
 

Orientēšanās darba tirgū  
Darbaspēka pieprasījums un iztrūkums ES/EEZ valstīs  

Drošas darba meklēšanas iespējas ES/EEZ valstīs 

  

EURES konsultante Agija Mickeviča 
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Skola pabeigta.  

Ko darīt tālāk? 

• tālākizglītība 

 

• brīvprātīgais darbs 

 

•  darbs 
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Izglītība Latvijā 

•Profesiju Pasaule 

www.profesijupasaule.lv/  

 

•Nacionālā izglītības iespēju datubāze 

www.niid.lv  

 

•NVA Izglītības iestāžu meklētājs 

(http://www.nva.gov.lv/?mode=macibas )  
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http://www.profesijupasaule.lv/lv/page/lapas_karte
http://www.profesijupasaule.lv/
http://www.niid.lv/
http://www.nva.gov.lv/?mode=macibas
http://www.nva.gov.lv/?mode=macibas


Izglītība citur ES/EEZ 

VIAA mājas lapā 

www.viaa.gov.lv/Euroguidance  sadaļā 

Studiju ceļvedis Eiropā  

Eiropas Komisijas mācību iespēju 

portālā http://ec.europa.eu/ploteus/  

http://www.viaa.gov.lv/Euroguidance
http://ec.europa.eu/ploteus/


www.brivpratigie.lv 

www.brivpratigais.lv    

http://jaunatne.daugavpils.lv/  

http://www.brivpratigie.lv/
http://www.brivpratigais.lv/
http://jaunatne.daugavpils.lv/


Darbs Latvijā 

NVA mājas lapa, tās iespējas 
 

www.nva.gov.lv  

CV UN VAKANČU PORTĀLS  

 √ sagatavo savu CV un ievieto portālā  

 √ meklē darba piedāvājumus un piesakies vakancēm 
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http://www.nva.gov.lv/


Darba meklēšanas iespējas internetā 
 

www.nva.gov.lv Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču 

portāls 

www.prakse.lv Mājaslapa prakses meklētājiem 

www.cv.lv CV un vakanču portāls 

www.cvmarket.lv CV un vakanču portāls 

www.workingday.lv CV un vakanču portāls 

www.e-darbs.lv CV un vakanču portāls 

www.mycv.lv CV un vakanču portāls 

www.itdarbs.lv Darba piedāvājumi IT jomā 

www.brivpratigais.lv Brīvprātīgā darba portāls  

www.europa.eu/eures EK portāls - darba iespējas ES  

www.europass.cedefop.europa.

eu 

Europass CV un Eiropas  Prasmju pases izveide 

tiešsaistē 
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Brīva darba spēka 

kustība 

- 

katra ES pilsoņa 

tiesības, iespējas un 

alternatīva 

Latvijas pilsoņiem kopš 2011.gada 1.maija ir atvērts darba 
tirgus visās ES/EEZ valstīs un Šveicē! 
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Darbs ārzemēs ES/ EEZ valstīs kā 

viena no iespējām 



EURES - EURopean Employment Services 
ir Eiropas valstu Nodarbinātības dienestu tīkls, kura galvenais 

uzdevums ir veicināt darba spēka mobilitāti starp ES/EEZvalstīm. 

• Darbojas kopš 1993.gada 

 

• Latvija EURES tīklam pievienojās 2004. 
gada 1. maijā 

 

• EURES misija ir nodrošināt 
konsultācijas un informatīvu atbalstu 
ikvienam, kurš izmanto brīvās 
pārvietošanās tiesības Eiropas valstīs 
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EURES- 

paver durvis uz darba mobilitāti Eiropā 
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Vai TU apsver nākotnē meklēt 

darbu ārzemēs? 



Darbs ārzemēs vai Latvijā? 
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Citur ir labāk 

Citur var nopelnīt vairāk 
 

 



Ja tevi interesē darbs ārzemēs ! 
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• Vai darbs ārzemēs ir priekš manis? 

Ko es iegūšu? 

Kā es tieku galā ar pārmaiņām? 

Starpkultūru prasmes? 

Vai valodu zināšanas ir pietiekamas? 

• Vai man ir pietiekama informācija par 

izvēlēto valsti? 

Kur meklēt drošu darbu? 

Vai es zinu kāda ir darba tirgus situācija? 

Vai zinu kādi ir darba un dzīvošanas 

nosacījumus valstī, reģistrācijas 

procedūras, kur meklēt dzīvesvietu? 

