Nodarbinātības valsts aģentūras darbība
Apakšprogrammas 07.01.00 „Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana”
izpildi nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra.
Darbības galvenie mērķi:
nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu palīdzību bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba
riskam pakļautajām personām, iesaistot minētās personas aktīvajos nodarbinātības un preventīvajos
bezdarba samazināšanas pasākumos atbilstoši viņu spējām un vēlmēm, organizējot aktīvos
nodarbinātības un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus, nodrošinot bezmaksas
konsultācijas.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:
nodarbinātības valsts aģentūras klientu apmeklējumu skaits (vidēji mēnesī) – 170 000.
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:
Nodarbinātības valsts aģentūra sniedz valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām
organizācijām, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām pakalpojumus bezdarba samazināšanas
un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā, kā arī
organizē aktīvos nodarbinātības pasākumus un bezdarba samazināšanas preventīvos pasākumus,
veicina šo pasākumu dažādošanu atbilstoši pieprasījumam darba tirgū, kā arī veic aktīvo
nodarbinātības pasākumu un bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu īstenošanas pārraudzību
un izmaksu analīzi.
Nodarbinātības valsts aģentūras izdevumi (latos)
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Nodarbinātības valsts aģentūras izdevumi 2010.gadā plānoti 4 169 632 latu apmērā, kas ir
par 921 367 latiem vai 18,1 % mazāk kā 2009.gadā.
Finansiālie rādītāji
1
Resursi izdevumu segšanai
Izdevumi - kopā
Finansiālā bilance

2009. gada
plāns
2
5 088 960
5 090 999
-2 039

2010. gada
plāns
3
4 169 632
4 169 632
0

Izmaiņas (+;-)
4=3-2
-919 328
-921 367
×

lati
2010.g. % pret
2009.g.
5=(3/2)*100-100
-18,1
-18,1
×

Izmaiņas izdevumos pret 2009. gadu kopā -921 367 lati, tai skaitā:
 919 258 lati- administratīvo izdevumu samazinājums, saskaņā ar Ministra kabineta
lēmumiem par 2009.gada un 2010.gada izdevumu samazinājumu;
 2 039 lati- izdevumu samazinājums no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas
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līdzekļu atlikuma;
70 latu - veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 21.01.00 „Darba tiesisko attiecību un
darba apstākļu kontrole un uzraudzība” starptautisko iemaksu nodrošināšanai.

Citi izdevumi (Aktīvie nodarbinātības pasākumi)
07.03.00 Aktīvie nodarbinātības pasākumi
Darbības galvenie mērķi:
nodrošināt karjeras konsultāciju pieejamību profesionālās piemērotības, pārkvalifikācijas un
karjeras plānošanas jautājumos reģistrētajiem bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam
pakļautajām personām un citām personām, to konkurētspējas darba tirgū veicināšanai.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:
 karjeras konsultācijas saņēmušo personu skaits –55 000;


klientu īpatsvars, kas karjeras konsultāciju pakalpojumus saņēmuši internetā, (%) – 16%.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:
grupu un individuālas karjeras konsultācijas, e-karjeras konsultācijas.
Apakšprogrammas izpildi nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra.
Finansiālie rādītāji
1
Resursi izdevumu segšanai
Izdevumi - kopā
Finansiālā bilance

2009. gada
plāns
2
274 462
274 462
0

2010. gada
plāns
3
274 462
274 462
0

Izmaiņas (+;-)
4=3-2
0
0
0

lati
2010.g. % pret
2009.g.
5=(3/2)*100-100
0
0
0

Finansējums aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanai 2010.gadā paredzēts 274 462 latu
apmērā, kas ir 2009.gada līmenī.

II. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana
Nodarbinātības valsts aģentūra 2010.gadā turpinās ES struktūrfondu 2007.- 2013.gada plānošanas
perioda īstenošanu, tajā skaitā:
-

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana;

-

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana ;

-

Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana:
- Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-2013);

Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai 2010.gadā par 54.1% pārsniedz
2009.gadā plānoto.
Finansiālie rādītāji

2009. gada
plāns

2010. gada
plāns

1

2

3

Resursi izdevumu segšanai
Izdevumi - kopā
Finansiālā bilance

23 143 251
23 143 251
0

35 668 846
35 668 846
0

Izmaiņas (+;-)
4=3-2

12 525 595
12 525 595
0

lati
2010.g. % pret
2009.g.
5=(3/2)*100-100

54.1
54.1
0
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Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana
Darbības galvenie mērķi:
Uzlabot Nodarbinātības valsts aģentūras infrastruktūru, nodrošinot klientiem piemērotu
pakalpojumu sniegšanas vidi un ērtus apstākļus, veicinot pakalpojumu pieejamību gan elektroniskā,
gan nepastarpinātā veidā, kā arī attīstot darba tirgus informācijas sistēmu pakalpojumu kvalitātes
uzlabošanu klientiem, efektīvai datu uzskaites, politikas ieviešanas monitoringa veikšanai;
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:
1) rekonstruēta NVA Bauskas filiāles ēka un veikti NVA Pārvaldes ēkas 6.stāva rekonstrukcijas
darbi;
2) modernizēta NVA informācijas tehnoloģiju sistēma klientu vajadzībām atbilstošu pakalpojumu
sniegšanai;
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:
Projekta „NVA pakalpojumu pieejamības uzlabošana un darba apstākļu nodrošināšana atbilstoši
veicamajām funkcijām” īstenošana (darbības programma 2007.-2013. gadam „Infrastruktūra un
pakalpojumi”, prioritāte 3.1.„Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšana”, pasākums
3.1.4.„Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra”, aktivitāte 3.1.4.2.„Darba tirgus
institūciju infrastruktūras pilnveidošana”).
Programmas izpildi nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra.
Finansiālie rādītāji

2009. gada
plāns

2010. gada
plāns

1

2

3

Resursi izdevumu segšanai
Izdevumi - kopā
Finansiālā bilance

1 996 624
1 996 624
0

667 516
667 516
0

Izmaiņas (+;-)

lati
2010.g. % pret
2009.g.

4=3-2

5=(3/2)*100-100

-1 329 108
-1 329 108
0

-66.57
-66.57
0

Izdevumi 2010.gadā plānoti 667 516 latu apmērā , tai skaitā:


667 516 lati Nodarbinātības valsts aģentūras projekta Nr.3DP3/3.1.4.2.0/08/
IPIA/CFLA/001/001 „NVA pakalpojumu pieejamības uzlabošana un darba apstākļu
nodrošināšana atbilstoši veicamajām funkcijām” īstenošanai.

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana
Darbības galvenie mērķi:
piesaistot ESF līdzekļus, sekmēt bezdarbnieku un darba meklētāju integrēšanu darba tirgū un sniegt
atbalstu bezdarba riskam pakļautajām personām
Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:
 darbā iekārtojušos bezdarbnieku skaits pret vidējo reģistrēto bezdarbnieku skaitu (%) –
6%;


aktīvajos nodarbinātības pasākumos iesaistīto bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars
(% no reģistrēto bezdarbnieku un darba meklētāju vidējā skaita gadā) – 33%;

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:
programmas izpildi nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra.
lati
2010.g. % pret
2009.g.

Finansiālie rādītāji

2009. gada
plāns

2010. gada
plāns

1

2

3

4=3-2

5=(3/2)*100-100

Resursi izdevumu segšanai
Izdevumi - kopā

20 778 988
20 778 988

34 552 669
34 552 669

13 773 681
13 773 681

66.3
66.3

Izmaiņas (+;-)

3

Finansiālie rādītāji

2009. gada
plāns

1

2

Finansiālā bilance

0

2010. gada
plāns

Izmaiņas (+;-)

2010.g. % pret
2009.g.

3

4=3-2

5=(3/2)*100-100

0

0

0

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007-2013)
Darbības galvenie mērķi:
veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda finansējumu (2007-2013).
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:
apakšprogrammas izpildi nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra.

