
 
    

ĪRIJA 

VADLĪNIJAS JUMS JAUNAM SĀKUMAM  

 

ĪRIJA LŪKOJAS JŪSU NĀKOTNĒ 

Šīs iniciatīvas nolūks ir sniegt informāciju, kas palīdzēs jums ceļā 
uz Īriju. Šajā ceļvedī aprakstītas darbības, kuras jums jāveic, pirms 
izceļošanas uz Īriju un ierodoties valstī. Šeit sniegta noderīga 
informācija un adreses, kur meklēt palīdzību.  

VĒRTS ZINĀT PIRMS DOŠANĀS 

Pārcelšanās uz ārzemēm var kalpot par lielisku pieredzi, sniedzot cilvēkiem iespēju izbaudīt citas valsts 
kultūras, sociālo un ekonomisko dzīvesveidu. Īrija ir iecienīts mobilo Eiropas darba meklētāju 
galamērķis, un daudzi ir izmantojuši savas tiesības dzīvot un strādāt Īrijā. Tomēr, lai gūtu maksimālu 
labumu no šīs pieredzes, pirms braukšanas ir svarīgi noskaidrot informāciju par darba vietām*, dzīves 
un darba apstākļiem, darba tiesībām un tā brīža ekonomisko situāciju. 

Šādā nolūkā aicinām izmantot EURES sistēmu (EURopean Employment Services – Eiropas 
Nodarbinātības dienestu tīkls), kuru Eiropas Komisija izstrādājusi, lai veicinātu brīvu darbinieku kustību. 

EURES sniedz pieeju šādiem pakalpojumiem: 

• Vairāk kā 3 000 000 darba vietām visā Eiropā, tostarp Īrijā 

• Centralizētai informācijas datu bāzei par visu valstu dzīves un darba apstākļiem  

• Īpaši apmācītiem EURES padomdevējiem jūsu mītnes valsts nodarbinātības dienestā, kuri 
sniegs jums visaptverošus padomus un ieteikumus par mobilitāti. Īrijā EURES sistēma darbojas 
Department of Social Protection (Sociālās aizsardzības ministrija) Publiskā nodarbinātības 
servisa paspārnē.  

EURES sistēmai var piekļūt tiešsaistē www.eures.europa.eu vai vietējā Publiskajā nodarbinātības 
birojā. 

 

PĀRBAUDES SARAKSTS 

IERODOTIES, LŪDZU PĀRLIECINIETIES, KA JUMS IR: 

• derīga ES/EEZ vai Šveices pase vai derīga nacionālā ID karte 
• jūsu darba līguma nosacījumu kopija un izpratne par tiem 
• naktsmītnes vietā uz kuru jūs pārvāksieties 
• Eiropas veselības apdrošināšanas karte, ārkārtas medicīnisko izdevumu apdrošināšana vai 

privātā veselības apdrošināšana (pēc izvēles) 
• pietiekami daudz līdzekļu, lai pietiktu līdz jūsu apmaksas laikam vai līdz atgriešanās mājās, ja 

tas būs nepieciešams 
• attiecīgās E-formas (U1, U2, U3) 

Ja jums ir radušies jautājumi par iepriekš minēto, lūdzu sazinieties ar EURES pārstāvi jūsu valstī vai ar 
EURES pārstāvi Īrijā (kontaktinformāciju var iegūt www.eures.europa.eu)  

 

http://www.eures.europa.eu/


 
    

 

PERSONAS SABIEDRISKO PAKALPOJUMU NUMURS (PPSN) 

Ikvienam, kas uzsāk darba gaitas Īrijā, ir jāpiesakās Īrijas Personas sabiedrisko pakalpojumu numuram 
(PPSN). Lai iegūtu šo numuru, jums ir jāsazinās ar vienu no Sociālās labklājības birojiem, kurā var 
reģistrēt PPS numurus. Plašākai informācijai par pieteikšanās procesu un prasībām apmeklējiet 
Department of Social Protection (Sociālās aizsardzības ministrijas) vietni: www.welfare.ie  

ES, Šveices un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) pilsoņiem ir tiesības dzīvot un strādāt Īrijā bez darba 
atļaujas, kā arī iegūt tādas pašas tiesības kā Īrijas pilsoņiem attiecībā uz samaksas un darba 
apstākļiem. 

