
1.pielikums

Izmantotie saīsinājumi 

NVA - Nodarbinātības valsts aģentūra

SAN - Sabiedrisko attiecību nodaļa

KVS - Kvalitātes vadības sistēma 

ESFPD - ES fondu projektu departaments

RPN - Resursu pārvaldības nodaļa

JD - Juridiskais departaments

PN - Personāla nodaļa

GD - Grāmatvedības departaments

FAD FVN - Finanšu un attīstības departamenta Finanšu vadības nodaļa

FAD AttN - Finanšu un attīstības departamenta Attīstības nodaļa

FAD SN - Finanšu un attīstības departamenta Statistikas nodaļa

PD - Pakalpojumu departaments

KAVN - Klientu apkalpošanas vadības nodaļa

PD DMAN - Pakalpojumu departamenta Darba meklēšanas atbalsta nodaļa

ISUAN - Informācijas sistēmu uzturēšanas un attīstības nodaļa

RVIKN - Risku vadības un iekšējās kontroles nodaļa

UN - Uzraudzības nodaļa

ABI - projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"

DTPSP - projekts "Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide"

AIB- projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"

AIDM - projekts "Atbalsts ilgākam darba mūžam"

EURES - projekts "EURES tīkla darbība Latvijā"

BP - projekts "Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācija Latvijas darba tirgū"

LM - Labklājības ministrija

FVP - Filiāļu vadītāju padome

Filiāles - Aģentūras teritoriālās filiāles

1.1.1. Izstrādāts plāns NVA cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanai.                                                             28.02.2017. 

A.Balode, I.Šteina, 

PN, JD, FVP, 

FAD, pārējās 

struktūrvienības 

pēc 

nepieciešamības

1.1.2. Aktualizēta personāla politika.                    30.08.2017.

PN, pārējās 

struktūrvienības 

pēc 

nepieciešamības

1.1.3. Izstrādāts Zvanu centra attīstības modelis un nodrošināta tā darbību reglamentējošo dokumentu izstrāde 

(t.sk. noteikti kvalitātes kontroles kritēriji).
28.04.2017. KAVN

1.1.4. Izveidota un pakāpeniski ieviesta vienota vizuālā identitāte visās filiālēs. 29.12.2017.
KAVN, SAN, 

RPN, FAD

1.1.5. Veikta klientu apmierinātības aptauja. 30.11.2017. KAVN

1.2.1. Izmantojot iekšējās apmācības, moodle testu, inforgrafiku, pilnveidotas NVA darbinieku zināšanas par 

klientu apkalpošanu (t.sk. par e-pakalpojumiem). 
29.12.2017. KAVN, PN

1.2.2. Izstrādāts NVA e-pakalpojumu apraksts (pēc MK noteikumu spēkā stāšanās) un monitoringa sistēma. 01.09.2017. KAVN, ISUAN

1.2.3. Izstrādāti vizuālie materiāli (t.sk. infografikas) par klientu apkalpošanu un e-pakalpojumu pieejamību un 

izmantošanu.
30.09.2017. KAVN; SAN

1.3. Apvienot vienā procesā visus apmācību pasākumus, kas tiek 

īstenoti ar kuponu metodi, unificējot procesu pielikumus.
1.3.1. Izstrādāts KRG process. 30.06.2017.

PD,

ESFPD

Veidot aktīvāku sadarbību ar klientiem, 

nodrošinot atbilstošu, operatīvu un kvalitatīvu 

klientu apkalpošanu vienlīdz augstā kvalitātē 

ikvienā klientu apkalpošanas vietā

1.

1.2. Pilnveidot NVA darbinieku zināšanas par klientu apkalpošanu (t.sk. 

par e-pakalpojumiem).

1.1. Efektivizēt NVA administratīvo un cilvēkresursu pārvaldību pārejai 

uz reģionālo modeli.

