Nodarbinātības valsts aģentūras
CV un vakanču portāla klienta profils
1. Par autorizēšanos CV un vakanču portālā:
Lai aplūkotu Jūsu individuālo darba meklēšanas plānu nepieciešams autorizēties Nodarbinātības valsts aģentūras
(turpmāk - NVA) CV un vakanču portālā (turpmāk - Portāls) (https://cvvp.nva.gov.lv). To var izdarīt, izvēloties iespēju
“PIESLĒGTIES” lapas augšējā labajā stūrī.

Autentificēties Portālā varēs, izmantojot kādu nu Latvija.lv piedāvātajiem autentifikācijas līdzekļiem.
2. Par Portāla sadaļu “PROFILS”:
Atverot Portāla sadaļu “PROFILS”, redzami tuvākie ieplānotie notikumi: nākamais NVA apmeklējuma datums,
piedāvātās vakances un dalība pasākumos.

3. Par piedāvātajām vakancēm:
Lai aplūkotu Jums piedāvātas vakances, nepieciešams sadaļā “PROFILS” izvēlēties “VAKANČU PIEDĀVĀJUMI”
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Lai iepazītos ar vakancē norādīto informāciju, jānospiež “VAKANCES NUMURS”

Lai pieteiktos vakancei, ir nepieciešams nosūtīt pieteikumu uz sludinājumā norādīto kontaktinformāciju.
Ja izvēlēta iespēja “PIETEIKTIES” vakancei, tad darba devējam Portālā automātiski tiks nosūtīts Jūsu pieteikums un
Jūsu CV, no Portālā reģistrētajiem datiem, kurus var koriģēt un aplūkot sadaļā “CV”. Ja piedāvātā vakance neatbilst
piemērota darba kritērijiem (skatīt zemāk), tad Jums ir tiesības atteikties no piedāvātās vakances, norādot atteikuma
iemeslu.

Piemērota darba kritēriji
NVA sadarbībā ar bezdarbnieku nosaka viņam piemērotu darbu, ņemot vērā:
1) bezdarbnieka profesionālo sagatavotību (bezdarbniekam ir nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai veiktu
piedāvātā darba pienākumus, tai skaitā nepieciešamā valsts valodas prasmes pakāpe) ar nosacījumu, ka:
a. pirmos trīs mēnešus no bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas bezdarbniekam tiek piedāvāts darbs
profesijā, kurā bezdarbnieks iepriekš ir strādājis vai ieguvis izglītību, vai zemākas kvalifikācijas darbs,
ja bezdarbnieks izteicis tādu vēlmi;
b. nākamajos trijos bezdarbnieka statusa mēnešos bezdarbniekam var piedāvāt arī zemākas kvalifikācijas
darbu, nekā bezdarbnieks iepriekš ir strādājis vai ieguvis izglītību;
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2)

3)
4)

5)

c. atlikušajos bezdarbnieka statusa mēnešos bezdarbniekam var piedāvāt arī mazkvalificētu darbu
(vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai);
bezdarbnieka veselības stāvokli. Bezdarbniekam ir pienākums informēt aģentūru par funkcionāliem
traucējumiem un veselības problēmām, kuru dēļ viņš nespēj veikt noteiktus darbus, apliecinot to ar ārstējošā
ārsta izziņu;
piedāvātās darbavietas sasniedzamību. Piedāvātajai darbavietai jābūt sasniedzamai no bezdarbnieka
deklarētās dzīvesvietas, ceļā pavadot ne vairāk par pusotru stundu vienā virzienā;
darba algas apmēru, ja aģentūras rīcībā ir šāda informācija. Piedāvātās darba algas apmērs uzskatāms par
atbilstošu, ja pirmajos trijos bezdarba mēnešos tas nav mazāks par vidējo atalgojumu attiecīgajā profesijā
atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta publicētajiem datiem par profesiju vidējo stundas tarifa likmi. Nākamajos
bezdarbnieka statusa mēnešos atbilstošs darba algas apmērs ir arī tāds, kas ir zemāks par vidējo atalgojumu
attiecīgajā profesijā atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta publicētajiem datiem par vidējo stundas tarifa likmi,
bet nav mazāks par valstī noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru. Ja bezdarbnieks vienlaikus ir
strādājis vairākās profesijās, tiek ņemti vērā dati par vidējo atalgojumu profesijā, kurā tiek piedāvāta brīvā
darba vieta. Ja bezdarbnieks iepriekš nav strādājis, tā iepriekšējie darba ienākumi nesasniedz valstī noteiktās
minimālās mēneša darba algas apmēru, bezdarbnieks ir ieguvis profesionālo izglītību, ir bijis pašnodarbinātās
personas statusā (likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" izpratnē) vai ir bijis reģistrējies Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī ja no bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas ir pagājuši seši
mēneši, uzskatāms, ka atbilstošs darba algas apmērs ir valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga;
bezdarbnieka reālās iespējas uzsākt darba tiesiskās attiecības konkrētā darba vietā (nepastāv apstākļi,
kas nav atkarīgi no bezdarbnieka gribas un kavē darba tiesisko attiecību uzsākšanu, piemēram, tāda bērna
pieskatīšana, kas nav sasniedzis vecumu, no kura uzsāk sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, ja pašvaldība
nav nodrošinājusi pieskatīšanas pakalpojumu, personas ar invaliditāti kopšana. Minētie iemesli jāapliecina ar
kompetentās iestādes izziņu).
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