Kā ar manu sociālo un veselības drošību? 

Vai nepieciešams atzīt kvalifikāciju strādājot? 

Kur griezties, ja rodas problēmas? 

 

 

 

 

Uzdevumu komplekts 

http//brauktvainebraukt.lv  

Pirms braukt, atbildi uz jautājumiem! 

Informācija par darba un 

dzīvošanas iespējām Es valstīs: 

www.nva.gov.lv/eures 

www.eures.europa.eu  

http://brauktvainebraukt.lv/
http://www.nva.gov.lv/eures
http://www.eures.europa.eu/
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Darba tirgus situācija ES/ EEZ valstīs pēc Eirostat datiem 

Lielākais bezdarbs: 

Grieķijā 

Spānijā 

Horvātijā 

Zemākais bezdarbs: 

Čehijā  

Vācijā 

Maltā 

Apvienotajā Karalistē 

 

Reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā septembrī- 7,9% (Daugavpils- 10.8%) 

 saskaņā ar NVA datiem 

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=2&txt=4492&from=0


DARBA TIRGUS ĪSTERMIŅA 

 PROGNOZES 

Darbaspēka pieprasījuma izmaiņas dažādās 

profesijās un nozaru grupās, dažādos reģionos un 

valstī kopumā.  

 

NVA pašapkalpošanās portālā 

  E-pakalpojumi 

   Darba tirgus īstermiņa prognozes  

 https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/pakalpojumi/prognozes/ 
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https://cvvp.nva.gov.lv/


DARBA TIRGUS ĪSTERMIŅA 

 PROGNOZES 

 Sadaļā „Profesiju tops” var 

iegūt ieskatu par visvairāk 

un vismazāk pieprasītajām 

profesijām. 

 

 Sadaļā „Individuālu 

profesiju prognozes” var 

iegūt īstermiņa pieprasījuma 

prognozi konkrētai 

profesijai vai profesiju 

grupai.  

ESF Projekts Nr.7.1.2.1/15/I/001 „EURES tīkla darbība Latvijā” 



DARBA TIRGUS PROGNOZES 

REZULTĀTI 2016-2017  
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Darba tirgus situācija 

Darbaspēka pieprasījums 

Visā Eiropā pieprasīti: 

informācijas tehnoloģiju (IT) speciālisti 

Inženieri 

Medicīnas speciālisti 

Kravas automašīnas vadītāji 

Darbaspēka pieprasījums populārākajās mērķvalstīs 

Norvēģijā 

Medmāsas un slimnieku 

kopšanas profesionāļi 

Kvalificēti strādnieki- 

galdnieki, namdari, elektriķi, 

metinātāji 

pirmskolas izglītības skolotāji 

Lielbritānijā 

Kvalificētas profesijas- 

pavāri, frizieri 

Fermas strādnieki 

Medmāsas 

Sociālie aprūpētāji 

Vācijā 

Kvalificēti strādnieki, 

piemēram, celtnieki, santehniķi, 

metinātāji, pavāri u.c. 

file:///C:/Users/AgijaK/Downloads/Overview%20report%20Bottleneck_final%20version

_pdf(1).pdf   

../../../../Downloads/Overview report Bottleneck_final version_pdf(1).pdf
../../../../Downloads/Overview report Bottleneck_final version_pdf(1).pdf


Ar ko sākt? 
 

Sagatavo CV («dzīves gājumu») un pieteikuma vēstuli! 

  

Nepieciešamības gadījumā – palīdzēs kāds no NVA karjeras 

konsultantiem! 
 

√ Ko vēlos es? 

 

√ Ko sagaida darba devējs? 

 

√ Kādi NVA pasākumi var 

sekmēt manu atbilstību darba 

devēja vēlmēm? 

 

 

 

 

ESF Projekts Nr.7.1.2.1/15/I/001 „EURES tīkla darbība Latvijā” 

http://liepajasteatris.lv/wp-content/uploads/2012/02/Uzman%C4%ABbu.jpg
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CV sastādīšana  

 

 

 Uzrakstīt labu CV nozīmē- palīdzēt darba 

meklētājam atrast labāko ceļu, kā prezentēt sevi 

uzņēmumam! 

 

 CV -sava veida vizītkarte, kura darba devējam 

rada pirmo iespaidu par darba meklētāju. Tādēļ 

svarīgi  padarīt to skaidru, viegli lasāmu, ievērojot 

CV formu! 

