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CV un vakanču portāls atrodams: 
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CV UN VAKANČU PORTĀLS DARBA DEVĒJIEM

KONTAKTI:
https://cvvp.nva.gov.lv
Bezmaksas informatīvais 
tālrunis: 80200206

Viena no valstī plašākajām darba meklētāju 
pieteikumu (CV) un darba devēju piedāvāto 
brīvo darba vietu datubāzēm

NVA CV un vakanču portālā iespējams 
atrast sev nepieciešamo darbinieku

Tas ir BEZMAKSAS pakalpojums 
ikvienam portāla lietotājam

Sistēma nodrošina automatizētu 
vakanču un darba meklētāju CV datu 
salāgošanu tiešsaistē, piedāvājot 
vakancei piemērotāko darbinieku 
CV atlasi

CV un vakanču portālam iespējams 
pieslēgties, izmantojot elektroniskās 
autentifikācijas līdzekļus

Darba devēja profilā iespējams
pārvaldīt lietotāju tiesības
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KONTAKTI:
www.nva.gov.lv

Bezmaksas informatīvais 
tālrunis: 80200206

NODARBINĀTĪBAS VALSTS 
AĢENTŪRAS PAKALPOJUMI 
DARBA DEVĒJIEM  



KONTAKTI:
www.nva.gov.lv
Bezmaksas informatīvais 
tālrunis: 802002064 5

VAKANČU REĢISTRĒŠANA UN DARBINIEKU ATLASE 

Darba devējs var pieteikt brīvās darba vietas 
NVA filiālēs klātienē, pa tālruni, e-pastā vai 
pašreģistrācijas ceļā. 

KONTAKTI:
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/

Bezmaksas informatīvais 
tālrunis: 80200206

NVA sniedz atbalstu darbinieku atlasē no 
bezdarbnieku un darba meklētāja vidus:

NVA darbinieki veic piemērotu pretendentu 
atlasi, informāciju par pretendentiem nosūtot 
darba devēja izvērtēšanai.

NVA darbinieki veic piemērotu pretendentu 
atlasi NVA filiālē vai pie darba devēja un 
organizē tikšanos ar potenciālo darbinieku, pēc 
tam notiek nākamais atlases posms.

Lai publicētu brīvo darba vietu CV un vakanču 
portālā, jānorāda šāda informācija:

Darba devēja nosaukums un 
reģistrācijas numurs
Profesija, darbības joma
Darba apraksts
Darba vietas adrese
Atalgojums
Brīvo darba vietu skaits
Darba devēja kontaktinformācija

PRAKTISKĀ APMĀCĪBA PIE DARBA DEVĒJA

Praktiskās apmācības īstenošanai var pieteikties 
komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī 
biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās 
partijas, ārstniecības un izglītības iestādes. 

Pieteikumi nepieciešamā darbinieka praktiskai 
apmācībai darba devējiem ir jāiesniedz kādā no 
NVA filiālēm. 

Darbinieku iesaista praktiskajā apmācībā uz 
sešiem mēnešiem, noslēdzot darba līgumu, un 
pēc tam darba tiesiskās attiecības ir jāuztur 
vismaz trīs mēnešus. 

Praktiskās apmācības netiek organizētas 
nekvalificētiem un mazkvalificētiem darbiem. 
Praktiskajā apmācībā iekļauj profesionālās 
kompetences apgūšanu, kas atbilst pirmā, otrā 
vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa 
profesionālajai kompetencei. Darba devējs 
nodrošina darbiniekam jaunu izveidotu darba 
vietu vai 4 mēnešus vakantu darba vietu.

