
     

 

Eiropas Sociālā fonda projekts „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001)  

Pasākumi noteiktām personu grupām 
                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

                         

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

Kādi bezdarbnieki tiek nodarbināti? 
 

 Bezdarbnieki ar invaliditāti  

 Bezdarbnieki vecumā virs 55 gadiem 

 Ilgstošie bezdarbnieki, kuri bijuši bez darba 
vismaz 12 mēnešus 

 Bezdarbnieki ar bēgļa vai alternatīvās personas 
statusu 

  

 

Ko darba devējs iegūst? 
 

Darba devējs iegūst vajadzīgo darbinieku un NVA 
līdzfinansējumu. 

Izveidojot subsidēto darba vietu NVA reģistrētam 
bezdarbniekam, darba devēji saņem dotāciju 
nodarbināto bezdarbnieku un darba vadītāju 
atalgojumam, kā arī noteiktos gadījumos dotāciju 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām no bezdarbnieka darba algas dotācijas 
daļas.  

Ja subsidētā darba vieta izveidota 
bezdarbniekam ar invaliditāti, darba devējs saņem 
vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai 
bezdarbniekam ar invaliditāti. 

 
 

 

NVA filiālē Aktīvo nodarbinātības un atbalsta pasākumu īstenotāju izvēles komisija izskata darba devēju iesniegtos 
pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam subsidētās darba vietas izveidi pasākuma ietvaros. 
 

NVA filiāle rakstveidā informē darba devēju par pieņemto lēmumu un, ja lēmums ir pozitīvs, viena mēneša laikā aicina 
slēgt līgumu par subsidētās darba vietas izveidi. 

Kas var pieteikties? 
 Komersanti 
 Pašnodarbinātas personas  
 Biedrības vai nodibinājumi  
 Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās 

sabiedrības 

Kas nevar pieteikties? 

 Ārstniecības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa 

pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50% 

 Izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības 

programmu īstenošana 

 Politiskās partijas 

Kā darba devējam pieteikties? 
1. solis  
Jāaizpilda pieteikuma forma kas atrodama NVA mājaslapas 
sadaļā „Darba devējiem”→ „Pasākumi noteiktām personu 
grupām un jāpievieno prasītā informācija. 
 
2.solis  
Aizpildītais pieteikums, pieteikumu iesniegšanas laika 
periodā jāiesniedz klātienē vai jānosūta pa pastu NVA 
filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot 
subsidēto darba vietu. Ja pieteikums ir parakstīts ar drošu 
elektronisko parakstu, tas elektroniski jānosūta uz NVA 
filiāles e-pasta adresi. 

 

 

Pasākuma īstenošanas laikā katram 
nodarbinātajam bezdarbniekam darba devējs 
vienu līdz divus mēnešus nodrošina kvalificētu 
darba vadītāju, kas palīdz bezdarbniekam 
apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes 
un iemaņas. 
 

  

 

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=53&txt=4013&mode=content&method=edit&from=0
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=53&txt=4013&mode=content&method=edit&from=0
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Pasākumi noteiktām personu grupām mērķis ir bezdarbnieku nodarbināšana subsidētajās darba vietās, lai 
palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, pilnveidot darba prasmes un iemaņas, veicinot bezdarbnieku 
konkurētspēju un iekārtošanos pastāvīgā darbā.  

 

Pasākumi noteiktām personu grupām 
 

Mērķgrupa 
Nodarbināšanas 

ilgums 
Finansiālā atbalsta 

nodrošinājums 

 
• Persona, kura bijusi bez darba 
vismaz 12 mēnešus un šajā, 
periodā nav bijusi uzskatāma par 
darba ņēmēju vai pašnodarbināto 
atbilstoši likumam "Par valsts 
sociālo apdrošināšanu" ilgāk par 
diviem mēnešiem bez pārtraukuma 
 
• Persona, kura ir vēcāka par 55 
gadiem 
 
• Persona, kura ieguvusi bēgļa vai 
alternatīvās personas statusu 

12 mēneši 

•Dotācija bezdarbnieka darba algai 50% apmērā no  
bezdarbnieka ikmēneša darba algas, nepārsniedzot valstī 
noteiktās minimālās darba algas apmēru 
 
• Dotācija darba vadītāja atlīdzībai 50% apmērā no valstī 
noteiktās minimālās mēneša darba algas 
 
• Dotācija VSAOI no bezdarbnieka ar invaliditāti algas 
dotācijas; 
 
 

• Persona ar invaliditāti 24 mēneši 

 
•Darba algas dotāciju, kura nav lielāka par pusotru valstī 
noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru vai ir valstī 
noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, ja 
bezdarbniekus plānots nodarbināt mazkvalificētos darbos 
(vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora 
devītajai pamatgrupai) 
 
•Dotāciju darba vadītāju atlīdzībai 50% apmērā no valstī 
noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra 
 
•Dotācija VSAOI no bezdarbnieka ar invaliditāti algas dotācijas 
 
•Vienreizēju dotāciju normatīvajos aktos par obligātajām 
veselības pārbaudēm noteikto veselības pārbaužu izmaksām 
 
•Vienreizēju dotāciju iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī 
tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksām, lai 
pielāgotu darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti. Dotācijas 
apmērs ne vairāk kā 711 eiro vienas darba vietas pielāgošanai 
 

 

Papildu informācija - NVA mājaslapā (www.nva.gov.lv) vai NVA filiālēs 
  

NVA bezmaksas informatīvais tālrunis 80200206 


