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EURES (EURopean Employment Services)

ir Eiropas valstu Nodarbinātības dienestu tīkls, kura 
galvenais uzdevums ir veicināt darba spēka 
mobilitāti starp Eiropas Savienības/Eiropas 

Ekonomikas Zonas valstīm.

Latvijā EURES tīklu pārstāv Nodarbinātības valsts 
aģentūra un tās EURES konsultanti

Kas ir EURES?
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EURES konsultanti Latvijā

Konsultanti EURES jautājumos sniedz pakalpojumus piecās Latvijas pilsētās

EURES asistenti visās NVA filiālēs konsultē par EURES pamatjautājumiem
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EURES pakalpojumi darba devējiem

Konsultācijas un palīdzība darbinieku rekrutēšanā:

- vakanču publicēšana un, pēc nepieciešamības, arī darbinieku 
atlase izvēlētajās valstīs

- palīdzība attālināto (Skype, Zoom) un klātienes darba pārrunu 
rīkošanā

- uzņēmumu/darba devēju interešu pārstāvēšana vakanču 
gadatirgos.

Konsultācijas un informācija par:
- darba un dzīves apstākļiem  ES/EEZ
- ES/EEZ valstu darba tirgiem, darba spēka pieprasījumu/ 

iztrūkumu
- par darbinieku nosūtīšanu darbam ES/EEZ valstīs (posting)

Reģistrēto lietotāju piekļuve EURES darba mobilitātes portāla CV un 
prasmju pasu datu bāzei.
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EURES pakalpojumi darba devējiem

www.nva.gov.lv/eures
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http://www.nva.gov.lv/eures
https://www.nva.gov.lv/lv/darba-devejiem


Potenciāls Latvijas darba tirgum –
Latvijas valstspiederīgie ārvalstīs
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www.nva.gov.lv

https://www.nva.gov.lv/lv/ja-velaties-atgriezties-latvija
http://www.nva.gov.lv/eures


Piektdienas tērzēšana tiešsaistē
Katru piektdienu no plkst. 13:00 līdz plkst. 15:00

EURES – Eiropas darba mobilitātes portālā www.eures.europa.eu
ir bezmaksas iespēja uzdod interesējošos jautājumus ES/EEZ 

valstu konsultantiem.
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Latvijas EURES čats 
sāka darboties no 

2020. gada 7. februāra
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https://ec.europa.eu/eures/public/lv/chat-with-eures-advisers
http://www.eures.europa.eu/


www.eures.europa.eu

EURES – Eiropas darba mobilitātes portāls
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Eiropas tiešsaistes darba dienas

www.europeanjobdays.eu

28.oktobrī ir iespēja 
meklēt atbilstošus 

darbiniekus un 
prezentēt savu 

uzņēmumu

ESF Projekts Nr.7.1.2.1./15/I/001 „EURES tīkla darbība Latvijā”09.10.2020. Ludza

EK izveidotajā portālā 
iespēja:
- meklēt informāciju 
par tiešsaistes un 
klātienes darba 
gadatirgiem, kurus 
organizē dalībvalstu  
EURES tīkls;
- reģistrēties vai 
piedalīties gadatirgū, 
neatstājot savu mājokli 
vai darba vietu. 

https://www.europeanjobdays.eu/en/events
http://www.europeanjobdays.eu/


Darbinieku pieņemšana no 
ES/EEZ valstīm

• Ierobežojoši pasākumi attiecībā uz ES/EEZ valstu pilsoņiem 
nav noteikti, 

• Darba atļaujas ES/EEZ pilsoņiem nav nepieciešamas,

• ES/EEZ valsts pilsonis, kas ir nodarbināts Latvijas Republikā 
PMLP jāsaņem uzturēšanās reģistrācijas apliecība – MK 
noteikumi Nr.675, ja tas pavada Latvijā vairāk nekā 90 dienas 
pusgada laikā

• Darba devējs – sociālo iemaksu veicējs Latvijā – sniedz ziņas 
Valsts Ieņēmumu dienestam – MK noteikumi Nr.827.