NVA finanšu atbalsts praktiskās 
apmācības īstenošanai:

Ikmēneša dotācija darba algai 
proporcionāli nostrādātajam laikam

Ikmēneša dotācija darba vadītājam 
Viens darba vadītājs var vadīt darbu ne 
vairāk kā diviem darbiniekiem vienlaicīgi

Izdevumi obligāto veselības 
pārbaužu veikšanai

Vienreizēja dotācija individuālo 
aizsarglīdzekļu iegādei

Vienreizēja dotācija darba vietas 
pielāgošanai darbiniekam ar invaliditāti
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NVA sadarbībā ar fiziskām un juridiskām per-
sonām rīko subsidēto darba vietu izveidi, kurās, 
ņemot vērā vienlīdzīgu tiesību principu, tiek 
iesaistīti mērķgrupas bezdarbnieki (personas ar 
invaliditāti, ilgstošie bezdarbnieki u. c.).

Subsidētās darba vietas izveidei var pieteikties 
komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, 
kurās valsts vai pašvaldības daļa pamat-
kapitālā atsevišķi vai kopā pārsniedz 50%, kā 
arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums 
ir izglītības programmu īstenošana), 
pašnodarbinātas personas, biedrības (izņemot 
politiskās partijas) vai nodibinājumi, lauksaim-
niecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības.

Darba devējs noslēdz ar darbinieku 
darba līgumu.

NVA sniedz šādu atbalstu:

Ikmēneša dotācija darba algai 
proporcionāli nostrādātajam laikam

Ikmēneša dotācija darba vadītājam 

Izdevumu segšana obligāto 
veselības pārbaužu veikšanai

Vienreizēja dotācija darba vietas 
pielāgošanai darbiniekam ar invaliditāti

Atbalsts surdotulku un citu speciālistu 
piesaistei personām ar invaliditāti

SUBSIDĒTĀS DARBA VIETAS ATBALSTS GADOS VECĀKĀM NODARBINĀTĀM PERSONĀM

Pasākuma mērķis ir veicināt gados vecāku 
nodarbināto darbaspēju saglabāšanu un 
nodarbinātību. 

Dalībai pasākumā var pieteikties komersanti 
un valsts vai pašvaldību institūcijas no visas 
Latvijas jeb darba devēji, kas nodarbina perso-
nas vecumā no 50 gadiem, tostarp personas 
valsts pensijas saņemšanas vecumā, personas, 
kurām valsts vecuma pensija nav piešķirta (arī 
priekšlaicīgi).

Projekta ietvaros pie darba devēja sākotnēji tiks 
veikts darba vides, darba vietas un cilvēkresursu 
potenciāla izvērtējums, piesaistot speciālistu 
komandu, kuras sastāvā ir darba aizsardzības 
speciālists, arodveselības ārsts, ergoterapeits 
un personālvadības speciālists. 

Izvērtējuma rezultātā katram uzņēmumam vai 
iestādei tiks izstrādāts novecošanās pārvaldī-
bas plāns. 

Atbalsts gados vecākiem darbiniekiem:

Karjeras konsultācijas

Informālā izglītība – prasmju 
nodošanas pasākumi un mentorings

Individuālās un grupu nodarbības, 
vērstas uz personas prasmju pilnvei-
došanu vai veselības, fiziskā stāvokļa 
uzlabošanu, iekļaujot, individuālas vai 
grupu konsultācijas un nodarbības un 
speciālistu konsultācijas: 
psihologu, psihoterapeitu, fizioterapeitu, 
uztura speciālistu, arodveselības un 
arodslimību ārstu

Darba vietu pielāgošana atbilstoši 
ergoterapeita norādījumiem

Veselības uzlabošanas pasākumi
KONTAKTI:

www.nva.gov.lv
Bezmaksas informatīvais 

tālrunis: 80200206

KONTAKTI:
www.nva.gov.lv
Bezmaksas informatīvais 
tālrunis: 80200206
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Nodarbinātības valsts aģentūra nodrošina dar-
ba devējiem (jebkurai juridiskai vai fiziskai per-
sonai ar tiesībām nodarbināt) vai to deleģētiem 
pārstāvjiem konsultācijas par bezdarbnieku ar 
invaliditāti nodarbināšanu. 

Cilvēki ar invaliditāti veiksmīgi strādā dažādās 
profesionālās darbības jomās un arvien 
vairāk mazinās aizspriedumi par šo cilvēku 
nodarbinātības iespējām. 