 



ESF Projekts Nr.7.1.2.1/15/I/001 „EURES tīkla darbība Latvijā” 

EUROPASS CV 

 https://europass.cedefop.europa.eu/editors/lv/cv/compose 

 

CV sastādīšana  

 

 

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/lv/cv/compose
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Mērķvalstij piemērota CV sastādīšana 

 
 

Tāpat kā katram "CV" un motivācijas vēstulei jābūt 

mērķētai uz konkrētu uzņēmumu, tā arī CV jābūt 

sastādītam atbilstoši mērķvalstij, kur tiek meklēts darbs 

 Dažādās valstīs CV noformēšanā tiek ievērotas īpašas 

prasības. Prasību neievērošana var novest pie tā, ka tas 

nemaz netiks izskatīts un uz reiz tiks izdzēsts! 

 

Piemērs. 

Polijā CV beigās pieteikuma iesniedzējam jāapstiprina ar parakstu, ka 

piekrīt personas datu apstrādei, kas nepieciešama rekrutēšanas 

procesā.  

CV sastādīšana  
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ES/EEZ valstīm piemērota CV sastādīšana  

Jaunākie CV formātu veidi 

 Mērķvalstij piemērota CV sastādīšana 

Lielbritānija 

 
Nevajag fotogrāfiju 

Datus par vecumu 

un ģimenes stāvokli 

Nav vēlams Europass CV 

standarts 

Jānorāda 

sasniegumi 

https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/advice/getajob/cvs/Pages/formats.aspx  

Profila informācijā 

īsumā jānorāda, kas 

cilvēks ir no darba, 

izglītības, saniegumu 

viedokļa. Kāda 

pieredze 

uzņēmumam var 

noderēt. 

https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/advice/getajob/cvs/Pages/formats.aspx
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ES/EEZ valstīm piemērota CV sastādīšana  

Jaunākie CV formātu veidi 

 Mērķvalstij piemērota CV sastādīšana 

Vācija 

 

Parasti izmantojams 

Europass CV standarts 

Vēlams pievienot 

fotogrāfiju (nav 

obligāti) 

Pie pieredzes vēlams norādīt pēdējos 

7 gados iegūto darba pieredzi bez 

pārtraukumiem 

Precīzus darba uzsākšanas un 

beigšanas datus 

Vēlams norādīt iepriekšējo darba devēju 

atsauksmes (pievienotajām atsauksmēm/ 

rekomendācijām tulkojums nav 

nepieciešams) 

CV beigās parakstu, 

datumu 



Darba meklēšanas iespējas! 

ES valstu Nodarbinātības dienesti 

 EURES – Eiropas darba mobilitātes 

portāls; 

projekts Tava pirmā EURES darba vieta 

privātās darba aģentūrās Latvijā vai ārpus 

tās; 

laikraksti; 

Internets; 

Privāti kontakti. 
 

 

 

 

 

 

 

ATCERIES, KA ARĪ LATVIJĀ IR IESPĒJA ATRAST DARBU! 

Palīdzēs Nodarbinātības valsts aģentūra! 

www.nva.gov.lv 
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Latvijas EURES internetā 
-aktuālās reģistrētās ES/EEZ valstu vakances;  

-informācija par dzīves un darba apstākļiem; 

-atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem; 
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www.nva.gov.lv/eures 



EURES Latvija aktuālās reģistrētās vakances un 

 informācija par dzīves un darba apstākļiem 
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www.nva.gov.lv/eures 



www.nva.gov.lv/eures 

Sadaļa Jautā mums / biežāk uzdotie 

jautājumi 
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EURES – Eiropas darba mobilitātes 

portāls 
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www.eures.europa.eu 



EURES – Eiropas darba mobilitātes 

portāls 

www.eures.europa.eu 
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EURES – Eiropas darba mobilitātes portāls 
Sadaļa “ Esmu darba meklētājs” – Meklēt darbu 
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!!!Vakanču meklēšana pēc atslēgas vārda visās ES/EEZ valodās un izmantojot dažādus filtrus 

(interesējošās valstis, pieredze, darba līguma veids, EURES vakances ar karodziņu) 

www.eures.europa.eu 



EURES – Eiropas darba mobilitātes portāls 

Sadaļa “Esmu darba meklētājs” – Meklēt darbu 
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www.eures.europa.eu 



• Jauns izskats un funkcionalitāte 

• Lietotājiem draudzīgāks 
 

Reģistrēts lietotājs var: 