• Augstāk minētie nosacījumi attiecas arī uz ES/EEZ pilsoņu 
ģimenes locekļiem, kuri nav Savienības pilsoņi. Izņēmums –
PMLP izsniedz uzturēšanās atļauju.

ESF Projekts Nr.7.1.2.1./15/I/001 „EURES tīkla darbība Latvijā”09.10.2020. Ludza



Valsts valodas prasības

Valodas lietošana privātās iestādēs, organizācijās, uzņēmumos 
(uzņēmējsabiedrībās) un attiecībā uz pašnodarbinātajām 
personām tiek regulēta tad, ja to darbība skar likumīgas 
sabiedriskās intereses (sabiedrisko drošību, veselību, tikumību, 
veselības aizsardzību, patērētāju tiesību un darba tiesību 
aizsardzību, drošību darba vietā, sabiedriski administratīvo 
uzraudzību) (turpmāk arī — likumīgas sabiedriskās intereses), 
un tādā apjomā, lai nepieciešamais ierobežojums, kas noteikts 
likumīgās sabiedriskajās interesēs, būtu samērīgs ar privāto 
iestāžu, organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) tiesībām 
un interesēm.

(Valsts valodas likums)

Ministru kabineta noteikumi Nr. 733 – amatu un profesiju 
iedalījums atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas līmenim un 
pakāpei.
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Darbinieku nosūtīšana (posting) 
darbam ES/EEZ valstīs

• Pamats: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/67/ES 
un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr. 96/71/EC

• Iespēja nosūtīt darbiniekus veikt uzdevumu citā valstī līdz 2 
gadiem, saglabājot sociālo apdrošināšanu Latvijā

• Darbiniekam jānodrošina darba apstākļi un nodarbinātības 
noteikumi, kas atbilst tās valsts normatīvajos aktos un darba 
koplīgumos noteiktajiem (vai labvēlīgākie darbiniekam)

• Nepieciešams A1 sertifikāts no Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras

• Latvijas nepilsoņiem un trešo valstu pilsoņiem ar tiesībām 
strādāt Latvijā, ilgstoši uzturoties ārvalstī, var būt nepieciešama 
uzturēšanās atļauja saskaņā ar konkrētajā valstī noteikto 
kārtību

• Vairāk informācijas:

Labklājības ministrijas mājas lapā www.lm.gov.lv

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājas lapā (par A1 
sertifikātu) www.vsaa.gov.lv
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ES mobilitātes shēmas
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Mobilitātes shēma
Tava pirmā EURES darba vieta

Vai…
•esat ES dalībvalstī, Norvēģijā vai Islandē reģistrēts uzņēmums vai organizācija?
•vēlaties pieņemt darbā jauniešus ar konkrētu profilu un nevarat tādus atrast savā 
valstī?
•vēlaties algot 18–35 gadus vecus darbiniekus, praktikantus vai mācekļus no citām 
ES dalībvalstīm, Norvēģijas vai Islandes?
•varat sniegt apmācību darbavietā un citu atbalstu darbā pieņemtajiem kandidātiem? 
(integrācija programmas organizēšana ir obligāta tikai, ja pretendē uz finansiālu 
atbalstu)
Šādā gadījumā Tava pirmā EURES darbavieta varētu būt Jums īstais risinājums.

Tava pirmā EURES darba vieta ir ES darbavietu mobilitātes shēma, lai darba 
devējiem palīdzētu atrast kvalificētu darbaspēku, savukārt Eiropas jauniešiem 
palīdzētu atrast darbu, praksi vai māceklību citā ES dalībvalstī, Norvēģijā vai Islandē. 
Tās mērķis ir grūti aizpildāmām vakancēm piesaistīt motivētus jauniešus no Eiropas.

Piedalīties var visi uzņēmumi/organizācijas, bet tikai mazie un vidējie uzņēmumi 
(MVU) var pieteikties finansiālam atbalstam, lai segtu daļu no apmācības 
izmaksām un palīdzētu jaunajam darbiniekam, praktikantam vai māceklim iekārtoties.

Darba devējiem ir jāizmaksā alga un jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas vai citi valsts 

darba likumā noteiktie maksājumi. Jānodrošina rakstveida darba līgums vismaz uz sešiem 

mēnešiem (darbam vai māceklībai) vai uz trim mēnešiem (praksei).

