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Tā ir viena no valstī plašākajām darba 
meklētāju pieteikumu (CV) un darba devēju 

piedāvāto brīvo darba vietu datu bāzēm.  
 
Darba devēji ar NVA CV un vakanču portāla 
starpniecību var atrast sev nepieciešamos 
darbiniekus. 
 

Darba meklētāji portālā var meklēt piemērotu 
darbu un izveidot savu CV.  

 
Tas ir bezmaksas pakalpojums ikvienam 
portāla lietotājam. 
 
NVA CV un vakanču portāls atrodams NVA 

mājaslapā (www.nva.gov.lv) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bez autentifikācijas darba meklētājiem NVA CV un 
vakanču portālā ir iespēja meklēt vakances pēc 
dažādiem parametriem: 
✓ pēc vēlamās darbības jomas, 

✓ darba vietas atrašanās reģiona,  

✓ darba slodzes,  
✓ algas apmēra 

 
Pēc autentifikācijas NVA CV un vakanču portālā darba 
meklētājs iegūst iespēju arī publicēt savu CV un 
pieteikties darba devēja vakancēm portālā. 

 

 
Uzklikšķinot uz izvēlnes „Vēlos, lai mani CV dati būtu 

redzami darba devējam”, Jūsu CV būs pieejams darba 
devējam. Aktualizēt savu CV un pieteikties vakancēm 
elektroniski var ikviens darba meklētājs.  
 
Pēc autentifikācijas sadaļā „Profils – CV” jāaizpilda 

datu lauki (vēlamie darbi, izglītība, datorprasmes un 

transportlīdzekļu vadīšanas prasmes, ja tādas ir). 
Vēlamais darbs ir obligāts datu lauks, ja vēlaties 
izmantot vakanču meklēšanas rīku, kas automātiski 
salāgo Jums piemērotas vakances. 
 
Vakanču meklēšanas rīks, kas automātiski salāgo Jums 

piemērotas vakances atrodas sadaļā e-pakalpojumi – 
vakanču meklēšana. Jāizvēlas vēlamie griezumi un 
jāklikšķina ATLASĪT.  
 

 

 

                Darba meklētājiem 

 

Sistēma nodrošina arī automatizētu vakanču 

un darba meklētāju CV datu salāgošanu 

tiešsaistē, piedāvājot klienta profilam 

atbilstošāko vakanču atrašanu un darba 

devējiem vakances prasībām atbilstošāko CV 

atlasi. Portāls nodrošina darba devēju un 

darba meklētāju saziņu, nosūtot piemērotu 

darba piedāvājumu vai pieteikšanos vakancei. 

NVA CV un vakanču portālam var pieslēgties, 

izmantojot elektroniskās autentifikācijas 

līdzekļus. 

 

 

 

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

CV un vakanču 
portālā darba 
devējam sniedz 
iespēju bez 

maksas publicēt 
sava uzņēmuma 
vakances NVA 
datu bāzē un 
meklēt 
darbiniekus! 

 

             Darba devējiem 

  
Kā darba devējam reģistrēties? 
Portālam var pieslēgties, izmantojot elektroniskos autentifikācijas līdzekļus. 
Pēc veiksmīgas autorizācijas lapas labajā augšējā stūrī jāizvēlas „Pārstāvēt uzņēmumu”. 

 
Ievadiet uzņēmuma reģistrācijas numuru un spiediet „Pieteikties”. 

 
Kā reģistrēt vakanci? 
Sadarbības partnera profilā jādodas uz sadaļu „Manas vakances” un jāizvēlas „Pieteikt vakanci”. Jāaizpilda 
norādītie lauki un jāspiež „Pieteikt vakanci”. 
Svarīgi! Poga „Saglabāt” nebūs pieejama, kamēr nav aizpildīti visi ar (*) atzīmētie lauki! 
Vakances dati tiek saglabāti datu bāzē un nosūtīti NVA darbiniekam, informācijas pārbaudei. Vakance kļūst 
pieejama portāla apmeklētājiem pēc tam, kad to ir akceptējis NVA darbinieks. 

 
Vakances statusu (Iesniegta, Aktuāla, Neaktuāla vai Noraidīta) ir iespējams aplūkot sadaļā „Manas vakances”. 
Vakances informāciju ir iespējams labot, pirms to ir apstiprinājis Aģentūras darbinieks. Pēc tam, kad vakance 
jau ir apstiprināta, parādīsies šādas iespējas: 

 

•    Poga „Labot aktualitāti” lietojama gadījumā, ja Jūs vēlaties aktualizēt datumu, līdz kuram vakance ir 
aktuāla. 
•    Poga „Kopēt” lietojama, ja Jūs vēlaties reģistrēt vēl vienu identisku vai līdzīgu vakanci.  
•    Poga „Pārtraukt un Labot” lietojama gadījumā, ja Jūs vēlaties jau apstiprinātajā vakancē mainīt norādīto 

informāciju, pēc labošanas vakance vēlreiz tiks iesniegta uz apstiprināšanu. 
•    Poga „Piemeklēt kandidātus” lietojama, lai piemeklētu piemērotus kandidātus un salāgotu vakancē 
noradītās prasības ar klientu CV norādīto informāciju. 

 
 

Darba devējiem NVA CV 
un vakanču portālā ir 
iespēja: 
meklēt uzņēmumam           

nepieciešamos 
speciālistus,  
ievietot savas   
vakances CV un vakanču 
portālā,  
ietaupīt laiku, jo nav 
nepieciešams doties uz 
NVA filiāli, lai pieteiktu 
vakances. 

                 

 

Darba devēji CV un 

vakanču portālā sev 

nepieciešamo 

darbinieku var meklēt 

dažādos veidos: atlasot 

pretendentus pēc 

darbības jomas, darba 

pieredzes, izglītības vai 

CV ievietošanas laika 
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