
                 
       

      
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

       

 

       

       

       

             

 
 

Apmeklē vienoto valsts un pašvaldību portālu 
www.latvija.lv, lai saņemtu informāciju par to, ko būtu 
svarīgi zināt pirms atgriešanās Latvijā. Portālā atrodams 
publisko pakalpojumu katalogs, kur vienkopus tiek 
apkopota un izvietota aktuālā informācija ne tikai par 
jautājumiem saistībā ar nodarbinātību, bet arī par 
personu pārcelšanos, uzturēšanos, uzņēmējdarbības 
uzsākšanu, veselības un sociālo aprūpi u.c. 
 

Apmeklē atbildīgās iestādes un saņem visus 
dokumentus un izziņas, kas liecina par nodarbinātību un 
saņemtajiem sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem 
ārvalstī. 
 

No darba devēja vai nodokļu administrācijas saņem 
dokumentus, kas apliecina valstī nostrādāto periodu un 
samaksātos nodokļus. Par iespējām atgūt pārmaksātos 
nodokļus interesējies ārvalsts nodokļu institūcijā. 
 

Pirms izbraukšanas ārvalsts sociālās aizsardzības vai 
nodarbinātības dienestā vēlams saņemt U1 veidlapu, 
kas apliecina Tavu sociālās apdrošināšanas periodu 
šajā valstī. 
 

Ja ārvalstī Tev ir piešķirts bezdarbnieka pabalsts, un 
Tu vēlies to saņemt, arī meklējot darbu Latvijā, tad no 
ārvalsts sociālās aizsardzības vai nodarbinātības 
dienesta pieprasi U2 veidlapu. 
 
 
Svarīgi! Ja pēc nodarbinātības perioda beigām 
vēlies pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu, tad pabalsts 
ir jāpieprasa valstī, kur strādāji pēdējo reizi! 
 
 

Ārvalsts nacionālajā veselības sistēmas administrācijā saņem 
Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK). Tā var būt 
noderīga laikā, kad Latvijā meklēsi darbu. Jo, kamēr Latvijā vēl 
neesi uzsācis strādāt un maksāt sociālās apdrošināšanas nodokli, 
Tu joprojām esi sociāli apdrošināts valstī, kur pēdējo reizi strādāji. 
 

Pirms izbraukšanas ārvalsts sociālās aizsardzības dienestā 
saņem arī E104 veidlapu, kas var būt noderīga, ja Latvijā radīsies 
nepieciešamība pieprasīt slimības, maternitātes vai apbedīšanas 
pabalstus. 
 

Ja ģimenē aug bērni, tad pirms aizbraukšanas parūpējies par to, 
lai būtu sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti, kas apliecina 
bērnu iegūto izglītību, veselības aprūpi, kā arī saņemtās sociālās 
garantijas u.c. 
 

Sazinies ar visām iestādēm Latvijā, kuras Tev būs jāapmeklē vai 
kuras var sniegt kādu atbalstu – EURES Latvija, Nodarbinātības 
valsts aģentūra, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts 
ieņēmumu dienests, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, 
Nacionālais veselības dienests, vietējā pašvaldība, skolas u.c. 
 

 
 

http://www.latvija.lv/


                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                   

 

 

                                                                                                                            

 

            

                                                                                                                                                                                                                              

               

          

Ja esi uzturējies ārvalstī ilgāk par sešiem mēnešiem, tad  
reģistrējies pašvaldībā un deklarē savu dzīvesvietu Latvijā.  
To var izdarīt tās pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas 
iestādē, kurā atrodas jaunā dzīvesvieta; elektroniski portālā 
www.latvija.lv (sadaļās «A-Z e-pakalpojumi» → 
«Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana»), kā arī Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldē. 
 

Ja, meklējot darbu Latvijā, esi izvēlējies turpināt saņemt  
ārvalsts piešķirto bezdarbnieka pabalstu, un esi saņēmis  
U2 veidlapu, tad septiņu dienu laikā pēc izbraukšanas no  
ārvalsts ir jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā,  
savukārt Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā  
jāiesniedz U2 veidlapa. 
 

Ja vēlies iegūt bezdarbnieka statusu un saņemt palīdzību  
darba meklēšanā vai savu prasmju pilnveidošanā, 
reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā. 
 
 
 
 

 
Svarīgi! Latvijas nerezidentiem iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis Latvijā ir jāmaksā tikai par Latvijā gūtajiem 
ienākumiem. Kopš 2011. gada 1. janvāra ar iedzīvotāju 
ienākuma nodokli neapliek arī Latvijas rezidenta algota 
darba ienākumus, kas gūti citā Eiropas Savienības 
dalībvalstī vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgta un stājusies 
spēkā konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un 
nodokļu nemaksāšanas novēršanu. 
 
 

Ja ir nepieciešams apliecināt savu nodarbinātības periodu  
ārvalstīs, iesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā  
U1 dokumentu. Ja šāda dokumenta nav, informē minēto 
iestādi, ka noteiktu laika periodu biji nodarbināts ārvalstīs. 

Ja vēlies Latvijā pieteikties bērna kopšanas vai ģimenes  
pabalstiem, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā iesniedz 
izziņas vai kādus citus dokumentus par minētajiem pabalstiem, 
kas piešķirti ārvalstīs. 

Lai saņemtu veselības aprūpi, reģistrējies pie ģimenes ārsta. 
Informāciju par to, kādi ģimenes ārsti strādā Tavā novadā vai 
pilsētā, vari saņemt Nacionālajā veselības dienestā. 

Ja joprojām esi Latvijas nodokļu rezidents, un ārvalstīs ir gūti 
ienākumi, tad Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz gada 
ienākumu deklarāciju par ārvalstīs gūtajiem ienākumiem, klāt 
pievienojot arī dokumentus, kas apliecina ārvalstīs 
samaksātos nodokļus, nodokļa maksātāja tiesības uz 
atvieglojumiem un citus dokumentus.  

! Latvijas rezidentam, kurš ir saņēmis algota darba ienākumus, kas 

kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pakļauti aplikšanai ar 
iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli, ir tiesības 
neiesniegt deklarāciju par minēto ienākumu, ja likumā “Par 

iedzīvotāju ienākuma nodokli” nav noteikts citādi. 
 
 
 
 

NVA CV un vakanču portāls ir viena no valstī 

plašākajām darba meklētāju pieteikumu (CV) un darba devēju 
piedāvāto brīvo darba vietu datu bāzēm.  
 
NVA CV un vakanču portāls atrodams NVA mājaslapā 
(www.nva.gov.lv) 

 
Darba meklētāji portālā var meklēt piemērotu darbu un 
izveidot savu CV.  
 
Tas ir bezmaksas pakalpojums ikvienam portāla lietotājam! 
 
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 

   
 
 

EURES konsultanti NVA filiālēs Rīgā, Daugavpilī, 
Liepājā, Rēzeknē un Cēsīs darba meklētājiem 
sniedz konsultācijas par nodarbinātības iespējām, 
kā arī dzīves un darba apstākļiem Latvijā un citās 
Eiropas valstīs 

 

http://www.latvija.lv/
http://www.nva.gov.lv/

