
 

Nodarbinātības valsts aģentūra  

 

Paskaidrojums par valsts budžeta izdevumu izpildi 2018. gada 12 mēnešos 
 

I. Valsts pamatfunkciju īstenošana 
 

Programmas/apakšprogrammas kods 

04.00.00 

Programmas/apakšprogrammas nosaukums 

“Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai” 

  

1. Pārskata periodā paveiktais – pasākumi/aktivitātes (ieteicams 

līdz piecām vienībām), kas ir bijušas būtiskas ministrijas mērķu 

sasniegšanai un aptver būtisku daļu no kopējā pārskata periodā 

izlietotā finansējuma, uzsverot lietderību un ieguldījumu 

sabiedrības un nozares interesēs 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.1.1. apakšpunktam 

Apakšprogrammas ietvaros pārskata periodā izlietots finansējums 395 222 euro 

apmērā, kas ir 87,1% no pārskata periodā plānotā. Tā ietvaros pārskata periodā tika 

veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par 3004 personām (vidēji 

mēnesī), kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus.  

 

2. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts 

budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju 

vērtību sasniegšanu 
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.1.2. apakšpunktam 

 

Izmaiņas  

1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada 

atbilstošā pārskata perioda izpildi  
(norāda pasākumus/aktivitātes (ieteicams līdz piecām vienībām) un 

iemeslus, kas veicinājuši šīs izmaiņas) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.2.1. apakšpunktam 

Salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi, izdevumi ir pieauguši 

par 15 730 euro vai 4,15 %, kas skaidrojams ar atšķirīgu algotos pagaidu 

sabiedriskajos darbos iesaistīto personu skaitu salīdzināmajos pārskata periodos, par 

kurām tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. 
2. Kā minētās izmaiņas ietekmē gadskārtējā valsts budžeta 

paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību 

sasniegšanu 
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.2.2. apakšpunktam 

 

Neizpilde   

1. Kāds ir neapgūto asignējumu sadalījums pa izdevumu 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts 

budžeta likuma struktūrai un kādi ir to neizpildes iemesli 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.1. apakšpunktam 

 Apakšprogrammas ietvaros pārskata periodā neizlietotais finansējums sastāda 58 583 

euro kas ir 12,9 % no pārskata periodā plānotā.  
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2. Kādas ir plānotās darbības neapgūto asignējumu finansējuma 

izlietojumam 
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.2. apakšpunktam 

 

3. Kāds ir vērtējums par potenciāli slēdzamajiem asignējumiem 

gada beigās sadalījumā pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas 

kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai 
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.3. apakšpunktam 

 

4. Kā potenciāli slēdzamie asignējumi ietekmē gadskārtējā valsts 

budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju 

vērtību sasniegšanu 
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.4. apakšpunktam 

 

5. Kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā 

netika pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis 

nepietiekams 
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 12 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.5. apakšpunktam 

Prognoze par slēdzamo asignējumu summu tika sniegta Paskaidrojumā par valsts 

budžeta izdevumu izpildi 2018.gada 9 mēnešos. 

6. Ja nākamajā gadā potenciāli ir plānots pieprasīt finansējumu no 

74. budžeta resora programmas 01.00.00 "Apropriācijas 

rezerve", kādi ir finansējuma pieprasīšanas iemesli un apjoms 
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.6. apakšpunktam 

 

Papildu informācija  

Citi analītiskie skaidrojumi 

 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.4. apakšpunktam 

2018.gada 12 mēnešos iemaksas ir veiktas par personām, kas algotos pagaidu 

sabiedriskos darbus veica periodā no 2017.gada novembra līdz 2018.gada oktobrim. 
 

 

Programmas/apakšprogrammas kods 

04.02.00 

Programmas/apakšprogrammas nosaukums 

„Nodarbinātības speciālais budžets” 

Paveiktais  

1. Pārskata periodā paveiktais – pasākumi/aktivitātes (ieteicams 

līdz piecām vienībām), kas ir bijušas būtiskas ministrijas mērķu 

sasniegšanai un aptver būtisku daļu no kopējā pārskata periodā 

izlietotā finansējuma, uzsverot lietderību un ieguldījumu 

sabiedrības un nozares interesēs 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.1.1. apakšpunktam 

Apakšprogrammas ietvaros pārskata periodā izlietots finansējums 8 644 001 euro 

apmērā, kas ir 97,7 % no pārskata periodā plānotā. Apakšprogrammas ietvaros 

nodrošināta aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošana, kuros 2018.gada 12 mēnešos 
no jauna iesaistītas 18 951 personas (skaits atbilst personu dalībai pasākumos; tai 

skaitā pasākumos iesaistītas 17 353 unikālās personas). Nodarbinātības valsts aģentūra 

īstenoja šādus pasākumus: 
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- Pasākumi noteiktām personu grupām – no jauna iesaistīti divi bezdarbnieki 

(veicot darbinieku nomaiņas iepriekšējos periodos izveidotās valsts 

līdzfinansētajās darba vietās), pārejošās darbavietas no 2017.gada – 51 

(izlietoti 148 332 euro); 

- Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana – atbalstu no jauna 

saņēma 252 personas, pārejošās personas no 2017. gada – 39 (izlietoti 80 843 

euro);  
- Algoti pagaidu sabiedriskie darbi – iesaistītas 12 922 personas (izlietoti 5 268 

190 euro); 

- Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 213 personas 

uzsākušas pasākumu, pārejošās personas no 2017. gada – 118 (izlietoti 543 905 

euro); 

- Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību 

vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs – iesaistītas 5160 

personas (izlietoti 1 214 447 euro); 
- Neformālās izglītības ieguve (Valsts valodas apmācība) – uzsākuši 358 

bezdarbnieki (izlietoti 190 223 euro); 
- Atbalstu reģionālai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros 

saņēmušas 43 personas (izlietoti 4 114 euro); 
- Ergoterapeita pakalpojumu saņēmusi 1 persona. 

2. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts 

budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju 

vērtību sasniegšanu 
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.1.2. apakšpunktam 

  

Izmaiņas  

1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada 

atbilstošā pārskata perioda izpildi  
(norāda pasākumus/aktivitātes (ieteicams līdz piecām vienībām) un 

iemeslus, kas veicinājuši šīs izmaiņas) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.2.1. apakšpunktam 

Salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi, izdevumi 

samazinājušies par 118 334 euro vai 1,35%. 

 

2. Kā minētās izmaiņas ietekmē gadskārtējā valsts budžeta 

paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību 

sasniegšanu 
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.2.2. apakšpunktam 

 

Neizpilde   
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1. Kāds ir neapgūto asignējumu sadalījums pa izdevumu 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts 

budžeta likuma struktūrai un kādi ir to neizpildes iemesli 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.1. apakšpunktam 

Apakšprogrammas ietvaros pārskata periodā neizlietotais finansējums sastāda 207 

018 euro, kas ir 2,3 % no pārskata periodā plānotā. 

 

2. Kādas ir plānotās darbības neapgūto asignējumu finansējuma 

izlietojumam 
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem) 

 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.2. apakšpunktam 

 

3. Kāds ir vērtējums par potenciāli slēdzamajiem asignējumiem 

gada beigās sadalījumā pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas 

kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai 
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem) 

 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.3. apakšpunktam 

 

4. Kā potenciāli slēdzamie asignējumi ietekmē gadskārtējā valsts 

budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju 

vērtību sasniegšanu 
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem) 

 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.4. apakšpunktam 

 

1. Kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā 

netika pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis 

nepietiekams 
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 12 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.5. apakšpunktam 

2018.gada IV ceturksnī tika uzsākta dalībnieku iesaiste pasākumā “Valsts valodas 

apguve”, kā arī izveidotas papildu darba vietas pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie 

darbi”. Tomēr pasākuma dalībnieku kavējumu, darbnespējas un dalības pārtraukšanas 

pasākumā dēļ, kā arī samazinoties pasākuma mērķa grupai atbilstošu bezdarbnieku 

skaitam un pasākumu savstarpējās konkurences dēļ (Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 

un Motivācijas programmas ilgstošajiem bezdarbniekiem), veidojās izdevumu plāna 

neizpilde. 

 

2. Ja nākamajā gadā potenciāli ir plānots pieprasīt finansējumu no 

74. budžeta resora programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve", 

kādi ir finansējuma pieprasīšanas iemesli un apjoms 
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem) 

 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.6. apakšpunktam 

 

Papildu informācija  

Citi analītiskie skaidrojumi 

 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.4. apakšpunktam 
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Programmas/apakšprogrammas kods 

07.01.00 

Programmas/apakšprogrammas nosaukums 

“Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana” 

Paveiktais  

1. Pārskata periodā paveiktais – pasākumi/aktivitātes (ieteicams 

līdz piecām vienībām), kas ir bijušas būtiskas ministrijas mērķu 

sasniegšanai un aptver būtisku daļu no kopējā pārskata periodā 

izlietotā finansējuma, uzsverot lietderību un ieguldījumu 

sabiedrības un nozares interesēs 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 5.2.1.1. apakšpunktam 

Apakšprogrammas ietvaros pārskata periodā izlietots finansējums 6 409 755 euro jeb 

100 % no plānotā. 

Būtiskākie pasākumi un aktivitātes: 

Atbilstoši bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu 

vajadzībām, spējām un interesēm nodrošināta šīm personām operatīva un kvalitatīva 

palīdzība, lai veicinātu to konkurētspēju darba tirgū. Sasniegti šādi darbības rezultatīvie 

rādītāji: 

1) Klātienē apkalpotie Nodarbinātības valsts aģentūras klienti (skaits vidēji 

mēnesī) 59118 

Rādītājā iekļauta reģistrēto bezdarbnieku vizīte pie aģenta, 

konsultāciju, individuālo karjeras konsultāciju, profilēto dalībnieku 

skaits, kā arī sadarbība ar darba devējiem. Netiek iekļauta informācija 

par grupu karjeras konsultāciju dalībniekiem, informatīvo dienu 

dalībniekiem, attālināti apkalpotajiem klientiem 

2) Apkalpotie klienti uz vienu klientu apkalpošanā nodarbināto (skaits vidēji 

mēnesī) 121. 

Klientu apkalpošanā nodarbinātie darbinieki – nodarbinātības aģenti, 

nodarbinātības organizatori, karjeras konsultanti, koordinējošie 

eksperti, specializētais konsultants. 

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- 60,4 (%). 

4) Attālināti apkalpotie klienti (no gada sākuma) 63 007. 

Klienti, kas izmanto šādus Nodarbinātības valsts aģentūras 

nodrošinātos e-pakalpojumus: CV reģistrēšanu CV un vakanču 

portālā (15 575), apmācību monitoringa rīku (0), bezdarbnieka 

statusa reģistrēšanu BURVIS klientu portālā (4 273), darba tirgus 

īstermiņa prognozēšanas rīku (8 818), e-apmācību moduļus (22 916), 

darbinieku apstrādātās CVVP vakances, kuras reģistrējuši darba 

devēji (11 425). 
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2. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts 

budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju 

vērtību sasniegšanu (aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 

un 9 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.1.2. apakšpunktam 

 

Izmaiņas  

1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada 

atbilstošā pārskata perioda izpildi  
(norāda pasākumus/aktivitātes (ieteicams līdz piecām vienībām) un 

iemeslus, kas veicinājuši šīs izmaiņas) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.2.1. apakšpunktam 

Salīdzinot ar iepriekšējā gada pārskata periodu, izdevumi palielinājās par 36 934 euro 

vai 0.6 %. 

 

2. Kā minētās izmaiņas ietekmē gadskārtējā valsts budžeta 

paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību 

sasniegšanu (aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 

mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.2.2. apakšpunktam 

 

Neizpilde   

1. Kāds ir neapgūto asignējumu sadalījums pa izdevumu 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts 

budžeta likuma struktūrai un kādi ir to neizpildes iemesli 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.1. apakšpunktam 

Izdevumu izpilde pārskata periodā ir atbilstoša plānam. 

