
 

 

Nodarbinātība valsts aģentūra 
 

 

Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) finansējumu veido valsts 

pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļi. 

 

 

NVA konsolidētā budžeta 2012. gada izdevumu plāns, tai skaitā: 

 

Budžets 2011. gada 

plāns (Ls) 

2012. gada plāns 

(Ls) 

Izmaiņas (+;-) (Ls) Izmaiņas (%) 

Pamatbudžets 87 897 392 36 822 534 -51 074 858 -58,11 

Sociālās 

apdrošināšanas 

speciālais 

budžets 

 

7 165 000 

 

6 165 000 

 

-1 000 000 

 

-13,96 

Konsolidētais 

budžets 

95 062 392 42 987 534 -52 074 858 -54,78 

 

 

Valsts pamatbudžeta izdevumi 2012.gadā plānoti 36 822 534 latu apmērā, kas ir 

par 51 074 858 latiem mazāk nekā 2011.gādā, savukārt valsts sociālās apdrošināšanas 

speciālā budžeta izdevumi 2012. gadā plānoti 6 165 000 latu apmērā, kas ir par 1 000 000 

latiem mazāk nekā 2011. gadā. 

 

 

NVA pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (Ls) 
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NVA finansiālo rādītāju kopsavilkums pamatbudžetā (Ls) 

 

 

tai skaitā: 

 

 

Valsts pamatfunkciju īstenošana (izņemot Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un 

pasākumu īstenošanu) 

 

Finansiālie rādītāji 
2011. gada 

plāns 

2012. gada 

projekts 
Izmaiņas 

Pieaugums vai 

samazinājums (+/–) 

2012. gadā attiecībā 

pret 2011. gada plānu 

(%) 

1 2 3 4 = 3 – 2 5 = 3/2 x 100 – 100 

Resursi izdevumu segšanai 4 354 037 4 283 554 -70 483 -1,62 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un 

citi pašu ieņēmumi 

282 0 -282 100 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 353 755 4 283 554 -70 201 -1,61 

Izdevumi – kopā 4 355 776 4 283 554 -72 222 -1,66 

 

 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana 

 

Finansiālie rādītāji 
2011. gada 

plāns 

2012. gada 

projekts 
Izmaiņas 

Pieaugums vai 

samazinājums 

(+/–) 2012. gadā 

attiecībā pret 

2011. gada plānu 

(%)  

  1 2 3 4 = 3 – 2 5 = 3/2 x 100 – 

100 

Resursi izdevumu segšanai 83 541 616 32 538 980 -51 002 636 -61,05 

Transferti 10 395 644 -9 751 -93,80 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 83 531 221 32 538 336 -50 992 885 -61,05 

Izdevumi – kopā 83 541 616 32 538 980 51 002 636 -61,05 

 

Finansiālie rādītāji 
2011. gada 

plāns 

2012. gada 

projekts 
Izmaiņas 

Pieaugums vai 

samazinājums 

(+/–) 2012. 

gadā attiecībā 

pret 2011. gada 

plānu (%) 

1 2 3 4 = 3 – 2 5 = 3/2 x 100 – 

100 

Resursi izdevumu segšanai 87 895 653 36 822 534 -51 073 119 -58,11 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi 

pašu ieņēmumi 

282  -282 100 

Transferti 10 395 644 -9 751 -93,80 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 87 884 976 36 821 890 -51 063 086 -58,10 

Izdevumi – kopā 87 897 392 36 822 534 -51 074 858 -58,11 

Finansiālā bilance -1 739  x x 



 

 

NVA pamatbudžeta izdevumi tiek iedalīti 4 programmās un 7 apakšprogrammās. 

Lielāko daļu no NVA budžeta sastāda izdevumi Eiropas Savienības politiku instrumentu 

un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu 

īstenošanai (t.sk. izdevumi atmaksai valsts pamatbudžetam par Eiropas Sociālā fonda 

finansējumu. 

 

 

NVA pamatbudžeta izdevumi 2012. gadā(Ls) 

 

 

 

 

 
  

 

07.00.00 Darba tirgus attīstība 

 

 

Programmas (apakšprogrammas) mērķis 

 

Īstenot aktīvos darba tirgus politikas pasākumus. 

 

 

Galvenās aktivitātes un izpildītāji. 

 

Programma finansē Nodarbinātības valsts aģentūras darbību (turpmāk – Aģentūra) un 

Aģentūras organizēto aktīvo darba tirgus politikas pasākumu - karjeras konsultācijas 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to 

procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–)  pret iepriekšējo gadu no 

2008.gada līdz 2014. gadam 
 

  

2008.gada 

(izpilde ) 

2009.gada 

(izpilde ) 

2010.gada  

(izpilde ) 

2011.gada 

plāns 

2012. gada 

projekts 

2013.gada 

tendence 

2014.gada 

tendence 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Kopējie izdevumi; lati x x 4 424 002 4 355 776 4 283 554 4 283 554 4 283 554 

Kopējie izdevumi; % 

(+/-) pret iepriekšējo 

gadu 

x x -91.3 -1.5 -1.7 - - 

 

Finansiālie rādītāji 

 

Finansiālie rādītāji 

2011.gada 

plāns 

Izmaiņas 

2012. gada 

projekts 

Pieaugums vai 

samazinājums 

(+/-)2012.gadā 

attiecībā pret 

2011.gada plānu 

(%) 

Samazināj

ums (-) 

Palielināju

ms (+) 

Kopā 

1 2 3 4 5=3+4 6 7=6/2*100-100 

Resursi izdevumu segšanai 4 354 037 83 418 12 935 -70 483 4 283 554 -1,6 

Ieņēmumi no maksas 

pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi 282 282 - -282 - -100 

Dotācija no vispārējiem 

ieņēmumiem 4 353 755 83 136 12 935 -70 201 4 283 554 -1,6 

Izdevumi - kopā 4 355 776 85 157 12 935 -72 222 4 283 554 -1,7 

 

07.01.00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana 

 

 

Programmas (apakšprogrammas) mērķis 

 

Īstenot bezdarba mazināšanas un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta politiku, 

nodrošinot savlaicīgus un augstas kvalitātes pakalpojumus. 

 

Galvenās aktivitātes un izpildītāji 

 

Apakšprogramma finansē Nodarbinātības valsts aģentūras darbību. Aģentūra: 

 veic darba tirgus īstermiņa prognozēšanu (t.sk. darba devēju aptauju), 

 reģistrē un uzskaita bezdarbniekus un darba meklētājus, 

 organizē Aģentūras un darba devēju sadarbību un savstarpēju informācijas apmaiņu, kā 

arī uzskaita darba devēju pieteiktās brīvās darba vietas, 

 informē par darba devēju pieteiktajām brīvajām darba vietām, kā arī par bezdarbnieku un 

darba meklētāju tiesībām un pienākumiem, 

 informē sabiedrību par situāciju bezdarba jomā, 

 nodrošina tai deleģēto funkciju izpildi no Eiropas Sociālā fonda finansējamo pasākumu 

īstenošanā, 

 organizē bezdarbnieku, darba meklētāju un darba devēju dialogu, lai samazinātu 

bezdarbu, 



 

 

 organizē un īsteno Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteiktos aktīvos 

nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus, 

 apkopo un uztur karjeras konsultācijām nepieciešamos aktuālos informatīvos materiālus, 

kā arī informāciju par Aģentūras piedāvātajiem izglītības pakalpojumiem un izglītības un 

mūžizglītības iespējām, 

 pārrauga un nodrošina Aģentūras karjeras pakalpojumu aktivitātes elektroniskā formā (e-

pakalpojumi), izstrādā jaunus un pilnveido esošos e-pakalpojumus, 

 veic Aģentūras karjeras pakalpojumu metodoloģisko uzraudzību, izstrādā jaunas un 

pilnveido esošās karjeras konsultāciju metodes, kā arī sniedz palīdzību to ieviešanā, 

 licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus (izņemot 

kuģa apkalpes komplektēšanu). 
 

 

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības 

plānošanas dokumentu nosaukumi) 

 

              Koncepcija par iespējām stiprināt Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitāti, lai spētu 

apmierināt pakalpojumu pieprasījuma palielinājumu (MK 16.10.2009. Rīk. Nr.712). 

 

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2010. līdz 2014. gadam 

 
 

Darbības rezultāts: 

Efektīva un klientorientēta Nodarbinātības valsts aģentūras darbība 

Rezultatīvie rādītāji 

2010. 

gads 

(izpilde) 

2011. 

gada 

plāns 

2012. 

gada 

projekts 

2013. gada 

tendence 

2014. gada 

tendence 

1. Apkalpotie klienti vidēji mēnesī 
180 032 180 000 

150 

000 
samazinās samazinās 

2. Apkalpotie klienti vidēji mēnesī uz vienu 

klientu apkalpošanā nodarbināto 
748 292 255 samazinās samazinās 

3. Bezdarbnieku un darba meklētāju 

īpatsvars, kas sešu mēnešu laikā pēc 

bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa 

iegūšanas iesaistīti aktīvajos darba tirgus 

politikas pasākumos vai iekārtojušies darbā 

45,8 % 40 % 40 % 

saglabājas 

esošajā 

līmenī 

saglabājas esošajā 

līmenī 

 

 

Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to 

procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–)  pret iepriekšējo gadu no 

2008.gada līdz 2014. Gadam 

 
 

  

2008.gada 

(izpilde ) 

2009.gada 

(izpilde ) 

2010.gada  

(izpilde ) 

2011.gada 

plāns 

2012. gada 

projekts 

2013.gada 

tendence 

2014.gada 

tendence 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Kopējie izdevumi; lati 6 717 594 5 091 159 4 149 540 4 081 314 4 009 092 4 009 092 4 009 092 

Kopējie izdevumi; % 

(+/-) pret iepriekšējo 

gadu 

x -24.2 -18.5 -1.6 -1.8 - - 

 

 

 



 

 

Finansiālie rādītāji 

 

Finansiālie rādītāji 

2011.gada 

plāns 

Izmaiņas 

2012. gada 

projekts 

Pieaugums vai 

samazinājums 

(+/-)2012.gadā 

attiecībā pret 

2011.gada plānu 

(%) 

Samazināj

ums (-) 

Palielināju

ms (+) 

Kopā 

1 2 3 4 5=3+4 6 7=6/2*100-100 

Resursi izdevumu segšanai 4 079 575 83 418 12 935 -70 483 4 009 092 -1,7 

Ieņēmumi no maksas 

pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi 282 282 - -282 - -100 

Dotācija no vispārējiem 

ieņēmumiem 4 079 293 83 136 12 935 -70 201 4 009 092 -1,7 

Izdevumi - kopā 4 081 314 85 157 12 935 -72 222 4 009 092 -1,8 

 

Resursi 

 

Samazinājums: 282 lati 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi: 

282 lati – ieņēmumu samazinājums sakarā ar to, ka Aģentūrā turpmāk vairs netiek 

prognozēta darba izsaukumu izskatīšana un apstiprināšana ārzemniekiem, kuri 

vēlas nodibināt darba tiesiskās attiecības, noslēdzot darba līgumu Latvijā. 