– Izveidot un apstrādāt savu 

CV tiešsaistē 

– Izveidot un apstrādāt savu 

prasmju pasi tiešsaistē 

– Izveidot un apstrādāt darba 

meklēšanas profilus 

– Saņemt darba piedāvājumus 

uz e-pastu 

– Saņemt ziņojumus uz e-pastu 

par jauniem darba 

piedāvājumiem, kas atbilst 

darba meklēšanas profilam 

– Saņemt "EURES un Jūs" 

apkārtrakstu 

EURES portāls 

www.eures.europa.eu 

http://www.eures.europa.eu/


EURES tērzēšanas rīks (EURES Chat) 

• Vairākas valstis piedāvā iespēju sazināties ar savas valsts EURES 

konsultantiem "EURES čatā” un noskaidrot interesējošos jautājumus par 

dzīvi un darba nosacījumiem, vietējo darba tirgu un citu saistošu 

informāciju. 

• Katru piektdienu EURES čatā ir pieejami EURES konsultanti no 

Dānijas, Igaunijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Maltas, Norvēģijas (arī 

pirmdien), Polijas (katru darba dienu), Portugāles, Slovēnijas, Somijas, 

Spānijas un Zviedrijas. 

• Tiek organizēti arī tematiskie čati par tādām tēmām, kuras attiecas uz 

konkrētu tautsaimniecības sektoru, profesiju vai darba devēju, piemēram, 

ieguves rūpniecība, inženierpakalpojumi, sezonas novākšanas darbi u.c. 

www.eures.europa.eu > Par mums > Tērzēt ar EURES padomdevējiem 
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European Job Days portāls 

EK izveidotajā portālā iespēja: 

- meklēt informāciju par 

tiešsaites un klātienes darba 

gadatirgiem, kurus organizē 

dalībvalstu  EURES tīkls; 

- reģistrēties vai piedalīties 

izstādē, neatstājot savu 

mājokli vai darba vietu.  

 

http://www.europeanjobdays.eu/  
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http://www.europeanjobdays.eu/


Portāla iespējas: 

•izveidot kontu portālā un atzīmēt sevi par izstādes 

dalībnieku  pie sev interesējošā pasākuma.  Ievadīt portālā 

iepazīstinošu aprakstu par sevi un augšupielādēt CV, kā arī 

kandidēt sev piemērotam darba piedāvājumam. 

 

Pasākuma laikā var: 

• izmantojot tiešsaistes tērzēšanu, var sarunāties gan ar darba 

devējiem, gan arī EURES konsultantiem 

European Job Days portāls 

!!! Piedalīšanās gada tirgos un portāla funkciju izmantošana 

ir bez maksas!!! 

>Darba meklētāji 
http://www.europeanjobdays.eu/  
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http://www.europeanjobdays.eu/


http://europa.eu/epso/  

Vēlies strādāt ES iestādēs? 

 

Eiropas Personāla atlases 
birojs (EPSO) ir īstā vieta, ar 
kuru sākt! 

 

Tā tīmekļa vietnē izskaidrota 
atlases procedūra un sniegti 
padomi, kā sagatavoties 
konkursiem. 

Karjeras iespējas ES iestādēs 
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http://europa.eu/epso/
http://europa.eu/epso/index_lv.htm


Darba meklēšana  
internetā un laikrakstos 

Darbs Anglijā 

Viesnīcās un restorānos (var 

bez angļu valodas zināšanām). 

Ātra izbraukšana. 

Mob.t. 933333 

SIA „Eiropa” 

Licence Nr.170 

Piedāvā darbu Lielbritānijā viesnīcu un 

restorānu sfērā (pavāri, viesmīļi, bārmeņi). 

Tiek nodrošināta dzīvesvieta. 

Prasības:  

Angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī 

Vēlama atbilstoša darba pieredze 

Ganību iela 17, Rīga 

Tālr. 7475777, 9595959 

Esiet uzmanīgi! Bieži vien interneta portāli un laikraksti neuzņemas 

atbildību par tajos ievietotās vakances informācijas saturu! 
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www.nva.gov.lv 

Licencētās darbiekārtošanas firmas 
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Darbiekārtošanas pakalpojumi 

 Darbiekārtošanas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt komersants, kas ir 

saņēmis Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) izsniegtu licenci 

darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai konkrētā valstī. 

 

 

Pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.458, licences saņēmējs  

NAV TIESĪGS darba meklētājam noteikt maksu par sniegtajiem 

darbiekārtošanas pakalpojumiem. 