Finansiālie rādītāji
1

Resursi izdevumu segšanai
Izdevumi - kopā
Finansiālā bilance

2009. gada
plāns

2010. gada
plāns

Izmaiņas (+;-)

3

4=3-2

2

7 828 015
7 828 015
0

17 668 421
17 668 421
0

lati
2010.g. % pret
2009.g.
5=(3/2)*100-100

9 840 406
9 840 406
0

125,7
125,7
0

Izdevumi 2010.gadā plānoti 17 668 421 latu apmērā (atmaksai valsts pamatbudžetā par valsts
budžeta iestādes Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem), tai skaitā:


516 484 lati – ierobežotās atlases projektam
„Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”;



3 343 952 lati – ierobežotās atlases projektam
„Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā”;



743 171 lats – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/NVA/001 „Pasākumi
noteiktām personu grupām”;



510 706 lati – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.3.1./08/IPIA/NVA/001 „Darba
tiesisko attiecību un darba drošības sistēmas uzraudzības pilnveidošana”;



3 736 813 lati – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001 „Kompleksi
atbalsta pasākumi”.



5 139 160 lati - ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001 „Darba
praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldības darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”;



656 252 lati- ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.1.5./09/IPIA/NVA/001 „Profesionālā
apmācība bezdarba riskam pakļautām personām”;



2 947 445 lati - ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001
„Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvija -2” ;



74 438 lati - ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.4.1.2.1./08/IPIA/NVA/001 „Darbspēju
vērtēšanas sistēmas pilnveidošana”.

Nr.1DP/1.3.1.4./08/IPIA/NVA/001
Nr.1DP/1.3.1.1.3./08/IPIA/NVA/001

Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2007-2013)
Darbības galvenie mērķi:
1) nodrošināt darba tirgū pieprasītu darbinieku sagatavošanu bezdarbnieku profesionālās apmācības,
pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos un sekmēt bezdarbnieku iekārtošanos
darbā;
2) atbalstīt iedzīvotāju motivācijas un konkurētspējas paaugstināšanu darba tirgū, nodrošinot
kompleksus atbalsta pasākumus, lai ekonomiski neaktīviem iedzīvotājiem, bezdarbniekiem un
personām, kas, atgriežas Latvijā pēc uzturēšanās ārzemēs uzlabotu integrēšanās iespējas darba tirgū;
4