Nodarbinātības valsts aģentūras darba plāns 2017.gadam

Darbības virziens: Pakalpojumu sniegšana klientiem

Izpildes termiņšUzdevuma izpildes rādītājs
Atbildīgais par 

izpildi
Nr.p.k. Uzdevums Pasākums
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Izpildes termiņšUzdevuma izpildes rādītājs
Atbildīgais par 

izpildi
Nr.p.k. Uzdevums Pasākums

2.2.1. Sadarbībā ar darba devējiem un personu ar invaliditāti pārstāvošajām NVO organizēti pasākumi labās 

prakses piemēru pārņemšanai (t.sk. ēnu diena (uzņēmumu un profesiju iepazīšanas diena)) personu ar 

invaliditāti darbā iekārtošanās veicināšanai.

29.12.2017. PD; SAN

2.2.2. Apzināta labā prakse un izveidota sadaļa mājaslapā, lai popularizētu cilvēku ar invaliditāti 

nodarbinātības labās prakses piemērus.
29.09.2017. PD, SAN

2.3.1. Sadarbībā ar LM izveidots un ieviests jauns pakalpojums bezdarbniekiem ar bēgļa vai alternatīvo 

statusu - latviešu valodas mentora pakalpojums nodarbinātajiem bēgļiem vai personām ar alternatīvo statusu.
30.06.2017. BP, PD, KAVN

2.3.2. Iesaistīti bezdarbnieki ar bēgļa vai alternatīvo statusu jaunā pakalpojuma (latviešu valodas mentora 

pakalpojums nodarbinātajiem bēgļiem vai personām ar alternatīvo statusu) saņemšanā, uzsākta pakalpojuma 

rezultātu novērtēšana un informēta LM.

29.12.2017. BP, PD, KAVN

2.4. Pilnveidot bezdarbnieku profilēšanas sistēmu mērķētākai un 

lietderīgākai bezdarbnieku atlasei un iesaistei pasākumos.

2.4.1. Atbilstoši 2016.gadā veiktajam profilēšanas metodes ietekmes uz darbā iekārtošanos izvērtējumam 

(23.12.2016. SIA Ernst & Young Baltic izvērtējuma ziņojums "Nodarbinātības valsts aģentūras reģistrēto 

bezdarbnieku profilēšanas metodes ietekmes uz bezdarbnieku darbā iekārtošanos izvērtējums", iepirkuma 

identifikācijas Nr. FM2016/30), sagatavoti priekšlikumi NVA darba organizēšanas un profilēšanas sistēmas  

izmaiņām.

28.02.2017. PD

2.5.1. Sagatavots izvērtējuma ziņojums un iesniegts LM, norādot plānoto rīcību karjeras konsultantu

nodrošināšanai ar aktuālo informāciju par norisēm tautsaimniecības nozarēs. 
31.01.2017. PD

2.5.2. Nodrošinātas karjeras konsultantu apmācības par aktuālākajām norisēm tautsaimniecībā un darba tirgus

īstermiņa prognozēm.
29.12.2017. PD

2.6. Pārskatīt un aktualizēt bezdarbnieku apmācību un pārkvalifikācijas 

programmu sarakstu kopā ar darba devēju organizācijām. 

2.6.1. Sagatavota prezentācija par apmācību pasākumu rezultātiem 2016.gadā un priekšlikumiem 2017.gada 

apmācību sarakstam.
31.01.2017.

PD; FAD AttN; 

ESFPD 

2.7.1. Organizētā iepirkuma (Nr. NVA 2016/25_ESF) rezultātā noslēgts līgums ar pakalpojumu sniedzēju, 

kurš veiks  īstermiņa darba tirgus prognozēšanas metodoloģijas pilnveidi, t.sk. īstermiņa prognožu 

sagatavošanu prasmju griezumā un vadlīniju izstrādi metodoloģijas lietotājiem.

28.02.2017. ESFPD (DTPSP)

2.7.2. Nodrošināts, ka pakalpojumu sniedzējs sagatavo sekojošus nodevumus: "Izvērtējums par prognozēšanas 

metodoloģijas pilnveidošanu" un "Izvērtējums par profesijām atbilstošo prasmju saraksta izveidošanu". 