 

2. Kādas ir plānotās darbības neapgūto asignējumu finansējuma 

izlietojumam 
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.2. apakšpunktam 

 

3. Kāds ir vērtējums par potenciāli slēdzamajiem asignējumiem 

gada beigās sadalījumā pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas 

kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai 
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.3. apakšpunktam 

 

4. Kā potenciāli slēdzamie asignējumi ietekmē gadskārtējā valsts 

budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju 

vērtību sasniegšanu 
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.4. apakšpunktam 

 

5. Kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā 

netika pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis 

nepietiekams 
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 12 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.5. apakšpunktam 

Izdevumu neizpilde pārskata periodā nav radusies. 

 

6. Ja nākamajā gadā potenciāli ir plānots pieprasīt finansējumu no 

74. budžeta resora programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve", 

kādi ir finansējuma pieprasīšanas iemesli un apjoms 
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.6. apakšpunktam 
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Papildu informācija  

Citi analītiskie skaidrojumi 

 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.4. apakšpunktam 

  

Programmas/apakšprogrammas kods 

07.01.00 

Programmas/apakšprogrammas nosaukums 

““Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana” (Bēgļu 

integrēšanas pasākumu īstenošana)”: 
Paveiktais  

1. Pārskata periodā paveiktais – pasākumi/aktivitātes (ieteicams 

līdz piecām vienībām), kas ir bijušas būtiskas ministrijas mērķu 

sasniegšanai un aptver būtisku daļu no kopējā pārskata periodā 

izlietotā finansējuma, uzsverot lietderību un ieguldījumu 

sabiedrības un nozares interesēs 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.1.1. apakšpunktam 

Apakšprogrammas ietvaros pārskata periodā izlietots finansējums 72 689 euro, 49,4 % 

no plānotā. 

Būtiskākie pasākumi un aktivitātes: 

• NVA pirmreizēji reģistrēti 39 bezdarbnieki ar bēgļa vai alternatīvo statusu. 

Visām 39 personām ir sniegtas specializētā konsultanta konsultācijas, veikta 

profilēšana, piedāvāta latviešu valodas apmācība un atbalsts piemērota darba 

atrašanā. Ieinteresētajām personām tika organizētas tikšanās ar darba devējiem, 

darba intervijas, nepieciešamības gadījumā organizēta darba līgumu tulkošana, 

mutiska tulkošana līguma parakstīšanas laikā un pirmajā darba dienā;  
• 2018.gadā valsts valodas apmācības neformālās izglītības ietvaros pamata un 

vidēja līmeņa kursos uzsāka 20 bēgļa vai alternatīva statusa ieguvēji. Dalību 

skaits kopā 23. Trīs personas uzsāka divas programmas.  
• tika organizētas piecas lekcijas "Darba iespējas Latvijā" tigriņu, krievu un 

sorani, arābu valodās, kurās piedalījās 35 patvēruma meklētāji;  
• NVA specializētais konsultants reizi nedēļā pilnu darba dienu konsultēja 

patvēruma meklētājus, kuri atrodas PMIC “Mucenieki” par darba iespējām 

Latvijā. 2018. gadā konsultācijas tika sniegtas 124 reizes;  
• 2018.gada laikā darbā tika iekārtoti kopumā 27 bēgļi/alternatīvā statusa 

ieguvēji, vairākas no tām atkārtoti. No visiem 2018.gadā darbā iekārtotajiem 

uz  28.12.2018. darba attiecībās bija 22 personas.   

 Lai veicinātu personu ar bēgļa vai alternatīvo statusu sekmīgāku iekļaušanos darba 

tirgū, pēc Ministru kabineta 06.03.2018. noteikumu Nr.134 “Grozījumi Ministru 

kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo 
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nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu 

organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" 

stāšanās spēkā, tika pabeigts darbs pie atbalsta pasākuma „Latviešu valodas mentora 

pakalpojums nodarbinātajiem bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu” normatīvās 

bāzes un ieviešanas nosacījumu izveides un 18.05.2018. tika noslēgts pakalpojuma 

līgums Nr. NVA 2018/15/1.1.–9.4/10 starp NVA un SIA Skrivanek par valodas 

mentora pakalpojuma sniegšanu. 2018.gada jūlijā saņemti pirmie pieteikumi dalībai 

valsts valodas mentora pakalpojumā, augustā noslēgti līgumi ar pakalpojuma 

saņēmējiem par dalību pakalpojumā, septembrī uzsākta pakalpojuma sniegšana 

klientiem. No 7 pakalpojumu saņēmējiem, kuri uzsāka dalību projektā, pakalpojumu 

līdz beigām saņēma 5 personas. 2 personas dažādu iemeslu dēļ tika no mācībām 

atskaitītas. Pakalpojuma sniegšana notika līdz 2018.gada beigām. Pilotprojekta 

izvērtēšana notiks 2019.gada pirmajā ceturksnī. 

Apakšprogrammas ietvaros nodrošināts finansējums arī Sabiedrības integrācijas fonda 

īstenotajam pilotprojektam “Mājokļa nodrošināšana trim ģimenēm, kurām piešķirts 

bēgļu vai alternatīvais statuss”, nodrošinot izmaksu segšanu par īres un komunālajiem 

pakalpojumiem par mājokli, kā arī sniedzot informatīvo atbalstu, atbalstu īrējamā 

mājokļa atrašanā, komunikācijā ar iesaistītajām pusēm, tai skaitā ģimenes locekļa 

darba gaitu uzsākšanā (saziņa ar darba devēju, konsultēšana saistībā ar dokumentu 

saņemšanu vai iesniegšanu valsts un pašvaldību iestādēs, atbalsts intervijā ar darba 

devēju). 

2. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts 

budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju 

vērtību sasniegšanu 

(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.1.2. apakšpunktam 

 

Izmaiņas  

1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada 

atbilstošā pārskata perioda izpildi  
(norāda pasākumus/aktivitātes (ieteicams līdz piecām vienībām) un 

iemeslus, kas veicinājuši šīs izmaiņas) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.2.1. apakšpunktam 

Salīdzinot ar iepriekšējā gada pārskata periodu, izdevumi palielinājās 3 236 euro 

apmērā, vai 4,66 % apmērā. 