Konsultācijā ir iekļauta informācija 
par šādām tēmām:

Bezdarbnieku ar invaliditāti saziņas un 
nodarbināšanas specifika atbilstoši 
invaliditātes veidam (kustību, redzes, 
dzirdes, garīga rakstura (tostarp saziņa 
ar personām, kurām ir garīga rakstura 
traucējumi) u. c. invaliditāte)

Saziņas barjeru un stereotipu mazināšana 
darba kolektīvā

Konfliktu un problēmsituāciju risināšana

Citi aktuāli jautājumi saistībā ar 
bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbinātības 
veicināšanu

PERSONU AR INVALIDITĀTI NODARBINĀŠANA ĀRZEMNIEKU NODARBINĀŠANA

Ja darba devējs neatrod piemērotu darbinieku 
Latvijā vai Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, 
viņam ir tiesības piesaistīt darbiniekus arī no 
trešām valstīm. To var darīt gan fiziskas, gan 
juridiskas personas.

Uz noslēgtā darba līguma pamata

Uz cita civiltiesiska līguma pamata 
(piemēram, uzņēmuma līguma)

Ievietot brīvo darba vietu EURES 
datubāzē; Šī informācija tiek 
izplatīta darba meklētājiem visās 
Eiropas Savienības, Eiropas 
Ekonomikas zonas valstīs un Šveicē

Izmantot EURES CV datubāzi 
pretendentu atlasei un meklēšanai

Saņemt EURES konsultanta tiešu 
atbalstu darbinieku piesaistei no 
citām Eiropas Savienības valstīm un 
Eiropas Ekonomikas zonas valstīm

Lai nodarbinātu ārzemnieku,
Nodarbinātības valsts aģentūrā:

Darba devējs piesaka brīvu darba vietu NVA filiālē 
(darba līguma ietvaros), un pēc pieteikšanas 
tai ir jābūt brīvai noteiktu laiku līdz dienai, kad 
darba devējs vēršas Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldē (PMLP).

Lai iegūtu sīkāku informāciju par ārvalstnieku 
nodarbināšanu un veicamajām administratīva-
jām procedūrām, aicinām sazināties ar PMLP:

KONTAKTI:
Tālrunis informācijai: +371 67209400
www.pmlp.gov.lv 
EURES: https://www.nva.gov.lv/eures/ 

Ārzemnieku var nodarbināt, pamatojoties:

Darba devējam ir iespēja meklēt 
darbaspēku citās ES un EEZ valstīs:

KONTAKTI:
www.nva.gov.lv

Bezmaksas informatīvais 
tālrunis: 80200206

Vairāk par piemērotu darba vidi per-
sonām ar invaliditāti, labās prakses 

piemēriem un to, kas jāzina darba 
devējam, uzzini NVA mājaslapā!



DROŠA DARBA VIDE LABĀKAI 
CILVĒKRESURSU PĀRVALDĪBAI
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Ja tev ir idejas vai tu jau esi uzņēmējs 
un vēlies darīt vairāk sabiedrības labā, 
īstenot sociālos mērķus ar uzņēmējdarbības 
metodēm, konsultējies par sociālā statusa 
iegūšanas iespējām:

Ja esi sociālais uzņēmējs vai tev 
ir sagatavots biznesa plāns, vari 
pieteikties ALTUM finanšu atbalsta 
saņemšanai:

ALTUM
Tālrunis 67774034
www.altum.lv

SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA KĀ IESPĒJA ĪSTENOT 
SOCIĀLOS MĒRĶUS AR BIZNESA METODĒM

Labklājības ministrija
Tālrunis: 64331822
E-pasts: lm@lm.gov.lv
www.lm.gov.lv

Latvijas Sociālās 
uzņēmējdarbības asociācija
E-pasts: office@sua.lv
www.socialauznemejdarbiba.lv



KONTAKTI:
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VISPLAŠĀKĀ INFORMĀCIJA PAR DARBA AIZSARDZĪBU:
www.stradavesels.lv

