
 

 

 

 15.decembrī notika LMNA Padomes 2.sesija, 
kurā izskatīja šādus jautājumus: - par LMNA 2010.gada 
11 mēnešu finansiālo darbību un finansiālo darbību 
2011.gadā (ziņo–LMNA priekšsēdētāja vietniece I. Si-
ņica); - pārskats par LMNA darbību 2010.gadā (ziņo–

LMNA priekšsēdētājs A. Sīmansons).  
   I. Siņica sniedza pārskatu par LMNA rīcībā 
esošo finanšu līdzekļu izlietojumu 2010.gada 11 mēne-
šos un iepazīstināja Padomes locekļus ar LMNA finanšu 

tāmes 2011.gadam projektu.  
 Padome nolēma: pārskatu pieņemt zināšanai 

un apstiprināt LMNA tāmi galvenajos finansu rādītājos 
2011.gadam.  
  A. Sīmansons: “... Aizrit 2010.gads, gads kad   
notika mūsu arodbiedrības kārtējais—6.kongress. Bal-
stoties uz kongresa delegātu izteiktajiem priekšliku-
miem, ieteikumiem, LMNA Padome maijā apstiprināja 

LMNA Rīcības plānu Kongresa lēmuma izpildei 2010. un 
turpmākajiem četriem gadiem. Galvenais uzsvars plānā 

likts uz jaunu biedru iesaistīšanu arodbiedrībā, arodor-
ganizāciju vadītāju un aktīvistu izglītošanu un koplīgu-
mu slēgšanu.  

  Diemžēl, ar jaunu biedru piesaisti arodbiedrībai 
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Lai Jaunais gads ir 

Skaists kā Vidzeme, 

Līdzens kā Zemgale, 

Dziesmots kā Latgale 

Un bagāts kā Kurzeme. 
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 A. Sīmansons iepazīstina LMNA Padomes locekļus 
ar 2010.gada darba pārskatu ... 



nav veicies, kā būtu gribējies. Te liels iespaids ir valstī 
esošai ekonomiskai krīzei. Joprojām turpinās optimizāci-
jas, restrukturizācijas, likvidācijas utt.  

   Jaunu biedru piesaiste nav tikai mūsu nozares 
problēma. Aizvadītajā gadā visās Latvijas nozaru arod-

biedrības ir lielāks vai mazāks arodbiedrības biedru skai-
ta samazinājums. Šāds process notiek visā pasaulē. Par 
arodbiedrības biedru kritumu norūpējusies arī Ziemeļ-
valstu Industriālo arodbiedrību federācija, ar kuras pār-
stāvi bija tikšanās novembrī Rīgā. Ziemeļvalstu arod-
biedrībām ir vēlme iesaistīties kampaņā jaunu biedru ie-
saistīšanai arodbiedrībā Baltijas valstīs. Jācer, ka sadar-

bība attīstīsies un būs redzams rezultāts.  
   Par izglītību. Mums šogad bija iespēja, izmanto-
jot ESF projektu finansējumu, noorganizēt divas mācību 
seminārus arodorganizāciju vadītājiem un aktīvistiem 
darba tiesību un darba vides jautājumos.  

 Bez tam arodorganizācijām bija iespēja ESF ietvaros 
bez maksas apmācīt uzticības personas darba aizsardzī-

bā. Mācības organizēja LBAS. Diemžēl, 2010.gadā šo ie-
spēju izmantoja vienīgi a/s ‘’Latvijas finieris’’ arodorga-
nizācija, apmācot 11 uzticības personas darba aizsardzī-
bā, tā ietaupot vismaz 1000,- Ls darba devēja līdzekļu.  
Šādas bezmaksas apmācības LBAS organizēs arī 
2011.gadā. Lūdzu, izmantojiet šādu iespēju!  
   Joprojām ir iespēja bez samaksas padziļināt an-

gļu valodas ar arodbiedrības ievirzi zināšanas Anglijā, 
kuras pilnībā apmaksā Norvēģija. Tādēļ, lūdzu, jaunie 
arodbiedrības aktīvisti, piesakieties!  
    Zviedrijas papīrrūpniecības strādnieku arod-
biedrība ‘’Pappers’’ ir piedāvājusi finansējumu pasāku-
miem jaunu arodbiedrības biedru piesaistei. Par šī pie-

