
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

NVA PAKALPOJUMI TIEŠSAISTĒ 
www.nva.gov.lv 

https://cvvp.nva.gov.lv/ 

Tiešsaistē pieejami šādi pakalpojumi: 

CV un vakanču portāls (https://cvvp.nva.gov.lv/) – 

visplašākā vakanču datu bāze Latvijā 

Darba devējiem CV un vakanču portāls piedāvā: 

 publicēt vakances; 

 meklēt darbiniekus starp reģistrētajiem darba meklētājiem. 

Darba meklētājiem CV un vakanču portāls piedāvā: 

 izveidot savu dzīvesgājuma aprakstu jeb CV  

 meklēt darba devēju reģistrētās vakances visā Latvijā pēc amata nosaukuma, darbības jomas, 

reģiona u.c. 

 

CV un vakanču portāls  

Pieteikšanās bezdarbnieka statusa iegūšanai  
 

Karjeras pakalpojumi  

 

Izglītības iestāžu meklētājs  

Apmācību pakalpojumu pieejamības sistēma  

 

E-apmācība “Finanšu pratība” 

Darba tirgus prognozes 
 CV un vakanču portāls 

E-apmācība “Motivācijas vēstules/CV sagatavošana un 

sagatavošanās darba intervijai” 

 

Brīvprātīgā darba informācijas sistēma 
 CV un vakanču portāls 

Tests zināšanu pārbaudei angļu valodā 
 CV un vakanču portāls 



NVA mājaslapas sadaļā "Karjera"  

Izglītības iestāžu meklētājs 

 

tiešsaistē var noteikt profesionālās intereses un 

atbilstību izvēlētajai profesijai, sameklēt 

mācību iestādes, kurās var apgūt vēlamo 

profesiju, pilnveidot darba meklēšanas 

iemaņas. 

E-vidē pieejami dažādi informatīvie 

materiāli: 

„Profesiju aprakstu katalogs”, grāmata 

patstāvīgai profesijas izvēlei “Veido savu 

karjeru”, darba meklētāja rokasgrāmata "Ceļā 
uz darbu". 

E-testi, aptaujas, prasmju noteikšanas lapas jauniešiem un pieaugušajiem palīdzēs pieņemt 

lēmumu par savas turpmākās karjeras veidošanu, bet virtuālā rokasgrāmata un citi noderīgi e-

materiāli darba meklētājiem – atrast vēlamo darbu. 

Informācija par pakalpojumiem un aktualitātes: 
NVA tīmekļvietne: www.nva.gov.lv. Jaunākās ziņas: Twitter kontā: http://twitter.com/NVA_gov_lv,  

Draugiem.lv: http://www.draugiem.lv/nva/, Facebook.com lapā http://www.facebook.com/Nodarbinatiba 
Labās prakses video piemēri: Youtube kanālā http://www.youtube.com/TheNVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšana 

Cilvēks, kurš vēlas iegūt bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu, iesniegumu statusa 

iegūšanai var iesniegt elektroniski, aizpildot NVA mājaslapā ievietoto veidlapu: 

 apliecinot ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt uz tās NVA filiāles e-pastu, ar kuru 

bezdarbnieks vai darba meklētājs sadarbosies; 

 vai pieteikties, izmantojot NVA pašapkalpošanās portālu, kurā var augšupielādēt un 

reģistrēt iesniegumu bezdarbnieka statusa iegūšanai, ja iesniegums ir apliecināts ar drošu 

elektronisko parakstu. 

Ja Jums nav droša elektroniska paraksta, iesniegumu bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa 

saņemšanai elektroniski var nosūtīt, izmantojot portālu www.latvija.lv. 

 

 

Izmantojot NVA mājaslapā pieejamo Izglītības iestāžu meklētāja rīku un CV un vakanču 

portālā Apmācības grupu atlases rīku, NVA reģistrēts bezdarbnieks vai darba meklētājs, 

izvēloties sev piemērotu izglītības programmu un mācību iestādi, var pārbaudīt attiecīgo apmācību 

pieejamību. Bezdarbnieki un darba meklētāji, izmantojot šo sistēmu, var operatīvi iegūt 

informāciju par izglītības iestāžu piedāvātajām apmācībām profesionālās tālākizglītības, 

profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmās. 

Elektroniskās apmācības modulis “Finanšu pratība” sniedz zināšanas par valsts un 

mājsaimniecības budžeta plānošanu, ienākumu gūšanas veidiem, nodokļu nozīmi, izdevumu 

kontroli, kredītu būtību, finanšu dokumentu nozīmi, cenas veidošanos, finanšu sektora lomu 

ekonomikā un finanšu pakalpojumu veidiem, patērētāju tiesībām un atbildību, sociālās 

apdrošināšanas sistēmas darbības principiem u.c. 

Elektroniskās apmācības modulis “Motivācijas vēstules sagatavošana un sagatavošanās 

darba intervijai” ļauj attālināti iemācīties, kā pareizi rakstīt motivācijas vēstuli un sagatavoties 

darba intervijai.  

Brīvprātīgā darba informācijas sistēma nodrošina un koordinē informācijas apmaiņu starp 

cilvēkiem, kuri vēlas veikt brīvprātīgo darbu, un brīvprātīgā darba organizētājiem, paplašinot 

brīvprātīgā darba iespējas visos valsts reģionos. 

NVA tīmekļvietnē interesenti var pārbaudīt savas angļu valodas zināšanas! 

 

 

http://www.nva.gov.lv/
http://twitter.com/NVA_gov_lv
http://www.draugiem.lv/nva/
http://www.facebook.com/Nodarbinatiba
http://www.youtube.com/TheNVA
https://cvvp.nva.gov.lv/#/login
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