Ja jūs esat ES dalībvalsts un/vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) pilsonis, jums uzturēšanās atļauja 
nav nepieciešama. Visām personām, kuras nav Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas 
valstu vai Šveices pilsoņi, ir jāreģistrējas Gardas (Īrijas nacionālās policijas) Nacionālajā imigrācijas 
birojā: http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration  

 

DARBA ATRAŠANA 

Pirms došanās uz Īriju jums vispirms ir jāizpēta darba iespējas Īrijā un pirms aizbraukšanas jāiegūst 
padoms un informācija no EURES pārstāvja jūsu valstī. Jūs varat sazināties ar EURES jūsu vietējā 
Nodarbinātības aģentūrā (vai skatiet vietni www.eures.europa.eu, lai iegūtu EURES pārstāvju 
kontaktinformāciju). 

Pēc ierašanās viens no pirmajiem apmeklējuma punktiem būs Intreo birojs, kurā jūs varat vērsties pēc 
palīdzības darba atrašanā, kā arī lai saņemtu citu informāciju par Īriju. Šie biroji atrodas visās 
galvenajās Īrijas pilsētās. 

EEZ pilsoņiem ir brīva piekļuve Īrijas nodarbinātības dienesta pakalpojumiem. Informāciju par darba 
vietām Īrijā var iegūt Intreo birojā un/vai Jobs Ireland vietnē www.jobsireland.ie  

Intreo ir vienīgā vieta kurā var iegūt visa veida nodarbinātības un ienākumu atbalstu. Intreo sniedz 
personalizētus pakalpojumus, balstoties uz jūsu individuālajām prasībām, ieskaitot padomus par 
izglītību, apmācībām un personīgās attīstības iespējām, palīdzību darba meklēšanā, kā arī piekļuvi un 
informāciju par ienākumu atbalsta veidiem. Birojos visā valstī ir pieejami arī mutvārdu tulkošanas 
pakalpojumi. Plašākai informācijai skatīt: www.intreo.ie 

Privātās nodarbinātības aģentūras 

Privātās nodarbinātības aģentūras nevar darba meklētājiem pieprasīt samaksu par pamata 
pakalpojumu – darba meklētāju reģistrēšanu viņu datu bāzēs. Visām aģentūrām ir jāiegūst licence no 
Department of Enterprise, Trade and Employment (Uzņēmējdarbības, tirdzniecības un nodarbinātības 
ministrija). Licencēto nodarbinātības aģentūru saraksts ir pieejams Ministrijas Nodarbinātības aģentūru 
licencēšanas sadaļā. Plašākai informācijai skatiet 
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-
agencies/  

Privātās aģentūras arī ir iekļautas Dzelteno lapu telefonu grāmatā sadaļā "Nodarbinātības aģentūras" : 
www.goldenpages.ie un Aģentūru asociācijā, Nacionālajā nodarbinātības federācijā: www.nrf.ie 

Ja jums ir nepieciešama informācija par jūsu tiesībām darbā, lūdzu sazinieties ar aģentūru Darba 
attiecības (Workplace Relations) pa tālr. +353 059 917 8990 vai apmeklējiet vietni 
www.workplacerelations.ie 

http://www.welfare.ie/
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration
file:///C:/Users/Viesturs/Desktop/Word%20Perfect/WP%20MAY%202016/www.eures.europa.eu
http://www.jobsireland.ie/
http://www.intreo.ie/
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-agencies/
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-agencies/
http://www.nrf.ie/
http://www.workplacerelations.ie/


 
    

MĀJVIETA 

Pirkšana vai īrēšana 

Īrēšanai ir pieejami gan mēbelēti, gan nemēbelēti dzīvokļi un mājas. Parasti tiek pieprasīts garantijas 
depozīts samaksai par īri vienu mēnesi uz priekšu.  

Izīrējamie mitekļi tiek reklamēti nacionālajā un vietējā presē, arī Internetā. Nekustamo īpašumu 
aģentūras Īrijā īpašumus gan pārdod, gan izīrē. 