dāvājuma izmantošanu mums kopā vajadzētu padomāt.  
   Šogad valsts turpināja pieņemt virkni lēmumu, 
lai glābtu valsti no banku izraisītās ekonomiskās krīzes . 
Diemžēl, pamatā uz  vienkāršo iedzīvotāju un pensionā-
ru rēķina.  
   Šogad Latvijā notika parlamenta vēlēšanas,- 
arodbiedrības izstrādāja un iesniedza savas prasības po-

litiskām partijām. Uz arodbiedrību prasībām atsaucās un 
Saprašanās memorandu parakstīja ‘’Vienotība’’, ZZS, 
“Par labu Latviju” u.c. partijas.  
   Pēc vēlēšanām izrādījās, ka parakstītie doku-
menti partijām vairs nav saistoši. Toties arodbiedrībām 
ir oficiāli dokumenti, ko attiecīgās partijas ir parakstīju-
šas un mēs, pa laikam varam atgādināt, kāpēc nepildāt, 

ko solījāt. Arī arodorganizācijām tika nosūtīta analīze, 
kā partijām veicas ar solījumu pildīšanu. Tā kā partijas, 
gatavojot 2011.gada budžeta projektu, aizmirsa savus 
pirmsvēlēšanas solījumus, arodbiedrības organizēja 
publiskus pasākumus: 25.novembrī pie Ministru kabine-
ta un 9.decembrī ‘’Tautas sapulci’’ Esplanādē. Diemžēl, 

atsaucība bija tāda kāda  bija.  
 Īpaši liela pateicība pienākas tiem kolēģiem, 
kas, neskatoties uz tālo ceļu, piedalījās minētajās aktivi-
tātēs no Limbažiem, Madonas, Rēzeknes un Pierīgas, kā 
arī dažiem rīdziniekiem. Paldies, Jums!  
 Par mūsu aktivitātēm, jeb cik mēs esam aktīvi ?  
 1. Labklājības ministrija vasarā piedāvāja koncepciju 

par turpmāko gadu sociālajiem jautājumiem un lūdza 

Latvijas iedzīvotājus par to izteikties. Es šo koncepciju 
Jums nosūtīju un lūdzu izteikt savu viedokli. Ja atsauku-
šies Labklājības ministrijai bija ap 200 cilvēku, tad jau-
tājums: cik no tiem bija mūsējie ?  
 2. Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku 
arodbiedrība vāca parakstus par slikto veselības aprūpi 

Latvijā, kurus pēc tam nosūtīja ES ombudam. Pa radio 
gāja masīva un dārga reklāma.  
Jautājums: cik bija mūsu nozares cilvēku paraksti starp 

šiem 54 000 parakstu? 
  Te vietā atcerēties, ka arodbiedrības atpazīstamība ir 
atkarīga no pašiem arodbiedrības biedriem. Cik AKTĪVI 

IR ARODBIEDRĪBAS BIEDRI, TIK ATPAZĪSTAMA IR 
ARODBIEDRĪBA.  

 Starptautiskas aktivitātes. Šī gada augustā mēs, 
rotācijas kārtībā, organizējām kārtējo (jau ceturto ! )  
Baltijas valstu Meža nozaru arodbiedrību Vadības un 
Valžu locekļu semināru. Tikšanās vieta— Rēzekne. Se-
mināra laikā apmainījāmies ar viedokļiem par arodbied-
rību darbu un problēmām Baltijas valstīs. Par labi noor-
ganizēto semināru LMNA Vadība izsaka pateicību Dz. 

Stivkai un M. Bondarei,  kā arī rūpnīcas ‘’Verems’’ di-
rektoram J. Starim par atsaucību.   
 Septembrī LMNA delegācija ( A. Sīmansons un 
Ā. Smildziņš), piedalījās Zviedrijas papīrrūpniecības 
strādnieku arodbiedrības ‘’Pappers’’ 23.kongresā. Vizītes 

laikā tika aprunāta sadarbības turpināšanas iespējas.  
   I. Siņica, M. Bondare un Dz. Stivka, septem-

brī Prāgā, piedalījās Eiropas celtnieku un meža darbinie-
ku arodbiedrību federācijas organizētajā seminārā ‘’Par 
darbinieku pārstāvniecību’’. Mūsu kolēģes iepazinās ar 
citu ES valstu arodbiedrību darbu kopumā, kā arī, kā ci-
tās Eiropas valstīs tiek risināti jautājumi par jaunu bied-
ru iesaistīšanu arodbiedrībā.  
   Pēc Lietuvas Meža nozaru arodbiedrības ielūgu-

ma, septembrī piedalījos viņu kārtējā kongresā.  
   Arodbiedrības ikdienas darbs, protams, ir ļoti 
būtisks. Bet reizēm sevi pārbaudīt vajag arī citās aktivi-
tātēs. Tikai pateicoties V. Senkovskas neatlaidībai un 
aktivitātei, LMNA 16.-17.jūlijā piedalījās LBAS 6.sporta 
spēlēs, kurās ieguvām vairākas godalgotās vietas.  