31.05.2017. (trīs 

mēnešu laikā no 

līguma noslēgšanas)

ESFPD (DTPSP)

2.7.3. Nodrošināta darba devēju aptaujas veikšana par darba tirgus pieprasījumu 2017.gadā. 31.03.2017. ESFPD (DTPSP)

2.7.4. Nodrošinātas apmācības NVA darbiniekiem par darba tirgus prognozēm (to veidošana, veidi, 

pielietošana darbā ar NVA klientiem) un NVA pārvaldes darbiniekiem par datu analīzi (10 darbiniekiem) un 

pētījumu izstrādes metodiku (~ 65 darbiniekiem).

29.12.2017.
ESFPD (DTPSP), 

PN

2.8.1. Uzsākta atbalsta pasākuma "Profesionālās piemērotības noteikšana" īstenošana.  28.02.2017. ESFPD (AIB)

2.8.2. Uzsākta atbalsta pasākuma "Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi" 

īstenošana.
31.03.2017. ESFPD (AIB)

2.8.3. Uzsākta atbalsta pasākuma "Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi" 

ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti īstenošana.
30.06.2017. ESFPD (AIB)

2.8.4. Uzsākta atbalsta pasākuma "Emocionālā stresa treapija (kodēšana)" īstenošana. 31.03.2017. ESFPD (AIB)

2.8.5. Izvērtēti atbalsta pasākuma "Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi" 

pakalpojuma sniegšanas rezultāti.
30.10.2017. ESFPD (AIB)

2.9.1. Izsludināts iepirkums moduļa izstrādei.  30.04.2017.
ESFPD (ABI), 

PD, ISUAN

2.9.2. Uzsākta e-apmācības moduļa izstrāde. 01.07.2017.
ESFPD (ABI), 

PD, ISUAN

2.9.3. Nodrošināta e-apmācības moduļa tehniskā pieejamība klientiem. 29.12.2017. ISUAN

2.7. Pilnveidot darba tirgus pieprasījuma īstermiņa prognozēšanas 

sistēmu un veicināt tās izmantošanu.

2.1.1. Sagatavots un iesniegts LM informatīvais ziņojums, kurā iekļauti priekšlikumi apmācību pasākumu 

pilnveidei NVA kompetences jautājumos, t.sk. profilēšanas sistēmas ietvaros.
31.01.2017.

 FAD (AttN), PD, 

ESFPD

2.3. Izveidot sistēmu bēgļu integrācijai darba tirgū.

2.5. Uzlabot  karjeras konsultantu kompetenci par aktualitātēm 

tautsaimniecības nozarēs.

2.8. Uzlabot ilgstošo bezdarbnieku pāreju uz nodarbinātību vai iesaisti 

pasākumos.

2.9. Nodrošināt jauna konkurētspējas paaugstināšanas pasākuma e-

apmācības moduļa izstrādi un nodrošināt tā pieejamību klientiem.

2.1. Veikt bezdarbnieku apmācību pasākumu efektivitātes analīzi par 

2016.gadu.

2.2. Uzlabot NVA sniegto pakalpojumu efektivitāti bezdarbnieku ar 

invaliditāti integrācijai darba tirgū.

Uzlabot pakalpojumu groza atbilstību klientu 

vajadzībām
2.

2.lapa no 5



Izpildes termiņšUzdevuma izpildes rādītājs
Atbildīgais par 

izpildi
Nr.p.k. Uzdevums Pasākums

2.10.1. Izsludināts iepirkums "Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums" un izvēlēti pretendenti 

pakalpojuma nodrošināšanai.
28.02.2017. ESFPD (AIDM)

2.10.2. Nodrošināts, ka pakalpojuma sniedzējs izstrādā izvērtējuma veikšanas metodiku un nodrošina 

izvērtējuma veikšanu.  
29.09.2017. ESFPD (AIDM)

2.10.3. Nodrošināta atbalsta pasākumu sniedzēju iepirkumu izsludināšana (konkurētspējas paaugstināšanas 

pasākumi, veselības uzlabošanas pasākumi).
30.04.2017. ESFPD (AIDM)

2.10.4. Nodrošināta pakalpojumu pieejamība atbilstoši pakalpojuma sniedzēja izstrādātajam darba devēju 

"Aktīvas novecošanās plānam".
29.09.2017. ESFPD (AIDM)

2.11.1. Organizētas EURES apmācības NVA darbiniekiem par darbaspēka mobilitātes jautājumiem, t.sk. 

starptautiskās personāla atlases veikšanu.
29.12.2017. ESFPD (EURES)