 

 

Ja uzskati, ka licences saņēmējs pārkāpis Tavas tiesības, iesniedz 

rakstveida sūdzību NVA! 

Licencēto firmu saraksts NVA mājas lapā: www.nva.gov.lv 
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UZZINI, PIRMS DODIES! 

Personu apliecinošs dokuments (pase, ID-karte); 

Eiropas Veselības apdrošināšanas karti (EVAK), lai saņemtu 

neatliekamo/nepieciešamo medicīnisko palīdzību ES/EEZ valstīs 

tādā pašā apjomā, kāda tā ir nodrošināta attiecīgās valsts 

iedzīvotājiem; 

EVAK bez maksas iespējams saņemt Nacionālā Veselības dienesta 

teritoriālajās nodaļās (Daugavpilī Saules 5) www.vmnvd.gov.lv 

U2 dokumentu, ja vēlies turpināt saņemt Latvijā piešķirto 

bezdarbnieka pabalstu ES/EEZ valstīs (līdz 3 mēnešiem);  

U2 dokumentu iespējams saņemt Valsts sociālās apdrošināšanas 

aģentūrā. Plašāka informācija: www.vsaa.gov.lv 

izglītības dokumentus; 

CV (sastādīts atbilstoši mērķa valsts standartiem); 

pietiekamā apmērā iztikas līdzekļus dzīvošanai vai mājupceļam; 

bankas norēķinu kartes; 

dokumentu formāta fotogrāfijas; 

autovadītāja apliecību. 

 

Neaizmirsti paņemt līdzi: 
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1. Attiecīgās valsts policijā (Eiropas Savienībā vienotais ārkārtējo 

notikumu tālruņa numurs - 112). 

2. Latvijas diplomātiskajā un Konsulārajā pārstāvniecībā ārzemēs – 

http://www.mfa.gov.lv/lv/Ministrija/mission/ vai jebkuras citas ES 

dalībvalsts pārstāvniecībā, ja atrodaties trešajā valstī. 

Informāciju, kur vērsties, var iegūt arī zvanot uz Ārlietu ministrijas 

palīdzības tālr. +371 26 33 77 11* – (ārkārtas situācijās 24 h diennaktī 

zvaniem no jebkuras valsts). 

3. Ārvalsts nodarbinātības noteikumu kontrolējošajā un 

uzraugošajā iestādē (Eiropas Savienības dalībvalstu valstu iestādes - 

http://www.vdi.gov.lv/lv/kontakti/eiropas-savienibas-darbainspekcijas/). 

4. Attiecīgās valsts robežsardzē. 

5. Pie sociālās palīdzības sniedzējiem ārvalstīs. 

6. Attiecīgās valsts baznīcās vai citās reliģiskās organizācijās. 

7. Citās drošības vai tiesībaizsardzības iestādēs, kas attiecīgajā brīdī 

ir pieejamas. 

Iestādes, kur var meklēt palīdzību, ja atrodaties ārvalstīs: 
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http://europa.eu/youreurope  

ESF Projekts Nr.7.1.2.1/15/I/001 „EURES tīkla darbība Latvijā” 

http://europa.eu/youreurope
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_lv.htm


 EURES Latvijā 

EURES konsultantu kontaktinformācija 

atrodama NVA mājas lapā: 

www.nva.gov.lv/eures 

 

Sazināties iespējams arī, sūtot e-pastu uz 

adresi eures@nva.gov.lv 
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Latvijas EURES konsultanti  
• Kurzemes reģionam                                                  

NVA Liepājas filiālē, Graudu ielā 50                              
Tālr. 63429422  

• Rīgas un Zemgales reģionam                                   
NVA Rīgas filiālē, Jēzusbaznīcas iela 11, Rīga  

 Tālr. 67210189  

• Latgales reģionam                                                    
NVA Daugavpils filiālē, Varšavas ielā 18                     
Mob.tālr. 26645566, Agija.Mickeviča@nva.gov.lv 

• NVA Rēzeknes filiālē, Atbrīvošanas al.155, 
Rēzekne 

 Tālr. 64607807 

• Vidzemes reģionam                                                   
NVA Cēsu filiālē, Pļavas iela 3a, Cēsis  

 Tālr. 64127769  

www.nva.gov.lv/eures 

eures@nva.gov.lv 



  

www.eures.europa.eu 

www.nva.gov.lv/eures 

Paldies par uzmanību! 
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