Izdevumi 

 

Izmaiņas izdevumos pret 2011. gadu kopā: (5.aile): -72 222 lati  

tai skaitā: 

Samazinājums izdevumos (3.aile): 85 157 lati 

Ilgtermiņa saistības: 2 110 lati  

2 110 lati – izdevumu samazinājums iemaksām starptautiskajā organizācijā WAPES 

(World Association of Public Employment Services).  

Strukturālas izmaiņas: 51 026 lati  

51 026 lati – samazināti kārtējie izdevumi, tai skaitā, atlīdzībai 17 505 lati (atalgojumam 

14 106 lati) precēm un pakalpojumiem 33 521 lata apmērā, veicot pārdali uz 

apakšprogrammu 01.01.00 „Nozares vadība", lai nodrošinātu vienotā datu pārraides 

tīkla pakalpojumu īstenošanu Labklājības ministrijā un tās padotības institūcijās 

2012.gadā, kas atbilstoši strukturālo reformu īstenošanas plānam tika uzsākta no 

2011.gada 1.jūlija.  

Citas izmaiņas: 32 021 lati 

30 000 lati – samazināti kārtējie izdevumi, tai skaitā, izdevumi precēm un pakalpojumiem 

30 000 latu apmērā, saistībā ar likumā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 

2011.gadam” fiskālās konsolidācijas pasākumu ietvaros veikto izdevumu 

samazinājumu ietekmi, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2011.gada 28.februāra 

sēdes protokola Nr. 12 1§ “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2011.gadam”” 

noteikto izdevumu samazinājumu.  

282 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem saistībā ar ieņēmumu no maksas 

pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu samazinājumu (pasta pakalpojumiem). 



 

 

1 739 lati – samazināti kārtējie izdevumi, tai skaitā, precēm un pakalpojumiem 1 739 latu 

apmērā, saistībā ar izdevumu finansēšanu 2011.gadā no maksas pakalpojumu un 

citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 01.01.2011.  

 

Palielinājums izdevumos (4.aile): 12 935 lati 

Ilgtermiņa saistības: 3 865 lati   

3 865 lati – palielināti izdevumi iemaksām starptautiskajā organizācijā WAPES (World 

Association of Public Employment Services).  

Citas izmaiņas: 9 070 lati 

9 070 lati – palielināti kārtējie izdevumi, tai skaitā 9 070 latu apmērā precēm un 

pakalpojumiem, saistībā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto 

projektu ietvaros veiktajām investīcijām atbilstoši noslēgtajiem līgumiem vai citiem 

pamatojuma dokumentiem, lai nodrošinātu ERAF projekta „NVA pakalpojumu 

pieejamības uzlabošana un darba apstākļu nodrošināšana atbilstoši veicamajām 

funkcijām” ietvaros veikto telpu un pieejamības uzlabojumu uzturēšanu NVA 

filiālēs (izdevumi gāzes iekārtas, lifta, ugunsdrošības, kondicionētāju un ventilācijas 

agregātu apkopei). 

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām: 

Veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām, samazinot izdevumus pamatkapitāla veidošanai 17 973 latu apmērā un 

palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu uzturēšanas izdevumus, 

tai skaitā komunālos pakalpojumus saistībā ar tarifu pieaugumu elektroenerģijai un 

apkurei, telpu uzkopšanas pakalpojumus, kā arī mazvērtīgā inventāra iegādi NVA (saistībā 

ar likumā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam”” veiktajām vienreizējām 

līdzekļu pārdalēm. 

 

 

07.03.00 Aktīvie nodarbinātības pasākumi 
 

 

Programmas (apakšprogrammas) mērķis 

 

 

             Sniedzot karjeras konsultācijas, palīdzēt bezdarbniekiem, darba meklētājiem un citām 

personām labāk apzināties savu profesionālo ievirzi, padziļināt viņu izpratni par izglītību 

un iespējām darba tirgū un noskaidrot konkrētā cilvēka personībai, vērtību sistēmai un 

mērķiem vislabāk atbilstošo profesionālo virzienu. 

 

 

Galvenās aktivitātes un izpildītāji 

 

Apakšprogramma finansē Nodarbinātības valsts aģentūras organizēto aktīvo darba tirgus 

politikas pasākumu – individuālās un grupu karjeras konsultācijas, ko sniedz konkursa 

kārtībā izvēlētas līgumorganizācijas. 

 

 



 

 

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības 

plānošanas dokumentu nosaukumi) 

 

Koncepcija „Karjeras attīstības atbalsta sistēmas pilnveidošana” (MK 29.03.2006. rīk. 

Nr.214). 

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2010. līdz 2014. gadam 
 

Darbības rezultāts: 

Nodrošinātas karjeras konsultācijas 

Rezultatīvie rādītāji  

2010. 

gads 

(izpilde) 

2011. 

gada 

plāns 

2012. gada 

projekts 

2013. gada 

tendence 

2014. gada 

tendence 

1. Sniegtās karjeras konsultācijas 67 760 47 732 47 732 samazinās samazinās 

2. Sniegtās karjeras e-konsultācijas 260 130 230 palielinās palielinās 

3. Individuālo un grupu konsultāciju 

procentuālā attiecība 
51/49 50/50 50/50 

saglabājas 

esošajā līmenī 

saglabājas 

esošajā līmenī 

4. Bezdarbnieku un darba meklētāju 

īpatsvars karjeras konsultācijas 

saņēmušo kopskaitā 

78,5 % 80 % 80 % 
saglabājas 

esošajā līmenī 

saglabājas 

esošajā līmenī 

5. Bezdarbnieku un darba meklētāju 

īpatsvars, kuri pēc karjeras 

konsultācijas iekārtojušies darbā vai 

uzsākuši dalību kādā aktīvajā darba 

tirgus politikas pasākumā, karjeras 

konsultācijas saņēmušo kopskaitā 

60,3 % 60 % 60 % 
saglabājas 

esošajā līmenī 

saglabājas 

esošajā līmenī 

 

Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to 

procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–)  pret iepriekšējo gadu no 

2008.gada līdz 2014. gadam 
 

 

  

2008.gada 

(izpilde ) 

2009.gada 

(izpilde ) 

2010.gada  

(izpilde ) 

2011.gada 

plāns 

2012. gada 

projekts 

2013.gada 

tendence 

2014.gada 

tendence 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Kopējie izdevumi; lati x x 274 462 274 462 274 462 274 462 274 462 

Kopējie izdevumi; % 

(+/-) pret iepriekšējo 

gadu 

x x - - - - - 

 

Finansiālie rādītāji 
 

Finansiālie rādītāji 

2011.gada 

plāns 

Izmaiņas 

2012. gada 

projekts 

Pieaugums vai 

samazinājums 

(+/-)2012.gadā 

attiecībā pret 

2011.gada plānu 

(%) 

Samazināj

ums (-) 

Palielināju

ms (+) 

Kopā 

1 2 3 4 5=3+4 6 7=6/2*100-100 

Resursi izdevumu segšanai 274 462 - - - 274 462 - 

Dotācija no vispārējiem 

ieņēmumiem 274 462 - - - 274 462 - 

Izdevumi - kopā 274 462 - - - 274 462 - 

 

 

 



 

 

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana 

 

Programmas (apakšprogrammas) mērķis 

 

 

Ar ESF finansējuma palīdzību sniegt un uzlabot labklājības nozares pakalpojumus (aktīvos 

darba tirgus politikas pasākumus, sociālo un profesionālo rehabilitāciju, sociālo aprūpi, 

invaliditātes ekspertīzi, u.c.) un atgriezt valsts budžetā ESF projektu īstenošanai iztērētos 

valsts budžeta līdzekļus. 

 

Galvenās aktivitātes un izpildītāji 

 

Programma nodrošina atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda finansējumu 

2007.-2013.gada plānošanas periodā un finansē projektus Eiropas Savienības struktūrfondu 

1.Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” īstenošanai. 

 

 

Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to 

procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–)  pret iepriekšējo gadu no 

2010.gada līdz 2014. gadam 

 

  

2010.gada  

(izpilde ) 

2011.gada plāns 2012. gada 

projekts 

2013.gada 

tendence 

2014.gada 

tendence 

1 2 3 4 5 6 

Kopējie izdevumi; lati 
97 367 308 82 661 405 32 050 912 18 568 068 2 411 874 

Kopējie izdevumi; % (+/-) 

pret iepriekšējo gadu 

x -15.1 -61.2 -42.1 -87 

 

Finansiālie rādītāji 

 

Finansiālie rādītāji 

2011.gada 

plāns 

Izmaiņas 

2012. gada 

projekts 

Pieaugums vai 

samazinājums 

(+/-)2012.gadā 

attiecībā pret 

2011.gada plānu 

(%) 

Samazināj

ums (-) 

Palielinājums (+) 

Kopā 

1 2 3 4 5=3+4 6 7=6/2*100-100 

Resursi izdevumu 

segšanai 82 661 405 82 661 405 32 050 912 -50 610 493 32 050 912 -61,23 

Dotācija no 

vispārējiem 

ieņēmumiem 82 661 405 82 661 405 32050912 -50 610 493 32050912 -61,23 

Izdevumi - kopā 82 661 405 82 661 405 32 050 912 -50 610 493 32 050 912 -61,23 

 

 

63.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā 

fonda (ESF) finansējumu (2007-2013) 

 

Programmas (apakšprogrammas) mērķis 

 

Veikt maksājumus valsts pamatbudžetam par faktiski apgūto ESF finansējumu (2007–

2013). 



 

 

 

Galvenās aktivitātes un izpildītāji 

 

Apakšprogramma nodrošina atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda 

finansējumu 2007.-2013.gada plānošanas periodā. 

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra. 

 

 

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

(attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi) 

 

 Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013.gada periodam (MK 29.10.2007. rīk. 

Nr.669); 

 Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” (apstiprināta ar Eiropas Komisijas 

17.12.2007. lēmumu un MK 20.02.2008. rīk. Nr.82); 

 Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājums (MK 09.04.2008. 

rīk. Nr.197). 