 

2. Kā minētās izmaiņas ietekmē gadskārtējā valsts budžeta 

paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību 

sasniegšanu (aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 

mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.2.2. apakšpunktam 

. 

Neizpilde   
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1. Kāds ir neapgūto asignējumu sadalījums pa izdevumu 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts 

budžeta likuma struktūrai un kādi ir to neizpildes iemesli 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.1. apakšpunktam 

Izdevumu neizpilde pārskata periodā sastāda 74 426 euro apmērā, kas ir 50,6 % no 

pārskata periodā plānotā t.sk., sadalījumā pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas 

kodiem: 

- atlīdzība (52 436  euro), saistībā ar to, ka izveidotas ir četras no plānotajām sešām 

amata vietām, no kurām divas ir vakantas. Saglabājoties mazskaitlīgai klientu 

(bēgļi un personas ar alternatīvo statusu) plūsmai, papildu specializēto 

konsultantu amata vietas netika veidotas; 

- preces un pakalpojumi (12 042 euro), ņemot vērā neizveidotās amatu vietas, 

veidojas neizpilde darba vietu uzturēšanas izdevumiem, informatīvo materiālu 

(inforgrafiku) izstrādes izmaksas bija mazākas, nekā plānots, jo NVA nebija 

jāapmaksā tulkošanas pakalpojumi; 

- subsīdijas un dotācijas (7 454 euro), jo jauno pakalpojumu – latviešu valodas 

mentors nodarbinātajiem bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu - izmantoja 

mazāk personu, nekā sākotnēji plānots; 

- uzturēšanas izdevumu transferti (2 494 euro), jo Sabiedrības integrācijas fonds 

plānotajā apmērā neizmantoja tam piešķirto finansējumu pilotprojekta īstenošanai 

mājokļa nodrošināšanai ģimenēm, kurām piešķirts bēgļu vai alternatīvais statuss. 
2. Kādas ir plānotās darbības neapgūto asignējumu finansējuma 

izlietojumam 
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.2. apakšpunktam 

 

3. Kāds ir vērtējums par potenciāli slēdzamajiem asignējumiem 

gada beigās sadalījumā pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas 

kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai 
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.3. apakšpunktam 

 

4. Kā potenciāli slēdzamie asignējumi ietekmē gadskārtējā valsts 

budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju 

vērtību sasniegšanu 
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.4. apakšpunktam 

 

5. Kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā 

netika pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis 

nepietiekams 
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 12 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.5. apakšpunktam 

Ņemot vērā to, ka ar Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojumu Nr.759 

„Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai 

un uzņemšanai Latvijā” ir piešķirts finansējums konkrētam mērķim - lai nodrošinātu 

personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanu un uzņemšanu 

Latvijā, citu mērķu novirzīšanai finansējuma pārdale netika ierosināta, taču līdzekļu 

efektīvākai apgūšanai projekta ietvaros tika veiktas šādas pārdales:  
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1) valsts budžeta izpildes procesā veikto valsts pamatbudžeta savstarpējo transfertu 

izmantošanai 9 300 euro apmērā no Labklājības ministrijas budžeta 

apakšprogrammas 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras darbības 

nodrošināšana”, tās ietvaros veicot pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām, uz Sabiedrības integrācijas fonda budžeta programmu 

01.00.00 “Sabiedrības integrācijas fonda vadība”, lai īstenotu pilotprojektu mājokļa 

nodrošināšanai trim ģimenēm, kurām piešķirts bēgļu vai alternatīvais statuss, 

atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 27.februāra sēdes protokola Nr.13 53.§ 

3.punktam (12.03.2018. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.94 “Par papildu 

apropriāciju”); 

2) pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot 

izdevumus atlīdzībai 14 908 euro apmērā un palielinot izdevumus subsīdijām un 

dotācijām 14 908 euro apmērā, lai nodrošinātu jauna pakalpojuma – latviešu 

valodas mentors nodarbinātajiem bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu 

sniegšanu (24.05.2018. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.178 “Par budžeta 

apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu 

kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”). 

6. Ja nākamajā gadā potenciāli ir plānots pieprasīt finansējumu no 

74. budžeta resora programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve", 

kādi ir finansējuma pieprasīšanas iemesli un apjoms 
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.6. apakšpunktam 

 

Papildu informācija  

Citi analītiskie skaidrojumi 

 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.4. apakšpunktam 

  

Programmas/apakšprogrammas kods 

97.02.00. 

Programmas/apakšprogrammas nosaukums 

“Nozares centralizēto funkciju izpilde” 

Paveiktais  

1. Pārskata periodā paveiktais – pasākumi/aktivitātes (ieteicams līdz 

piecām vienībām), kas ir bijušas būtiskas ministrijas mērķu 

sasniegšanai un aptver būtisku daļu no kopējā pārskata periodā 

izlietotā finansējuma, uzsverot lietderību un ieguldījumu 

sabiedrības un nozares interesēs 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.1.1. apakšpunktam 

Apakšprogrammas ietvaros pārskata periodā izlietots finansējums 89 670 euro apmērā, 

kas ir 100% no pārskata periodā plānotā.  

 



11 

2. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts 

budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju 

vērtību sasniegšanu 

(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.1.2. apakšpunktam 

 

Izmaiņas  

3. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā 

pārskata perioda izpildi  
(norāda pasākumus/aktivitātes (ieteicams līdz piecām vienībām) un 

iemeslus, kas veicinājuši šīs izmaiņas) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.2.1. apakšpunktam 

Izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar iepriekšējā gada pārskata periodu, 

izdevumu samazinājums 7 291 euro apmērā, vai 7,5 % apmērā. 

 

4. Kā minētās izmaiņas ietekmē gadskārtējā valsts budžeta 

paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību 

sasniegšanu (aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 

mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.2.2. apakšpunktam 

 

Neizpilde  

5. Kāds ir neapgūto asignējumu sadalījums pa izdevumu 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts 

budžeta likuma struktūrai un kādi ir to neizpildes iemesli 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.1. apakšpunktam 

Izdevumu izpilde pārskata periodā atbilst plānam. 