• www.daft.ie  

• www.myhome.ie  

• www.property.ie   

• www.hostels-ireland.com  

• www.anoige.ie  

Komunālie pakalpojumi 

Kompānijas, kas nodrošina gāzes, elektrības un ūdens piegādi ir:  

• Gāze: Irish Gas Board ('Bord Gais Éireann'); www.bordgaisenergy.ie 

• Elektrība: Electricity Supply Board (ESB); www.esb.ie  

• Ūdens: Irish Water; www.water.ie   

ANGĻU VALODA 

Angļu valodas skolu konsultatīvā padome izsniedz akreditēto skolu sarakstu, kuras māca angļu valodu 
kā svešvalodu, www.acels.ie   

Šis ir Department of Education (Izglītības ministrija) atzīto organizāciju saraksts, kas tiek regulāri 
atjaunināts. 

Bez tam arī vietējās bibliotēkas mēdz organizēt lingvistikas kursus vai valodu apgūšanas apmaiņas 
grupas. Vietējo bibliotēku sarakstu ar kontaktinformāciju meklējiet interneta adresē http://www.library.ie/  

 

DARBA TIESĪBAS 

Darba devējiem viņu darbiniekiem ir jānodrošina noteiktas pamata darba tiesības. Šīs tiesības nosaka 
darba likumi. 
 
Darba attiecību komisija tika izveidota 2015. gada 1. oktobrī, lai nodrošinātu darba likumā noteikto 
tiesību ievērošanu, veicot uzraudzību, pārbaudes un ierosinot lietas. Komisija strādā ar vairākiem darba 
tiesību ievērošanas aspektiem, ieskaitot nodarbinātības nosacījumus, algas, atvaļinājumus, darba vietu 
samazināšanu, atlaišanu, uzteikumu, darba ņēmēju norīkošanu un ierašanos strādāt Īrijā. Plašākai 
informācijai skatiet www.workplacerelations.ie 
 
Sākot no 2022. gada 1. janvāra minimālā darba samaksa ir €10.50 stundā.  
 
Minimālā samaksas likme ik pa laikam tiek paaugstināta. Informācija par aktuālajām minimālajām 
likmēm vienmēr ir pieejama Department of Enterprise, Trade and Employment (Uzņēmējdarbības, 
tirdzniecības un nodarbinātības ministrija) Darba attiecību klientu dienestā. Plašākai informācijai skatiet  
www.workplacerelations.ie 

 

http://www.daft.ie/
http://www.myhome.ie/
http://www.property.ie/
http://www.hostels-ireland.com/
http://www.anoige.ie/
https://www.bordgaisenergy.ie/
http://www.esb.ie/
http://www.water.ie/
http://www.acels.ie/
http://www.library.ie/
http://www.workplacerelations.ie/


 
    

 

Dažās ekonomikas nozarēs, ieskaitot lauksaimniecību, ēdināšanu, tīrīšanas pakalpojumus, būvniecību, 
elektrības pakalpojumu sniegšanu, viesnīcas (ārpus Dublinas, Danlēri un Korkas), pārtikas 
mazumtirdzniecību un apsardzi, piemēro juridiski saistošus Līgumus/Pasūtījumus, kuros ir noteikta 
minimālā darba samaksa, kas var pārsniegt valstī noteikto minimālo samaksu. Šo līgumu un pasūtījumu 
kopijas un informācija pēc pieprasījuma ir pieejama Darba attiecību klientu dienesta vietnē 
www.workplacerelations.ie 

Darba līgums 

1994. gada Nodarbinātības nosacījumu (Informācijas) likums nosaka, ka darba devēji darba ņēmējiem 
izsniedz rakstisku paziņojumu par īpašiem darba ņēmēju nodarbinātības nosacījumu aspektiem. 
Rakstiskajā paziņojumā ir jāiekļauj šādas ziņas 

• nodarbinātības nosacījumi, kas attiecas uz darba devēja nosaukumu un adresi 
• darba vieta 
• amata nosaukums/darba veids 
• darba uzsākšanas datums 
• paredzētais līguma darbības ilgums (īslaicīgam līgumam) vai datums, kad līguma termiņš 

beidzas (noteikta laika līgumam) 
• samaksas likme vai aprēķina veids 
• maksājuma intervāli 
• darba stundas (ieskaitot virsstundas)  
• likumā noteiktais atpūtas periods un tiesības uz pārtraukumiem  
• apmaksāts atvaļinājums 
• nespēja strādāt slimības vai ievainojuma dēļ 
• pensijas un pensiju sistēmas 
• uzteikuma tiesības, kolektīvās vienošanās  

Likumus nepiemēro personām, kuras ir nepārtraukti strādājušas pie darba devēja mazāk par 1 mēnesi. 
Rakstiskais ziņojums par šīm ziņām darba devējam ir jāizsniedz divu mēnešu laikā, sākot no darba 
uzsākšanas dienas. 