Īsteno: Itālijas, Zviedrijas un Vācijas Nodarbinātības dienests/EURES 
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Mobilitātes shēma
Tava pirmā EURES darba vieta
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Avots: Tava pirmā 

EURES darbavieta

Rokasgrāmata darba 

meklētājiem un darba 

devējiem

9.lpp.

https://ec.europa.eu/eures/public/documents/10182/16207/Tava pirm%C4%81 EURES darbavieta - Rokasgr%C4%81mata.pdf


Mobilitātes shēma
Reactivate

Vai…
•esat ES dalībvalstī reģistrēts uzņēmums vai organizācija?

•vēlaties pieņemt darbiniekus ar konkrētu profilu un nevarat tādus atrast savā valstī?

•vēlaties nolīgt vismaz 35 gadus vecus darbiniekus, praktikantus vai mācekļus no citām ES 

dalībvalstīm?

•varat sniegt apmācību darbavietā un citu atbalstu darbā pieņemtajiem kandidātiem? 

(integrācija programmas organizēšana ir obligāta tikai, ja pretendē uz finansiālu 
atbalstu)
Ja atbilde ir apstiprinoša, Reactivate varētu būt jūsu risinājums.

Reactivate ir Eiropas Savienības darbavietu mobilitātes shēma, lai darba devējiem 
palīdzētu atrast kvalificētu darbaspēku, savukārt ES pilsoņiem palīdzētu atrast darba, 
apmācības vai māceklības iespējas citā ES dalībvalstī. Tā mērķis īpaši ir grūti 
aizpildāmas vakances pielāgot motivētiem kandidātiem Eiropā.

Piedalīties var visi uzņēmumi/organizācijas, bet tikai mazie un vidējie uzņēmumi 
(MVU) var pieteikties finansiālam atbalstam, lai segtu daļu no apmācības 
izmaksām un palīdzētu jaunajam darbiniekam, praktikantam vai māceklim iekārtoties.

Darba devējiem ir jāizmaksā alga un jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas vai citi valsts 

darba likumā noteiktie maksājumi. Jānodrošina rakstveida darba līgums vismaz uz sešiem 

mēnešiem (darbam vai māceklībai) vai uz trim mēnešiem (praksei).

Īsteno: Itālijas un Vācijas Nodarbinātības dienests/EURES
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Vispārējie nosacījumi:

• Topošais darbinieks – ES pilsonis

• Topošā darbinieka vecums: Tava pirmā EURES darba 
vieta – 18-35 gadi, Reactivate – >35 gadi

• Topošais darbinieks dzīvo citā ES/EEZ valstī nekā 
plānotā darba vieta

• Tiek piedāvāts pilnas vai vismaz 50% slodzes darbs

• Ar īstenotājiestādi jāsazinās un pieteikums ir jāiesūta 
pirms darba attiecību uzsākšanas un pirms topošā 
darbinieka pārcelšanās uz darba vietas valsti. 
Pieteikšanās veids atkarīgs no izvēlētā projekta

Vairāk informācijas: 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1160
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Mobilitātes shēmas
Tava pirmā EURES darba vieta

Reactivate

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1160


Konsultanti EURES jautājumos

Rīgas un Zemgales reģions
NVA Rīgas filiālē, Jēzusbaznīcas iela 11

Tālr. 67210189

Kurzemes reģions
NVA Liepājas filiālē, Graudu ielā 50                              

Tālr. 63429422

Latgales reģions
NVA Daugavpils filiālē, Varšavas ielā 18                     

Tālr. 26645566
NVA Rēzeknes filiāle, Atbrīvošanas aleja 155

Tālr. 26647766

Vidzemes reģions
NVA Cēsu filiālē, Pļavas iela 3a

Tālr. 64127769 

eures@nva.gov.lv 
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Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.2.specifiskā atbalsta mērķa „Izveidot 
darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības 

barometru” 7.1.2.1.pasākums „EURES tīkla darbības nodrošināšana” ESF Projekts 
Nr.7.1.2.1./15/I/001 „EURES tīkla darbība Latvijā”

Paldies par uzmanību!