    LMNA Vadība izsaka pateicību visiem, kas palīdzēja 
noorganizēt LMNA 6.kongresu un LMNA 20.gadadienas 
pasākumu un piedalījās LMNA aktivitātēs. Paldies visiem 
arodbiedrības biedriem par konstruktīviem priekšliku-
miem LMNA darbības veicināšanai un uzlabošanai... ”  
  VĒLU arodorganizāciju vadītājiem nezaudēt 
optimismu veicot arodbiedrības biedriem tik ne-

pieciešamo darbu. 

 Labām domām un labiem darbiem ba-

gātu Jauno 2011. gadu!   
  Dienas noslēgumā Padomes locekļi neformālā 
gaisotnē dalījās pieredzē par paveikto savās arodorgani-

zācijās un darbiem, kas jāveic Jaunajā gadā.    

 

 03.decembrī , Arodbiedrību namā, notika Eiro-
pas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā un Latvijas 
Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) kopīgi organizēts 
Forums  „Arodbiedrību loma nabadzības samazinā-
šanā, pilsoniskās sabiedrības veidošanā un darbi-
nieku tiesiskajā aizsardzības Latvijā”. Foruma dalīb-
niekus – arodbiedrību un  citu organizāciju uzaicinātos 
pārstāvjus uzrunāja Eiropas Parlamenta Informācijas  
biroja vadītājs Māris GRAUDIŅŠ un Brīvības un solida-
ritātes fonda  (BSF) valdes priekšsēdētājs Atis LEJIŅŠ, 
norādot, ka “...Latvijas sabiedrības daļa sirgst ar aiz-
spriedumiem pret arodbiedrībām. Jāmeklē risinājumi, kā 
mainīt šo stāvokli. Arodbiedrības ir vajadzīgas cilvēkiem, 
tās palīdz risināt problēmas darbā, juridiskus jautāju-
mus... “.  
  Foruma pirmo daļu vadīja Ansis DOBELIS 
(BSF). Runas teica LBAS priekšsēdētājs Pēteris KRĪ-
GERS, LR Aizsardzības ministrs Artis PABRIKS, Saei-
mas deputāts Kārlis ŠADURSKIS, LBAS jurists Kas-

LATVIJAS BRĪVO 

 ARODBIEDRĪBU SAVIENĪBĀ 



pars RĀCENĀJS, A/S „Cēsu Alus” valdes priekšsēdētā-
ja Eva SIETIŅSONE-ZATLERE. 
 Foruma diskusiju sadaļu vadīja komentētājs 
(moderators) Ansis BOGUSTOVS. piedalījās LBAS priekšsē-
dētāja vietniece Līvija MARCINKĒVIČA, Saeimas deputāts 
Andrejs STAĶIS, politologs Andrejs BERDŅIKOVS, PSIA 
„Ventspils Reiss” arodorganizācijas priekšsēdētāja Inga ULBO  
un citi. Tika diskutēti jautājumi gan par nedemokrātiskām nor-
mām Streiku likumā, gan arī par likumu „Par arodbiedrībām”, 
par arodbiedrību solidaritāti, sociālo dialoga un darba koplīgu-
mu nozīmi, jauniešu iesaistīšanos (iesaistīšanu) arodkustībā, 
par juridisko palīdzību, ko LBAS sniedz darbiniekiem darba tie-
sību un darba aizsardzības jomā.    
 06. janvārī, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, 
jau sesto gadu Zvaigznes dienā, LBAS godināja labākos sadar-
bības partnerus – darba devējus. LBAS balvu – ozolzīli un At-