 

6. Kādas ir plānotās darbības neapgūto asignējumu finansējuma 

izlietojumam 

 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.2. apakšpunktam 

 

7. Kāds ir vērtējums par potenciāli slēdzamajiem asignējumiem 

gada beigās sadalījumā pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas 

kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai 

(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.2. apakšpunktam 

 

8. Kā potenciāli slēdzamie asignējumi ietekmē gadskārtējā valsts 

budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju 

vērtību sasniegšanu 

(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.4. apakšpunktam 

 

9. Kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā 

netika pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis 

nepietiekams 

(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 12 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.5. apakšpunktam 

Izdevumu neizpilde pārskata periodā nav radusies. 
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10. Ja nākamajā gadā potenciāli ir plānots pieprasīt finansējumu no 

74. budžeta resora programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve", 

kādi ir finansējuma pieprasīšanas iemesli un apjoms 

(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.6. apakšpunktam 

 

Papildu informācija  

Citi analītiskie skaidrojumi 

 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.4. apakšpunktam 

  

Programmas/apakšprogrammas kods 

99.00.00. 

Programmas/apakšprogrammas nosaukums 

“Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”  
Paveiktais  

1. Pārskata periodā paveiktais – pasākumi/aktivitātes (ieteicams 

līdz piecām vienībām), kas ir bijušas būtiskas ministrijas 

mērķu sasniegšanai un aptver būtisku daļu no kopējā 

pārskata periodā izlietotā finansējuma, uzsverot lietderību 

un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēs 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.1.1. apakšpunktam 

Apakšprogrammas ietvaros pārskata periodā izlietots finansējums 76 758 euro apmērā, 

kas ir 100% no pārskata periodā plānotā.  

1. Lai kompensētu izdevumus par tiesas sprieduma izpildi, kas radušies saistībā 

ar atbilstoši Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas 

likumam nodrošināto zaudējumu atlīdzināšanu, kuri nodarīti ar valsts 

pārvaldes iestādes prettiesisku administratīvo aktu vai prettiesisku faktisko 

rīcību, Nodarbinātības valsts aģentūrai tika piešķirti papildus līdzekļi: 

a) Saskaņā ar Finanšu ministrijas 2018.gada 9.aprīļa rīkojumu Nr.127 “Par 

līdzekļu piešķiršanu”, finansējums 14 847 euro apmērā; 

b) Saskaņā ar Finanšu ministrijas 2018.gada 2.novembra rīkojumu Nr.405 

“Par līdzekļu piešķiršanu”, finansējums 26 233 euro apmērā . 

2. Lai Nodarbinātības valsts aģentūra segtu izdevumus, kas saistīti ar 

Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas pilnveidi 

un datu nodošanu veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzei saskaņā 

ar Finanšu ministrijas 2018.gada 23.novembra rīkojumu Nr.432 “Par līdzekļu 

piešķiršanu”, tika piešķirts finansējums  7 260 euro apmērā. 

3. Lai saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas 

likumu un tiesu spriedumiem Nodarbinātības valsts aģentūra nodrošinātu 

mantisko zaudējumu atlīdzināšanu juridiskai personai, pamatojoties uz 

Finanšu ministrijas 2018.gada 27.novembra rīkojumu Nr.440 “Par līdzekļu 

piešķiršanu”, tika piešķirts papildus finansējums 28 419 euro apmērā . 
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2. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts 

budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo 

rādītāju vērtību sasniegšanu 

(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.1.2. apakšpunktam 

 

Izmaiņas  

3. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada 

atbilstošā pārskata perioda izpildi  
(norāda pasākumus/aktivitātes (ieteicams līdz piecām vienībām) 

un iemeslus, kas veicinājuši šīs izmaiņas) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.2.1. apakšpunktam 

Izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar iepriekšējā gada pārskata periodu, 

izdevumu palielinājums 76 758 euro apmērā vai 100 % apmērā. 

1. Lai kompensētu izdevumus par tiesas sprieduma izpildi, kas radušies 

saistībā ar atbilstoši Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu 

atlīdzināšanas likumam nodrošināto zaudējumu atlīdzināšanu, kuri 

nodarīti ar valsts pārvaldes iestādes prettiesisku administratīvo aktu vai 

prettiesisku faktisko rīcību, Nodarbinātības valsts aģentūrai tika piešķirti 

papildus līdzekļi: 

a) Saskaņā ar Finanšu ministrijas 2018.gada 9.aprīļa rīkojumu Nr.127 

“Par līdzekļu piešķiršanu”, finansējums 14 847 euro apmērā; 

b) Saskaņā ar Finanšu ministrijas 2018.gada 2.novembra rīkojumu 

Nr.405 “Par līdzekļu piešķiršanu”, finansējums 26 233 euro apmērā . 

2. Lai Nodarbinātības valsts aģentūra segtu izdevumus, kas saistīti ar 

Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas 

pilnveidi un datu nodošanu veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju 

datubāzei saskaņā ar Finanšu ministrijas 2018.gada 23.novembra rīkojumu 

Nr.432 “Par līdzekļu piešķiršanu”, tika piešķirts finansējums  7 260 euro 

apmērā. 

3. Lai saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas 

likumu un tiesu spriedumiem Nodarbinātības valsts aģentūra nodrošinātu 

mantisko zaudējumu atlīdzināšanu juridiskai personai, pamatojoties uz 

Finanšu ministrijas 2018.gada 27.novembra rīkojumu Nr.440 “Par 

līdzekļu piešķiršanu”, tika piešķirts papildus finansējums 28 419 euro 

apmērā . 

 

4. Kā minētās izmaiņas ietekmē gadskārtējā valsts budžeta 

paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību 

sasniegšanu (aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 

9 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.2.2. apakšpunktam 
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Neizpilde   

5. Kāds ir neapgūto asignējumu sadalījums pa izdevumu 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā 

valsts budžeta likuma struktūrai un kādi ir to neizpildes 

iemesli 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.1. apakšpunktam 

Izdevumu neizpilde pārskata periodā nav radusies. 