3) sekmēt kvalitatīvas darba tirgus informācijas un darba tirgus pieprasījumam atbilstošu
nodarbinātību veicinošu pakalpojumu nodrošināšanu;
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:
1) apmācības un neformālās izglītības pasākumos atbalstu saņēmuši 13 900 bezdarbnieki un darba
meklētāji;
2) 101 persona pabeigusi aktīvos nodarbinātības pasākumus noteiktām personu grupām;
3) kompleksajos atbalsta pasākumos iesaistītas 4165 personas;
4) darba praktizēšanas pasākumos atbalstu saņēmuši 20 000 bezdarbnieku, kas nesaņem
bezdarbnieku pabalstu;
5) profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmu apguvē iesaistītas 2 000
bezdarba riskam pakļautās personas;
6) apmācīti 200 Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieki;
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:
Projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā” īstenošana (darbības programma
2007.-2013. gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, prioritāte 1.3.„Nodarbinātības veicināšana un
sabiedrības veselības pasākumi”, pasākums 1.3.1.„Nodarbinātība”, aktivitāte 1.3.1.1.„Darbspējas
vecuma iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū, t.sk., nodarbināto pārkvalifikācija
un aktīvie nodarbinātības pasākumi”, apakšaktivitāte 1.3.1.1.3.„Bezdarbnieku un darba meklētāju
apmācība”).
Projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” īstenošana (darbības programma
2007.-2013. gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, prioritāte 1.3.„Nodarbinātības veicināšana un
sabiedrības veselības pasākumi”, pasākums 1.3.1.„Nodarbinātība”, aktivitāte 1.3.1.4.„Kapacitātes
stiprināšana darba tirgus institūcijām”).
Projekta „Pasākumi noteiktām personu grupām” īstenošana (darbības programma 2007.2013. gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, prioritāte 1.4.„Sociālās iekļaušanas veicināšana”,
pasākums 1.4.1.„Sociālā iekļaušana”, aktivitāte 1.4.1.1.„Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes
stimulēšana”, apakšaktivitāte 1.4.1.1.2.„Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķa grupu
bezdarbniekiem”).
Projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un
uzņēmumos” īstenošana (darbības programma 2007.-2013. gadam „Cilvēkresursi un
nodarbinātība”, prioritāte 1.3.„Nodarbinātības veicināšana un sabiedrības veselības pasākumi”,
pasākums 1.3.1.„Nodarbinātība”, aktivitāte 1.3.1.3.„Darba attiecību un darba drošības normatīvo
aktu praktiska piemērošana un uzraudzības pilnveidošana”, apakšaktivitāte 1.3.1.3.2.„Darba
attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos”).
Projekta „Klusuma pasaule” īstenošana (darbības programma 2007.-2013. gadam „Cilvēkresursi un
nodarbinātība prioritāte 1.4.„Sociālās iekļaušanas veicināšana”, pasākums 1.4.1.„Sociālā
iekļaušana”, aktivitāte 1.4.1.2.„Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu sistēmas
pilnveidošana”, apakšaktivitāte 1.4.1.2.2.„Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām
ar redzes un dzirdes traucējumiem”).
Projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” īstenošana (darbības programma 2007.-2013. gadam
„Cilvēkresursi un nodarbinātība”, prioritāte 1.4.„Sociālās iekļaušanas veicināšana”, pasākums
1.4.1.„Sociālā iekļaušana”, aktivitāte 1.4.1.1.„Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes stimulēšana”,
apakšaktivitāte 1.4.1.1.1.„Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū”);
Projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” īstenošana (darbības programma
2007.-2013. gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, prioritāte 1.3.„Nodarbinātības veicināšana un
sabiedrības veselības pasākumi”, pasākums 1.3.1.„Nodarbinātība”, aktivitāte 1.3.1.1.„Darbspējas
vecuma iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū, t.sk., nodarbināto pārkvalifikācija
un aktīvie nodarbinātības pasākumi”, apakšaktivitāte 1.3.1.1.3.„Bezdarbnieku un darba meklētāju
apmācība”);
Projekta "Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un
uzturēšanai" īstenošana (darbības programma 2007.-2013. gadam “Cilvēkresursi un nodarbinātība”,
1.3.prioritāte “Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā”, 1.3.1.pasākums “Nodarbinātība”
5

1.3.1.5.aktivitāte “Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” pirmā
kārta);
Projekta "Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām personām" īstenošana (darbības
programma 2007.-2013. gadam “Cilvēkresursi un nodarbinātība”, 1.3.prioritāte “Nodarbinātības
veicināšana un veselība darbā”, 1.3.1.pasākums “Nodarbinātība” 1.3.1.1.5.apakšaktivitāte “Atbalsts
bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai”);
Apakšprogrammas izpildi nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra, Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienība, Latvijas Nedzirdīgo savienība, Latvijas Darba devēju konfederācija.
Finansiālie rādītāji

2009. gada
plāns

2010. gada
plāns

Izmaiņas (+;-)

lati
2010.g. % pret
2009.g.

1

2

3

4=3-2

5=(3/2)*100-100

Resursi izdevumu segšanai
Izdevumi - kopā
Finansiālā bilance

12 951 195
12 951 195
0

16 884 248
16 884 248
0

3 933 053
3 933 053
0

30.4
30.4
0

Izdevumi 2010.gadā plānoti 16 884 248 latu apmērā (784 035 lati atlīdzībai, 7 914 413 lati
precēm un pakalpojumiem un 1 938 380 lats subsīdijām, dotācijām un sociālajiem pabalstiem,
6 247 420 latu uzturēšanas izdevumu transfertiem), tai skaitā:











