Nodarbinātības valsts aģentūras budžets
(informācija sagatavota atbilstoši likumam “Par valsts budžetu 2019.gadam”)
Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) finansējumu veido valsts
pamatbudžeta un speciālā budžeta līdzekļi:
➢ Programma 04.00.00 „Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai”
Programmas 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”
Apakšprogrammas 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)”
Apakšprogrammas 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)”
Apakšprogrammas mērķis: sniegt un uzlabot labklājības nozares pakalpojumus
nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes un sociālās iekļautības jomās, piesaistot ESF
līdzekļus. NVA īsteno šādus Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” projektus:
Prioritārais virziens, Ieguldījuma prioritāte, Specifiskā atbalsta mērķis, Specifiskā atbalsta mērķa
pasākums/kārta, Projekta nosaukums, Projekta numurs
Prioritārais virziens 7. Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte
Ieguldījuma prioritāte 7.1. Nodarbinātības pieejamības nodrošināšana darba meklētājiem un neaktīvām personām,
tostarp ilgstošiem bezdarbniekiem un no darba tirgus attālinātām personām, kā arī izmantojot vietējās nodarbinātības
iniciatīvas un atbalstu darbaspēka mobilitātei
Specifiskā atbalsta mērķis 7.1.1. Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus
pieprasījumam
Projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001
Specifiskā atbalsta mērķis 7.1.2. Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar
Nodarbinātības barometru
Pasākums 7.1.2.1. EURES tīkla darbības nodrošināšana
Projekts “EURES tīkla darbība Latvijā” Nr.7.1.2.1/15/I/001
Pasākums 7.1.2.2. Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana
Projekts “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” Nr.7.1.2.2./16/I/001
Ieguldījuma prioritāte 7.2. Jauniešu ilgtspējīga integrācija darba tirgū, īpašu uzmanību pievēršot nodarbinātībā,
izglītībā vai apmācībā neiesaistītiem jauniešiem, tostarp jauniešiem, kuriem ir sociālās atstumtības risks, un
jauniešiem no sociāli atstumtām kopienām, tostarp ar garantijas jauniešiem shēmas īstenošanu
Specifiskā atbalsta mērķis 7.2.1. Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību
un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros
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Pasākums 7.2.1.1. Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības
veicināšanai
Projekts “Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1./15/I/001
Ieguldījuma prioritāte 7.3. Darba ņēmēju, uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanās pārmaiņām
Specifiskā atbalsta mērķis 7.3.2. Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību
Projekts “Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr. 7.3.2.0/16/I/001
Prioritārais virziens 9. Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana
Ieguldījuma prioritāte 9.1. Aktīva iekļaušana ar mērķi veicināt nodarbinātību, tostarp lai veicinātu vienlīdzīgas
iespējas un aktīvu līdzdalību un uzlabotu nodarbinātību
Specifiskā atbalsta mērķis 9.1.1. Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū
Pasākums 9.1.1.1. Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem
Projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001
Pasākums 9.1.1.2. Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi
Projekts “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001

➢ Apakšprogramma 69.06.00 „Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu
sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2014 – 2020)”
Apakšprogrammas mērķis: veicināt pārrobežu darba tirgus integrāciju un nodarbinātību
Valkas un Valgas pašvaldībās.
NVA īsteno projektu “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana”
(Valka – Valga mobility) Nr.2014TC16RFCB050.
➢ Apakšprogramma 69.21.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa
“Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumu (2014-2020)”
Apakšprogrammas mērķis: apakšprogrammas ietvaros tiek veikta atmaksa valsts
pamatbudžetā par projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības
veicināšana” ietvaros izmantoto Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu.
NVA veic atmaksu valsts pamatbudžetā par projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un
nodarbinātības veicināšana” (Valka – Valga mobility) Nr.2014TC16RFCB05040 ietvaros
izmantoto Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu
➢ Valsts speciālā budžeta apakšprogramma 04.02.00 „Nodarbinātības speciālais
budžets”
Apakšprogrammas mērķis: kompensēt ienākumu zaudējumu bezdarba gadījumā, īstenot un
administrēt aktīvās darba tirgus politikas pasākumus. Apakšprogrammas ietvaros NVA
nodrošina bezdarbniekiem un darba meklētājiem paredzētos aktīvos nodarbinātības
pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus, tai skaitā: pasākumus
komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, pasākumus: „Pasākums noteiktām
personu grupām”, „Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana”,
„Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās,
speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” un „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”.
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1.tabula