 

 

Ņemot vērā apakšprogrammas specifiku, tai netiek noteikti darbības rezultāti un to 

rādītāji.  

 

 

Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to 

procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–)  pret iepriekšējo gadu no 

2008.gada līdz 2014. gadam 

 
 

  

2008.gada 

(izpilde ) 

2009.gada 

(izpilde ) 

2010.gada  

(izpilde ) 

2011.gada 

plāns 

2012. gada 

projekts 

2013.gada 

tendence 

2014.gada 

tendence 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Kopējie izdevumi; lati x x 36 605 943 40 053 675 16 460 882 8 615 351 1 185 960 

Kopējie izdevumi; % (+/-) 

pret iepriekšējo gadu 

x x x 9.4 -58.9 -47.7 -86.2 

 

 

Finansiālie rādītāji 

 

Finansiālie rādītāji n gada plāns 

Izmaiņas 

n+1 gada 

projekts 

Pieaugums vai 

samazinājums 

(+/–) n+1 gadā 

attiecībā pret n 

gada plānu (%) 

samazināju

ms (–) 

palielinājums 

(+) 
kopā 

1 2 3 4 5 = 3 + 4 6 7 = 6/2 x 100 – 

100 

Resursi izdevumu 

segšanai 40 053 675 40 053 675 16 460 882 -23 592 793 16 460 882 -58,9 

Dotācija no vispārējiem 

ieņēmumiem 40 053 675 40 053 675 16 460 882 -23 592 793 16 460 882 -58,9 

Izdevumi – kopā 40 053 675 40 053 675 16 460 882 -23 592 793 16 460 882 -58,9 

 

 

 



 

 

Izdevumi 

Izmaiņas izdevumos pret 2011. gadu kopā: (5.aile): -23 592 793 lati  

tai skaitā: 

Samazinājums izdevumos (3.aile): 40 053 675 lati 
 

Ilgtermiņa saistības: 40 053 675 lati 

40 053 675 lati – samazināti  izdevumi atmaksai valsts pamatbudžetā par valsts budžeta 

iestādes Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā 

veiktajiem uzturēšanas izdevumiem, tai skaitā: 

398 344 lati – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.4./08/IPIA/NVA/001 

„Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”; 

14 349 460 lati – ierobežotās atlases projektam 

Nr.1DP/1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001 „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība 

Latvijā -2”; 

3 257 721 lati – ierobežotās atlases projektam 

Nr.1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/NVA/001 „Pasākumi noteiktām personu grupām”; 

4 369 129 lati – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001 

„Kompleksi atbalsta pasākumi”; 

13 746 435 lati - ierobežotās atlases projektam 

Nr.1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001 „Darba praktizēšanas pasākumu 

nodrošināšana pašvaldības darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”; 

262 098 lati - ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.1.3./10/IPIA/NVA/001 

„Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība -3.kārta”;  

86 271 lati- ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.1.5./09/IPIA/NVA/001 

„Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām personām”; 

577 936 lati - ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.4.1.2.2./09/IPIA/NVA/002 

„Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem 

Latvijā”; 

363 904 lati - ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.4.1.2.1./08/IPIA/NVA/001 

„Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana”; 

2 241 382 lati - ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.2.2.1.2./08/IPIA/NVA/001 

„Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”; 

267 633 lati - ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.7.0./09/IPIA/NVA/001 

„Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības 

sistēmas attīstība”; 

80 330 lati - ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.7.0./10/IPIA/NVA/001 

Ekonomikas ministrijas projekts „Darba tirgus pieprasījuma vidējā termiņa un 

ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas attīstība”; 

53 032 lati – atklātas projektu atlases projektiem 1.4.1.2.4.apakšaktivitātē „Sociālās 

rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība ”. 

 

 



 

 

Palielinājums izdevumos (4.aile): 16 460 882 lati 

Ilgtermiņa saistības: 16 460 882 lati 

 

  16 460 882 lati – palielināti izdevumi atmaksai valsts pamatbudžetā par valsts budžeta 

iestādes Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā 

veiktajiem uzturēšanas izdevumiem, tai skaitā: 

475 735 lati – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.4./08/IPIA/NVA/001 

„Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”; 

6 738 338 lati – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001 

„Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā -2”; 

1 418 150 lati – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/NVA/001 

„Pasākumi noteiktām personu grupām”; 

2 494 520 lati – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001 

„Kompleksi atbalsta pasākumi”; 

2 119 689 lati - ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001 

„Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldības darba iemaņu iegūšanai 

un uzturēšanai”; 

86 078 lati - ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.1.3./10/IPIA/NVA/001 

„Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība -3.kārta”;  

542 455 lati - ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.4.1.2.2./09/IPIA/NVA/002 

„Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem 

Latvijā”; 

772 149 lati - ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.4.1.2.1./08/IPIA/NVA/001 

„Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana”; 

1 358 563 lati - ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.2.2.1.2./08/IPIA/NVA/001 

„Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”; 

208 709 lati - ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.7.0./09/IPIA/NVA/001 

„Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības 

sistēmas attīstība”; 

126 265 lati - ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.7.0./10/IPIA/NVA/001 

Ekonomikas ministrijas projekts „Darba tirgus pieprasījuma vidējā termiņa un 

ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas attīstība”; 

120 231 lati – atklātas projektu atlases projektiem 1.4.1.2.4.apakšaktivitātē 

„Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu 

attīstība ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

63.06.00. Eiropas Sociālās attīstības fonda (ESF) īstenotie projekti 

labklājības nozarē (2007-2013) 

 

 

Programmas (apakšprogrammas) mērķis 

 

Ar ESF finansējuma palīdzību sniegt un uzlabot labklājības nozares pakalpojumus (aktīvos 

darba tirgus politikas pasākumus, sociālo un profesionālo rehabilitāciju, sociālo aprūpi, 

invaliditātes ekspertīzi, u.c.) 

 

 

Galvenās aktivitātes un izpildītāji 

 

 

Apakšprogramma finansē šādus projektus* Eiropas Savienības struktūrfondu 1.Darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” īstenošanai: 

Nr. 

p.k. 

Prioritāte, Pasākums, Aktivitāte, Apakšaktivitāte, Projekta 

numurs un nosaukums 
Projekta īstenotājs 

1. Prioritāte 1.2. Izglītība un prasmes Nodarbinātības valsts 

aģentūra (NVA) Pasākums 1.2.2. Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā 

iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana 

Aktivitāte 1.2.2.1. Mūžizglītības attīstība 

Apakšaktivitāte 1.2.2.1.2. Atbalsts Mūžizglītības politikas 

pamatnostādņu īstenošanai 

Projekta numurs un nosaukums: 

Nr.1DP/1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001  

„Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” 

2. Prioritāte 1.3. Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā NVA 

Pasākums 1.3.1. Nodarbinātība 

Aktivitāte 1.3.1.1. Darbaspējas vecuma iedzīvotāju konkurētspējas 

paaugstināšana darba tirgū, t.sk., nodarbināto pārkvalifikācija un 

aktīvie nodarbinātības pasākumi 

Apakšaktivitāte 1.3.1.1.3. Bezdarbnieku un darba meklētāju 

apmācība 

Projekta numurs un nosaukums: 

Nr.1DP/1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001 

„Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā” 2.kārta 

3. Prioritāte 1.3. Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā NVA 

Pasākums 1.3.1. Nodarbinātība 

Aktivitāte 1.3.1.1. Darbaspējas vecuma iedzīvotāju konkurētspējas 

paaugstināšana darba tirgū, t.sk., nodarbināto pārkvalifikācija un 

aktīvie nodarbinātības pasākumi 

Apakšaktivitāte 1.3.1.1.3. Bezdarbnieku un darba meklētāju 

apmācība 

Projekta numurs un nosaukums: 

Nr.1DP/1.3.1.1.3./10/IPIA/NVA/001 

„Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā” 3.kārta 

4. Prioritāte 1.3. Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā Latvijas Brīvo 

arodbiedrību Pasākums 1.3.1. Nodarbinātība 



 

 

Aktivitāte 1.3.1.3. Darba attiecību un darba drošības normatīvo 

aktu praktiska piemērošana un uzraudzības pilnveidošana 

savienība (LBAS) 

Apakšaktivitāte 1.3.1.3.2. Darba attiecību un darba drošības 

normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos 

Projekta numurs un nosaukums: 

Nr.1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/001 

„Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu piemērošana 

nozarēs un uzņēmumos” 

5. Prioritāte 1.3. Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā NVA 

Pasākums 1.3.1. Nodarbinātība 

Aktivitāte 1.3.1.4. Kapacitātes stiprināšana darba tirgus 

institūcijām 

Projekta numurs un nosaukums: 

Nr.1DP/1.3.1.4.0./08/IPIA/NVA/001 

„Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” 

6. Prioritāte 1.3. Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā NVA 

Pasākums 1.3.1. Nodarbinātība 

Aktivitāte 1.3.1.7. Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un 

ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība 

Projekta numurs un nosaukums: 

Nr.1DP/1.3.1.7.0./09/IPIA/NVA/001 

„Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus prognozēšanas un 

uzraudzības sistēmas attīstība” 

7. Prioritāte 1.4. Sociālās iekļaušanas veicināšana NVA 

 

 
Pasākums 1.4.1. Sociālā iekļaušana 

Aktivitāte 1.4.1.1. Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes stimulēšana 

Apakšaktivitāte 1.4.1.1.1. Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju 

integrēšanai darba tirgū 

Projekta numurs un nosaukums: 

Nr.1DP/1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001 

„Kompleksi atbalsta pasākumi” 

8. Prioritāte 1.4. Sociālās iekļaušanas veicināšana NVA 

Pasākums 1.4.1. Sociālā iekļaušana 

Aktivitāte 1.4.1.1. Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes stimulēšana 

Apakšaktivitāte 1.4.1.1.2. Atbalstītās nodarbinātības pasākumi 

mērķgrupu bezdarbniekiem 

Projekta numurs un nosaukums: 

Nr.1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/NVA/001 

„Pasākumi noteiktām personu grupām” 

9. Prioritāte 1.4. Sociālās iekļaušanas veicināšana Biedrība 

„Latvijas Nedzirdīgo 

savienība” (LNS) 
Pasākums 1.4.1. Sociālā iekļaušana 

Aktivitāte 1.4.1.2. Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo 

pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana 

Apakšaktivitāte 1.4.1.2.2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem 

Projekta numurs un nosaukums: 

Nr.1DP/1.4.1.2.2./09/IPIA/NVA/001 

„Klusuma pasaule” 

10.- Prioritāte 1.4. Sociālās iekļaušanas veicināšana Atklātās projektu 



 

 

11. Pasākums 1.4.1. Sociālā iekļaušana iesniegumu atlases 

konkursa uzvarētāji Aktivitāte 1.4.1.2. Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo 

pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana 

Apakšaktivitāte 1.4.1.2.4. Sociālās rehabilitācijas un institūcijām 

alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos 

(2.kārta) 

91 atklātās projektu iesniegumu atlases projekti (36 pirmajā 

apakškārtā un 55 otrajā apakškārtā) 

 

 

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

(attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi) 

 

 

 

 Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013.gada periodam (MK 29.10.2007. rīk. 