ATBALSTS DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBU 
IEVIEŠANAI UZŅĒMUMĀ

EKSPERTU PADOMI 
INFORMATĪVIE MATERIĀLI (BUKLETI UN BROŠŪRAS)
PLAKĀTI 
VIDEOFILMAS NODARBINĀTO APMĀCĪBAI

TEMATISKĀS PREZENTĀCIJAS
ZINĀŠANU PĀRBAUDES TESTI
NELAIMES GADĪJUMA IZMAKSU KALKULATORS
RISKA SPĒLE
BEZMAKSAS SEMINĀRI 

Būvē mājas
Audzē graudus, dārzeņus vai dzīvniekus
Ražo pārtikas produktus vai dzērienus
Gatavo mēbeles 
Pārvadā kravas
Šuj apģērbu
Darbojas kādā citā bīstamā nozarē

Ja tavs uzņēmums (līdz 249 nodarbinātajiem):

LABA VESELĪBA = LABS BIZNESS!

un Tu vēlies, lai uzņēmums būtu ieviesis 
darba aizsardzības prasības un darba vide 
būtu droša gan Tev, gan taviem darbiniekiem,

Konsultācijas 
Darba vides risku novērtējums 
Ieteikumi darba vides uzlabošanai
Laboratoriskie mērījumi 
(piemēram, troksnis, ķīmiskas vielas)
Darba aizsardzības speciālista 
un uzticības personu apmācības

KONTAKTI:
www.vdi.gov.lv/projekti 
info.esf@vdi.gov.lv
Tālrunis: 25702127, 25725168

piesakies BEZMAKSAS atbalstam:



VALSTS DARBA INSPEKCIJAS ATBALSTS UZŅĒMUMIEM

Raksti iesniegumus 
un saņem atbildes

Saņem atļauju bērna 
nodarbināšanai

Ziņo par notikušu 
nelaimes gadījumu darbā

www.vdi.gov.lv

- PAKALPOJUMI 

Reģistrē nelaimes 
gadījuma darbā aktu

VIEGLĀKAI UN ĀTRĀKAI SAZIŅAI 
AR VALSTS DARBA INSPEKCIJU
IZMANTO E-PAKALPOJUMUS! 

Novērs pārkāpumus 
pēc inspekcijas vizītes, 
paziņo par to elektroniski

Īsteno efektīvu uzraudzību darba tiesību un 
darba aizsardzības jomā;

Informē un izglīto darba devējus 
un nodarbinātos

Sniedz profesionālas konsultācijas

KONTAKTI:
www.vdi.gov.lv
Tālrunis: 67186522, 67186523
Anonīmais tālrunis: 67312176

Valsts darba inspekcijas misija ir veicināt drošas, 
veselībai nekaitīgas un tiesiskas darba vides 
izveidošanu un uzturēšanu. 

Valsts darba inspekcija:



KONTAKTI:
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BEZMAKSAS RĪKS DARBA VIDES 
RISKU  NOVĒRTĒŠANAI – OIRA

DARBINIEKU NOSŪTĪŠANA DARBAM ĀRZEMĒS

Darba vides riska novērtēšana katram darba 
devējam ir jāveic ne retāk kā reizi gadā. 

OiRA rīkā vienuviet pieejams viss par darba vidi 
konkrētajā nozarē:
specifiska skaidrojoša informācija, saites 
uz normatīvajiem aktiem, informatīvajiem 
materiāliem, video par darba vidi konkrētajā 
nozarē, saites uz plakātiem u. c. praktiska 
informācija.

OiRA vari lietot datorā, mobilajā tālrunī 
un planšetdatorā.

http://www.vdi.gov.lv/lv/oira/

*Šobrīd latviešu valodā ir izstrādāti 
13 rīki – darbam birojā, izglītības iestādēm, 
veikaliem, lauksaimniecības uzņēmumiem, 
uzkopšanas darbu veicējiem, sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumiem, viesnīcām un 
viesu mājām, skaistumkopšanas noza-
rei, automobiļu apkopes un remonta 
uzņēmumiem, būvdarbu veicējiem, kuri 
strādā telpās, autotransporta uzņēmumiem, 
ārstu praksēm, aptiekām.