2.11.2. Organizētas ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" īstenošanas personāla (NVA filiāļu 

darbinieku) apmācības darbam ar mērķa grupu.
29.12.2017. ESFPD (ABI)

2.11.3. Organizētas apmācības "Klientorientēta pakalpojuma sniegšana" un "Par invaliditāti bez barjerām" 

ESF projekta "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" īstenošanas personālam.
29.12.2017. ESFPD (AIB)

2.12. Nodrošināt atbalstu jauniešu mērķa grupai pēc JG projekta beigām
2.12.1. Izstrādāti un iesniegti LM priekšlikumi par jauniešu mērķa grupas atbalsta pasākumiem pēc JG 

projekta noslēguma.
31.08.2017. I. Šteina

3.1. Monitorēt darba tirgus izmaiņas, nodrošinot proaktīvu sadarbību ar 

darba devējiem un pašvaldībām.

3.1.1. Sagatavoti pārskati un to apkopojumi par darba tirgus situāciju filiāļu teritorijās, filiāļu proaktīvo 

sadarbību ar darba devējiem. 
Reizi ceturksnī

PD, KAVN, 

ESFPD, Filiāles

3.2.1. Organizēta aptauja par darba devēju apmierinātību ar NVA pakalpojumiem.  30.11.2017. PD

3.2.2. Veikti pilnveidojumi KRG 4.2.3.procesā "NVA sadarbība ar darba devējiem" darba tirgus monitoringa 

nodrošināšanai. 
28.02.2017. PD

3.2.3. Izstrādāta metodika darba devēju sadalīšanai dažādās grupās, nosakot diferencētu pieeju sadarbībai, kas 

balstīta uz darba devēju vajadzību un nozīmības izvērtējumu.
30.11.2017. PD

3.2.4. Noorganizētas vismaz 4 reģionālās aktivitātes (t.sk. vakanču gadatirgi) Darba devēju dienas ietvaros. 30.11.2017.

PD (DMAN), 

ESFPD (AIB), 

ESFPD (ABI), 

SAN, Filiāles

3.3.1. Nodrošināta pakalpojuma iegāde semināra organizēšanai. 01.02.2017. ESFPD (ABI)

3.3.2. Nodrošināta semināra norise. 28.02.2017. ESFPD (ABI), PD

4.1. Aktualizēt NVA IKT resursu pārvaldības un attīstības plānu 2017.-

2019.gadam.
4.1.1. Aktualizēts NVA IKT resursu pārvaldības un attīstības plāns 2017.-2019.gadam. 28.02.2017.

ISUAN, FAD 

(AttN)

4.2. Sagatavoties BURVIS pilnveidojumu izstrādei, lai nodrošinātu 

nodarbinātības barometra paplašināšanu NVA pašapkalpošanās portālā.

4.2.1. Īstenots iepirkums "Tehniskās specifikācijas izstrāde darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognožu 

atspoguļošanas platformas (tai skaitā vidēja un ilgtermiņa prognožu  analīzes rīka un vizuālā risinājuma 

(prototipa)) izveidei" sadarbībā ar Ekonomikas ministriju (ESF projekta "Darba tirgus prognozēšanas sistēmas 

pilnveide" ietvaros).

29.12.2017.
ESFPD (DTPSP), 

ISUAN

4.3. Sagatavot Microstrategy sistēmu, lai nodrošinātu pēc iespējas 

lielāku statistikas datu apstrādes automatizāciju, tādējādi samazinot 

manuālo darbu un paātrinot lēmumu pieņemšanai nepieciešamo datu 

ieguvi un apstrādi.  

4.3.1. Īstenots saskaņā ar 2016.gada 10.marta vienošanos VRAA/2015/03/AK/C1-97_PKP ietvaros ar SIA 

Visma Enterprise.
30.06.2017. ISUAN

4.4.1. Veikts iepirkums EIS par papildu darba stundu nodrošināšanu. 31.01.2017. ISUAN, JD

4.4.2. Noslēgta vienošanās pie LS uzturēšanas līguma par papildu darbstundu iegādi un izpildi. 28.02.2017. ISUAN, JD

4.4.3. Veikta papildinājumu testēšana LS. Atbilstoši līgumam ISUAN, JD

4.4.4. Nodrošināta papildinājumu uzstādīšana Produkcijas vidē. Atbilstoši līgumam ISUAN, JD

4.5. Ieviest Skype piedāvātās iespējas NVA ikdienas darbā (t.sk. 

apmācību un semināru organizēšanā).