zinības rakstu par veiksmī-
gu sociālo dialogu uzņēmu-
mā vai iestādē saņēma Brīvo 
arodbiedrības savienības un 
sešu dalīborganizāciju izvir-
zītie 11 nominanti. 
  Īpašu atzinību sa-
ņēma uzņēmums „Cēsu 
alus”,  kurš  ieguv is 
2010.gada atbildīgākā darba 
devēja titulu balsojumā 
LBAS interneta vietnē 

www.darbatiesibas.lv.  
 Balvu „Sadarbības partneris 2010” nominācijā 
„Privātais uzņēmums” saņēma A/S „Aldaris” un A/S SEB ban-
ka.  
 Visplašāk pārstāvēta bija nominācija “Valsts un paš-
valdību iestādes, un kapitālsabiedrības”, kurā tika apbalvoti: 
Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Dzelzceļš”; Liepājas Pilsētas 
dome ; Tukuma novada dome; Liepājas vispārizglītojošo skolu 
direktoru padome; Tukuma novada Pūres pagasta pirmsskolas 
izglītības iestāde „Zemenīte”; Neatliekamās medicīniskās palī-
dzības dienests; VSIA „Straupes narkoloģiskā slimnīca”; VSIA 
„Rīgas Cirks”. 
  Nominācijā “Plašsaziņas līdzekļi” šoreiz balvu saņēma 
Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības izvirzītais  reģi-
onālais laikraksts “Druva” (Cēsis) . 

 minimālā mēneša darba alga Ls 200,- par 40 

stundu darbu nedēļu (2010.g. - Ls180,-), bet mini-
mālā stundas tarifa likme – 1,189 lati.  

 Darbiniekam noteikts neapliekamais minimums 

Ls 45,- (2010.g.—Ls 35,-), bet par apgādībā eso-

šu personu Ls 70,- mēnesī (2010.g.— Ls 63,-). 

  Obligātās sociālās iemaksas strādājošajiem 

35,09% apmērā no darba ienākumiem, no kuriem 
24,09% maksā darba devējs, un 11% – darba ņē-

mējs (2010. g. – 24,09 % un 9,00 %) 

 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa standartlikme 

samazināta no 26% uz 25%.  

30.11.2010. MK noteikumi Nr.1097 "Noteikumi par mēneša 
neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmē-
ru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai" [stājas 
spēkā 01.01.2011.] 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"  
12.panta pirmo daļu un 13.panta pirmās daļas 1.punktu 

2. Ar 2011.gada 1.janvāri:  
2.1. mēneša neapliekamais minimums ir 45 lati;  
2.2. likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 13.panta pirm-
ās daļas 1.punktā minētais nodokļa atvieglojums mēnesī ir 70 
latu. 

30.11.2010. MK noteikumi Nr.1096 "Noteikumi par mini-
mālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa 
likmi" [stājas spēkā 01.01.2011.] 

Izdoti saskaņā ar Darba likuma 61.panta otro daļu 
2. Minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros 
ir 200 latu. Minimālā stundas tarifa likme ir 1,189 lati. 
3. Pusaudžiem minimālā stundas tarifa likme ir 1,360 latu. 
4. Darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam un kuriem nor-
mālais darba laiks ir septiņas stundas dienā un 35 stundas 
nedēļā, minimālā stundas tarifa likme ir 1,360 latu. 

20.12.2010. likums "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo 
apdrošināšanu"" [stājas spēkā 01.01.2011.] 
2. 5.pantā: 
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā: 
"(4) Persona ir sociāli apdrošināta darba negadījumu apdroši-
nāšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu, invaliditātes apdroši-
nāšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku 
apdrošināšanai un tai (par to) ir jāveic obligātās iemaksas, 
sākot ar dienu, kad šī persona ir ieguvusi šā panta pirmajā 
daļā minēto statusu, izņemot pašnodarbinātā statusu. Perso-
na ir sociāli apdrošināta pensiju apdrošināšanai, ja faktiski ir 
veiktas obligātās iemaksas." 
6. Izteikt 18.panta pirmo daļu šādā redakcijā: 
"(1) Obligāto iemaksu likme, ja darba ņēmējs tiek apdroši-
nāts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, ir 35,09 pro-
centi, no kuriem 24,09 procentus maksā darba devējs un 11 
procentus - darba ņēmējs." 
7. Papildināt 21.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā: 
"(21) Ja darba devējs nav veicis šajā likumā noteiktās soci-
ālās apdrošināšanas iemaksas, persona, par kuru darba de-
vējam tās bija jāveic un kura ir sasniegusi vecumu, kas dod 
tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, var veikt sociālās 
apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai. Ministru 

kabinets reglamentē noteikumus, termiņus un kārtību, kādā 
persona veic sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju ap-
drošināšanai." 