**Nozaru saraksts tiek regulāri papildināts. 
Seko līdzi jaunajiem OiRA rīkiem!

Ja nosūti sava uzņēmuma darbinieku uz 
citu valsti (ES valstis un Islande, Norvēģija, 
Lihtenšteina), meklē informāciju 
www.lm.gov.lv sadaļā Darba devējiem – 
Darbinieku nosūtīšana: 

Darbinieku nosūtīšanas jēdziena 
skaidrojums 

Informācija par noteikumiem, kas jāievēro 
gan ārvalstu, gan Latvijas darba devējiem, 
kuri nosūta darbiniekus strādāt Latvijā vai 
citā valstī

Informācija par valsts pārvaldes iestādēm, 
kas ir iesaistītas darbinieku nosūtīšanas 
īstenošanā, uzraudzībā un kontrolē 

Informācija darbiniekiem par viņu tiesībām, 
kā arī informācija par administratīvo 
atbildību un administratīvajiem sodiem

Cita informācija, piemēram, tiesu prakse, 
publikācijas, skaidrojumi utt.

KONTAKTI:
www.vdi.gov.lv
Tālrunis: 67186522, 67186523
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KONTAKTI:
https://incsr.eu/ 

KORPORATĪVĀS ILGTSPĒJAS UN ATBILDĪBAS INSTITŪTS
Biedrības “Korporatīvās ilgtspējas un atbildī-
bas institūts” (InCSR) mērķis ir stiprināt valsts 
un vietējās kopienas ilgtspējīgu attīstību, 
izglītojot sabiedrību un paaugstinot izpratni 
par atbildīgu un tālredzīgu rīcību un sekmējot 
pilsoniskās sabiedrības attīstību.

Konsultācijas - InCSR eksperti sniedz individuālas 
konsultācijas par dažādu atbildīga biznesa 
principu ieviešanu uzņēmumos un organizācijās.

Stratēģisks vadības instru-
ments, kas ļauj uzņēmumiem 
diagnosticēt savas darbības 
ilgtspēju un korporatīvās 
atbildības līmeni. 

Atbalsta instruments 
mazajiem uzņēmumiem 
izpratnes paaugstināšanai 
par stratēģiskā biznesa 
praksi un informācijas 
iegūšanai par nepiecieša-
majiem uzlabojumiem 
uzņēmumā.

Statuss, kuru piešķir 
uzņēmumiem par 
ģimenei draudzīgas 
politikas īstenošanu gan savā 
komercdarbībā, gan plašākas 
sabiedrības kontekstā, 
piemēram, sniedzot 
pakalpojumus un nodrošinot 
atbilstošu vidi.

DARBA MEKLĒTĀJA CEĻŠ 
PIE DARBA DEVĒJAIzglītība – ņemot vērā klienta intereses 

un vajadzības, InCSR piedāvā individuāli 
pielāgotus izglītības pasākumus, piemēram, 
lekcijas, seminārus, darbseminārus.

Novērtējumi – InCSR piedāvā papildu analīzi 
un izvērstus ekspertu ieteikumus Ilgtspējas 
indeksa dalībniekiem, kā arī anonīmu dalību 
Ilgtspējas indeksā, dodot iespēju izvēlēties, 
publiskot savus rezultātus vai nē.