 

6. Kādas ir plānotās darbības neapgūto asignējumu 

finansējuma izlietojumam 
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.2. apakšpunktam 

 

7. Kāds ir vērtējums par potenciāli slēdzamajiem 

asignējumiem gada beigās sadalījumā pa izdevumu 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā 

valsts budžeta likuma struktūrai 
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.3. apakšpunktam 

 

8. Kā potenciāli slēdzamie asignējumi ietekmē gadskārtējā 

valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo 

rādītāju vērtību sasniegšanu 
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.4. apakšpunktam 

 

9. Kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes 

laikā netika pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir 

bijis nepietiekams 
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 12 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.5. apakšpunktam 

Izdevumu neizpilde pārskata periodā nav radusies. 

 

10. Ja nākamajā gadā potenciāli ir plānots pieprasīt finansējumu 

no 74. budžeta resora programmas 01.00.00 "Apropriācijas 

rezerve", kādi ir finansējuma pieprasīšanas iemesli un 

apjoms 
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.6. apakšpunktam 

 

Papildu informācija  

Citi analītiskie skaidrojumi 

 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.4. apakšpunktam 
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II. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un 

 finansēto projektu un pasākumu īstenošana 

Programmas/apakšprogrammas kods 

62.07.00 

Programmas/apakšprogrammas nosaukums 

„ Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti 

labklājības nozarē (2014.-2020.)” 

Paveiktais  

1. Pārskata periodā paveiktais – specifiskā atbalsta mērķi/pasākumi/projekti 

(izvēlas apakšprogrammai atbilstošāko) (ieteicams līdz piecām 

vienībām), kas visuzskatāmāk sniedz informāciju par finansējuma 

izlietojumu, un apraksts par pārskata periodā tajos paveiktām 

darbībām/sasniegumiem (ieteicams līdz piecām vienībām katrā), 

aptverot būtisku daļu no kopējā pārskata periodā izlietotā finansējuma 

un uzsverot lietderību un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēs 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.1. apakšpunktam 

Apakšprogrammas ietvaros Nodarbinātības valsts aģentūra īsteno projektu Nr. 

2.2.1.1/17/I/032 „Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas 

un monitoringa sistēmas izveide”. Projekta mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem, 

saimnieciskās darbības veicējiem ērtus, mūsdienu prasībām atbilstošus un 

funkcionāli pilnvērtīgus publiskos pakalpojumus, reizē uzlabojot Nodarbinātības 

valsts aģentūras darbības efektivitāti, izmantojot informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju sniegtās iespējas. 

Projekta īstenošanas laikā tiks pilnveidota NVA informācijas sistēma BURVIS un 

nodrošināta sasaiste ar resursu vadības sistēmu Horizon, kas būtiski uzlabos 

sistēmu funkcionalitāti, padarot tās ērtākas lietotājam, kā arī iespēju tās efektīvāk 

izmantot. 

Pārskata periodā noslēgts līgums par kvalitātes kontroles un atbalsta 

pakalpojumiem, biznesa prasību specifikācijas un iepirkuma tehniskās 

specifikācijas izstrādi par kopējo summu 254 770 euro (uz projektu attiecinot 

198 930 euro). Veikta NVA biznesa procesu analīze, tajā skaitā organizētas 

interviju darba grupas ar NVA darbiniekiem un klientiem (bezdarbniekiem un 

darba devējiem), sagatavoti priekšlikumi procesu uzlabojumiem. Izstrādāta 

tehniskā specifikācija informācijas sistēmas izstrādes iepirkuma organizēšanai.  

 

Neizpilde  

1. Kāds ir neapgūto asignējumu sadalījums pa izdevumu ekonomiskās 

klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma 

struktūrai  
(sniedz īsu neizpildes aprakstu par specifiskā atbalsta 

mērķiem/pasākumiem/projektiem, kuru dēļ iestājās neizpilde) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.1. apakšpunktam 

Izdevumu neizpilde pārskata periodā sastāda 5 342 euro, kas ir 4,6 % no pārskata 

periodā plānotā.   

2. Kādas ir plānotās darbības neapgūto asignējumu finansējuma 

izlietojumam 
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.2. apakšpunktam 
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3. Kāds ir vērtējums par potenciāli slēdzamajiem asignējumiem gada beigās 

sadalījumā pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši 

gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai  
(sniedz īsu aprakstu par specifiskā atbalsta mērķiem/pasākumiem/projektiem, 

kuru dēļ tiek prognozēti slēdzamie asignējumi) 

(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.3. apakšpunktam 

 

4. Kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā netika 

pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis nepietiekams 
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 12 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.4. apakšpunktam 

Finanšu ietaupījums ir izveidojies pēc Ministru kabineta noteikumu Nr.421 

39.punktā noteiktā termiņa pārdales pieprasījumu iesniegšanai. 

Papildu informācija  

Citi analītiskie skaidrojumi 

 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.3. apakšpunktam 

 

 

Programmas/apakšprogrammas kods 

63.07.00 

Programmas/apakšprogrammas nosaukums 

„ Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē 

(2014.-2020.)” 

Paveiktais  

2. Pārskata periodā paveiktais – specifiskā atbalsta mērķi/pasākumi/projekti 

(izvēlas apakšprogrammai atbilstošāko) (ieteicams līdz piecām 

vienībām), kas visuzskatāmāk sniedz informāciju par finansējuma 

izlietojumu, un apraksts par pārskata periodā tajos paveiktām 

darbībām/sasniegumiem (ieteicams līdz piecām vienībām katrā), 

aptverot būtisku daļu no kopējā pārskata periodā izlietotā finansējuma 

un uzsverot lietderību un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēs 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.1. apakšpunktam 

Apakšprogrammas ietvaros Nodarbinātības valsts aģentūra īsteno šādus projektus: 

1) 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa ”Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju 

un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” projektu „Atbalsts 

bezdarbnieku izglītībai” (Nr.7.1.1.0/15/I/001),  

2) 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Izveidot darba tirgus apsteidzošo 

pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības 

barometru” projektu „EURES tīkla darbība Latvijā” (Nr. 