KO 2011.GADAM PAREDZ 

VALDĪBA UN SAEIMA  
(LIKUMOS UN NOTEIKUMOS) 

28.12.2010. MK noteikumi Nr.1199 "Noteikumi par valsts 
sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa 
valsts  sociā lās apdrošināšanas veidiem 
2011.gadā" [stājas spēkā 01.01.2011.]  
  Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts so
  ciālo apdrošināšanu" 18.panta otro un 
 trešo daļu, likuma "Par obligāto sociālo apdrošināša
 nu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodsli
 mībām" pārejasnoteikumu 6.punktu un Mikro
 uzņēmumu nodokļa likuma 9.panta piekto daļu 
2. Ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdroši-
nāšanas veidiem, obligāto iemaksu likmes sadalījums pa soci-
ālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:  
2.1. valsts pensiju apdrošināšanai (turpmāk – pensiju apdro-
šināšana) – 25,56 %;  
2.2. sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam – 2,56%;  
2.3. sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem dar-
bā un arodslimībām (turpmāk – darba negadījumu apdrošinā-
šana) – 0,31 %;  
2.4. invaliditātes apdrošināšanai – 3,02 %;  
2.5. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 2,27 %;  
2.6. vecāku apdrošināšanai – 1,37 %. 
19. Šajos noteikumos pensiju apdrošināšanai noteiktās ie-

maksu likmes sadalījums ir šāds:  
19.1. iemaksas 20 % apmērā no iemaksu objekta veido 
valsts pensijas kapitālu saskaņā ar likumu "Par valsts pensi-
jām", ja persona nav fondēto pensiju shēmas dalībnieks sa-
skaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu; 19.2. iemaksas 18 % 
apmērā no iemaksu objekta veido valsts pensijas kapitālu 
saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", un iemaksu likme 
fondēto pensiju shēmā ir 2 % apmērā no iemaksu objekta, ja 
persona ir fondēto pensiju shēmas dalībnieks saskaņā ar 
Valsts fondēto pensiju likumu. 

20.12.2010. likums "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli"" [stājas spēkā 01.01.2011.] 
 
10. Aizstāt 15.panta otrajā un 2.1 daļā skaitli "26" ar skaitli 
"25". 

http://www.darbatiesibas.lv/


 Elektrībai PVN likme paaugstināta no 10% uz 22%.  

 Palielināts mājokļa nodoklis: 

 - no 0,1% uz 0,2% no kadastrālās vērtības par 
mājokli ar kadastrālo vērtību līdz Ls 40 000; 
 - no 0,2% uz 0,4% no kadastrālās vērtības par 
mājokli ar kadastrālo vērtību no Ls 40 001 – 75 000;
 - no 0,3% uz 0,6% no kadastrālās vērtības par 

mājokli ar kadastrālo vērtību virs Ls 75 000.  

 Līdz 2013.gadam iesaldēta pensiju, kā arī atlīdzības 

par darbaspēju un apgādnieka zaudējumu indeksāci-

ja. 
 
Piemērs salīdzinājumam: aprēķinot 200 latu algu, ja 

apgādībā ir viena persona, nodokļi būs šādi: 
200 x 11% = Ls 22 VSAOI no darba ņēmēja; 
200 - 22 - 45 - 70 = Ls 63 apliekamais ienākums; 
63 x 25% = Ls 15,75 algas nodoklis; 
200 - 22 - 15,75 = Ls 162,25 saņemamā alga. 
 2010. gadā bija šāda situācija: 
  180 x 9% = 16,20; 
  180 - 16,20 - 35 - 63 = 65,80; 
  65,80 x 26% = 17,11; 
  80 - 16,20 - 17,11 = 146,69. 

  

 Bet ar 2011. gadu plānots divkāršot nekustamā 

īpašuma nodokli mājoklim, palielināt PVN likmi no 21% 
uz 22% (samazināto no 10% uz 12%), palielināt akcī-
zes nodokli. Šie ir nodokļi, par kuriem maksā patērē-
tājs. Līdz ar to nodokļa slogs pēc pašreizējā budžeta 
projekta paredzēts uz patērētāja pleciem, bet ne uz uz-

ņēmumu. 

ja  tagad pēkšņi sāktos dzimstības pieaugums, tad demogrāfiskā piramīda pēc kā-

da laika atgādinātu aizgrauztu ābolu, kur tievajam viducim - darbaspējīgajiem 

iedzīvotājiem - būtu jāuztur «bumba» augšā jeb pensionāri un «bumba» apakšā jeb 

bērni. Tas nozīmētu lielus nodokļus un nelabvēlīgu darbaspēka vidi.  