Nr.669); 

 Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” (apstiprināta ar Eiropas Komisijas 

17.12.2007. lēmumu un MK 20.02.2008. rīk. Nr.82); 

 Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājums (MK 09.04.2008. 

rīk. Nr.197); 

 Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007.-2013.gadam (MK 27.09.2006. rīk. Nr.742) 

 Mūžizglītības politikas pamatnostādnes 2007.-2013.gadam (MK 23.02.2007. rīk. 

Nr.111); 

 Darba aizsardzības jomas attīstības pamatnostādnes 2008.-2013.gadam (MK 17.04.2008. 

rīk. Nr.213); 

 Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2011.-2013.gadam (MK 20.04.2011. rīk. 

Nr.171); 

 Koncepcija par iespējām stiprināt Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitāti, lai spētu 

apmierināt pakalpojumu palielinājuma pieprasījumu (MK 16.10.2009. rīk. Nr.712); 

 Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 

īstenošanas plāns 2010.-2012.gadam (MK 12.10.2009. rīk. Nr.693). 

 

 

Projektu mērķi un būtiskākās aktivitātes 2012.gadā: 

 

1. NVA projekts „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” 

Mērķis 

Veicināt nodarbināto un pašnodarbināto personu (izņemot valsts civildienesta ierēdņa statusā 

esošu personu) vecumā no 25 gadiem konkurētspēju, paplašinot mūžizglītības pieejamību visā 

Latvijas teritorijā un sniedzot iespēju apgūt individuālajām un darba tirgus pieprasījumam 

atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetences visā darba mūža garumā. 

Būtiskākās aktivitātes 

Profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguves īstenošana, kas ietver 

bezmaksas karjeras konsultācijas, ja tādas pieprasa bezdarba riskam pakļauta persona, un dalību 

profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmās apmācībās. Apmācības tiek 

organizētas, izmantojot kuponu metodi ar maksimālo vērtību 250 Ls (samaksa diferencēta 

saskaņā MK 25.01.2011. noteikumiem Nr.75). Projekta rezultatīvais rādītājs ir 20200 

personas.2012.gadā apmācības turpinās 4628 personas (pārejošās saistības) un no jauna tiks 



 

 

iesaistītas 1544 personas. 

 

 

2. NVA projekts „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2”  

Mērķis 

Nodrošināt bezdarbniekiem un darba meklētājiem iespēju paaugstināt to konkurētspēju, spēju 

pielāgoties mainīgajam darba tirgus pieprasījumam un palielināt to iespēju integrēties darba 

tirgū. 

Būtiskākās aktivitātes 

1. Apmācības un neformālās izglītības pasākumi  11429 bezdarbniekiem un darba meklētājiem: 

Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija un kvalifikācijas paaugstināšana 1865, t.sk. no 

jauna iesaistāmie  1014; 

Pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas ieguve 277; 

Neformālās izglītības ieguve (bez valsts val.) 6371, t.sk. no jauna iesaistāmie 4936; 

Bezdarbnieku apmācība sadarbībā ar darba devēju organizācijām 2916, t.sk. no jauna 

iesaistāmie 2916. 

2. Projekta informācijas un publicitātes pasākumi :  

Sižeti Latvijas TV-  2; 

Sižeti Latvijas radio -  3; 

Publikācija Latvijas vēstnesī – 2. 

 

3. NVA projekts „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-3”  

Mērķis 

1) īstenojot darba prakses, nodrošināt jauniešu - bezdarbnieku ar augstāko izglītību 

konkurētspējas pieaugumu darba tirgū; 

2)nodrošinot NVA ar kvalificētiem praktikantiem, stiprināt NVA kapacitāti pakalpojumu 

sniegšanā, lai arī turpmāk nodrošinātu bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam 

pakļautajām personām un citiem pakalpojuma saņēmējiem Bezdarbnieku un darba nmeklētāju 

atbalsta likumā noteiktos aktīvos nodarbinātības un preventīvos bezdarba samazināšanas 

pasākumus un citus likumā noteiktos pakalpojumus situācijai darba tirgū atbilstošā apmērā, 

ņemot vērā pieaugošo pakalpojumu saņēmēju skaitu. 

Būtiskākās aktivitātes 

Nodrošināt darba prakse NVA 72 jauniešiem - bezdarbniekiem 

 

4. LBAS projekts „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu piemērošana nozarēs un 

uzņēmumos” 

Mērķis 

Projekta mērķis ir uzlabot darba apstākļus un sekmēt, lai tiktu ievērotas strādājošo darba 

tiesības katrā darba vietā atbilstoši darba tiesību normām. Projekta īstenošanas rezultātā 

palielināsies strādājošo un nākotnes darbinieku izpratne un zināšanas, kā arī visas sabiedrības 

informētība par darba tiesisko attiecību normu praktisko piemērošanu, darba drošības un 

arodveselības prasībām darba vietā. Savukārt, zināšanu papildināšana, pareiza izpratne un 

informētība par savām darba tiesībām un darba drošības normām veicinās darba tiesisko 

attiecību pārkāpumu un nelaimes gadījumu skaita samazināšanos. 

Būtiskākās aktivitātes 

1. Konsultāciju sniegšana par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu 

praktiskas piemērošanas jautājumiem visā LR teritorijā. 

2. Darba strīdu praktiska risināšana visā LR teritorijā.  

3. Piecu darba aizsardzības apmācību moduļu (mācību programmu) profesionālajās izglītības 



 

 

iestādēs izstrādāšana. 

4. Profesionālo izglītības iestāžu pasniedzēju profesionālās pilnveides apmācība par jaunajiem 

apmācību modeļiem. Tiks īstenotas 3 apmācības. 

5. Sešu apmācību programmu "Sociālais dialogs par darba tiesību jautājumiem uzņēmumos" 

apmācību organizēšana.   

6. Sešu semināru organizēšana arodbiedrību nozaru vadītājiem un darbiniekiem par 

arodbiedrību uzdevumiem darba aizsardzības jomā. 

7.Sešu izglītības pilnveides apmācības licencētu kursu "Darba aizsardzība un drošība" 

sagatavošana un organizēšana. 

8. Divu informatīvu, izglītojošu, metodisku materiālu par darba tiesību jautājumiem izstrāde, 

izdošana un izplatīšana.  

9. Rokasgrāmatas aktualizācija, izdošana un izplatīšana darbinieku pārstāvjiem un uzticības 

personām. 

10. Četru sabiedriskās domas aptauju (SKDS) veikšana. 

11. Četru informatīvo biļetenu izdošana (Darbinieku avīze). 

12. Divpadsmit televīzijas raidījumu ciklu veidošana. 

13. Piecpadsmit radio raidījumu cikla veidošana. 

14. Ikgadējas konferences veltītas Vispasaules darba aizsardzības dienai organizēšana. 

15. Dalība  divās izstādēs "Drošs darbs”. 

16. Darba tiesību Labās prakses konkursa organizēšana un gada pārskata izdošana. 

17. Konkursa profesionālo skolu skolēniem organizēšana. 

18. Sabiedrības informēšanas kampaņas par darba tiesību jautājumiem īstenošana. 

19. Potenciālo darbinieku izglītošana darba tiesību un darba drošības jautājumos, nodrošinot 

sagatavošanu darba tirgum (konkurss/televīzijas spēle). 

 

5. NVA projekts „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” 

Mērķis 

Izveidot modernu, uz klientiem vērstu darba tirgus institūciju, kas operatīvi reaģē uz klientu 

pieprasījumu un sniedz atbilstošas un kompetentas konsultācijas, nodrošina informatīvo 

atbalstu. Projekta rezultātā paaugstināsies NVA un VDI darbinieku spēja reaģēt uz konkrētajam 

reģionam specifiskām problēmām. Īstenojot sociālo partneru informējošus un izglītojošus 

pasākumus tiks attīstīta un stiprināta sociālā partnerība, pieaugs sabiedrības informētības 

līmenis par Eiropas sociālā fonda (ESF) projektiem un NVA piedāvātajiem pakalpojumiem. 

Būtiskākās aktivitātes 

1.  Darbinieku apmācība un psiholoģiskā atbalsta sniegšana – tiks apmācīti 650 NVA darbinieki 

(1 100 apmācības aktivitātes), sniegtas 150 individuālās psihologa konsultācijas, apmācīti 100 

VDI darbinieki (375 apmācības aktivitātes); 

2. Tālmācību nodrošināšana NVA darbiniekiem – tiks veikta darbinieku apmācība pēc 

izveidotām 2 tālmācības programmām; 

3. NVA darba metožu pilnveidošana un metodiskās bāzes modernizēšana – tiks izstrādātas 7 

jaunas karjeras konsultāciju atbalsta metodikas, pilnveidotas un elektronizētas 6 esošās karjeras 

konsultāciju atbalsta metodikas, uzsākta elektroniskā bezdarbnieku profilēšanas metodes 

izstrāde; 

4. Mārketinga komunikācijas pasākumu nodrošināšana - tiks izstrādāti un izdoti drukātie 

informatīvie materiāli par NVA pakalpojumiem un ESF finansētiem projektiem 5 veidi 

bezdarbniekiem un darba meklētājiem un 1 veids darba devējiem, pilnveidota NVA mājas lapa 

- Vieglās valodas nodrošinājums, tekstu apstrāde un tulkojuma nodrošinājums latviešu, krievu 

un angļu valodās, ņemta dalība 13 izstādēs informācijas par nodarbinātības un karjeras 

pakalpojumu aktualitātēm apmaiņai un izplatīšanai, organizētas 2 preses konferences, organizēti 



 

 

35 semināri pašvaldībām un darba devējiem visās NVA filiālēs.  

