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Cena

Izpildes termiņš darba dienās

Saņēmējs

Saņemšanas ierobežojumi

Bezmaksas

-

Fiziska persona

-

Uzzināt vairākAizvērt

Uzzināt vairākAizvērt



Apraksts:

Lēmumu par bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanu, ja persona atbilst visiem Bezdarbnieku un darba meklētāju
atbalsta likuma 10. vai 15. panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem un ir uzrādījusi normatīvajos aktos noteiktos dokumentus,
NVA pieņem 1 darba dienas laikā.



Apraksts:

1) Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, vai persona, kurai ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā, vai minēto personu laulātais,
kam ir termiņuzturēšanās atļauja Latvijā;
2) Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, vai Šveices Konfederācijas pilsonis.

Saņemt pakalpojumu

Elektroniski



Klātienē

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piešķir Bezdarbnieka un darba meklētāja statusu un veic individuālo darbu ar
bezdarbniekiem, lai nodrošinātu maksimāli ātru to atgriešanos darba tirgū.
Lai pretendētu uz bezdarbnieka pabalstu, vispirms ir nepieciešams iegūt bezdarbnieka statusu.
Ja radušās neskaidrības par pieteikšanos bezdarbnieka statusam, papildu informāciju varat saņemt zvanot uz NVA informatīvo
bezmaksas tālruni 80200206 vai rakstot uz e-pastu konsultacijas@nva.gov.lv

Procesa apraksts

Saistītie dokumenti

Normatīvie akti

Procesa apraksts
1

Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegumu bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai ir iespējams iesniegt elektroniski:

1) NVA CV un vakanču portālā (https://cvvp.nva.gov.lv), kurā jāizvēlas sadaļa Pieteikšanās bezdarbnieka vai darba meklētāja
statusam. Jāautorizējas, izmantojot vienu no portāla latvija.lv autentifikācijas veidiem. Jāaizpilda iesniegums bezdarbnieka
vai darba meklētāja statusa piešķiršanai un jāaugšupielādē kā pielikums. (Iesniegums bezdarbnieka statusa piešķiršanai vai
Iesniegums darba meklētāja statusa piešķiršanai atrodams NVA tīmekļa vietnē).
2) valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv ar e-pakalpojuma Iesniegums iestādei starpniecību. Jāaizpilda
nepieciešamos „E-iesnieguma iestādei” datu laukus un jāpievieno aizpildīts iesniegums bezdarbnieka vai darba meklētāja
statusa iegūšanai kā pielikums.
3) e-pastā, aizpildīto iesniegumu adresējot tai NVA filiālei, ar kuru persona vēlas sadarboties. Filiāļu kontaktinformācija
pieejama NVA mājaslapā. Vēršam uzmanību, ka nosūtot iesniegumu e-pastā, tas ir jāapliecina ar drošu elektronisko
parakstu.
Bezdarbnieks vai darba meklētājs var reģistrēties jebkurā NVA filiālē neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas
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Pakalpojuma saņemšana
Lai pieteiktos statusam, klātienē jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība. Ja persona nav
Latvijas republikas valstspiederīgais, nepieciešama arī uzturēšanās atļauja. Personām, kuras bijušas nodarbinātas Eiropas
Savienībā vai Eiropas ekonomikas zonas valstī nepieciešams uzrādīt U2 veidlapu.
Pēc iesnieguma nosūtīšanas, varat pietiekties bezdarbnieka pabalstam, iesniedzot iesniegumu Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūrā. Iesniegumu pabalsta piešķiršanai var nosūtīt izmantojot www.latvija.lv portālā pieejamo “Eiesniegums VSAA pakalpojumiem”, pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par
elektronisko dokumentu noformēšanu.

Saņemt pakalpojumu

Elektroniski
Klātienē

https://www.nva.gov.lv/lv/pakalpojumi/bezdarbnieka-vai-darba-mekletaja-statusa-iegusana-0