7.1.2.1/15/I/001), 

3) 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot Darba tirgus apsteidzošo 

pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības 

barometru" projektu „Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” 

(Nr.7.1.2.2./16/I/001), 

4) 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai 

apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi 

Jauniešu garantijas ietvaros” projektu “Jauniešu garantijas” 

(Nr.7.2.1.1/15/I/001), 
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5) 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Paildzināt gados vecāku nodarbināto 

darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību” projektu “Atbalsts ilgākam 

darba mūžam” (Nr.7.3.2.0/16/I/001), 

6) 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu 

bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” projektu „Subsidētās darbavietas 

bezdarbniekiem” (Nr. 9.1.1.1/15/I/001), 

7) 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu 

bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” projektu „Atbalsts ilgstošajiem 

bezdarbniekiem” (Nr. 9.1.1.2/15/I/001). 

 

Izdevumu izpilde kopā 2018.gada 12 mēnešos 32 228 850 euro apmērā jeb 

98,28% no pārskata periodā plānotā.  

Informācija par finansējuma izlietojumu un sasniegtajiem rādītājiem tiek sniegta 

par projektiem “Jauniešu garantijas”, “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”, “Atbalsts 

ilgstošajiem bezdarbniekiem”: 

1. Projektā “Jauniešu garantijas” pārskata periodā iesaistīti un atbalstu 

saņēma 7893 jaunieši bezdarbnieki (unikālo personu skaits). Izlietots 

finansējums 6 088 120.38 euro, 96.54% no plānotā. 

Dalību skaits pasākumos– 13403, no tām: 

• Neformālā izglītība (2312 jaunieši, t.sk. 221 apguva valsts valodu), 

• Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija vai kvalifikācijas 

paaugstināšana- 834 jaunieši, 

• Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā- 411 

jaunieši, 

• 924 jauniešiem sniegts atbalsts reģionālajai mobilitātei, 

• Subsidētās darba vietas jauniešiem – 169 dalībnieki, 

• Pirmā darba pieredze jaunietim – 22 dalībnieki, 

• Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi – 8605 dalībnieki, 

• Pakalpojumi jauniešiem – invalīdiem (ergoterapeita, surdotulka 

pakalpojumi) – 15 dalībnieki 

 

2. Projektā “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pārskata periodā iesaistīti 

un atbalstu saņēma 47154 bezdarbnieki un darba meklētāji (unikālo 
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personu skaits). Izlietots finansējums 13 563 566.08 euro, 99.95% no 

plānotā. 

Dalību skaits pasākumos (izņemot info dienas) – 43504, no tām: 

• Neformālā izglītība- 11549 bezdarbnieki un darba meklētāji, t.sk. 1745 

apguva valsts valodu, 

• Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija vai kvalifikācijas 

paaugstināšana- 3435 bezdarbnieki, 

• Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (bez info dienām)- 25012 

bezdarbnieki un darba meklētāji, 

• 3059 bezdarbniekiem sniegts atbalsts reģionālajai mobilitātei, 

• Praktiskajā apmācībā pie darba devēja piedalījās 426 bezdarbnieki. 

 

3. Projektā “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” pārskata periodā 

iesaistīti un atbalstu saņēma 17247 bezdarbnieki (unikālo personu skaits). 

Izlietots finansējums 6 014 838.66 euro, 97.26% no plānotā. 

Dalību skaits pasākumos – 82224, no tām: 

• 268 bezdarbnieki iesaistījās “Minesotas 12 soļu programmā”; 

• 28245 bezdarbniekiem sniegtas karjeras konsultācijas; 

• 828 iesaistīti veselības pārbaudēs; 

• 23165 bezdarbniekiem sniegtas psihologu un psihoterapeitu 

konsultācijas; 

• 100 bezdarbnieki iesaistījās Emocionālā stresa terapijā (kodēšana); 

• 28016 Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora 

pakalpojumi 

• 297 saņēma narkologa atzinumu; 

• 268 bezdarbniekiem tika veikta profesionālās piemērotības 

noteikšana; 

• 1037 bezdarbniekiem tika sniegti transporta pakalpojumi. 

 

Neizpilde  

5. Kāds ir neapgūto asignējumu sadalījums pa izdevumu ekonomiskās 

klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma 

struktūrai  
(sniedz īsu neizpildes aprakstu par specifiskā atbalsta 

mērķiem/pasākumiem/projektiem, kuru dēļ iestājās neizpilde) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.1. apakšpunktam 

                                   

Izdevumu neizpilde pārskata periodā sastāda 567 924 euro, kas ir 1,7 % no 

pārskata periodā plānotā.   
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6. Kādas ir plānotās darbības neapgūto asignējumu finansējuma 

izlietojumam 
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.2. apakšpunktam 

 

7. Kāds ir vērtējums par potenciāli slēdzamajiem asignējumiem gada beigās 

sadalījumā pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši 

gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai  
(sniedz īsu aprakstu par specifiskā atbalsta mērķiem/pasākumiem/projektiem, 

kuru dēļ tiek prognozēti slēdzamie asignējumi) 

(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.3. apakšpunktam 

 

8. Kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā netika 

pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis nepietiekams 
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 12 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.4. apakšpunktam 

Finanšu ietaupījums ir izveidojies pēc Ministru kabineta noteikumu Nr.421 

39.punktā noteiktā termiņa pārdales pieprasījumu iesniegšanai. 