 

6. NVA projekts „Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus prognozēšanas un 

uzraudzības sistēmas attīstība” 

Mērķis 

Izveidot darba tirgus uzraudzības sistēmu, kas ļautu iegūt un analizēt datus par darbaspēka 

resursu ieguldījumiem tautsaimniecības sektoru/nozaru griezumā, specifiskajām problēmām un 

iespējamajiem risinājumiem, iegūt ticamas prognozes par darba tirgus attīstību īstermiņā, lai 

plānotu bezdarbnieku un darba meklētāju iesaistīšanu aktīvajos nodarbinātības pasākumos, 

nodrošinātu esošos un potenciālos darba devējus ar aktuālo informāciju un nāktones prognozēm 

par darbaspēka kvalitatīvo un kvantitatīvo piedāvājumu, savlaicīgi sagatavotu pieprasījumu 

izglītības programmu piedāvājumam atbilstoši darba tirgus prasībām, veicinātu sociālās 

atstumtības riskam pakļauto personu konkurētspēju darba tirgū,  novērtētu Nodarbinātības 

valsts aģentūras sniegto pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti, veiktu Latvijas reģionālos darba 

tirgus pētījumus, novērtētu bezdarba un sociālās atstumtības iemeslus, t.sk., veiktu 

bezdarbnieku kvantitatīvo analīzi un informētu sabiedrību par darba tirgus attīstības tendencēm, 

kā arī nodrošinātu nodarbinātības procesos iesaistītos politiku veidotājus un īstenotājus ar 

analītisko informāciju. 

Būtiskākās aktivitātes 

Darba tirgus īstermiņa prognozēšanas metodikas izstrāde   – 1 metodika. 

Kopā 8 pētījumu izstrāde („Darba tirgus īstermiņa prognozes”, „NVA nodarbinātības pasākumu 

novērtējums”, „NVA pakalpojumu darba devējiem novērtējums”, „NVA individuālā darba ar 

klientiem (bezdarbniekiem un darba meklētājiem) novērtējums ”, „Diskriminācija Latvijas 

darba tirgū”, „Pirmspensijas vecuma iedzīvotāju ekonomiskā potenciāla izvērtējums”, „Darba 

tirgus specifisko reģionālo problēmu identificēšana un pasākumu izstrādāšana reģionālā darba 

tirgus konkurētspējas stiprināšanai”, „Latvijas darba tirgus elastības novērtējums”). 

3 publikācijas presē. 

 

7. NVA projekts „Kompleksi atbalsta pasākumi” 

Mērķis 

Ar kompleksu (vairākas mērķa grupas aptverošu un individuālām personas vajadzībām 

paredzētu) nodarbinātības un sociālās iekļaušanas atbalsta pasākumu kopumu veicināt mērķa 

grupu iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū, mazinot sociālās atstumtības riskus un atbalstot 

mērķa grupu motivācijas un konkurētspējas paaugstināšanu darba tirgū. 

Būtiskākās aktivitātes 

Speciālistu (psihologu un psihoterapeitu) individuālās un grupu konsultācijas – kopā 3 000 

(konsultācijas); 

Asistenta, surdotulka un ergoterapeita pakalpojums – 50 (bezdarbnieki); 

Atbalsta pasākums – bērna pieskatīšana – 300 (bezdarbnieku bērni); 

Pabalsts par asistenta izmantošanu – 1450 (personas ar I grupas redzes invaliditāti); 

Darba vieta jaunietim – 500 (jaunieši – bezdarbnieki); 

 

8. NVA projekts „Pasākumi noteiktām personu grupām” 

Mērķis 

Veicināt mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā, konkurētspēju un iekārtošanos 

pastāvīgā darbā. 

Būtiskākās aktivitātes 

Pasākuma noteiktām personu grupām ietvaros bezdarbnieku nodarbināšana projekta ietvaros 

līdzfinansētās darba vietās: 



 

 

izveidotas darba vietas - vidēji 610;  

mērķgrupu bezdarbnieki, kuri uzsākuši dalību pasākumā – vidēji 606. 

Pasākuma īstenošanas pretendentu – darba devēju informēšana, laikrakstā „Latvijas vēstnesis” 

publicēti paziņojumi – 2. 

Specifisku pakalpojumu nodrošināšana vidēji 774 bezdarbniekiem – invalīdiem (ergoterapeita, 

surdotulka, asistenta pakalpojumi, kā arī darba vietu pielāgošana atbilstoši ergoterapeita 

slēdzienam). 

Sabiedrības informēšanas pasākumi : sagatavoti plakāti – 900, sižeti reģionālajās TV – 2. 

 

 

9. LNS projekts „Klusuma pasaule” 

Mērķis 

Projekta tiešais mērķis ir pilnveidot atbalsta sistēmu dzirdes invalīdiem un personām ar dzirdes 

traucējumiem, mazināt nedzirdīgo un smagi vājdzirdīgo personu sociālās atstumtības risku, 

ieviest jaunus sociālā atbalsta pasākumus nedzirdīgajiem, inkorporēt labās prakses un paraugus 

sociālās politikas īstenošanā un ar netradicionālām, inovatīvām pieejām, preventīvu 

aizsardzības mehānismu izstrādi saistītās jomās veicināt mērķauditorijas sociālās iekļaušanas 

procesus. 

Būtiskākās aktivitātes 

1. Mācību programmas izstrāde sociālā darba asistentiem 

2. 3 supervīziju sesijas un 2 kvalifikācijas celšanas kursi 9 personām 

3. Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi sociālā atbalsta sniegšanā reģionos iesaistītiem 

nedzirdīgiem līderiem  

4. 6 semināri un kvalifikācijas paaugstināšanas kursi kopā 12 zīmju valodas tulkiem un citiem 

speciālistiem, kuri strādā ar nedzirdīgajiem 

5. 480 motivācijas pasākumi reintegrācijai komūnā un dzirdīgo sabiedrībā 

6. 9 semināri un praktiskās darbnīcas reģionos informatīvajā blokā „Tavas tiesības un 

pienākumi” 

7. 6 sociālās rehabilitācijas programmu cikli kopā 36dzirdes invalīdiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

8. 3 sociālās rehabilitācijas programmu cikli kopā 24 dzirdes invalīdiem ar integrācijas 

problēmām 

9. Programmas izstrāde nedzirdīgo radošās pašizteiksmes iemaņu apguvei 

10. 12 IT kursi kopā, apmācot 58 nedzirdīgos 

11. Zīmju valodas 7 vārdnīcu nodarbinātības terminoloģijai izstrāde, izdošana DVD un 

ievietošanas internetā  

12. Informācija kā nedzirdīgo sociālās iekļaušanas un rehabilitācijas pamatnosacījums: 

- informatīvais izdevums „Kopsolī” – 12 mēnešos plānots izdot 7200 eksemplārus; 

- laikraksta „Kopsolī” e-versijas – 12 numuri; 

- materiālu kopa par nedzirdības un citiem aktuāliem jautājumiem – 12 numuri; 

- ziņu apkopojumu videoversijas teksts latviešu valodā – 48 komplekti; 

- ziņu apkopojumu videoversijas teksts krievu valodā – 48 komplekti; 

- ziņu apkopojums videoversijā latviešu zīmju valodā – 48 komplekti; 

- operatīvā individuālā informācija – 660 apmeklējumi, uzziņas un konsultācijas,  

- mobilās ziņas – 28800 īsziņas; 

- izbraucieni uz LNS reģionālajām biedrībām un atsevišķām vietām, kur mācās, strādā un dzīvo 

dzirdes invalīdi/cilvēki ar dzirdes traucējumiem utt. – 10 braucieni. 

 

10.  Atklātās projektu iesniegumu atlases 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas 



 

 

un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas 

pirmās apakškārtas 36 projekti 

Mērķis 

Aktivitātes mērķis ir attīstīt sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvus sociālās aprūpes 

pakalpojumus plānošanas reģionos, lai pilnveidotu mērķa grupas (personu ar funkcionāliem 

traucējumiem, bezpajumtnieku un citu sociālās atstumtības riskam pakļauto personu) sociālās 

un funkcionālās prasmes un palielinātu tās nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā. 

Būtiskākās aktivitātes 

1.Sociālās rehabilitācijas, motivācijas un alternatīvās sociālās aprūpes programmu izstrāde un 

ieviešana. 

2.Speciālistu apmācība darbam ar mērķa grupu un supervīzijas. 

3.Projektos sasniedzamā uzraudzības rādītāja „Pilnveidotos sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus saņēmušo personu skaits” ietvaros sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņems 

4 044 personas. 

 

11. Atklātās projektu iesniegumu atlases 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un 

institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas otrās 

apakškārtas 55 projekti 

Mērķis 

Aktivitātes mērķis ir attīstīt sociālās rehabilitācijas, kā arī ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijām alternatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus plānošanas reģionos, lai 

pilnveidotu mērķa grupas (personu ar funkcionāliem traucējumiem, bezpajumtnieku un citu 

sociālās atstumtības riskam pakļauto personu) sociālās un funkcionālās prasmes un palielinātu 

tās nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā. 

Būtiskākās aktivitātes 

1.Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un sociālās aprūpes pakalpojumu personas dzīvesvietā 

programmu izstrāde. 

2.Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un sociālās aprūpes pakalpojumu programmu ieviešana, 

kā arī sociālā darba pakalpojuma sniegšana sociālajos dienestos. 

3.Speciālistu apmācība darbam ar mērķa grupu. 

4.Konsultatīvais atbalsts sociālā darba speciālistiem. 