943 466 lati Latvijas Darba devēju konfederācijas projekta Nr.1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/002
„Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu piemērošana nozarēs un uzņēmumos”
īstenošanai,
720 180 latu Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības projekta Nr.1DP/1.3.1.3.2./
08/IPIA/NVA/001 „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu piemērošana nozarēs un
uzņēmumos” īstenošanai,
274 734 lati biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” projekta „Klusuma pasaule”
Nr.1DP/1.4.1.2.2./09/IPIA/NVA/001 īstenošanai,
2 264 988 lati projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2”
Nr.1DP/1.3.1.1.3./09/IPIA/ NVA/001 īstenošanai,
623 686 lati projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”
Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 īstenošanai,
1 050 086 lati projekta „Pasākumi noteiktām personu grupām” Nr.1DP/1.4.1.1.2./
08/IPIA/NVA/001 īstenošanai,
3 296 691 lats projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” Nr. /DP/1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001
īstenošanai,
6 366 898 lati projekta „Darba praktizēšanās pasākuma nodrošināšana pašvaldībās darba
iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” Nr. /DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001 īstenošanai,
714 956 lati projekta „Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām personām”
Nr. /DP/1.3.1.1.5./09/IPIA/NVA/001 īstenošanai,
628 563 lati projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā”
Nr.1DP/1.3.1.1.3./08/IPIA/ NVA/001 īstenošanai.

Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana
„Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-2013)”
Darbības galvenie mērķi:
atbalstīt sadarbības iestādes (Nodarbinātības valsts aģentūras) pārziņā esošo Eiropas Savienības
fondu aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanas vadību un uzraudzību, nodrošinot plānoto rezultātu
un pieejamo finanšu līdzekļu savlaicīgu un efektīvu apguvi.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:
1) nodrošināta ES struktūrfondu aktivitāšu ieviešana atbilstoši sadarbības iestādes kompetencei;
2) noslēgti līgumi par apstiprināto projektu realizāciju;
3) veiktas struktūrfondu finanšu kontroles un auditi;
4) realizēti informēšanas un publicitātes pasākumi.
6

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:
Projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras – sadarbības iestādes kapacitātes pilnveide Eiropas
Sociālā fonda efektīvai īstenošanai” īstenošana (darbības programma 2007.-2013. gadam
„Cilvēkresursi un nodarbinātība”, prioritāte 1.6.„Tehniskā palīdzība”, pasākums 1.6.1.„Atbalsts
darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība” vadībai”, aktivitāte 1.6.1.1.„Programmas
vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”).
Apakšprogrammas izpildi nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra.
2009. gada
plāns

Finansiālie rādītāji

2010. gada
plāns

Izmaiņas (+;-)

1

2

3

4=3-2

Resursi izdevumu segšanai
Izdevumi - kopā
Finansiālā bilance

367 639
367 639
0

448 661
448 661
0

81 822
81 822
0

lati
2010.g. % pret
2009.g.
5=(3/2)*100-100

22
22
0

Izdevumi 2010.gadā plānoti 448 661 latu apmērā (370 088 latu atlīdzībai, 78 573 lati precēm un
pakalpojumiem), tai skaitā:


448 661
lats
Nodarbinātības
valsts
aģentūras
tehniskās
palīdzības
Nr.VSID/TP/CFLA/08/24/022 „Nodarbinātības valsts aģentūras – sadarbības
kapacitātes pilnveide Eiropas Sociālā fonda efektīvai īstenošanai” īstenošanai).

projekta
iestādes

Nodarbinātības speciālais budžets
Darbības galvenie mērķi:
materiāli atbalstīt bezdarbniekus pārkvalificēšanās vai kvalifikācijas paaugstināšanas laikā,
nodrošināt bezdarbnieku pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu, veicināt bezdarbnieku
atgriešanos darba tirgū.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:
no nodarbinātības speciālā budžeta 2010. gadā plānots nodrošināt:
1) bezdarbniekiem un darba meklētājiem paredzētos aktīvos nodarbinātības pasākumus un
bezdarba samazināšanas preventīvos pasākumus;
2) aktīvajos nodarbinātības pasākumos iesaistīto bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars
(% no reģistrēto bezdarbnieku un darba meklētāju vidējā skaita gadā) – 33%.
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:
Aktīvo nodarbinātības pasākumu izpildi nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra.
lati
Finansiālie rādītāji
1

Ieņēmumi
Izdevumi - kopā
Finansiālā bilance

2009. gada
plāns
2

6 500 000
6 500 000

2010. gada
projekts

Izmaiņas,
latos

2010. gads % pret
2009. gadu

3

4=3-2

5=(3/2)*100-100

6 165 000
6 165 000

-335 000
-335 000
×

-5.2
-5.2
×
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