4.5.1. Izpētītas Skype ieviešanas iespējas un sagatavots atzinums par iespējamo ietekmi uz tīkla darbību un 

drošību.
28.04.2017. ISUAN

2.10. Nodrošināt gados vecāku nodarbināto personu atbalsta pasākumus 

un darba vides un cilvēkresursa potenciāla izvērtējumu.

4.4. Nodrošināt Lietvedības sistēmas pilnveidi.

3.
Īstenot Stratēģiju sadarbībai ar darba devējiem, 

īstenojot proaktīvus informēšanas pasākumus

3.3. Organizēt informatīvo semināru izglītības iestādēm un darba 

devējiem par aktualitātēm apmācību pasākumu īstenošanā.

Pilnveidot NVA IKT resursu pārvaldību

3.2. Īstenot Stratēģijas sadarbībai ar darba devējiem uzdevumus, 

proaktīvi  informējot par NVA pakalpojumiem, apmeklējot darba 

devējus un palielinot reģistrēto vakanču skaitu pret iepriekšējā gada 

attiecīgo periodu. 

2.11. Uzlabot NVA darbinieku zināšanas par darbu ar mērķgrupām un 

darbaspēka mobilitāti.

4.

Uzlabot pakalpojumu groza atbilstību klientu 

vajadzībām
2.

3.lapa no 5



Izpildes termiņšUzdevuma izpildes rādītājs
Atbildīgais par 

izpildi
Nr.p.k. Uzdevums Pasākums

5.1.1. Izstrādāts NVA Komunikācijas ikgadējais plāns 2017.gadam. 28.02.2017. SAN

5.1.2. Izveidotas infografikas par NVA aktualitātēm. 29.12.2017. SAN

5.1.3. Organizēti TV sižeti par NVA atbalstu uzņēmējiem. 29.12.2017. SAN

5.1.4. Ievietoti 5 labās prakses/veiksmes stāsti NVA mājaslapā un video portālā  youtube.com. 29.12.2017. SAN

5.1.5. Pārstrukturētas NVA interneta vietnes sadaļas krievu un angļu valodā, aktualizēts un pilnveidots saturs. 29.12.2017. SAN

5.1.6. Turpināta sadarbība ar esošajiem un uzsākta sadarbība ar jauniem sadarbības partneriem (pašvaldībām, 

nevalstiskajām organizācijām) ar mērķi nodrošināt mājaslapas popularizēšanu reģionos.
29.12.2017. SAN, Filiāles

5.1.7. Sniegts informatīvais atbalsts iniciatīvai "Strādā Latvijā". 29.12.2017.
SAN, FAD 

(AttN), Filiāles

5.2.1. Organizēti informatīvie semināri par brīvprātīgo darbu un mājaslapas www.brivpratigie.lv piedāvātajām 

iespējām brīvprātīgā darba veicināšanai.
29.12.2017. SAN

5.2.2. Organizēta godināšanas ceremonija "Gada brīvprātīgais 2017" ar mērķi novērtēt un apbalvot 2017.gada 

izcilākos brīvprātīgā darba veicējus un organizatorus.
09.12.2017. SAN

5.2.3. Nodrošināta regulāra komunikācija ar sabiedrību par brīvprātīgo darbu, tostarp, mājaslapas 

www.brivpratigie.lv iespējām.
29.12.2017. SAN

5.2.4. Turpināta mājaslapas www.brivpratigie.lv dizaina un funkcionalitātes uzturēšana. 29.12.2017. SAN

5.3. Sagatavoties Latvijas Republikas 100-gades pasākumam.
5.3.1. Nodrošināta NVA pasākumu savlaicīga plānošana (brīvprātīgo godināšana, starptautiska konference 

"Nodarbinātība Latvijā vakar, šodien, rīt"). 
29.12.2017. SAN, FAD

5.4.1. Organizēti 5 semināri nevalstisko organizāciju un sociālo dienestu darbiniekiem un 5 semināri darba 

devējiem.
30.11.2017.

