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NVA Budžeta programmu/apakšprogrammu mērķi
Programma 04.00.00 „Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai”
Mērķis: nodrošināt valsts atbalstu noteiktam personu lokam atsevišķās dzīves situācijās – iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai par
personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus.

Apakšprogramma 07.01.00 „Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana”
Mērķis: īstenot bezdarba mazināšanas un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta politiku, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus.

Apakšprogramma 62.07.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)”
Mērķis: nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanu labklājības nozarē. NVA īstenotā projekta “Darbaspēka
piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide” Nr. 2.2.1.1/17/I/032 mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem, saimnieciskās
darbības veicējiem ērtus, mūsdienu prasībām atbilstošus un funkcionāli pilnvērtīgus publiskos pakalpojumus, uzlabot Nodarbinātības valsts
aģentūras darbības efektivitāti, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas, un radīt priekšnosacījumus Nodarbinātības
valsts aģentūras rīcībā esošās informācijas izmantošanai gan citu publiskā sektora iestāžu darbībā, gan uzņēmējiem un iedzīvotājiem.

Apakšprogramma 63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)”
Mērķis: sniegt un uzlabot labklājības nozares pakalpojumus nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes un sociālās iekļautības jomās,
piesaistot ESF līdzekļus.

Apakšprogramma 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”
Mērķis: nodrošināt nozares centralizēto IKT pārvaldības, grāmatvedības, personālvadības un iekšējā audita funkciju, kā arī minimālās
sociālās garantijas nozares institūcijās strādājošajiem.

Valsts speciālā budžeta apakšprogramma 04.02.00 „Nodarbinātības speciālais budžets”
Mērķis: kompensēt ienākumu zaudējumu bezdarba gadījumā, īstenot un administrēt aktīvās darba tirgus politikas pasākumus.
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NVA īstenoto ES fondu projektu finansējums 2020.- 2021. gadā

Fonds

2021.gada plāns
(Likums par
budžetu)

Projekts

2020.gada
izpilde

2021.gada izmaiņas
pret 2020. gada
izpildi (euro)

Atbalsts bezdarbnieku izglītībai

12 026 086

9 721 209

- 2 304 877

-19,17

Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem

7 517 075

9 978 403

+2 461 328

+32,74

Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem

243 775

-

-243 775

-100,00

Atbalsts ilgākam darba mūžam

231 913

-

-231 913

-100,00

EURES tīkla darbība Latvijā

87 304

104 220

+16 916

+19,38

Darba tirgus prognozēšanas sistēmas
pilnveide

54 419

82 059

+27 640

+50,79

Kopā

20 160 572

19 885 891

-274 681

-1.36

Darbaspēka piedāvājuma un
pieprasījuma prognozēšanas un
monitoringa sistēmas izveide

209 988

2021.gada izmaiņas pret
2020. gada izpildi (%)

ESF

ERAF

600 871

390 883

186.15
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NVA speciālā budžeta ietvaros īstenoto aktīvo nodarbinātības pasākumu finansējums 2020.-2021.gadā

2020.gada
izpilde

Projekts

2021.gada plāns
(Likums par budžetu)

2021.gada izmaiņas
pret 2020. gada
izpildi (euro)

2021.gada izmaiņas pret
2020. gada izpildi (%)

Pasākumi komercdarbības vai
pašnodarbinātības uzsākšanai

712 753

726 009

+13 256

+1,86

„Pasākumi noteiktām personu grupām”
bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai
uz nenoteiktu laiku

0

11 922

+11 922

-

Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes
veicināšana

64 302

121 142

+56 840

+88,40

Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā
personām, kuras iegūst izglītību vispārējās,
speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs

1 137 343

2 016 798

+879 455

+77,33

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi

5 642 264

4 711 801

-930 463

-16,49

Valsts valoda bez starpniekvalodas

20 042

26 570

+6 528

+32,57

Kopā:

7 576 704

7 614 242

+37 538

+0,50

NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRAS BUDŽETS 2021. GADAM
www.nva.gov.lv

4

Izmaiņas 2021. gada pamatbudžeta izdevumos salīdzinājumā ar 2020. gadu

Programma 04.00.00 „Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai”
Samazinājums valsts iemaksām pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus, saistībā ar personu, par kurām
tiek veiktas valsts iemaksas, skaita samazināšanos par 110 personām vidēji mēnesī (no 2 360 personām līdz 2 250 personām) un iemaksas vidējā
apmēra mēnesī samazināšanos par 0,58 euro (no 12,99 euro līdz 12,41 euro)

