4. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 10. aprīļa
instrukcijai Nr. 2

Labklājības ministrija
(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes nosaukums)

Politikas un resursu
vadības kartes numurs un
nosaukums

Prioritārā pasākuma
numurs un nosaukums

×

Rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izpildes analīze 2020. gadā
Programmas
(apakšprogrammas)
numurs un nosaukums

Darbības rezultāts

07.01.00 Nodarbinātības
valsts aģentūras darbības
nodrošināšana

×

07.01.00 Nodarbinātības
valsts aģentūras darbības
nodrošināšana

×

Rādītāja
veids*
Rādītāja nosaukums

RDRR/D
RR
Klātienē apkalpotie Nodarbinātības valsts
aģentūras klienti (skaits vidēji mēnesī)

Mērvienība

skaits
(vid.mēn.)

Gads

2020

Plānotā
vērtība

46 502

Izpilde/novērtējums

Izpilde:
sievietes

Izpilde:
vīrieši

39 924

Izpildes/
novērtējuma
novirze no
plānotās vērtības,
%

Iemesli/faktori, kas ir noteikuši izpildi/neizpildi

Izdarītais, lai sasniegtu plānoto vērtību

Priekšlikumi rādītāja neizpildes novēršanai

Ārējie faktori, kas radījuši ietekmi
uz rādītāja izpildi/novērtējumu

-14.1

Darba tirgus attīstība
×

Darba tirgus attīstība
×

×

04.00.00 Valsts atbalsts
sociālajai apdrošināšanai

KV/DRR
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 Nodarbinātības
valsts aģentūras darbības
nodrošināšana

07.01.00 Nodarbinātības
valsts aģentūras darbības
nodrošināšana

Efektīva un klientorientēta
Nodarbinātības valsts aģentūras
darbība

×

04.02.00 Nodarbinātības
speciālais budžets

58.1

48.6

-16.4

Efektīva un klientorientēta
Nodarbinātības valsts aģentūras
darbība

skaits
(vid.mēn.)

2020

2 360

2 014

-14.7

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

skaits
(vid.mēn.)

2020

107

123

15.0

skaits

2020

82 025

140 511

71.3

DRR

Attālināti apkalpotie klienti

×

2020

Atsevišķām personu kategorijām DRR
nodrošināta valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu
nepārtrauktība, kā arī iespēja saņemt
lielāka apmēra valsts pensiju
Personas, kuras veic algotos pagaidu
sabiedriskos darbus

×

%

Nodrošinātas iespējas bezdarbnieku DRR
pārkvalifikācijai un kvalifikācijas
paaugstināšanai, veicināta
bezdarbnieku atgriešanās darba tirgū

Aktīvajos darba tirgus politikas pasākumos
atbalstīto bezdarbnieku un darba meklētāju
skaits

skaits (no
jauna
iesaistītie)

2020

15 107

12 659

6 750

5 909

-16.2

Saistībā ar drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai
filiālēs tika ievēroti/noteikti pulcēšanās ierobežojumi, kā arī atsevišķos periodos
atcelta klientu klātienes apkalpošana, iesaiste pasākumos.
2020. gada 12 mēnešos NVA reģistrētas 76 226 brīvās darba vietas, kas ir par
30 171 jeb 28,4 % mazāk, salīdzinot ar 2019. gada šo pašu periodu.
Finansējums valsts iemaksām pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic
algotos pagaidu sabiedriskos darbus, bija nepieciešams mazākā apmērā.
Izdevumu plāna izpildi ietekmēja apstāklis, ka 2020.gada sākumā izveidots
mazāks darba vietu skaits, nekā sākotnēji plānots un dalībnieku iesaiste
pasākumā notika pakāpeniski, kā arī algotos pagaidu sabiedriskos darbus veic
arī personas, kas jau ir sociāli apdrošinātas (piemēram, personas ar invaliditāti).
Saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumiem Nr.230
“Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts
pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem”, ja
vienlaikus persona atrodas vairāk nekā vienā sociāli apdrošinātas personas
statusā, par kuru veicamas obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta un valsts
sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem, obligātās iemaksas reģistrē no
valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem.

Īstenota attālināta apkalpošana - saziņa telefoniski, e-pastā,
individuālas, grupu videokonferences ar klientiem.
Pastiprināti vērsta klientu uzmanība un veicināta e- pakalpojumu
izmantošana.
Attālināto apmācību kursu piedāvājumā iekļautas tiešsaistes
platformas https://www.coursera.org/, https://www.openminded.lv/
un https://www.elementsofai.lv/

No 2020.gada septembra līdz decembrim palielināts pagaidu darba
vietu skaits pasākuma "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi"
īstenošanai.

Līdz ar vīrusa Covid-19 straujo izplatību pasaulē un ekonomisko aktivitāšu
sarukumu, 2020. gada pirmajā pusē bija vērojamas izmaiņas darba tirgū –
samazinājās nodarbinātības rādītāji un pieauga bezdarbs.
2020.gada beigās Nodarbinātības valsts aģentūrā bija reģistrēti 69 tūkstoši
bezdarbnieku un reģistrētais bezdarba līmenis bija 7,6%. Salīdzinājumam:
2019.gada beigās bija 58 tūkstoši bezdarbnieki, un reģistrētā bezdarba līmenis
bija 6,2%.
Saistībā ar drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai
filiālēs tika ievēroti/noteikti pulcēšanās ierobežojumi kā arī atsevišķos periodos
klientu klātienes apkalpošana aizstāta ar neklētienes saziņu, kā rezultātā
palielinājās attālināti apkalpoto klientu skaits. Elektronisko iesniegumu
faktiskais skaits ir ~11 reizes lielāks pret plānoto.

Rādītāja vērtības sasniegšanu ietekmēja ārkārtējās situācijas laikā pieņemtais
lēmums 2020.gada jūnijā neuzsākt dalībnieku iesaisti pasākumā
“Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. Pasākums tika
īstenots tikai jūlijā un augustā, ar mazāku dalībnieku skaitu, nekā sākotnēji
plānots. Kopējais reģistrēto dalību skaits aktīvajos nodarbinātības pasākumos 14 218.

Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošana.
Reģistrētajiem bezdarbniekiem
pieejamie informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju
risinājumi.

Covid-19 pandēmijas izraisītās
krīzes ietekme uz darba tirgu.

Covid-19 pandēmijas izraisītās
krīzes ietekme uz darba tirgu.

Pasākumam “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām,
kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības
iestādēs” neizlietotais finasējums novirzīts papildu darba vietu
izveidei pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”, kā rezultātā
pieauga pasākumos iesaistīto jauno dalībnieku skaits.

Covid-19 pandēmijas izraisītās
krīzes ietekme uz darba tirgu.