Arodbiedrības 

Dalība arodbiedrībā ir brīvprātīga. Saskaņā ar Īrijas darba likumu jums ir tieši tādas pašas tiesības kā 
īru darbiniekiem. Viena no Īrijas lielākajām arodbiedrībām SIPTU ir izveidojusi nodaļu ārvalstu 
darbiniekiem. Plašākai informācijai sazinieties ar SIPTU pa tālr. +353 1 858 6300 vai apmeklējiet vietni 
www.siptu.ie 

 

VESELĪBA UN DROŠĪBA 

Veselības un Drošības pārvalde ir valsts institūcija, kas atbildīga par veselības un drošības 
nodrošināšanu darbā. Informāciju par veselību un drošību darba vietā iespējams iegūt interneta adresē 
www.hsa.ie  

 

 

 

 

http://www.workplacerelations.ie/
file:///C:/Users/Viesturs/Desktop/Word%20Perfect/WP%20MAY%202016/www.siptu.ie
http://www.hsa.ie/


 
    

 

 

NODOKĻI (PAYE – Maksā, cik nopelni) 

Kas jums ir jādara? 

Jūsu jaunajam darba devējam ir jāatskaita nodoklis no jūsu samaksas saskaņā ar PAYE sistēmu. Lai 
pārliecinātos, ka jau no paša sākuma nodokļi tiek maksāti atbilstoši un, ka jūsu darba devējs no jūsu 
darba samaksas atskaita pareizo nodokļu daudzumu, jums ir jāizdara divas lietas: 

• Jāiedod savam darba devējam jūsu PPS numurs (Personas sabiedrisko pakalpojumu numurs). 
Darba devējs pēc tam paziņos nodokļu dienestam par to, ka esat uzsācis strādāt. 

• Saņemot PPS numuru no Sociālās aizsardzības ministrijas, jūs varat pieteikties nodokļu 
apliecībai, aizpildot 12A veidlapu (pieteikšanās nodokļu apliecībai un standarta likmes pēc 
nodokļu samazinājuma piemērošanas) un nosūtot to nodokļu dienestam. Pieprasiet savam 
darba devējam A12 veidlapu. Darba devējs jums norādīs uz kuru nodokļu dienestu ir jānosūta 
aizpildīta A12 veidlapa. Ja jūsu darba devējam nav 12A veidlapas, jūs varat to saņemt jebkurā 
nodokļu dienestā vai zvanot pa tālr. 1890 306 706. Vislabāk, ja jūs to izdarāt uzreiz pēc darba 
piedāvājuma pieņemšanas, pat ja tas ir pusslodzes darbs vai darbs brīvdienās. Tādējādi jūsu 
darba devējam un nodokļu dienestam būs laiks nokārtot šos jautājumus pirms jūsu pirmās algas 
izmaksas dienas. 

Kas notiek pēc tam? 

Nodokļu dienests jums un jūsu darba devējam nosūtīs nodokļu apliecību un standarta likmes pēc 
nodokļu samazinājuma piemērošanas, kurā ir precīzi norādīti jums piemērojamie nodokļi1.  

Kad jūs sākat maksāt ienākuma nodokli? 

Parasti jūs sākat maksāt nodokli no jūsu pirmās algas izmaksas dienas. Nodokļa lielums, kuru jūs 
maksājat, ir atkarīgs no jūsu samaksas līmeņa un uzkrātās nodokļu likmes. 
 
Nodokļu likmju kopsavilkums (vienai personai)  
 
• 20% par pirmajiem nopelnītajiem €36,800.00  
• 40% par visiem ienākumiem virs €36,800.00 
 
Piezīme:  
Iepriekš norādītie skaitļi bija aktuāli vadlīniju publicēšanas laikā, tomēr tie var mainīties. Papildu 
informācijai un skaidrībai sazinieties ar Nodokļu dienestu pa tālr. 01 865 5000 vai skatiet vietni 
www.revenue.ie  

 

 

 

 

 

 

 
1 Tie ir individuālie nodokļu atvieglojumi, kurus piešķir saskaņā ar nodokļu uzkrājumu sistēmu 

http://www.revenue.ie/


 
    

SOCIĀLĀ APDROŠINĀŠANA 

Ja jūs apsverat domu ierasties Īrijā dzīvot, strādāt, studēt vai doties pensijā, jums ir svarīgi zināt par 
sociālās apdrošināšanas sistēmu Īrijā.  
 
