
BEZDARBNIEKA
STATUSS

izmantojot, , kurā var NVA CV un vakanču portālu
augšupielādēt un iesniegt iesniegumu bezdarbnieka 
statusa piešķiršanai;

TIESĪBAS UZ BEZDARBNIEKA STATUSU PĒC REĢISTRĒŠANĀS 

NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRĀ (NVA) IR PERSONAI, KURA: 

nestrādā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto (t.sk. mikrouzņēmuma darbinieku) saskaņā ar 

Par valsts sociālo apdrošināšanulikumu “ ”; 

meklē darbu; 

ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās; 

ir sasniegusi 15 gadu vecumu; 

nav sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai valsts vecuma pensija nav 

piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi); 

nav uzņemta pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē; 

neveic komercdarbību, vai tās komercdarbība apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem; 

neatrodas ieslodzījuma vietā, izņemot brīvības atņemšanas soda izciešanu atklātā cietumā, vai ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, kurā pakalpojumus pilnībā vai daļēji finansē no valsts vai 

pašvaldības budžeta.

individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos 

aktīvajos nodarbinātības pasākumos, ņemot vērā 

profilēšanas rezultātus, kā arī saņemt citus 

Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus;

PIEDALĪTIES:

SAŅEMT: 

BEZDARBNIEKAM  IR TIESĪBAS !!
Lai tiktu izskatīts pieteikums par bezdarbnieka 

statusa piešķiršanu, jāiesniedz rakstveida 

formā sagatavots iesniegums, kurā papildus 

lūgumam piešķirt bezdarbnieka statusu 

jānorāda šādas ziņas:

1. vārds, uzvārds;

2. personas kods;

3. tālrunis, adrese, elektroniskā pasta adrese 

vai cits saziņas veids;

4. apliecinājumu par atbilstību Bezdarbnieku 

un darba meklētāju atbalsta likuma 10.panta 

pirmajā daļā noteiktajiem bezdarbnieka 

statusa iegūšanas nosacījumiem.
informāciju par brīvajām darba vietām un ar tām 

saistītajām kvalifikācijas un citām prasībām;

karjeras konsultācijas;

bezdarbnieka apdrošināšanas pakalpojumus saskaņā 

ar likumu " ";Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam

stipendiju profesionālajās apmācībās, pārkvalifikācijas 

un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un neformālajās 

izglītības ieguves laikā.

BEZDARBNIEKA STATUSAM 
VAR PIETEIKTIES:

izmantojot tiešsaistes formu „Iesniegums iestādei” 
portālā latvija.lv https://www.latvija.lv/epakalpojumi/
ep155/apraksts (apraksts)  ;

ierodoties klātienē jebkurā NVA filiālē neatkarīgi 
no deklarētās dzīvesvietas.

NVA rīkotajās atlasēs un organizētajās tikšanās ar 
darba devējiem.

MĒKLĒJOT DARBU

!

Aplūkojiet darba sludinājumus NVA CV un vakanču 

portālā-lielākajā bezmaksas brīvo darba vietu un 

https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/CV datu bāzē Latvijā ( ). 

 
Portālā var bez maksas ievietot arī savu CV. 

Bezmaksas informatīvais 
tālrunis 80200206

www.nva.gov.lv
nva@nva.gov.lv

 iesniedzot iesniegumu par bezdarbnieka statusa 

piešķiršanu, norādīt iegūto izglītību, absolvēšanas 

gadu, kā arī vēlamo profesiju;

iesniegumu par bezdarbnieka statusa piešķiršanu 
iesniegt ne agrāk kā nākamajā dienā pēc darba 
tiesisko attiecību izbeigšanas. Informāciju par 
darba tiesisko attiecību izbeigšanu, periodu un 
ienākuma gūšanas vietām var pārbaudīt Valsts 
ieņēmuma dienesta Elektroniskās deklarēšanas 
sistēmas ( ) sadaļā Algas nodokļa grāmatiņa.eds.vid.lv

LAI VEICINĀTU SADARBĪBU, 
AICINĀM:

https://cvvp.nva.gov.lv/
https://likumi.lv/doc.php?id=45466
https://likumi.lv/doc.php?id=14595%20
https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep155/apraksts
https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep155/apraksts
https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep155/apraksts
https://cvvp.nva.gov.lv/%23/pub/
https://cvvp.nva.gov.lv/%23/pub/
https://cvvp.nva.gov.lv/%23/pub/
eds.vid.lv
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