 ESFPD (AIB),  

SAN

5.4.2. Izstrādāts informatīvs drukāts materiāls (buklets) par ilgstošajiem bezdarbniekiem pieejamajiem atbalsta 

pasākumiem.
29.09.2017.

 ESFPD (AIB),  

SAN

5.4.3. Organizētas 3 informatīvas kampaņas sesijas. 29.12.2017.
 ESFPD (AIB),  

SAN

5.5.1. Izsludināts iepirkums "Sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumu nodrošināšana". 31.03.2017.
ESFPD (AIDM), 

SAN

5.5.2. Izveidota informatīvā lapa projektam „Atbalsts ilgākam darba mūžam”. 28.04.2017. SAN

5.5.3. Organizēti sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi projekta "Atbalsts ilgākam darba mūžam" 

ietvaros (1 konference (2017. gada augusts), 5 semināri (pa vienam katrā reģionā ar diskusijām un 

konsultācijām)).

30.09.2017.
 ESFPD (AIDM), 

SAN

5.6. Aktīvi informēt darba devējus par apmācībām pēc darba devēja 

pieprasījuma un pasākuma "Apmācība pie darba devēja" īstenošanas 

iespējām un nosacījumiem.

5.6.1. Sagatavotas un izplatītas preses relīzes par pasākumu īstenošanu, t.sk. par labās prakses piemēriem.

1x ceturksnī (līdz 

31.03.2017., līdz 

30.06.2017., līdz 

29.09.2017., līdz 

29.12.2017.)

ESFPD (ABI), 

PD, SAN

6.1.1. Veikts Aģentūras IT sistēmas piemērotības novērtējums saskaņā ar EK izstrādātajiem EURES 

tehniskajiem standartiem un formātiem (vakances un CV), ja nepieciešams, nodrošināti pienācīgi mehānismi un 

standarti datu apmaiņai, kas atbilst tehniskās kvalitātes prasībām, t.sk. par ESCO klasifikatora sadarbspēju, 

nodrošinot automātisko salāgošanu.

08.12.2017.

ISUAN, ESFPD 

(EURES), PD 

(DMAN)

6.1.2. Nodrošināta dalība Eiropas koordinācijas biroja organizētajā darba grupā  - Sadarbspējas darba grupa 

(Interoperability working group).

28.-29.03.2017., 08.-

09.06.2017., 07.-

08.09.2017., 07.-

08.12.2017.

 ESFPD (EURES)

6.2.1. Izstrādāts jauns EURES dalībnieku un partneru uzņemšanas sistēmas projekts. 2017.gada 4.cet.

ESFPD (EURES), 

PD (DMAN), JD, 

ISUAN

6.2.2. Nodrošināta dalība EURES koordinācijas darba grupas sanāksmēs.

22.-23.02.2017., 25.-

26.10.2017., 12.-

13.12.2017., 

14.12.2017. 

ESFPD (EURES)

5.5. Nodrošināt gados vecāku nodarbināto personu un darba devēju 

informēšanu par pasākumiem gados vecāku personu darbspēju 

saglabāšanai.

5.1. Nodrošināt klientu un sabiedrības informēšanu par NVA 

sniegtajiem pakalpojumiem un darba rezultātiem.

5.2. Nodrošināt brīvprātīgo darba popularizēšanu.

Īstenot EURES regulu6. 

6.1. Uzsākt darbu pie NVA IT platformas pilnveidojumiem, nodrošinot 

vienota kanāla datu par brīvajām darba vietām un darba meklētāju CV 

apmaiņu ar EURES darba mobilitātes portālu.

6.2. Izstrādāt EURES dalībnieku un partneru (kas nav nodarbinātības 

dienesti) uzņemšanas sistēmu saskaņā ar EURES regulas 11.pantu.

5.4. Veicināt sabiedrības izpratni par ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas 

pasākumiem.