 

Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to 

procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–)  pret iepriekšējo gadu no 

2010.gada līdz 2014. gadam 

 

 

  

2010.gada  

(izpilde ) 

2011.gada plāns 2012. gada 

projekts 

2013.gada 

tendence 

2014.gada 

tendence 

1 2 3 4 5 6 

Kopējie izdevumi; lati 60 761 364 42 607 730 15 590 030 9 952 717 1 225 914 

Kopējie izdevumi; % (+/-

) pret iepriekšējo gadu 

x -29.9 -63.4 -36.2 -87.7 

 

 

 

 

 

 



 

 

Finansiālie rādītāji 

 

 

Finansiālie rādītāji 

2011.gada 

plāns 

Izmaiņas 

2012. gada 

projekts 

Pieaugums vai 

samazinājums 

(+/-)2012.gadā 

attiecībā pret 

2011.gada plānu 

(%) 

Samazināj

ums (-) 

Palielinājums (+) 

Kopā 

1 2 3 4 5=3+4 6 7=6/2*100-100 

Resursi izdevumu 

segšanai 42 607 730 42 607 730 15 590 030 -27 017 700 15 590 030 -63,41 

Dotācija no 

vispārējiem 

ieņēmumiem 42 607 730 42 607 730 15 590 030 -27 017 700 15 590 030 -63,41 

Izdevumi - kopā 42 607 730 42 607 730 15 590 030 -27 017 700 15 590 030 -63,41 

 

Izmaiņas izdevumos pret 2011.gadu kopā (5.aile): 27 017 700 lati 

tai skaitā: 

Samazinājums izdevumos (3.aile): 42 607 730 lati 

Ilgtermiņa saistības: 42 607 730 lati 

784 977 lati – Latvijas Darba devēju konfederācijas projekta 

Nr.1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/002 „Darba attiecību un darba drošības normatīvo 

aktu piemērošana nozarēs un uzņēmumos” īstenošanai  samazināti izdevumi 

subsīdijām un dotācijām; 

632 670 lati – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības projekta 

Nr.1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/001 „Darba attiecību un darba drošības normatīvo 

aktu piemērošana nozarēs un uzņēmumos” īstenošanai samazināti izdevumi 

subsīdijām un dotācijām; 

295 536 lati – biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” projekta „Klusuma pasaule” 

Nr.1DP/1.4.1.2.2./09/IPIA/NVA/001 īstenošanai samazināti izdevumi subsīdijām 

un dotācijām;  

525 475 lati – projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” 

Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 īstenošanai samazināti kārtējie izdevumi, tai 

skaitā izdevumi atlīdzībai 20 268 latu apmērā, (izdevumi atalgojumam 16 334 latu 

apmērā) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 505 207 latu apmērā, 

neattiecināmās izmaksas –20 268 lati (projektā plānotas 2 amatu vietas); 

3 153 574 lati – projekta „Pasākumi noteiktām personu grupām” 

Nr.1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/NVA/001 īstenošanai samazināti kārtējie izdevumi, tai 

skaitā izdevumi atlīdzībai 277 016 latu apmērā, (izdevumi atalgojumam 223 238 

latu apmērā), izdevumi precēm un pakalpojumiem 2 796 996 latu apmērā un 

izdevumi valsts budžeta mērķdotācijai uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām 79 

562 latu apmērā (projektā plānotas 42,4 amatu vietas); 

4 185 184 lati – projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” 

Nr. /DP/1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001 īstenošanai samazināti kārtējie izdevumi, tai 



 

 

skaitā izdevumi atlīdzībai 325 485 latu apmērā, (izdevumi atalgojumam 262 215 

latu apmērā), izdevumi precēm un pakalpojumiem 3 247 559 latu apmērā un 

izdevumi sociālajiem pabalstiem 612 140 latu apmērā (projektā plānotas 44 amatu 

vietas); 

14 019 049 lati – projekta „Darba praktizēšanās pasākuma nodrošināšana pašvaldībās 

darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” Nr. /DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001 

īstenošanai samazināti kārtējie izdevumi, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 537 827 latu 

apmērā, (izdevumi atalgojumam 433 417 latu apmērā), izdevumi precēm un 

pakalpojumiem 103 733 latu apmērā un izdevumi valsts budžeta mērķdotācijai 

uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām 13 377 489 latu apmērā, neattiecināmās 

izmaksas –371 412 lati (projektā plānotas 76 amatu vietas); 

14 796 017 lati - projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā -2” 

Nr.1DP/1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001 īstenošanai samazināti kārtējie izdevumi, tai 

skaitā izdevumi atlīdzībai 645 921 latu apmērā (izdevumi atalgojumam 520 526 

latu apmērā), izdevumi precēm un pakalpojumiem 13 579 862 latu apmērā un 

izdevumi valsts budžeta mērķdotācijai uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām 570 

234 latu apmērā, neattiecināmās izmaksas – 195 000 lati (projektā plānotas 93 

amatu vietas); 

176 412 lati – projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus prognozēšanas un 

uzraudzības sistēmas attīstība” Nr. 1DP/1.3.1.7.0./09/IPIA/NVA/001 īstenošanai 

samazināti kārtējie izdevumi, tai skaitā izdevumi precēm un pakalpojumiem 176 

412 latu apmērā;  

1 944 415 lati - projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarinātām personām” 

Nr.1DP/1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001 īstenošanai samazināti kārtējie izdevumi, tai 

skaitā izdevumi atlīdzībai 172 990 latu apmērā (izdevumi atalgojumam 139 408 

latu apmērā), izdevumi precēm un pakalpojumiem 1 686 425 latu apmērā un 

izdevumi valsts budžeta mērķdotācijai uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām 85 

000 latu apmērā (projektā plānotas 38 amatu vietas); 

215 239 lati - projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība -3.kārta” 

Nr.1DP/1.3.1.1.3./10/IPIA/NVA/001 īstenošanai samazināti kārtējie izdevumi, tai 

skaitā izdevumi atlīdzībai 35 479 latu apmērā (izdevumi atalgojumam 27 819 latu 

apmērā), izdevumi precēm un pakalpojumiem 49 760 latu apmērā un izdevumi 

sociālajiem pabalstiem 130 000 latu apmērā  (projektā plānotas 3 amatu vietas); 

12 589 lati – projekta „Vadības darba metodes „Vadība saskaņā ar mērķiem” izstrāde – 

Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanai” 

Nr. 1DP/1.5.1.3.2./09/APIA/SIF/026 īstenošanai samazināti kārtējie izdevumi, tai 

skaitā izdevumi atlīdzībai 1 220 latu apmērā, (izdevumi atalgojumam 983 latu 

apmērā) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 11 369 latu apmērā (projektā 

plānotas 1,2 amatu vietas). 

1 866 593 lati - 1.4.1.2. aktivitātes "Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu 

ieviešanas sistēmas pilnveidošana", apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un 

institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas, 

atklātas projektu iesniegumu atlases projektiem samazināti izdevumi subsīdijās un 

dotācijās 868 305 latu apmērā un izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu 

transferti citiem budžetiem noteiktam mērķim 998 288 latu apmērā. 



 

 

Palielinājums izdevumos (4.aile): 15 590 030 lati 

Ilgtermiņa saistības: 15 590 030 lati 

93 043 lati - projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība -3.kārta” 

Nr.1DP/1.3.1.1.3./10/IPIA/NVA/001 īstenošanai palielināti kārtējie izdevumi, tai 

skaitā izdevumi atlīdzībai 9 560 latu apmērā (izdevumi atalgojumam 7 200 latu 

apmērā), izdevumi precēm un pakalpojumiem 33 383 latu apmērā un izdevumi 

subsīdijām, dotācijām un sociāliem pabalstiem 50 100 latu apmērā (projektā plānotas 

1 amatu vietas);  

850 518 lati - projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarinātām personām” 

Nr.1DP/1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001 īstenošanai palielināti izdevumi, tai skaitā 

izdevumi atlīdzībai 234 441 latu apmērā (izdevumi atalgojumam 188 928 latu 

apmērā), izdevumi precēm un pakalpojumiem 114 528 latu apmērā, izdevumi 

subsīdijām un dotācijām 440 549 latu apmērā un valsts budžeta uzturēšanas 

izdevumu transferti citiem budžetiem noteiktam mērķim 61 000 latu apmērā 

(projektā plānotas 38 amatu vietas); 

1 857 111 lati – projekta „Pasākumi noteiktām personu grupām” 

Nr.1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/NVA/001 īstenošanai palielināti izdevumi, tai skaitā 

izdevumi atlīdzībai 250 271 latu apmērā, (izdevumi atalgojumam 201 685 latu 

apmērā), izdevumi precēm un pakalpojumiem 28 000 latu apmērā, izdevumi 

subsīdijām un dotācijām 1 564 439 latu apmērā un valsts budžeta uzturēšanas 

izdevumu transferti citiem budžetiem noteiktam mērķim 14 401 latu apmērā(projektā 

plānotas 40,5amatu vietas); 

130 906 lati – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības projekta 

Nr.1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/001 „Darba attiecību un darba drošības normatīvo 

aktu piemērošana nozarēs un uzņēmumos” īstenošanai palielināti izdevumi 

subsīdijām un dotācijām; 

258 610 lati – biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” projekta „Klusuma pasaule” 

Nr.1DP/1.4.1.2.2./09/IPIA/NVA/001 īstenošanai palielināti izdevumi subsīdijām un 

dotācijām;  

2 508 405 lati – projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” 

Nr. /DP/1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001 īstenošanai palielināti izdevumi, tai skaitā 

izdevumi atlīdzībai 343 250 latu apmērā, (izdevumi atalgojumam 275 000 latu 

apmērā), izdevumi precēm un pakalpojumiem 55 480 latu apmērā un izdevumi 

subsīdijām, dotācijām sociāliem pabalstiem 937 440 latu apmērā(projektā plānotas 

50 amatu vietas); 

566 229 lati – projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” 

Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 īstenošanai palielināti kārtējie izdevumi, tai 

skaitā izdevumi atlīdzībai 30 662 latu apmērā, (izdevumi atalgojumam 24 710 latu 

apmērā) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 535 567 latu apmērā, 

(neattiecināmās izmaksas –20 268 lati) (projektā plānotas 3 amatu vietas); 

 

4 676 093 lati - projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā -2” 

Nr.1DP/1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001 īstenošanai palielināti izdevumi, tai skaitā 

izdevumi atlīdzībai 607 579 latu apmērā (izdevumi atalgojumam 489 471 latu 

apmērā), izdevumi precēm un pakalpojumiem 383 561 latu apmērā, izdevumi 



 

 

subsīdijām un dotācijām 3 500 061 latu apmērā un valsts budžeta uzturēšanas 

izdevumu transferti citiem budžetiem noteiktam mērķim 184 892 latu apmērā, 

neattiecināmās izmaksas – 488 559 lati (projektā plānotas 95 amatu vietas); 

297 033 lati – projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus prognozēšanas un 

uzraudzības sistēmas attīstība” Nr. 1DP/1.3.1.7.0./09/IPIA/NVA/001 īstenošanai 

palielināti kārtējie izdevumi, tai skaitā izdevumi precēm un pakalpojumiem 297 033 

latu apmērā;  

1 579 413 lati - 1.4.1.2. aktivitātes "Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu 

ieviešanas sistēmas pilnveidošana", apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un 

institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas, 

atklātas projektu iesniegumu atlases projektiem palielināti izdevumi subsīdijās un 

dotācijās 751 878 latu apmērā un izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu 

transferti citiem budžetiem noteiktam mērķim 827 535 latu apmērā. 

2 772 669 lati - 1.4.1.2. aktivitātes "Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu 

ieviešanas sistēmas pilnveidošana", apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un 

institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas 

otrās apakškārtas, atklātas projektu iesniegumu atlases projektiem palielināti 

izdevumi subsīdijās un dotācijās 1 816 839 latu apmērā un izdevumi valsts budžeta 

uzturēšanas izdevumu transferti citiem budžetiem noteiktam mērķim 955 830 latu 

apmērā. 

