlapa un 

medicīniskais izziņa jānosūta Novērtēšanas un orientācijas apvienībai (Cellule 

d'évaluation et d'orientation). 

 

Ja jūsu dosjē ir aizpildīts, tad jūs informēs par datumu, no kura jūsu palīdzības 

nepieciešamība tiks novērtēta. Šis novērtējums ietver: 

 apvienības mediķa uzrakstīts medicīnisks novērtējums, un  

 kāda cita apvienības locekļa uzrakstīts atkarības pakāpes novērtējums. 

 

Pamatojoties uz šo novērtējumu, apvienība ieraksta jūsu vajadzības standarta 

veidlapā, kas tiek ņemta par pamatu, lai norīkotu pie jums palīdzības sniegšanai 

profesionālus darbiniekus no jūsu vai jūsu dzīvesvietas aprūpes centra izvēlētas 

iestādes. 

 

Jūsu kopšanas plāns un standarta veidlapa paziņojuma formā tiek nosūtīta Valsts 

slimokasei (Caisse nationale de santé), kas jūs informēs par pieņemto lēmumu. 

Pabalstu izmaksa 

Pabalstus natūrā tieši izmaksā sociālās aprūpes apdrošināšanas iestāde. Ja jūs dzīvojat 

kādā palīdzības un aprūpes iestādē, jums jāsedz tikai izmitināšanas izdevumi. 

 

Naudas pabalsti un nepieciešamo produktu iegādes pabalsti tiek pārskaitīti uz jūsu 

bankas kontu. 

 

http://www.mss.public.lu/formulaires/form_dependance/index.html


 
Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība 

 Jūsu sociālā nodrošinājuma tiesības Luksemburgā 

2012. g. jūlijs   30 

 

Pielikums. Iestāžu kontaktinformācija, noderīgas 
tīmekļa vietnes 

 

Lai uzzinātu, kurā iestādē vērsties, ja radušies jautājumi par sociālo nodrošinājumu 

vairāk nekā vienā ES dalībvalstī, informāciju meklējiet Eiropas iestāžu direktorijā, kuru 

administrē Eiropas Komisija un kurš pieejams šeit: http://ec.europa.eu/social-

security-directory 

 

Ministère de la sécurité sociale 

L-2936 Luxembourg 

26, rue Sainte Zithe 

L-2763 Luxembourg 

+ 352 2478 2478 

+ 352 247 86328 

 

Inspection générale de la sécurité sociale 

boîte postale 1308 

L-1013 Luxembourg 

26, rue Sainte Zithe 

L-2763 Luxembourg 

+ 352 2478 2478 

+ 352 247 86225 

 

Cellule d’évaluation et d’orientation 

L-2974 Luxembourg 

125, route d’Esch 

L-1471 Luxembourg 

+ 352 2478 6060 

+ 352 2478 6061 

 

Ministère de la famille et de l’intégration 

L-2919 Luxembourg 

12-14, avenue Emile Reuter 

L-2420 Luxembourg 

+ 352 247 86500 

+ 352 247 86570 

 

Ministère du travail et de l’emploi 

L-2939 Luxembourg 

26, rue Sainte Zithe 

L-2763 Luxembourg 

+ 352 247 86100 

+ 352 247 86108 

 

Centre commun de la sécurité sociale 

L-2975 Luxembourg 

125, route d’Esch 

L-1471 Luxembourg 

+ 352 401 41 1 

+ 352 40 44 81 

http://ec.europa.eu/social-security-directory
http://ec.europa.eu/social-security-directory
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Caisse nationale de santé 

Naudas pabalstu nodaļa: 

L-2979 Luxembourg 

Pabalstu natūrā (atlīdzības) nodaļa: 

L-2980 Luxembourg 

Birojs: 

125, route d’Esch 

L-1471 Luxembourg 

+ 352 2757-1 

+ 352 2757-2758 

CNS – vietējās pārvaldes 

 

Contrôle médical de la sécurité sociale 

boîte postale 1342 

L-1013 Luxembourg 

125, route d’Esch 

L-1471 Luxembourg 

+ 352 26 1913 1 

+ 352 40 78 62 

 

Conseil arbitral de la sécurité sociale 

16, boulevard de la Foire 

L-1528 Luxembourg 

+ 352 45 32 86 

+ 352 44 32 66 

 

Conseil supérieur de la sécurité sociale 

14, avenue de la Gare 

L-1610 Luxembourg 

+ 352 26 26 05 1 

+ 352 26 26 05 38 

 

Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics 

L-2091 Luxembourg 

32, avenue Marie-Thérèse 

L-2132 Luxembourg 

+ 352 45 16 81 

+ 352 45 67 50 

 

Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux 

boîte postale 328 

L-2013 Luxembourg 

20, avenue Emile Reuter 

L-2420 Luxembourg 

+ 352 45 05 15 

+ 352 45 02 01 222 

http://www.cns.lu/?p=67
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Entraide médicale des chemins de fer luxembourgeois 

boîte postale 1803 

L-1018 Luxembourg 

15, place de la Gare 

L-1616 Luxembourg 

+ 352 49 90 3416 

+ 352 49 90 4501 

 

Caisse nationale d’assurance pension 

L-2096 Luxembourg 

1a, boulevard Prince Henri 

L-1724 Luxembourg 

+ 352 22 41 41 1 

+ 352 22 41 41-64 43 

 

Association d’assurance accident 

L-2976 Luxembourg 

125, route d’Esch 

L-1471 Luxembourg 

+ 352 26 19 15 1 

+ 352 49 53 35 

 

Caisse nationale des prestations familiales 

boîte postale 394 

L-2013 Luxembourg 

6, Boulevard Royal 

L - 2449 Luxembourg 

+ 352 47 71 53 1 

+ 352 47 71 53-328/348 (vecāku atvaļinājums) 

 

Agence pour le développement de l’emploi 

boîte postale 2208 

L-1022 Luxembourg 

10, rue Bender 

L-1229 Luxembourg 

+ 352 478 5300 

+ 352 40 61 40 

 

Fonds national de solidarité 

boîte postale 2411 

L-1024 Luxembourg 

8-10, rue de la Fonderie 

L-1531 Luxembourg 

+ 352 49 10 81 1 

+ 352 26 12 34 64 

 

Lai saņemtu papildinformāciju par Luksemburgas likumdošanu, pieprasījuma 

veidlapām un jebkādu citu informāciju, jūs varat apmeklēt Luksemburgas Sociālā 

nodrošinājuma tīmekļa vietni: http://www.secu.lu/homepage.html 

http://www.secu.lu/homepage.html