Īrijā vairums darba devēju un darba ņēmēju (pēc 16 un zem 66 gadu vecuma) Sociālās apdrošināšanas 
fondā maksā sociālās apdrošināšanas iemaksas. Viņi jums palīdzēs pieteikties sociālās labklājības 
maksājumiem, piemēram, darba meklētāju pabalstam, slimības pabalstam un valsts pensijai. Jūsu 
veikto iemaksu apmērs ir atkarīgs no jūsu ienākumiem un nodarbošanās, tāpēc tās sauc par ar 
atalgojumu saistītām sociālās apdrošināšanas iemaksām. Sociālās apdrošināšanas iemaksas tiek 
iedalītas vairākās kategorijās, kuras sauc par klasēm vai iemaksu likmēm. Jūsu iemaksu klasi un likmi 
nosaka jūsu veiktā darba veids. Lai iegūtu plašāku informāciju par ar atalgojumu saistītām sociālās 
apdrošināšanas iemaksām, apmeklējiet Department of Social Protection (Sociālās aizsardzības 
ministrijas) vietni: www.welfare.ie     
 

Pārvākšanās uz Īriju un jūsu sociālās apdrošināšanas tiesības  

Ja jūs esat ieradies no valsts, kurā ir spēkā ES regulas vai abpusējie sociālās apdrošināšanas līgumi 
(ES/EEZ valstis), jūsu tiesības uz pensiju no jūsu valsts pēc pārcelšanās uz Īriju paliek spēkā. Pastāv 
iespēja apvienot jūsu apdrošināšanas ierakstus Īrijā un jūsu valstī, lai varētu saņemt pensiju vai 
sociālās apdrošināšanas maksājumus. 

Sociālās palīdzības maksājumi 

Ja jūs ierodaties no valsts, kurā ir spēkā ES regulas (ES/EEZ valsts), jums ir jāņem līdzi U1 (iepriekš 
E301) un E104 veidlapas. Šīs veidlapas var saņemt jūsu valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, 
tajās ir norādīta informācija par jūsu sociālās apdrošināšanas ierakstiem. Ja jums jūsu valstī un/vai Īrijā 
nav pietiekami daudz sociālās apdrošināšanas maksājumu, jūs varat pieteikties palīdzības 
maksājumiem, kas ir nozīmīgi jūsu apstākļos. Palīdzības maksājumi neattiecas uz jūsu sociālās 
apdrošināšanas ierakstiem. Ja jūsu ienākumi ir mazāki par noteiktu summu, jūs varat pieteikties 
maksājumam, kas ir atbilstošs jūsu vajadzībām. Īrijā uz sociālās palīdzības maksājumiem arī attiecas 
rezidenta uzturēšanās prasības. 

Bezdarbnieka pabalsta pārcelšana 

Ja esat bezdarbnieks, jūsu bezdarbnieka pabalsts jūsu valstī var tikt pārcelts, ja jūs to esat saņēmis 4 
nedēļas. Saskaņā ar ES regulām jūs varat pieprasīt jūsu pabalsta pārcelšanu uz Īriju, jums ir jāpaņem 
U2 veidlapas (kas aizvieto E303 veidlapu) kopija, kurā ir norādīta informācija par jūsu maksājumiem. 
Pēc ierašanās Īrijā jums nedēļas laikā ir jāpierakstās vietējā sociālās labklājības birojā. Pēc tam jūs 
saņemsiet pabalstu 13 nedēļas (dažos gadījumos līdz 26 nedēļām). Jūs saņemat to pašu pabalstu, 
kādu jūs saņemtu, ja būtu palicis valstī no kuras aizbraucāt. 

BANKAS KONTA ATVĒRŠANA 

Ja dzīvojat un strādājat Īrijā, jums ir nepieciešams bankas konts. Šajā bankas kontā var glabāt naudu, 
ar tā palīdzību var veikt finansu darījumus, saņemt algu utt. 