NVA finansiālie rādītāji 2018. un 2019.gadā
euro

Izmaiņas
2019.gadā pret
2018.gada
plānu
(%)

Budžets

2018.gada
plāns *

2019.gada
plāns **

Izmaiņas
2019.gadā pret
2018.gada plānu
(+;-)

NVA
pamatbudžeta
izdevumi kopā

42 205 409

34 820 799

- 7 384 610

-17.5

t.sk. Valsts
pamatfunkciju
īstenošana

6 576 870

6 466 074

-110 796

-1.68

35 174 734

27 940 630

-7 234 104

-20.57

8 808 189

8 808 189

-

0

51 013 598

43 628 988

-7 384 610

-14.48

t.sk. ES
struktūrfondu
projektu
finansējums
NVA speciālā
budžeta
izdevumi
Kopējie
izdevumi

* Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam”
** Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2019.gadam”

Valsts pamatbudžeta izdevumi 2019.gadā plānoti 34 820 799 euro apmērā, kas ir par
7 384 610 euro mazāk nekā 2018.gadā, savukārt speciālā budžeta izdevumi 2019.gadā
plānoti 8 808 189 euro apmērā - tādā pašā apmērā kā 2018.gadā.
NVA pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

EUR 42 205 409

EUR 34 820 799

50 000 000
40 000 000
30 000 000
EUR 8 808 189

20 000 000

EUR 8 808 189

10 000 000
0
NVA pamatbudžeta izdevumi NVA speciālā budžeta izdevumi
(t.sk. ES struktūrfondu projektu
finansējums)
2018. gada plāns (EUR)*

2019. gada plāns (EUR)**

1.att.

* Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam”
** Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2019.gadam”
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Lielāko daļu no NVA administrētā budžeta sastāda izdevumi Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un
pasākumu īstenošanai.
NVA pamatbudžeta finansiālie rādītāji 2018. un 2019. gadā

40 000 000

EUR 35 174 734

35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000

EUR 453 805

Administratīvie
izdevumi (07.00.)

Atbalsts personām,
kuras veic algotos
pagaidu sabiedriskos
darbus (04.00.)

2018.gada plāns*

Izdevumi ES
struktūrfondu
projektu
finansēšanai (62.00.,
63.00., 69.00.)

2019.gada plāns**

2.att.

* Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam”
** Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2019.gadam”
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2.tabula

NVA finansiālo rādītāju kopsavilkums pamatbudžetā
euro

Finansiālie rādītāji

2018.gada
plāns *

2019.gada
plāns**

1

2

3

Izmaiņas
2019.gadā
attiecībā pret
2018.gada
plānu
(+;-)
4=3–2

42 205 409

34 820 799

-7 384 610

-17.50

Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos

175 537

179 495

3 958

2.25

Transferti

40 000

0

-40 000

- 100

Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem

42 205 409

34 641 304

-7 564 105

- 17.92

Izdevumi – kopā

42 205 409

34 820 799

-7 384 610

-17.50

Resursi izdevumu
segšanai, t.sk.:

Izmaiņas
2019.gadā
attiecībā pret
2018.gada
plānu
(%)
5 = 3/2 x 100-100

* Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam”
** Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2019.gadam”

tai skaitā:
3.tabula

NVA pamatfunkciju īstenošanai (izņemot Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu
īstenošanu)
euro

Finansiālie rādītāji

2018.gada plāns*

2019.gada
plāns**

1

2

3

Izmaiņas
2019.gadā
attiecībā pret
2018.gada
plānu
(+;-)
4=3–2

7 030 675
40 000

6 880 169
0

-150 506
-40 000

Izmaiņas
2019.gadā
attiecībā
pret
2018.gada
plānu (%)
5 = 3/2 ×
100-100
-2.14
-100.0

6 990 675

6 880 169

-110 506

-1.6

7 030 675
4 997 716

6 880 169
4 958 471

-150 506
-39 245

-2.14
-0.79

379

366

-13***

-3.43

Resursi izdevumu segšanai
Transferti
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi – kopā
Atlīdzība
Vidējais amata vietu skaits
gadā
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Finansiālie rādītāji

2018.gada plāns*

2019.gada
plāns**

1

2

3

Izmaiņas
2019.gadā
attiecībā pret
2018.gada
plānu
(+;-)
4=3–2

1129

30.1

Vidējā atlīdzība amata vietai,
1098,9
(mēnesī)
* Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam”
** Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2019.gadam”