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu 

īstenošana 

 

Programmas (apakšprogrammas) mērķis 

 

Nodrošināt atbalstu Labklājības ministrijai (atbildīgā iestāde) un Nodarbinātības valsts 

aģentūrai (sadarbības iestāde) Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un apakšaktivitāšu 

administrēšanai, rezultātu sasniegšanai un īstenot citu Eiropas Savienības politiku 

instrumentu projektus 

 

Galvenās aktivitātes un izpildītāji 

 

Programma finansē: 

 Labklājības ministrijas un Nodarbinātības valsts aģentūras darbību Eiropas Savienības 

fondu (Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda) administrēšanā un 

 izdevumus Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projektiem, kurus īsteno 

Labklājības ministrijas padotības iestādes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to 

procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–)  pret iepriekšējo gadu no 

2010.gada līdz 2014. gadam 

 

  

2010.gada  

(izpilde ) 

2011.gada plāns 2012. gada 

projekts 

2013.gada 

tendence 

2014.gada 

tendence 

1 2 3 4 5 6 

Kopējie izdevumi; lati 
383 661 553 031 488 068 531 475 429 304 

Kopējie izdevumi; % (+/-) 

pret iepriekšējo gadu 

x 44.1 -11.7 8.9 -19.2 

 

Finansiālie rādītāji 

 

Finansiālie rādītāji 

2011.gada 

plāns 

Izmaiņas 

2012. gada 

projekts 

Pieaugums vai 

samazinājums 

(+/-)2012.gadā 

attiecībā pret 

2011.gada plānu 

(%) 

Samazināj

ums (-) 

Palielinājums (+) 

Kopā 

1 2 3 4 5=3+4 6 7=6/2*100-100 

Resursi izdevumu 

segšanai 

553 031 553 031 488 068 -64 963 488 068 -11.75 

Transferti 
10 395 10 395 644 -9 751 644 -93.80 

Dotācija no 

vispārējiem 

ieņēmumiem 

542 636 542 636 487 424 -55 212 487 424 -10.17 

Izdevumi - kopā 
553 031 553 031 488 068 -64 963 488 068 -11.75 

 

 

 

70.05.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007 – 2013) 

 

Programmas (apakšprogrammas) mērķis 

 

Atbalstīt atbildīgās iestādes (Labklājības ministrijas) un sadarbības iestādes (Nodarbinātības 

valsts aģentūras) pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un apakšaktivitāšu 

īstenošanas vadību un uzraudzību, nodrošinot plānoto rezultātu sasniegšanu un pieejamo 

finanšu līdzekļu savlaicīgu un efektīvu apguvi 

 

Galvenās aktivitātes un izpildītāji 

 

1. Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” Projekta īstenotājs 

Nodarbinātības valsts 

aģentūra (NVA) 
Prioritāte 1.6. Tehniskā palīdzība 

Pasākums 1.6.1. Atbalsts darbības programmas Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” vadībai 

Aktivitāte 1.6.1.1. Programmas vadības un atbalsta funkciju 

nodrošināšana 

Projekta numurs un nosaukums: Nr.VSID/TP/CFLA/08/11/13/010 

„Tehniskā palīdzība Nodarbinātības valsts aģentūras – sadarbības 

iestādes darbības nodrošināšanai” 



 

 

 

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

(attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi) 

 

 Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013.gada periodam (MK 29.10.2007. rīk. Nr.669) 

 Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” (apstiprināta ar Eiropas Komisijas 

17.12.2007. lēmumu un MK 20.02.2008. rīk. Nr.82); 

 Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājums (MK 09.04.2008. rīk. Nr.197) 

 Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” (apstiprināta ar Eiropas Komisijas 

10.12.2007. lēmumu un MK 07.02.2008. rīk. Nr.52) 

 Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājums (MK 29.04.2008. rīk. 

Nr.236) 

 

Projektu mērķi un būtiskākās aktivitātes 2012.gadā 

 

 

1. NVA projekts „Tehniskā palīdzība Nodarbinātības valsts aģentūras – sadarbības iestādes 

darbības nodrošināšanai” 

Mērķis 

Nodrošināt atbalstu Nodarbinātības valsts aģentūrai–sadarbības iestādei, lai sekmētu Eiropas 

Sociālā fonda projektu efektīvu administrēšanu, uzraudzību un kontroli, finanšu resursu 

atbildīgu, mērķtiecīgu un racionālu vadību 

Būtiskākās aktivitātes 

1. 46 līgumu slēgšana ar finansējuma saņēmējiem par ESF ietvaros finansējamo projektu 

īstenošanu 

2. 30 pārbaudes projektu īstenošanas vietās 

3. 12 izdevumu deklarāciju sagatavošana un iesniegšana maksājumu iestādē  

4. 40 iepirkuma pārbaudes pirms iepirkuma līguma slēgšanas 

5. 330 projektu progresa pārskatu pārbaudes 

6. 410 maksājuma pieprasījumu pārbaudes 

7. Tīmekļa vietnes ESF sadaļas  www.nva.gov.lv/esf aktualizācija 

8. 4 semināru ES fondu jautājumos organizēšana 

 

Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to 

procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 

2010. gada līdz 2014. gadam 

 

  

2010.gada  

(izpilde ) 

2011.gada plāns 2012. gada 

projekts 

2013.gada 

tendence 

2014.gada 

tendence 

1 2 3 4 5 6 

Kopējie izdevumi; lati 
383 661 542 636 487 424 531 475 429 304 

Kopējie izdevumi; % (+/-) 

pret iepriekšējo gadu 

x 41.4 -10.2 9 -19.2 

 

 

 

http://www.nva.gov.lv/esf


 

 

Finansiālie rādītāji 

 

Finansiālie rādītāji 

2011.gada 

plāns 

Izmaiņas 

2012. gada 

projekts 

Pieaugums vai 

samazinājums 

(+/-)2012.gadā 

attiecībā pret 

2011.gada plānu 

(%) 

Samazināj

ums (-) 

Palielinājums (+) 

Kopā 

1 2 3 4 5=3+4 6 7=6/2*100-100 

Resursi izdevumu 

segšanai 

542 636 542 636 487 424 -55 212 487 424 -10,17 

Ieņēmumi no maksas 

pakalpojumiem un 

citi pašu ieņēmumi 

      

Transferti 
      

Dotācija no 

vispārējiem 

ieņēmumiem 

542 636 542 636 487 424 -55 212 487 424 -10.17 

Izdevumi - kopā 
542 636 542 636 487424 -55 212 487424 -10,17 

Izdevumi 

Izmaiņas izdevumos pret 2011.gadu kopā (5.aile): 55 212 lati 

tai skaitā: 

Samazinājums izdevumos (3.aile): 542 636 lati 

Ilgtermiņa saistības: 542 636 lati 

542 636 lati – samazināti kārtējie izdevumi, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 358 835 latu 

apmērā, (izdevumi atalgojumam 287 604 latu apmērā) izdevumi precēm un 

pakalpojumiem 183 801 latu apmērā Nodarbinātības valsts aģentūras tehniskās palīdzības 

projekta Nr.VSID/TP/CFLA/08/24/022 „Nodarbinātības valsts aģentūras – sadarbības 

iestādes kapacitātes pilnveide Eiropas Sociālā fonda efektīvai īstenošanai” īstenošanai 

(neattiecināmās izmaksas – 10 576 lati)(projektā plānotas 33 amatu vietas). 

Palielinājums izdevumos (4.aile) 487 424 lati 

Ilgtermiņa saistības: 487 424 lati 

487 424 lati – palielināti kārtējie izdevumi, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 446 449 latu 

apmērā, (izdevumi atalgojumam 335 803 latu apmērā) izdevumi precēm un 

pakalpojumiem 40 975 latu apmērā Nodarbinātības valsts aģentūras tehniskās palīdzības 

projekta Nr.VSID/TP/CFLA/11/13/022 „Tehniskā palīdzība Nodarbinātības valsts 

aģentūras – sadarbības iestādes darbības nodrošināšanai” īstenošanai (neattiecināmās 

izmaksas – 13 053 lati)(projektā plānotas 33,83 amatu vietas). 

 

 

 

 



 

 

70.06.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana 

labklājības nozarē (2007 – 2013) 

 

 

Programmas (apakšprogrammas) mērķis 

 

Īstenot projektus Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ietvaros. 

 

 

Galvenās aktivitātes un izpildītāji 

 

Apakšprogramma finansē šādus Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas 

apakšprogrammas Leonardo da Vinci līdzfinansētos projektus, kurus īsteno Nodarbinātības 

valsts aģentūra. Projekta numurs un nosaukums: Nr.2011-1-LV1-LEO03-02080 

„Nodarbinātības speciālistu mobilitāte – kvalitātes garants starptautiskās sadarbības 

veidošanā un uzturēšanā”. 

 

 

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

(attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi) 

 

 Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007.-2013.gadam (MK 27.09.2006. rīk. Nr.742); 

 Mūžizglītības politikas pamatnostādnes 2007.-2013.gadam (MK 23.02.2007. rīk. 

Nr.111). 