Lielākā daļa banku pieprasa personu identificējošu dokumentu ar fotogrāfiju (pase vai auto vadītāja 
apliecība) un dzīvesvietu apliecinošu dokumentu (komunālo maksājumu rēķins, kas adresēts personai, 
kura vēlas atvērt kontu). Vienu un to pašu dokumentu nevar izmantot gan identitātes apliecināšanai, 
gan adreses apliecināšanai. 

Lai uzzinātu par izmantojamo dokumentu sarakstu, ieteicams apmeklēt interneta adresi 
www.citizensinformation.ie  

 

http://www.welfare.ie/
https://www.gov.ie/en/directory/category/e1f4b5-intreo-offices/?referrer=/en/service/40cf48-find-your-local-intreo-office/
http://www.citizensinformation.ie/


 
    

VESELĪBAS APRŪPE 

Ja jūs esat ES/EEZ vai Šveices pilsonis un ceļojat vai dzīvojat Īrijā un esat saslimis vai cietis 
negadījumā, jums ir tiesības saņemt bezmaksas aprūpi Veselības dienesta (HSE) vai citās valsts 
slimnīcās. 

Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) atvieglo jūsu iespējas ātri un viegli saņemt medicīnisko 
palīdzību. Karte kalpo par pierādījumu, ka jūs esat daļa no citas ES/EEZ valsts vai Šveices veselības 
apdrošināšanas sistēmas.  
 
Valsts slimnīcās bez maksas ir pieejams arī dienas stacionārs, bet dažkārt var nākties maksāt 
sākotnējos izdevumus, ja personai nav ārsta (ģimenes ārsta) nosūtījuma. Ja jūs ārstējaties privātā 
slimnīcā vai privātā palātā valsts slimnīcā, jums ir jāmaksā gan par uzturēšanos, gan par ārstēšanu. Ja 
jums ir privātā veselības apdrošināšana, tā var segt visas vai daļu no izmaksām.  
Lai iegūtu plašāku informāciju par slimnīcu pakalpojumiem Īrijā, lūdzu skatiet 
www.citizensinformation.ie 
 
Neatliekamā palīdzība / Nelaimes gadījumi  

Vairumā vispārējo slimnīcu un dažās specializētajās slimnīcās ir neatliekamās palīdzības vai nelaimes 
gadījumu nodaļas, kurās pacienti var ierasties bez ģimenes ārsta nosūtījuma. Ja jūs ierodaties bez 
ģimenes ārsta nosūtījuma, jums par pakalpojumu var būt jāmaksā. Tomēr, ja jums ir jāatgriežas uz 
turpmākām vizītēm saistībā ar to pašu slimību vai negadījumu, jums atkārtoti vairs nebūs jāmaksā.  

Bezmaksas veselības aprūpe – medicīnas kartes 

Veselības dienesta (HSE) izsniegtā medicīnas karte Īrijā tās īpašniekam sniedz iespēju saņemt 
noteiktus veselības aprūpes pakalpojumus bez maksas. Ja jūsu ienākumi ir mazāki par noteikto līmeni, 
jums var tikt piešķirtas tiesības uz bezmaksas veselības aprūpi (medicīnas karti). Jūs to varat pārbaudīt 
vietējā Veselības dienesta birojā. Ja jums ir piešķirta medīcīnas karte, parasti tā sedz jūsu, jūsu 
apgādājamā laulātā un apgādājamo bērnu veselības aprūpes izmaksas. Informāciju par jūsu vietējo 
Veselības dienesta biroju var iegūt vietējā telefonu grāmatā vai vietnē www.hse.ie 

Privātā veselības apdrošināšana 

Īrijā ir vairāki privātās veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji.  
Privātās veselības aprūpes uzņēmumi: 

• www.vhi.ie    
• www.layahealthcare.ie  
• www.avivahealth.ie  

IZGLĪTĪBA 

Īrijas valdība bez maksas nodrošina gan pamatskolas, gan vidusskolas izglītību. Augstākā līmeņa 
izglītība sastāv no vairākiem sektoriem. Universitātes, tehnoloģiskās skolas un koledžas pamatā tiek 
finansētas par valsts līdzekļiem (var tikt piemērotas reģistrācijas maksas). Papildus pastāv arī vairākas 
neatkarīgas privātās koledžas. Iestāšanās atzītās augstākās izglītības programmās pastāv ļoti liela 
konkurence, vietas tiek piešķirtas, pamatojoties uz vidusskolas diplomā norādītajām sekmēm – 
vidusskolas beigšanas eksāmenu rezultātiem.                                                                                                 
Pilna laika izglītība ir obligāta vecumā no 6 līdz 16 gadiem. Īrijā par izglītības sistēmu atbildīga ir 
Izglītības ministrija. 
 