( R.Karnīte, 17.12.2010. , “APOLLO”) 

 

“ .... Sagaidot Jauno gadu, atstāsim pa-

gātnei to, kas traucē mums doties uz 

priekšu, - pašapziņas trūkumu, neticību 

sev un apkārtējiem, nenovīdību un gau-

šanos. Paņemsim līdzi to, kas nepiecie-

šams mērķu sasniegšanai, - uzņēmību, 

mērķtiecību, pašcieņu un spēju sadarbo-

ties...”  

Valsts prezidents VALDIS ZATLERS 

 

 

2010.gada 
31.decembrī 

“... “Mācies atzīt savu vērtību un, ja tā 

krietna, turi to cieņā; neļauj nevienam 

to nievāt . Pašcieņas trūkums ir peļa-

ma īpašība gan atsevišķām personām, 

gan to lielām kopībām—tautām”,  tā 

pirms gadsimta domājis un rakstījis 

Stērstu Andrejs. ... Es gribētu aicināt 

jūs šajā brīdī domās ietvert divus ļoti 

būtiskus, stiprus un pat maģiskus vār-

dus: “Latvija var!”... “ 

 Ministru prezidents  

VALDIS DOMBROVSKIS 

20.12.2010. likums "Grozījumi likumā "Par apdrošināša-
nu bezdarba gadījumam"" [stājas spēkā 01.01.2011.] 
Izdarīt likumā  šādus grozījumus: 
2. Izteikt pārejas noteikumu 12.punktu šādā redakcijā: 
"12. No 2009.gada 1.jūlija līdz 2011.gada 31.decembrim: 
1) bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no viena gada līdz 
19 gadiem (ieskaitot) kopējais bezdarbnieka pabalsta izmak-
sas ilgums ir deviņi mēneši; 
2) bezdarbnieka pabalstu atkarībā no bezdarba ilguma bez-
darbniekam ar apdrošināšanas stāžu no viena gada līdz devi-
ņiem gadiem (ieskaitot) izmaksā šādā apmērā: 
a) pirmos divus mēnešus - pilnā apmērā, 
b) nākamos divus mēnešus - 75 procentu apmērā no piešķirtā 
bezdarbnieka pabalsta, 
c) turpmākos divus mēnešus - 45 lati mēnesī personai, kurai 
bezdarbnieka statuss noteikts līdz 2010.gada 31.decembrim, 
vai 45 lati mēnesī, bet ne vairāk kā 75 procentu apmērā no 
piešķirtā bezdarbnieka pabalsta personai, kurai bezdarbnieka 
statuss noteikts pēc 2011.gada 1.janvāra, 
d) pēdējos trīs mēnešus - 45 lati mēnesī personai, kurai bez-
darbnieka statuss noteikts līdz 2010.gada 31.decembrim, vai 
45 lati mēnesī, bet ne vairāk kā 50 procentu apmērā no pie-
šķirtā bezdarbnieka pabalsta personai, kurai bezdarbnieka 

statuss noteikts pēc 2011.gada 1.janvāra; 
3) bezdarbnieka pabalstu atkarībā no bezdarba ilguma bez-
darbniekam ar apdrošināšanas stāžu no 10 līdz 19 gadiem 
(ieskaitot) izmaksā šādā apmērā: 
a) pirmos divus mēnešus - pilnā apmērā, 
b) nākamos divus mēnešus - 75 procentu apmērā no piešķir-

tā bezdarbnieka pabalsta, 

c) turpmākos divus mēnešus - 50 procentu apmērā no pie-

šķirtā bezdarbnieka pabalsta, 
d) pēdējos trīs mēnešus - 45 lati mēnesī personai, kurai bez-

darbnieka statuss noteikts līdz 2010.gada 31.decembrim, 
vai 45 lati mēnesī, bet ne vairāk kā 50 procentu apmērā 
no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta personai, kurai bez-
darbnieka statuss noteikts pēc 2011.gada 1.janvāra." 
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