Nodarbinātības valsts aģentūras budžets 2022. gadam
Nodarbinātības valsts aģentūras budžeta izdevumi 2021.-2022.gadā | Likums par kārtējā gada budžetu
2021.GADA PLĀNS 36.94 MILJ. EURO

ESF projektu
īstenošana

NVA speciālais
budžets

19.89 milj.euro

8.99 milj.euro

2022.GADA PLĀNS 37,18 MILJ. EURO
(IZMAIŅAS PRET 2021. GADA PLĀNU + 0,24 MILJ.EURO)

ESF projektu
īstenošana
20.84 milj.euro

NVA speciālais
budžets
8.99 milj.euro

+ 0.95 MILJ.EURO
Nozares
centralizēto
funkciju izpilde

NVA darbības
nodrošināšana
7.10 milj.euro

0.02 Milj.EURO

Iemaksām valsts pensiju
apdrošināšanai par
personām, kuras veic
algotos pagaidu
sabiedriskos darbus
0.34 milj.euro

ERAF projektu
īstenošana
0.60 milj.euro

Iemaksām valsts
pensiju
apdrošināšanai
par personām, kuras
veic algotos pagaidu
sabiedriskos darbus
0.21 milj.euro

NVA darbības
nodrošināšana
7.14 milj.euro

+ 0,04 MILJ.EURO

- 0,13 MILJ.EURO

www.nva.gov.lv
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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 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.

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 2021.- 2022. gadā

Fonds

ESF

ERAF

2022.gada
izmaiņas pret
2021. gada izpildi
(euro)

2022.gada izmaiņas
pret 2021. gada izpildi
(%)

Projekts

2021.gada
izpilde

Atbalsts bezdarbnieku izglītībai

11 188 886

4 961 117

- 6 227 769

-55.66

Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem

14 202 004

15 691 694

+1 617 585

+10.49

EURES tīkla darbība Latvijā

73 898

121 721

+47 823

+64.71

Darba tirgus prognozēšanas sistēmas
pilnveide

50 789

70 087

+19 298

+38

Kopā

25 515 577

20 844 619

-4 670 958

-18.31

-

-209 988

-100

-1 000

-100

Darbaspēka piedāvājuma un
pieprasījuma prognozēšanas un
monitoringa sistēmas izveide

101022342-2020-LV-ESSPROS
ESSPROS

2022.gada plāns
(Likums par
budžetu)

209 988

-

Eiropas integrētās sociālās
aizsardzības statistikas sistēma
(ESSPROS) - prognozētie pamat
radītāji un ESSPROS Bezdarba
funkcijā iekļauto pabalstu saņēmēju
skaits

1 000

-
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NVA speciālā budžeta ietvaros īstenoto aktīvo nodarbinātības pasākumu finansējums 2021.-2022.gadā

2021.gada
izpilde

Projekts

2022.gada plāns
(Likums par
budžetu)

Pasākumi komercdarbības vai
pašnodarbinātības uzsākšanai

561 487

726 009

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

691

Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes
veicināšana

2022.gada
izmaiņas pret
2021. gada izpildi
(euro)

2022.gada izmaiņas
pret 2021. gada izpildi
(%)

+164 522

+29.30

11 922

+ 11 231

+1 625.33

73 793

121 142

+47 349

+64.16

2 145 150

2 016 798

-128 352

-5.98

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi

3 724 400

4 706 165

+981 765

+26,36

Valsts valoda bez starpniekvalodas

13 794

32 206

+18 412

+133,48

Atbalsts programmu apguvei atvērto
tiešsaistes kursu platformās

1 210

-

- 1 210

-100

- 15 487

- 100

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

-

Nākotnes prasmju iniciatīva – Atbalsts
programmu apguvei atvērto tiešsaistes
kursu platformās

15 487

Kopā:

6 536 012

7 614 242

+1 078 230

+16,50
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Izmaiņas 2022. gada pamatbudžeta izdevumos salīdzinājumā ar 2021. gadu

Programma 04.00.00 „Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai”
Samazinājums VSAOI pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus, saistībā ar
personu, par kurām tiek veiktas VSAOI, skaita samazināšanos par 849 personām vidēji mēnesī (no 2 250 personām līdz 1 401
personai)