-32 807
Apakšprogramma 07.01.00 „Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana”
Izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma “Kvalitātes paaugstināšana nozares iestādēs klientiem sniegto pakalpojumu nodrošināšanai”
īstenošanai, nodrošinot to kā fiskāli neitrālu pasākumu - samazinot izdevumus bezdarbnieka pabalstam speciālā budžeta apakšprogrammā
04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets”, atbilstoši MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 20.6.1.apakšpunktam

634 401
Apakšprogramma 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”
Izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma “Labklājības nozares kritiskās IT infrastruktūras rezerves datu centra izveidošana” īstenošanai,
mazinot risku nozares funkciju izpildei uzlabojot sistēmas “BURVIS” darbības atjaunošanas procesu, nodrošinot to kā fiskāli neitrālu pasākumu samazinot izdevumus bezdarbnieka pabalstam speciālā budžeta apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets”, atbilstoši MK
22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 20.5.apakšpunktam

+18 150
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Izmaiņas 2021. gada speciālā budžeta izdevumos salīdzinājumā ar 2020. gadu

Apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets”
Izdevumu palielinājums pasākuma “Kvalitātes paaugstināšana nozares iestādēs klientiem sniegto pakalpojumu nodrošināšanai” īstenošanai,
nodrošinot to kā fiskāli neitrālu pasākumu, samazinot izdevumus bezdarbnieka pabalsta izmaksām speciālā budžeta apakšprogrammā 04.02.00
“Nodarbinātības speciālais budžets”, atbilstoši MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§. 22.1.apakšpunktam

+186 167

Izdevumu samazinājums saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

-4 249
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Budžeta paskaidrojumā noteiktie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 2021. gadā
Rezultatīvā rādītāja nosaukums

Plānotā vērtība
2021. gadā

04.00.00 Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai

Personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus

2 250

07.01.00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbības
nodrošināšana

Klātienē apkalpotie Nodarbinātības valsts aģentūras klienti (skaits vidēji
mēnesī) 1

61 008

07.01.00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbības
nodrošināšana

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

150

07.01.00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbības
nodrošināšana

Bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars, kuri sešu mēnešu laikā pēc
bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanas iesaistīti aktīvajos
nodarbinātības pasākumos vai iekārtojušies darbā, (%)

54,0

07.01.00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbības
nodrošināšana

Attālināti apkalpotie klienti (kumulatīvi no gada sākuma) 2

117 985

07.01.00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbības
nodrošināšana

Nodarbinātības valsts aģentūras zvanu centra apkalpotie klienti (kumulatīvi no
gada sākuma)3

49 710

04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets

Aktīvajos darba tirgus politikas pasākumos atbalstīto bezdarbnieku un darba
meklētāju skaits4,tai skaitā pa pasākumiem:

13 108

BUDŽETA PROGRAMMAS/APAKŠPROGRAMMAS NOSAUKUMS

Piezīmes.
1 Uzskaita klātienes vizīšu un konsultāciju skaitu Nodarbinātības valsts aģentūrā
reģistrētajiem klientiem, t.sk. individuālās karjeras konsultācijas un profilēšanu, kā
arī uzskaita sadarbību ar darba devējiem un bezdarbnieku un darba meklētāju
skaitu, kuriem izsniegti apmācību kuponi.
2 Klienti, kas izmanto šādus Nodarbinātības valsts aģentūras nodrošinātos epakalpojumus: CV reģistrēšanu CV un vakanču portālā, apmācību monitoringa
rīku, apstrādātos e – iesniegumus (portālā www.cvvp.nva.gov.lv, www.latvija.lv,
konsultacijas@nva.gov.lv), darba tirgus īstermiņa prognozēšanas rīku, e-apmācību
moduli, darbinieku apstrādātās CVVP vakances, kuras reģistrējuši darba devēji,
klientu e-pieteikumus portālā uz aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem.
Rezultatīvā rādītāja nosaukums ar 2021. gadu redakcionāli precizēts (būtība
nemainās).
3 Rādītāju uzsāk plānot ar 2021. gadu.
4 Plānots no jauna iesaistāmo personu skaits.

Pasākumi noteiktām personu grupām bezdarbnieku ar
invaliditāti nodarbināšanai uz nenoteiktu laiku

10

Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai

150

Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana

268

Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs

6938

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi

5702

Neformālā izglītības programma "Valsts valoda bez starpniekvalodas"

40
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