Kvalifikāciju salīdzināšana / noteikšana 
Informācija vairākās valodās ir pieejama 

• www.qqi.ie 
• www.enic-naric.net 
• www.europass.cedefop.europa.eu  

http://www.citizensinformation.ie/
http://www.vhi.ie/
http://www.layahealthcare.ie/
http://www.avivahealth.ie/
http://www.qqi.ie/
http://www.enic-naric.net/
http://www.europass.cedefop.europa.eu/


 
    

FAKTI PAR ĪRIJU 

Ģeogrāfija  

Īrijas sala atrodas pašos Eiropas ziemeļrietumos 
Platība: 70,282 km2 [Ziemeļīrija: 14,139 km2]. 

Klimats  

Golfa straumes un valdošo dienvidrietumu vēju ietekmē klimats visā valstī ir vienmērīgs un temperatūra 
ir diezgan līdzīga. Aukstākie mēneši ir janvāris un februāris, kad vidējā gaisa temperatūra dienā ir no 
4°C līdz 7°C, un siltākie mēneši ir jūlijs un augusts, (no 14°C līdz 16°C). Gadījumi, kad gaisa 
temperatūra ir zemāka par -10°C vai augstāka par 30°C, reģistrēti ļoti reti.  

Zemienēs vidējais nokrišņu daudzums gadā ir no 800mm līdz 1200mm, bet dažos austrumu apgabalos 
tas ir mazāks par 750mm, turpretī atsevišķos rietumu apgabalos vidējais nokrišņu daudzums var 
sasniegt 1500mm. Kalnainos apgabalos vidējais nokrišņu daudzums gadā var pārsniegt 2000mm. 

Iedzīvotāju skaits  

5,01 miljoni 

Vairāk informācijas var iegūt Īrijas centrālajā statistikas birojā; www.cso.ie    

Valoda  

Angļu valoda ir otrā oficiālā valoda Īrijā, bet tā ir darbā lietojamā valoda ārpus ķeltu apgabaliem, kur 
runā īru valodā.  

Reliģija  

Īrijas konstitūcija visiem iedzīvotājiem garantē ticības brīvību un brīvu reliģisko dzīvi.  

Politika  

1921.gada decembrī tika parakstīta angļu - īru vienošanās, kuras rezultātā 26 grāfistes ieguva 
neatkarību kā Brīvās Īrijas Valsts. Sešas Ulsteras grāfistes 1920.gadā Belfāstā nodibināja pašas savu 
parlamentu un palika Apvienotās Karalistes sastāvā. 1937.gadā tika pieņemta jauna konstitūcija. Otrā 
pasaules kara laikā Īrija saglabāja neitralitāti. 1949.gadā tika nodibināta Īrijas Republika. 1995.gadā Īrija 
iestājās Apvienoto Nāciju Organizācijā, bet 1973.gadā Īrija kopā ar Apvienoto Karalisti un Dāniju 
pievienojās Eiropas Ekonomiskajai Kopienai. 

Ekonomika 

Īrija, būdama starptautiskas tirdzniecības valsts ar mazu iekšējo tirgu, ir ļoti atkarīga no ārvalstu 
tirdzniecības. Bieži apgalvo, ka Īrija ir viens no atvērtākajiem tirgiem pasaulē ar augstiem globalizācijas 
rādītājiem.  

 

 

 

 

http://www.cso.ie/


 
    

SVARĪGAS ADRESES 

VĒSTNIECĪBA 

Jūsu vēstniecības adrese ir pieejama Īrijas telefonu grāmatā sadaļā Diplomātiskās & Konsulārās 
pārstāvniecības. 