Papildu informācija  

Citi analītiskie skaidrojumi 

 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.3. apakšpunktam 

 

 

Programmas/apakšprogrammas kods 

69.06.00 

Programmas/apakšprogrammas nosaukums 

„Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības 

programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)” 

Paveiktais  

3. Pārskata periodā paveiktais – specifiskā atbalsta mērķi/pasākumi/projekti 

(izvēlas apakšprogrammai atbilstošāko) (ieteicams līdz piecām 

vienībām), kas visuzskatāmāk sniedz informāciju par finansējuma 

izlietojumu, un apraksts par pārskata periodā tajos paveiktām 

darbībām/sasniegumiem (ieteicams līdz piecām vienībām katrā), 

aptverot būtisku daļu no kopējā pārskata periodā izlietotā finansējuma 

un uzsverot lietderību un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēs 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.1. apakšpunktam 

Apakšprogrammas ietvaros Nodarbinātības valsts aģentūra, sadarbībā ar Igaunijas 

Bezdarba apdrošināšanas fondu, Valkas novada pašvaldību un Valgas pilsētas 

domi, īsteno projektu “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības 

veicināšana”. Projekta mērķis ir paaugstināt pārrobežu reģionu darba meklētāju 

un darba devēju pārliecību atrast piemērotu darbu un darbiniekus. Izdevumu 

izpilde valsts dotācijai pārskata periodā ir   36 985 euro jeb 100% no pārskata 

periodā plānotā.  

Pārskata periodā organizēti informatīvie pasākumi darba devējiem un darba 

meklētājiem: trīs Informatīvās dienas (14.02.2018, 18.10.2018 un 31.10.2018.), 

četri “Uzņēmēju brokastis” (28.03.2018, 20.06.2018., 02.04.2018. un 

19.12.2018.), divi Vakanču gadatirgi (19.04.2018. un 20.09.2018.), laikraksta 

“Darbs Valgā – Valkā” četru numuru izdošana martā, jūnijā, septembrī un 

decembrī; divi pasākumi “Sporta diena” (12.05.2018. un 01.12.2018), trīs 
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Semināri (14.06.2018., 20.09.2018, 11.12.2018.). Paralēli norisinās pētījuma 

veikšana (informācijas ievākšana, fokusgrupu intervijas, tulkošana) par 

uzņēmējdarbības vidi Valkas - Valgas reģionā. 

Neizpilde  

9. Kāds ir neapgūto asignējumu sadalījums pa izdevumu ekonomiskās 

klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma 

struktūrai  
(sniedz īsu neizpildes aprakstu par specifiskā atbalsta 

mērķiem/pasākumiem/projektiem, kuru dēļ iestājās neizpilde) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.1. apakšpunktam 

Izdevumu neizpilde ārvalstu finansējumam pārskata periodā ir 80 715 euro jeb 

52,9% un to pamato plānoto ieņēmumu neizpilde, ņemot vērā, ka pārskata periodā 

nebija saņemta atmaksa par apstiprināto projekta atskaiti par projekta 3.periodu  

Faktiskais konta atlikums ir 0. 

10. Kādas ir plānotās darbības neapgūto asignējumu finansējuma 

izlietojumam 
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.2. apakšpunktam 

 

11. Kāds ir vērtējums par potenciāli slēdzamajiem asignējumiem gada beigās 

sadalījumā pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši 

gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai  
(sniedz īsu aprakstu par specifiskā atbalsta mērķiem/pasākumiem/projektiem, 

kuru dēļ tiek prognozēti slēdzamie asignējumi) 

(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.3. apakšpunktam 

. 

12. Kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā netika 

pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis nepietiekams 
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 12 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.4. apakšpunktam 

Izdevumu neizpilde ir izveidojusies ieņēmumu neizpildes dēļ, jo plānotajā termiņā 

netika saņemta atmaksa par apstiprināto projekta īstenošanas 3.perioda atskaiti. 

Papildu informācija  

Citi analītiskie skaidrojumi 

 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.3. apakšpunktam 

 

Programmas/apakšprogrammas kods 

69.21.00 

Programmas/apakšprogrammas nosaukums 

„ Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa "Eiropas teritoriālā 

sadarbība" finansējumu (2014-2020)” 

Paveiktais  

4. Pārskata periodā paveiktais – specifiskā atbalsta mērķi/pasākumi/projekti 

(izvēlas apakšprogrammai atbilstošāko) (ieteicams līdz piecām 

vienībām), kas visuzskatāmāk sniedz informāciju par finansējuma 

izlietojumu, un apraksts par pārskata periodā tajos paveiktām 

darbībām/sasniegumiem (ieteicams līdz piecām vienībām katrā), 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.1. apakšpunktam 

Apakšprogrammas ietvaros Nodarbinātības valsts aģentūra plānoja atmaksas 

valsts pamatbudžetā, īstenojot projektu “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un 

nodarbinātības veicināšana”. Izdevumu izpilde pārskata periodā ir 10 145 euro 

jeb 16.9% no pārskata periodā plānotā.  
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aptverot būtisku daļu no kopējā pārskata periodā izlietotā finansējuma 

un uzsverot lietderību un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēs 

 

Neizpilde  

13. Kāds ir neapgūto asignējumu sadalījums pa izdevumu ekonomiskās 

klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma 

struktūrai  
(sniedz īsu neizpildes aprakstu par specifiskā atbalsta 

mērķiem/pasākumiem/projektiem, kuru dēļ iestājās neizpilde) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.1. apakšpunktam 

Izdevumu neizpilde pārskata periodā ir 49 850 euro jeb 83,1%, un tā izriet no 

ieņēmumu plāna neizpildes, ņemot vērā, ka plānotajā termiņā nav saņemti 

atmaksātie naudas līdzekļi par projekta īstenošanas 3.periodu. 

14. Kādas ir plānotās darbības neapgūto asignējumu finansējuma 

izlietojumam 
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.2. apakšpunktam 

 

 

15. Kāds ir vērtējums par potenciāli slēdzamajiem asignējumiem gada beigās 

sadalījumā pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši 

gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai  
(sniedz īsu aprakstu par specifiskā atbalsta mērķiem/pasākumiem/projektiem, 

kuru dēļ tiek prognozēti slēdzamie asignējumi) 

(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.3. apakšpunktam 

 

16. Kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā netika 

pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis nepietiekams 
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 12 mēnešiem) 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.4. apakšpunktam 

Izdevumu neizpilde ir izveidojusies ieņēmumu neizpildes dēļ, jo plānotajā termiņā 

netika saņemta atmaksa par apstiprināto projekta īstenošanas 3.perioda atskaiti. 

Papildu informācija  

Citi analītiskie skaidrojumi 

 

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.3. apakšpunktam 

 

 


