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EURopean 

Employment 

Services 

• Eiropas Savienības valstu (un Lihtenšteinas, 
Norvēģijas, Islandes un Šveices) izveidots Eiropas 
valstu nodarbinātības dienestu sadarbības tīkls 

 

• Darbojas kopš 1993.gada 

 

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

 

• Latvija EURES tīklam pievienojās 2004. gada 1. maijā 
 

 



EURES konsultanti 

Darba meklētājiem:  

• Konsultācijas par darba meklēšanas iespējām, darba 

tirgus situāciju 

• Informācija par darba un dzīves apstākļiem  Eiropas 

valstīs (sociālo sistēmu, nodokļu sistēmu, dokumentu 

kārtošanas procedūrām u.c. likumdošanas 

jautājumiem, kultūru u.c.) 

• Konsultācijas par izglītības iespējām Eiropas valstīs 

Darba devējiem:  

• Konsultācijas par darbinieku pieņemšanu vai 

nosūtīšanu 

• Vakanču izvietošana, atbalsts personāla atlases 

procesā 

 

 



eures@nva.gov.lv 

www.nva.gov.lv/eures  

EURES Latvijā 

mailto:eures@nva.gov.lv
http://www.nva.gov.lv/eures
http://www.nva.gov.lv/eures
http://www.nva.gov.lv/eures


EURES internetā 

www.nva.gov.lv/eures 

http://www.nva.lv/eures/index.php?cid=3
http://www.nva.lv/eures/index.php?cid=3
http://www.nva.lv/eures/index.php?cid=3


Eiropas darba mobilitātes portāls 

eures.europa.eu 

https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage
https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage


Tava pirmā EURES darba vieta 

  

 

www.ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob  

   

Iespēja saņemt finansiālu atbalstu sameklējot darbu, 

praksi vai māceklību citā valstī. 

Finansiālais atbalsts sedz daļu vai visas izmaksas: 

darba intervijas izdevumus; 

ceļošanas izdevumus;  

apdrošināšanu; 

pārvākšanās izmaksas; 

valodas kursus,  

izglītības dokumentu atzīšanai citu ES dalībvalstī; 

 vai speciālas vajadzības atkarībā no situācijas. 

Nauda tiek piešķirta pēc darba līguma noslēgšanas. 

http://www.ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
http://www.ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
http://www.ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
http://www.ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
http://www.ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob


Tava pirmā EURES darba vieta 

Nosacījumi: 

• Jaunietis 18-35 gadu vecumā, ES pilsonis 

• Darbs atrodas citā ES/EEZ valstī, nav jābūt pirmajai 

darba pieredzei 

• Legāls pilnas vai vismaz 50% slodzes darbs, prakse vai 

māceklība ne mazāk kā uz 6 mēnešiem 

• Vakancei vēlams būt reģistrētai EURES sistēmā 

• Ar EURES jāsazinās pirms darba attiecību uzsākšanas. 

Projektu administrē Zviedrijas, Itālijas, Vācijas un 

Francijas EURES. Pieteikumi tiek izskatīti 2-4 nedēļas. 

 



Drop’pin @EURES 

https://ec.europa.eu/eures/droppin/  

 

Mērķis: palīdzēt jauniešiem attīstīt prasmes un iegūt 

pieredzi, lai uzlabotu viņu iespējas darba tirgū. 

 

Pieejama informācija par mācekļa un stažēšanās iespējām, 

apmācību programmām, e-kursiem, valodu apmācību, 

darbaudzināšanas un individuālās apmācības 

programmām. 

https://ec.europa.eu/eures/droppin/


Nosacījumi veiksmīgai darba  

meklēšanai 

• Valodu prasmes 

• Darba tirgū pieprasīta profesija 

• Informācija par valsti – darba tirgus situācija, dzīves un 

darba apstākļi 

• Labi izveidots pieteikums 

• Uzņēmība 

 



Riski 

• Informācijas trūkums par valsti 

• Valodas nezināšana 

• Savu tiesību nepārzināšana 

• Uzticēšanās šaubīgiem darba piedāvājumiem 

• Nepiezemēts optimisms 

• Gatavība strādāt bez sociālās apdrošināšanas 

 



Privātie darbiekārtošanas pakalpojumi 

• Pārbaudiet vai pakalpojuma sniedzējam ir izsniegta 

licence: www.nva.gov.lv, «Darbiekārtošanas 

pakalpojumi 

• Jābūt noslēgtam sadarbības līgumam, līgumu pirms 

parakstīšanas kārtīgi izlasīt. 

• Pakalpojumu sniedzēju darbību regulē Bezdarbnieku 

un darba meklētāju atbalsta likums, MK noteikumi Nr. 

458 (03.07.2007.) 

• Papildu informācija: Nodarbinātības valsts aģentūras 

Juridiskais departaments – K. Valdemāra iela 38 k-1, 

Rīga, 582A. kabinets, tālrunis konsultācijām – 

67021836, e-pasts: licence@nva.gov.lv   

http://www.nva.gov.lv/
mailto:licence@nva.gov.lv


 
 

 

 

      

Paldies par uzmanību! 

Nodarbinātības valsts aģentūras 

Rīgas reģionālās filiāles 

konsultants EURES jautājumos 

Juris Liepiņš 

juris.liepins@nva.gov.lv 

67210189 

 

mailto:juris.liepins@nva.gov.lv