Izmaiņas
2019.gadā
attiecībā
pret
2018.gada
plānu (%)
5 = 3/2 ×
100-100
2.73

*** Veiktas izmaiņas amata vietu skaitā, t.sk:
- samazinātas 2 amata vietas pasākuma “Personu, kurām nepieciešama starptautiskā
aizsardzība, pārvietošana un uzņemšana Latvijā” īstenošanai, atbilstoši Ministru
kabineta 2019.gada 5.februārā sēdes protokola Nr.5 33.§ 26.2.punktam;
- pārskatot pakalpojuma sniegšanas procesus samazinātas 11 amata vietas, nodrošinot
Valsts pārvaldes reformu plāna 2020.gadam ieviešanu.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu (4.aile):
150 506 euro:
✓ Budžeta programmas 07.00.00 “Darba tirgus attīstība” apakšprogramma
07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana”
Pasākums
Izdevumi - kopā
t. sk.:
Vienreizēji pasākumi
Izdevumu samazinājums pasākumu īstenošanai 2019.gadā atbilstoši
Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra rīkojumam Nr.769 “Par
Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.- 2021.gadam
īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu”
Citas izmaiņas
Izdevumu samazinājums, ņemot vērā, ka turpmāk Nodarbinātības
valsts aģentūra vairs neizmantos telpas Talejas ielā 1 un
apsaimniekošanas līgums ir zaudējis spēku ar 2018.gada
31.decembri
Izdevumu samazinājums, ņemot vērā prognozējamo resursu
ietaupījumu e-ID karšu turpmākā izsniegšanā, atbilstoši Ministru
kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§
3.1.apakšpunktam
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām
(apakšprogrammām)
Izdevumu pārdale uz apakšprogrammu 97.01.00 “Labklājības
nozares vadība un politikas plānošana”, samazinot pasākuma
“Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība,
pārvietošana un uzņemšana Latvijā” īstenošanai plānoto
finansējumu (samazinātas 2 amata vietas), atbilstoši Ministru
kabineta 2019.gada 5.februārā sēdes protokola Nr.5 33.§
26.2.punktam
Izdevumu pārdale uz apakšprogrammu 97.02.00 „Nozares
centralizēto funkciju izpilde”, lai centralizēti nodrošinātu nekustamā
īpašuma nodokļa nomaksu 2019.gadā un turpmākajos gados

Samazinājums
110 796

Palielinājums
-

euro
Izmaiņas
-110 796

40 000
40 000

-

-40 000
-40 000

70 796
9 620

-

-70 796
-9 620

1 931

-

-1 931

59 245

-

-59 245

39 245

-

-39 245

20 000

-

-20 000
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✓ Budžeta programma 04.00.00 “Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai”
Pasākums
Izdevumi - kopā

Samazinājums
127 351

Palielinājums
87 641

euro
Izmaiņas
-39 710

127 351
127 351

87 641
87 641

-39 710
- 39 710

t. sk.:
Citas izmaiņas
Valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic
algotos pagaidu sabiedriskos darbus:
- palielinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī
palielināšanos par 2,22 euro (no 11,48 euro līdz 13,69 euro);
- samazinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts
iemaksas, skaita samazināšanos par 775 personām vidēji mēnesī (no
3 295 personām līdz 2 520 personām);

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana
4.tabula
euro

Finansiālie rādītāji

2018.gada
plāns*

2019.gada
plāns**

1

2

3

Izmaiņas
2019.gadā
attiecībā
pret
2018.gada
plānu
(+;-)
4=3-2

Resursi izdevumu segšanai
35 174 734
27 940 630
Ārvalsts finanšu palīdzība iestādes
175 537
179 495
ieņēmumos
Dotācija no vispārējiem
34 999 197
27 761 135
ieņēmumiem
Izdevumi – kopā
35 174 734
27 940 630
Atlīdzība
4 988 632
4 849 647
Vidējais amata vietu skaits gadā
425.7
342.6
Vidējā atlīdzība amata vietai
976.6
1 179.6
(mēnesī)
* Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam”
** Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2019.gadam”

Izmaiņas
2019.gadā
attiecībā
pret
2018.gada
plānu (%)

-7 234 104

5=3/2x10
0-100
-20.57

3 958

2.25

-7 238 062

-20.68

-7 234 104
-138 985
-83

-20.57
-2.79
-19.52

203

20.79

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu (4.aile):
7 234 104 euro:
✓ Budžeta programmas 62.00.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
projektu un pasākumu īstenošana” apakšprogramma 62.07.00 “Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)”
Pasākums
Izdevumi - kopā
t. sk.:
Ilgtermiņa saistības

