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Rīga 
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Uz TAP VSS-1202, TA-105/32-1-01/26 

Labklājības ministrijai 
 

Par noteikumu projektu “Bezdarbnieku uzskaites 
un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas 
noteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
precizēto noteikumu projektu “Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču 
informācijas sistēmas (BURVIS) noteikumi”, jo ir šādi iebildumi: 

1. Dati, kas šobrīd tiek sūtīti no pašvaldībām uz sistēmu BURVIS, 
ir uzskaitīti precīzi, par šo sadaļu iebildumu nav. 

2. Nepietiekamā apmērā uzskaitīti tie dati, kas no BURVIS šobrīd 
tiek nodoti pašvaldībām. Lūgums precizēt projektu atbilstoši 
pašreizējam nododamo datu apjomam, kas ir šāds: 

bezdarbnieka vārds 
bezdarbnieka uzvārds 
bezdarbnieka personas kods 
bezdarbnieku apkalpojošās filiāles 
nosaukums 
aģentūras atbildīgais darbinieks 
bezdarbnieka kontakttālrunis 
bezdarbnieka reģistrācijas datums aģentūrā 
statusa iegūšanas datums 
statusa zaudēšanas datums 
klienta tips: bezdarbnieks vai darba 
meklētājs 
statusa izmaiņu iemesls 
Saraksts par bezdarbnieka filiāļu maiņas vēsturi: 
filiāles nosaukums 
datums, no kura bezdarbnieks reģistrēts 
filiālē 
datums, līdz kuram bezdarbnieks reģistrēts 
filiālē 
Saraksts ar bezdarbnieka aģentūras apmeklējumiem: 
aģentūras darbinieks, kurš reģistrējis 
apmeklējumu 
apmeklējuma datums 
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nākamā apmeklējuma datums 
apmeklējuma tips 
Saraksts ar aģentūras pasākumiem, kuros bezdarbnieks ir iesaistījies: 
pasākuma tips 
uzņēmums, sadarbībā ar kuru notiek pasākums 
profesija, kas tiek iegūta pasākuma rezultātā 
pasākuma sākuma datums 
pasākuma beigu datums 
reālais pasākuma beigu datums 
pasākuma pārtraukšanas datums 
pasākuma pārtraukšanas iemesls 
pasākuma pagarinājuma datums 
ja pasākums ir apmācība, tad statuss (noslēgts, izpildīts u.tml.) 
ja pasākums ir apmācība, tad beigšanas rezultāts un apliecības numurs, 
ja tāda ir iegūta 
ja pasākums ir apmācība, tad datums, kurā iegūta apliecība 
Klienta profilēšanas dati (no 2016. gada): 

• profilēšanas datums un laiks; 
• prognozētās darba atrašanas iespējas (augsts, vidējs, zems līmenis); 
• riska faktori (teksts); 
• pašvērtējuma grupa (teksts); 
• pieejamie pasākumi (saraksts); 
• pasākuma nosaukums (teksts); 
• rekomendētie pasākumi (saraksts); 
• pasākuma prioritāte (skaitlis); 
• pasākuma nosaukums (teksts). 

3. Lūdzam izskatīt iespēju jau tuvākajā laikā ieviest BURVIS datu 
izmaiņu monitoringu, lai nodrošinātu pašvaldībām ātru 
informācijas pieejamību par izmaiņām sistēmā. Šobrīd vienīgais 
veids, kā par tām uzzināt, ir veikt individuālus ziņu 
pieprasījumus par katru konkrēto personu, kas ir ļoti apgrūtinoši 
un neefektīvi. 
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