 

Projektu mērķi un būtiskākās aktivitātes 2012.gadā 

 

 

1. NVA projekts „Nodarbinātības speciālistu mobilitāte – kvalitātes garants starptautiskās 

sadarbības veidošanā un uzturēšanā” 

Mērķis 

Nodrošināt NVA Cēsu filiāles darbinieku profesionālo tālākizglītību un celt to mūžizglītības 

kvalitāti darbam ar bezdarbniekiem un darba meklētājiem, uzlabot NVA pakalpojumu kvalitāti, 

veicinot profesionālo mobilitāti, jaunu profesionālu konkatu dibināšanu, iegūt jaunu profesionālo 

pieredzi 

Būtiskākās aktivitātes 

Pieredzes apmaiņa Itālijā pakalpojumu sniegšanā bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba 

devējiem - komandējuma izdevumu apmaksa 

  

Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to 

procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 

2010. gada  līdz 2014.  gadam 

 

  

2010.gada  

(izpilde ) 

2011.gada plāns 2012. gada 

projekts 

2013.gada 

tendence 

2014.gada 

tendence 

1 2 3 4 5 6 

Kopējie izdevumi; lati 
0 10 395 644   

Kopējie izdevumi; % (+/-) 

pret iepriekšējo gadu 

x 0 -93.8   



 

 

 

Finansiālie rādītāji 

 

 

Finansiālie rādītāji 

2011.gada 

plāns 

Izmaiņas 

2012. gada 

projekts 

Pieaugums vai 

samazinājums 

(+/-)2012.gadā 

attiecībā pret 

2011.gada plānu 

(%) 

Samazināj

ums (-) 

Palielinājums (+) 

Kopā 

1 2 3 4 5=3+4 6 7=6/2*100-100 

Resursi izdevumu 

segšanai 

10 395 10 395 644 -9 751 644 -93,80 

Transferti 
10 395 10 395 644 -9 751 644 -93,80 

Izdevumi - kopā 
10 395 10 395 644 -9 751 644 -93,80 

Izdevumi 

Izmaiņas izdevumos pret 2011.gadu kopā (5.aile): 9 751 lati 

tai skaitā: 

Samazinājums izdevumos (3.aile): 10 395 lati 

Ilgtermiņa saistības: 10 395 lati 

8 406 lati - projekta „Limbažu, Salacgrīvas un Alojas novada ilgstošo darba meklētāju 

prakse Vācijā” Nr.2010-1-LVL1-LEO2-00653 īstenošanai samazināti kārtējie 

izdevumi, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 282 latu apmērā (izdevumi atalgojumam 

227 latu apmērā) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 8 124 latu apmērā 

(projektā plānotas 0,8 amatu vietas); 

1 989 lati – projekta „Karjeras konsultantu starptautiskais apmaiņas tīkls „ACADEMIA”” 

Nr.2010-1-LVL1-LEO3-00756 īstenošanai samazināti kārtējie izdevumi, tai skaitā 

izdevumi atlīdzībai 282 latu apmērā, (izdevumi atalgojumam 227 latu apmērā) un 

izdevumi precēm un pakalpojumiem 1 707 latu apmērā (projektā plānotas 0,8 

amatu vietas). 

Palielinājums izdevumos (4.aile): 644 lati 

Ilgtermiņa saistības 

644 lati – projekta „Nodarbinātības speciālistu mobilitāte - kvalitātes garants starptautiskās 

sadarbības veidošanā un uzturēšanā” Nr.2011-1-LV1-LEO03-02080 īstenošanai 

palielināti kārtējie izdevumi, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 141 latu apmērā, 

(izdevumi atalgojumam 105 latu apmērā) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 

503 latu apmērā (projektā plānotas 0,02 amatu vietas). 

 

 

 



 

 

NVA finansiālo rādītāju kopsavilkums speciālajā budžetā (Ls) 

 

 

 

04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets 
 

 

Apakšprogrammas mērķi 

 

1. Kompensēt ienākumu zaudējumu bezdarba gadījumā.  

2. Īstenot aktīvos darba tirgus politikas pasākumus. 

 

Galvenās aktivitātes un izpildītāji 

 

Apakšprogramma finansē bezdarbnieku atbalsta sistēmā ietilpstošos pabalstus, aktīvos 

darba tirgus politikas pasākumus un stipendiju: 

 bezdarbnieka pabalstu. Pabalsta apmērs atkarīgs no indivīda sociālās apdrošināšanas 

iemaksu algas, apdrošināšanas stāža un bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilguma, 

 bezdarbniekiem un darba meklētājiem paredzētos aktīvos darba tirgus politikas 

pasākumus
1
: 

1) Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, 

2) Neformālās izglītības programmas  (t.sk. „Valsts valodas apguve”),  

3) Apmācība pie darba devēja 

4) Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija un kvalifikācijas paaugstināšana 

5) Pasākums komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, 

6) Pasākumi noteiktām personu grupām, 

7) Pasākums „Jauniešu darba prakšu nodrošināšana” (Kompleksais atbalsta pasākums), 

8) Subsidētās darba vietas jauniešiem 

9) Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam 

10) Darbnīcas jauniešiem 

 bezdarbnieka stipendiju bezdarbnieku profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un 

kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un neformālās izglītības ieguves laikā.  

 apbedīšanas pabalstu bezdarbnieka nāves gadījumā trīskārša sociālā nodrošinājuma 

pabalsta apmērā (135 lati). 

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra – attiecībā uz 

pabalstiem, un Nodarbinātības valsts aģentūra, kura organizē aktīvos darba tirgus politikas 

pasākumus un maksā stipendiju. 

 

No Nodarbinātības speciālā budžeta tiek veiktas arī iemaksas valsts pensiju speciālajā 

budžetā (20% apmērā no bezdarbnieka pabalsta) un veikts transferts uz Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu Nodarbinātības speciālā budžeta 

administrēšanai. 

                                           
 



 

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2010. līdz 2014. gadam 
 

Darbības rezultāts Nr.1: 
Reģistrētiem bezdarbniekiem, zaudējot darbu, nodrošināts ienākumu atvietojums naudas maksājumu veidā 

Rezultatīvie rādītāji 
2010.gads 

(izpilde) 

2011. 

gada 

plāns 

2012.gada 

projekts 

2013.gada 

tendence 
2014.gada tendence 

Saņēmēju skaits (vidēji mēnesī): 

1. Bezdarbnieka pabalsts 
 

61 

900 
35 238 samazinās samazinās 

2. Apbedīšanas pabalsts, ja miris 

bezdarbnieks  
 25 25  samazinās samazinās 

3. Bezdarbnieka stipendija       

Darbības rezultāts Nr.2: 
Nodrošinātas iespējas bezdarbnieku pārkvalifikācijai un kvalifikācijas paaugstināšanai, veicināta bezdarbnieku 

atgriešanās darba tirgū 

Rezultatīvie rādītāji 
2010.gads 

(izpilde) 

2011. 

gada 

plāns 

2012.gada 

projekts 

2013.gada 

tendence 
2014.gada tendence 

Pasākumos iesaistīto bezdarbnieku skaits (gadā): 

1. Konkurētspējas paaugstināšana 

pasākumi 59515 
57 

075 
57075 

Saglabājas 

esošā 

līmenī 

Saglabājas esošā līmenī 

2. Neformālās izglītības 

programmas, t.sk., 14008 10568 5750 

Saglabājas 

esošā 

līmenī 

Saglabājas esošā līmenī 

2.1. mācību turpināšanai, ja tās 

sāktas iepriekšējā gadā 
259 3313 1750 - - 

3. Pasākums komercdarbības vai 

pašnodarbinātības uzsākšanai, t.sk., 240 727 466 

Saglabājas 

esošā 

līmenī 

Saglabājas esošā līmenī 

3.1. dalības turpināšanai, ja tā sākta 

iepriekšējā gadā 
100 216 166 - - 

4. Pasākumi noteiktām personu 

grupām, t.sk. 798 964 790 

Saglabājas 

esošā 

līmenī 

Saglabājas esošā līmenī 

4.1. dalības turpināšanai, ja tā sākta 

iepriekšējā gadā 
415 361 603 - - 

5. Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam 

darbam 0 1 300 1555 

Saglabājas 

esošā 

līmenī 

Saglabājas esošā līmenī 

5.1. dalības turpināšanai, ja tā sākta 

iepriekšējā gadā 
 0 1255 - - 

6. Jauniešu darba prakšu 

nodrošināšana, t.sk. 
379 364 0 Samazinās Samazinās 

6.1. dalības turpināšanai, ja tā sākta 

iepriekšējā gadā 
0 364 0 - - 

7. Darbnīcas jauniešiem 

0 0 200 

Saglabājas 

esošā 

līmenī 

Saglabājas esošā līmenī 

8. Apmācība pie darba devēja 230 834 710 Samazinās Samazinās 

8.1. mācību turpināšanai, ja tās 

sāktas iepriekšējā gadā 
0 228 423 - - 

9. Profesionālā apmācība 

pārkvalifikācija un kvalifikācijas 

paaugstināšana 

0 88 88 

Saglabājas 

esošā 

līmenī 

Saglabājas esošā līmenī 

9.1. mācību turpināšanai, ja tās 

sāktas iepriekšējā gadā 
0 0 88 - - 

Subsidētās darba vietas jauniešiem   225 Samazinās Samazinās 



 

 

 

 

Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to 

procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 

2008. līdz 2014. gadam 

 
 

 

2008. gads 

(izpilde) 

2009. gads 

(izpilde) 

2010. gads 

(izpilde) 

2011. 

gada 

plāns 

2012. 

gada 

projekts 

2013. gada 

tendence 

2014. gada 

tendence 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Kopējie izdevumi, lati   6 165 000 7 165 000 6 165 000 6 165 000 6 165 000 

Kopējie izdevumi, % (+/–

) pret iepriekšējo gadu 

x  x 11,6, 13,96 0 0 

 

Finansiālie rādītāji 

 
 

Finansiālie rādītāji 
2011 gada 

plāns 

Izmaiņas 

2012. gada 

projekts 

Pieaugums vai 

samazinājums 

(+/–) 2012. gadā 

attiecībā pret 

2011.gada plānu 

(%) 

samazinājums 

(–) 

palielinājums 

(+) 
kopā 

1 2 3 4 5 = 3 + 4 6 7 = 6/2 x 100 – 100 

Ieņēmumi 7 165 000 2 514 380 1 514380 -1 000 000 6 165 000 -13,96 

Nodokļu ieņēmumi 7 165 000 2 514 380 1 514380 -1 000 000 6 165 000 -13,96 

Izdevumi – kopā 7 165 000 2 514 380 1 514380 1 000 000 6 165 000 -13,96 

 

Ieņēmumi 

 

Samazinājums: 1 000 000 lati 

Nodokļu ieņēmumi:  

1 000 000 lati – samazināti izdevumi aktīvo nodarbinātības pasākumu un 

preventīvo bezdarba samazināšanas pasākuma „Neformālās izglītības ieguve” 

nodrošināšanai. 

 

Izdevumi 

Izmaiņas izdevumos pret 2011. gadu kopā (5.aile): – 1  000 000 lati 

tai skaitā: 

Samazinājums izdevumos (3.aile): 2 2 514 380 lati 

Citas izmaiņas: 2 494 380 lati 

2 514 380 lati– izdevumi subsīdijām un dotācijām, sakarā ar to, ka tika samazināti 

izdevumi aktīvo nodarbinātības pasākuma „Neformālās izglītības ieguve” nodrošināšanai. 

 

Palielinājums izdevumos (4.aile): 1 514 380 lati 

Citas izmaiņas:1 514 380 lati 

1 513 195 lati– uzturēšanas izdevumu transferti mērķdotācijām pašvaldībām aktīvā  

nodarbinātības pasākuma „Neformālās izglītības ieguve” nodrošināšanai. 

 

1 185 lati – izdevumi precēm un pakalpojumiem aktīvā nodarbinātības pasākuma 

„Neformālās izglītības ieguve” nodrošināšanai. 