 Sekmēt sabiedrības informēšanu par NVA 

darbu
5.
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Izpildes termiņšUzdevuma izpildes rādītājs
Atbildīgais par 

izpildi
Nr.p.k. Uzdevums Pasākums

7.1.1. Veikts pašnovērtējums. 01.09.2017.
FAD (AttN), 

Filiāles

7.1.2. Organizēta novērtēšanas ekspertu vizīte 2017.gada 7.-9.novembrī. 15.11.2017.
FAD (AttN), 

Filiāles

7.2.1. Uzsākta INTERREG LAT-LIT sadarbības projekta ar Lietuvas Darba biržu īstenošana (pēc projekta 

apstiprināšanas).
29.12.2017.

FAD (AttN), 

Filiāles

7.2.2. Uzsākta INTERREG EST-LAT sadarbības projekta Valka-Valga īstenošana (pēc projekta 

apstiprināšanas).
29.12.2017.

FAD (AttN), 

Valkas filiāle

7.3. Nodrošināt starptautisko sadarbību Baltijas valstu sadarbības 

līguma ietvaros.
7.3.1. Noorganizēts divu dienu seminārs Baltijas valstu nodarbinātības dienestu pārstāvjiem. 30.06.2017.

FAD, RPN, PD, 

Filiāles

8.1.1. Izstrādāts un iesniegts kvalitātes vadības ziņojums par 2016.gadu. 30.06.2017.
KVS vadītājs, 

RVIKN

8.1.2. Izstrādāts un iesniegts ziņojums par veiktajiem uzraudzības pasākumiem 2016.gadā. 31.01.2017. UN

8.2.1. Nodrošināta Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde 2017.gadam. 30.06.2017. PN, RNP

8.2.2. Iesniegts pārskats par Darba aizsardzības pasākumu plāna izpildi. 30.11.2017. PN, RNP

8.3.1. Sagatavots un izsludināts iepirkums.

Tiks noteikts pēc 

Iepirkumu plāna 

2017.gadam 

apstiprināšanas

PN; ISUAN

8.3.2. Ieviests WEB atvaļinājumu modulis.

Tiks noteikts pēc 

Iepirkumu plāna 

2017.gadam 

apstiprināšanas

PN; ISUAN

8.3.3. Izstrādāti iekšējie dokumenti par WEB atvaļinājumu moduļa lietošanu.

Tiks noteikts pēc 

Iepirkumu plāna 

2017.gadam 

apstiprināšanas

PN; ISUAN

8.3.4. Īstenotas darbinieku apmācības par WEB atvaļinājumu moduļa lietošanu.

Tiks noteikts pēc 

Iepirkumu plāna 

2017.gadam 

apstiprināšanas

PN; ISUAN

8.3.5. Nodota ekspluatācijā sistēma. 30.06.2017. PN; ISUAN

8.4.1. Uzstādītas gaisa kondicionēšanas sistēmas saskaņā ar darba vides risku izvērtējumu. 31.07.2017. RPN

8.4.2. Veikta telpu pielāgošana, t.sk. apgaismojuma nodrošināšana, paklupšanas riska novēršana saskaņā ar 

darba vides risku izvērtējumu.
30.11.2017. RPN

8.5.1.  Kontrolēta un nodrošināta evakuācijas plānu un evakuācijas ceļu atbilstība normatīvo aktu 

regulējumam NVA nomātajās telpās.
30.06.2017. RPN

8.5.2. Organizētas evakuācijas mācības visās NVA telpās. 29.12.2017. RPN, PN

8.5.3. Organizēta un nodrošināta ugunsdrošības instruktāža. 29.12.2017. RPN, PN

8.4. Veikt telpu labiekārtošanu.

8.3. Ieviest RVS Horizon WEB pašapkalpošanās portāla WEB 

atvaļinājumu moduli.

Īstenot starptautisko sadarbību

8.5. Nodrošināt ugunsdrošības prasību ievērošanu.

8.1. Pilnveidot darba organizēšanas sistēmu.

7.1. Nodrošināt salīdzinošās novērtēšanas otrā cikla (benchmarking) 

īstenošanu. 

8.
Uzlabot darba vidi un darba organizēšanas 

sistēmu 

7.2. Īstenot starptautiskās sadarbības projektus.

8.2. Novērst darba vides riskus.

7.
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