-126 458
Apakšprogramma 07.01.00 „Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana”
Izdevumu palielinājums, lai NVA (Kuldīgas ielā 2, Ventspilī) atbilstoši MK 19.09.2018. rīkojumā Nr.448 noteiktajam
nodrošinātu aprīkojuma iegādi (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.10.1.apakšpunkts) (10 170 euro);
Izdevumu palielinājums, lai NVA nodrošinātu valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu
pieauguma apmaksu (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57 52.§ 18.7.4.apakšpunkts) (30 998 euro)

+41 168
Apakšprogramma 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”
Izdevumu samazinājums, jo 2021.gadā tika piešķirts finansējums prioritārā pasākuma “Labklājības nozares kritiskās IT
infrastruktūras rezerves datu centra izveidošana” īstenošanai, mazinot risku nozares funkciju izpildei būtisko informācijas
sistēmas “BURVIS” darbības nepārtrauktībai un uzlabojot sistēmu darbības atjaunošanas procesu (MK 22.09.2020. sēdes
protokola Nr.55 38.§ 20.5.apakšpunkts)

-18 150
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Budžeta paskaidrojumā noteiktie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 2022. gadā
BUDŽETA PROGRAMMAS/APAKŠPROGRAMMAS NOSAUKUMS
04.00.00 Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai

Plānotā vērtība
2022. gadā

Rezultatīvā rādītāja nosaukums
Personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus (skaits
vidēji mēnesī)

1 401

07.01.00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbības (NVA)
nodrošināšana

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

39 468

07.01.00 NVA darbības nodrošināšana

Apkalpotie klienti uz vienu klientu apkalpošanā nodarbināto (skaits vidēji mēnesī)2 3

395

07.01.00 NVA 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, (%)

07.01.00 NVA darbības nodrošināšana

Attālināti apkalpotie klienti (skaits vidēji mēnesī)

07.01.00 NVA darbības nodrošināšana

Nodarbinātības valsts aģentūras zvanu centra apkalpotie klienti (skaits vidēji
mēnesī)6

07.01.00 NVA darbības nodrošināšana
04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets

Piezīmes.
1 Uzskaita klātienes vizīšu un konsultāciju skaitu NVA klientiem, t.sk. iesaisti NVA pasākumos,
kā arī uzskaita sadarbību ar darba devējiem un NVA organizēto atlašu skaitu vakanču
aizpildīšanai.
2 Rādītājā līdz 2021. gadam tiek uzskaitīti klātienē apkalpotie klienti uz vienu klientu
apkalpošanā nodarbināto.
3 Sākot ar 2022.gadu, tiek uzskaitīti klātienē un neklātienē apkalpotie klienti uz vienu klientu
apkalpošanā nodarbināto (karjeras konsultants, konsultants EURES jautājumos, koordinējošais
eksperts, nodarbinātības aģents, nodarbinātības organizators, specializētais konsultants,
pārvaldes eksperts sadarbībai ar darba devēju).
5 Rādītāju uzsāk mērīt ar 2022. gadu. Klienti, kas izmanto šādus NVA nodrošinātos e pakalpojumus vai tiek apkalpoti attālināti: uzskaita CV reģistrēšanu CV un vakanču portālā,
apstrādātos e – iesniegumus (statusa piešķiršana/zaudēšana, darba tirgus īstermiņa
prognozēšanas rīka izmantošanu, darbinieku apstrādātās CVVP vakances, kuras reģistrējuši
darba devēji, klientu e-pieteikumus portālā uz aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem,
ienākošos un izejošos telefona zvanus un e-pastus).
6 Rādītāju uzsāk mērīt ar 2022.gadu. NVA zvanu centra atbildētie zvani.
7 Rādītāju uzsāk mērīt ar 2022.gadu. Bezdarbnieku skaits aģenta pārziņā – bezdarbnieku
skaits pārskata perioda beigās uz vienu apkalpošanā nodarbināto (nodarbinātības aģents un
nodarbinātības organizators - bez slodzēm, kas paredzētas darba devēju apkalpošanai).

5

Bezdarbnieku skaits uz vienu tieši klientu apkalpošanā nodarbināto (mēneša
periodā), (skaits)7
Aktīvajos darba tirgus politikas pasākumos atbalstīto bezdarbnieku un darba
meklētāju skaits4,tai skaitā pa pasākumiem:

50,0

103 781

4 400

474
11 945

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

6 938

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi

4 539

Neformālā izglītības programma "Valsts valoda bez starpniekvalodas"

40
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