EURES Īrijā  

European Employment Services - Eiropas nodarbinātības pakalpojumi 
Department of Social Protection - Sociālās aizsardzības ministrija 
Goldsmith House, Dublin 2 
Tālr.: 00353 1 673 2544 
e-pasts: eures@welfare.ie    
vietne: www.euresireland.ie    

DARBA TIESĪBAS 

Department of Enterprise, Trade and Employment  
Uzņēmējdarbības, tirdzniecības un nodarbinātības ministrija  
Worplace Relations Customer Service 
O'Brien Road, Carlow 
Tālr.: +353 59 917 8990 
Vietne: www.workplacerelations.ie    

 
Department of Justice - Tieslietu ministrija 
The irish Naturalisation & Immigration Service 
Īrijas naturalizācijas un imigrācijas dienests 
13–14 Burgh Quay, Dublin 2 
Tālr.: + 353 1 602-8202 
Iekšzemes līnija:  1890 551 500 
E-pasts: info@justice.ie  
Vietne: www.justice.ie  
www.inis.gov.ie  
 
Eiropas sabiedriskais informācijas centrs, Eiropas Savienības māja 
18 Dawson Street, Dublin 2.  
Tālr.: + 353 1 634 1111 
Vietne: http://ec.europa.eu/ireland   
E-pasts: eu-ie-info-request@ec.europa.eu   

EURES 

Vietne: www.eures.europa.eu     

VALDĪBAS MINISTRIJAS 

Department of Social Protection  
Áras Mhic Dhiarmada 
Lai atrastu jūsu vietējo Sociālās labklājības biroju/ Intreo centru, 
lūdzu skatiet: www.welfare.ie    
 
Department of Education - Izglītības ministrija 
Marlborough Street, Dublin 1 
Tālr.: + 353 1 889 6400  
E-pasts: info@education.gov.ie   
Vietne: www.education.ie  
 

mailto:eures@welfare.ie
http://www.euresireland.ie/
http://www.workplacerelations.ie/
mailto:info@justice.ie
http://www.justice.ie/
http://www.inis.gov.ie/
http://ec.europa.eu/ireland
mailto:eu-ie-info-request@ec.europa.eu
http://www.eures.europa.eu/
http://www.welfare.ie/
mailto:info@education.gov.ie
http://www.education.ie/


 
    

Department of Foreign Affairs - Ārlietu ministrija 
80 St Stephen's Green, Dublin 2. 
E-pasts: + 353 1 4082000 
Vietne: www.dfa.ie   
 

VESELĪBAS APRŪPE 

Veselības ministrija 
Hawkins House, Hawkins Street, Dublin 2 
Tālrunis: + 353 1 635 4000  
Vietne:  www.health.gov.ie  
 
Veselības dienesta biroji visā valstī. 
Vietne: www.hse.ie vai www.citizensinformation.ie   

VESELĪBA UN DROŠĪBA 

Health and Safety Authority  

Veselības un drošības pārvalde 

The Metropolitan Building  

James Joyce Street, Dublin 1 
Tālr.: + 353 1 6147000     

Iekšzemes līnija 1890 289 389  

E-pasts: wcu@hsa.ie  

Vietne: www.hsa.ie    

NODOKĻI  

Nodokļu dienesta biroji visā valstī. 
Zvanot ārpus Īrijas: 00353 1 6474444.   
Reģionālie iekšzemes līniju numuri ir pieejami vietnē: www.revenue.ie   

ARODBIEDRĪBAS 

Īrijas arodbiedrību kongress (ICTU) 
31-32 Parnell Square, Dublin 1 
Tālr.: + 353 1 889 7777 
Vietne: www.ictu.ie   
 
SIPTU arodbiedrība 
Liberty Hall, Dublin 1. 
Tālr.: + 353 1 8586300 
Iekšzemes līnija: 1890 747 881 
E-pasts: organising@siptu.ie   
Vietne: www.siptu.ie   
 
Informācija par Īrijas valsti - www.gov.ie  
 
Informācija par sabiedriskajiem pakalpojumiem 
- www.citizensinformation.ie    
 
 

 
Lai saņemtu plašāku informāciju par dzīvošanas un darba apstākļiem Īrijā, 
sazinieties ar jūsu vietējo EURES pārstāvi vai pa e-pastu eures@welfare.ie  
 

http://www.dfa.ie/
http://www.health.gov.ie/
http://www.hse.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
mailto:wcu@hsa.ie
http://www.hsa.ie/
http://www.revenue.ie/
http://www.ictu.ie/
mailto:organising@siptu.ie
http://www.siptu.ie/
http://www.gov.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
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