Samazinājums
-

Palielinājums
498 185

euro
Izmaiņas
498 185

-

498 185

498 185
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Pasākums
Projekts “Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas
un monitoringa sistēmas izveide” Nr. 2.2.1.1/17/I/032 īstenošana
(projekta īstenošanai 2019.gadā plānotas 2 amata vietas)

Samazinājums
-

Palielinājums
498 185

Izmaiņas
498 185

✓ Budžeta programmas 63.00.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un
pasākumu īstenošana” apakšprogramma 63.07.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF)
īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)”
euro
Pasākums
Izdevumi - kopā
t. sk.:
Ilgtermiņa saistības
Projekta “Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 īstenošana
(projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 114 amata vietas)
Projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001
īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 118 amata
vietas un 2019.gadā palielinātas 159 amata vietas)
Projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”
Nr.9.1.1.1/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā
samazinātas 63,5 amata vietas un 2019.gadā palielinātas 63,5 amata
vietas)
Projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001
īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 110,9
amata vietas un 2019.gadā palielinātas 98,4 amata vietas)
Projekta “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide”
Nr.7.1.2.2./16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā
samazinātas 1,5 amata vietas un 2019.gadā palielinātas 1,5 amata
vietas)
Projekta “EURES tīkla darbība Latvijā” Nr.7.1.2.1/15/I/001
īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 2,5 amata
vietas un 2019.gadā palielinātas 2,5 amata vietas)
Projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr.
7.3.2.0/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā
samazinātas 14 amata vietas un 2019.gadā palielinātas 15 amata
vietas)

Samazinājums

Palielinājums

3 4921 531

2 7219 863

Izmaiņas
-7 701 668

3 4921 531
4 612 330

2 7219 863
22 400

-7 701 668
-4 589 930

14 211 330

14 076 597

-134 733

5 666 565

5 578 029

-88 536

7 479 303

5 736 253

-1 743 050

601 380

161 300

-440 080

87 175

113 625

26 450

2 263 448

1 531 659

-731 789

✓ Budžeta programmas 69.00.00 “Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu
sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana”:
apakšprogramma 69.06.00 “Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu
sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2014 – 2020)”
Pasākums
Izdevumi – kopā
t. sk.:
Ilgtermiņa saistības
Projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības
veicināšana” Nr.2014TC16RFCB050 īstenošana, 2018.gadā
samazināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (115
542 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no
vispārējiem ieņēmumiem (77 666 euro) un 2019.gadā palielināti
izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (133 587 euro) un
izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem (43 087 euro), (projekta īstenošanai 2018.gadā
samazinātas 1,3 amata vietas un 2019.gadā palielinātas 0,7 amata
vietas)

Samazinājums
193 208

Palielinājums
176 674

euro
Izmaiņas
-16 534

193 208
193 208

176 674
176 674

-16 534
-16 534
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•

apakšprogramma 69.21.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa
“Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumu (2014-2020)”
Pasākums

Izdevumi – kopā
t. sk.:
Ilgtermiņa saistības
2018.gadā samazināta izdevumi atmaksas veikšanai valsts
pamatbudžetā par projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un
nodarbinātības veicināšana” Nr.2014TC16RFCB050 ietvaros
izmantoto Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 59 995
euro un 2019.gadā palielināti izdevumi atmaksas veikšanai valsts
pamatbudžetā 45 908 euro.

Samazinājums
59 995

Palielinājums
45 908

euro
Izmaiņas
-14 087

59 995
59 995

45 908
45 908

-14 087
-14 087

NVA finansiālo rādītāju kopsavilkums speciālajā budžetā
5.tabula
euro

Finansiālie rādītāji

2018.gada
plāns*

2019.gada
plāns**

2

3

Resursi izdevumu
8 808 189
8 808 189
segšanai
Nodokļu ieņēmumi
8 808 189
8 808 189
Sociālās apdrošināšanas
8 808 189
8 808 189
iemaksas kopā
Izdevumi – kopā
8 808 189
8 808 189
Atlīdzība
1 054 447
1 054 447
Vidējais amata vietu
93
93
skaits gadā, neskaitot
pedagogu amata vietas
Vidējā atlīdzība amata
944.8
944.8
vietai, neskaitot
pedagogu amata vietas
(mēnesī)
*Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam”
**Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2019.gadam”

Izmaiņas
2019.gadā
attiecībā pret
2018.gada
plānu
(+;-)
4=3-2

Izmaiņas
2019.gadā
attiecībā
pret
2018.gada
plānu (%)
5=3/2x100100

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

