Nodarbinātības valsts
aģentūra (NVA) sniedz
Ukrainas civiliedzīvotājiem
atbalstu darba meklēšanā

Darba attiecības
Latvijā Ukrainas
civiliedzīvotāji var
uzsākt, ja ir
saņemta ilgtermiņa
vīza ar tiesībām uz
nodarbinātību bez
ierobežojumiem uz
laiku līdz vienam
gadam

Par ilgtermiņa vīzu
pieteikšanas un
saņemšanas procedūru,
jāsazinās ar Pilsonības
un migrācijas lietu
pārvaldi (PMLP):
+371 67209400
P - C 8.30 - 16.00
P
9.00 - 15.00

PMLP mājaslapā izveidota sadaļa ar
informāciju Ukrainas civiliedzīvotājiem:
https://www.pmlp.gov.lv/lv/informacij
a-ukrainas-pilsoniem
latviešu valodā
https://www.pmlp.gov.lv/lv/informac
iya-dlya-gromadyan-ukraini-schododovgostrokovikh-viz
ukraiņu valodā

KUR UKRAINAS CIVILIEDZĪVOTĀJI VAR SAŅEMT DARBA MEKLĒŠANAS ATBALSTU?
Vienotajā Ukrainas bēgļu

Jebkurā NVA klientu

atbalsta centrā Rīgas

apkalpošanas vietā

Kongresu namā - Krišjāņa

klātienē vai sazinoties

Valdemāra ielā 5, Rīgā

pa telefonu

P - C 9.00 - 16.30
P
9.00 - 15.00
kontaktinformācija:
https://www.nva.gov.lv/lv/filiales

KĀ TIKS SNIEGTS NVA ATBALSTS?
NVA darbinieks palīdz

Piemērota darba atrašanai NVA

Lai piedalītos NVA īstenotajos

piemeklēt darba iespējas un

darbinieks noskaidro

aktīvajos nodarbinātības

sazināties ar darba devēju.

informāciju par darba meklētāja

pasākumos, ir jāiegūst

izglītību, profesiju, darba

bezdarbnieka statuss.

Lai saņemtu darba meklēšanas

pieredzi, svešvalodu zināšanām,

atbalstu, nav obligāti

uzzina, vai ir datorprasmes un

jāreģistrējas NVA bezdarbnieka

transportlīdzekļa vadītāja

vai darba meklētāja statusā.

apliecība.

NVA bezmaksas informatīvais tālrunis: +371 80200206
NVA mājaslapa – www.nva.gov.lv

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)
sniedz Ukrainas civiliedzīvotājiem atbalstu
darba meklēšanā

KĀ MEKLĒT DARBU NVA CV UN VAKANČU PORTĀLĀ?
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/

Darba iespējas, ja ir saņemta ilgtermiņa vīza ar tiesībām uz
nodarbinātību bez ierobežojumiem uz laiku līdz vienam gadam,
Ukrainas civiliedzīvotāji var meklēt arī patstāvīgi tiešsaistē –
NVA CV un vakanču portālā: https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/

NVA CV un vakanču portāla satura tulkošana ukraiņu

Informācija portālā

valodā ir iespējama, izmantojot arī Google tulkošanas

pieejama latviešu valodā,

rīku: https://cvvp-nva-gov-lv.translate.goog/?

tāpēc, vakances meklējot

_x_tr_sl=lv&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp#/pub

patstāvīgi, palūdziet

/

pazīstamu un uzticamu

Google tulkošanas rīku iesakām izmantot arī tad, kad
meklējat informāciju citās Latvijas valsts un pašvaldību
iestāžu vietnēs.

cilvēku palīdzību, kuri
pārvalda latviešu valodu.

Lai meklētu vakanci, NVA CV un vakanču portālā nav jāreģistrējas !
Portāla galvenās lapas labajā pusē, meklēšanas rīkā, jāizvēlas vēlamais nodarbinātības
veids un jāuzklikšķina uz attiecīga nodarbinātības veida ar atzīmi Ukraina

NVA bezmaksas informatīvais tālrunis: +371 80200206 | NVA mājaslapa – www.nva.gov.lv
Citos jautājumos Jūs varat sazināties ar Sabiedrības integrācijas fondu, zvanot uz informatīvo
tālruni “Palīdzība ukraiņiem Latvijā”: + 371 27380380