Reģistrēties klātienē 
jebkurā NVA filiālē 
neatkarīgi no deklarētās 
dzīvesvietas 

Pieteikties, izmantojot tiešsaistes 
portāla Latvija.lv veidlapu 
„e-iesniegums iestādei” 

Iespējams arī reģistrēties darba meklētāja statusam:

Pieteikties, izmantojot CV un vakanču portālu, 
https://cvvp.nva.gov.lv, kurā iespējams 
augšupielādēt un reģistrēt iesniegumu 
bezdarbnieka vai darba 
meklētāja statusa iegūšanai

https://cvvp.nva.gov.lv

www.latvija.lv

Elektroniski piedāvā:

NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRAS 
PAKALPOJUMI DARBA MEKLĒTĀJIEM

Reģistrēt savu CV

Skatīt aktuālās 
vakances

Pieteikties NVA klientu 
informatīvajām dienām

Uzzināt par darba 
meklēšanas atbalsta 
pasākumiem

Lietot NVA CV un vakanču portālu

Pieteikties karjeras konsultācijām

Pieteikties EURES konsultanta 
atbalstam darba meklētājiem

Reģistrēt dalību aktīvajos nodarbinātības 
pasākumos – mācībās, darba pieredzes 
iegūšanā, subsidētās nodarbinātības 
pasākumos

MĀCĪBAS BEZDARBNIEKIEM UN DARBA MEKLĒTĀJIEM
NVA piedāvā:
     Profesionālās tālākizglītības un pilnveides iespējas
     Neformālās izglītības iespējas (valodas, IT prasmes u. c.)
     Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu
     Lekcijas un seminārus darba meklēšanas prasmju uzlabošanai

Apstrādes 
rūpniecība
piemēram, 
metinātāji

Transports un
uzglabāšana
piemēram, 
loģistikas 
darbinieki

Informācijas un
komunikācijas 
tehnoloģijas
piemēram, 
datorsistēmu 
tehniķi

Izmitināšanas 
un ēdināšanas 
pakalpojumi
piemēram, 
konditora palīgi

Būvniecība
piemēram, 
elektromontieri

Atbalsts reģionālajai 
mobilitātei

Surdotulka, 
ergoterapeita
un specializētā 
transporta 
pakalpojumi
cilvēkiem ar 
invaliditāti

Stipendija 
par katru 
mācību dienu

PAPILDU ATBALSTS

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IEGUVE pieprasītākajās tautsaimniecības nozarēs

ProfilēšanaReģistrēšanās
bezdarbnieka 
vai darba 
meklētāja 
statusam

NVA 
klients

Individuālā darba
meklēšanas plāna
sagatavošana un 
nepieciešamā 
atbalsta
noteikšana

Karjeras 
konsultācijas
un “Darba 
tirgus 
prognožu 
rīks”

Apmācību 
kupona
saņemšana 
un izglītības 
iestādes 
izvēle 

KĀ IESAISTĪTIES MĀCĪBĀS

Personai ar 
garīga rakstura 
traucējumiem –
atbalsta persona
apmācībai 
darba vidē

KONTAKTI:
www.nva.gov.lv
Bezmaksas informatīvais 
tālrunis: 80200206 21



DARBA TIRGUS PROGNOZES 

€
€€ €

Darbaspēka pieprasījuma īstermiņa prognozes ir 
Latvijā unikāls, zinātniski pamatots un vizuāli 
uzskatāms rīks, kas palīdz gūt ieskatu darbaspēka 
pieprasījuma izmaiņās nākamajā gadā

DARBA ŅĒMĒJIEM UN DARBA MEKLĒTĀJIEM 
PROGNOZES VAR PALĪDZĒT ATBILDĒT UZ ŠĀDIEM JAUTĀJUMIEM:

Kuru profesiju grupu 
pieprasījumā ir 
vislielākās izmaiņas

Kā mainījies profesiju 
grupu pieprasījums 
Latvijas reģionos

Kāds ir vidējais atalgojums 
profesijās dažādās 
nozarēs un reģionos

Kāds ir nodarbināto un 
bezdarbnieku skaits 
dažādās profesiju grupās

Kurās nozarēs, reģionos 
un profesiju grupās ir 
vislielākā konkurence

Darbaspēka pieprasījuma 
izmaiņas tiek prognozētas
reizi gadā, izmantojot 
dažādus datu avotus

Vairāk informācijas:
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/pakalpojumi/prognozes/

KONTAKTI:
www.nva.gov.lv

Bezmaksas informatīvais 
tālrunis: 8020020622




