Nodarbinātības valsts aģentūras darba plāns 2018.gadam
Izmantotie saīsinājumi
AIB- projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"
AIDM - projekts "Atbalsts ilgākam darba mūžam"
BP - projekts "Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācija Latvijas darba tirgū"
DTPSP - projekts "Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide"
ERAF_ Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ESF- Eiropas Sociālais fonds
ESFPD - ES fondu projektu departaments
EURES - projekts "EURES tīkla darbība Latvijā"
FVD - Finanšu vadības departaments
FM- Finanšu ministrija
GD - Grāmatvedības departaments
ISUAN - Informācijas sistēmu uzturēšanas un attīstības nodaļa
JD - Juridiskais departaments
JD RDPN - Juridiskā departamenta Resursu un dokumentu pārvaldības nodaļa
KAVAN - Klientu apkalpošanas vadības un attīstības nodaļa
LM - Labklājības ministrija
NVA - Nodarbinātības valsts aģentūra
PD - Pakalpojumu departaments
PD - Pakalpojumu departaments
PD DMAN - Pakalpojumu departamenta Darba meklēšanas atbalsta nodaļa
PD NPN - Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļa

PN - Personāla nodaļa
RVIKN - Risku vadības un iekšējās kontroles nodaļa
SAN - Sabiedrisko attiecību nodaļa
SN - Statistikas nodaļa
Nr.p.k
Pasākums
Izpildes termiņš
.
1. Darbības virziens: Pakalpojumi bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām

Atbildīgais par
izpildi

1.1. Uzdevums: Nodrošināt uz klientu orientētus, ērtus un kvalitatīvus pakalpojumus Aģentūras klientiem vienlīdz augstā kvalitātē ikvienā
klientu apkalpošanas vietā
1.1.1. Sagatavot izvērtējumu par noteiktās intensitātes efektivitāti bezdarbnieku sadarbībai ar NVA

29.06.2018.

PD, KAVAN,
filiāles

Veikt izmaiņas klientu (bezdarbnieku) profilēšanas matricā mērķētākai bezdarbnieku atlasei un
1.1.2. iesaistei pasākumos, t.sk. saskaņā ar 2016.gadā veiktā izvērtējuma (FM, SIA "Ernst & Young
Baltic") rekomendācijām

30.09.2018.

PD, ISUAN

Uzsākt latviešu valodas mentora pakalpojumu sniegšanu nodarbinātajiem bēgļiem un personām
1.1.3.
ar alternatīvo statusu, novērtēt pilotprojekta rezultātus un informēt par tiem LM
1.1.4. Organizēt Karjeras dienas darba meklētājiem
1.1.5. Organizēt fokusdiskusijas ar filiāļu darbiniekiem, lai uzlabotu klientu apkalpošanas kultūru NVA
Veikt Rīgas reģionālās filiāles telpu remontu un labiekārtošanu, t.sk. pielāgot klientu
1.1.6. apkalpošanas telpas klientu ar invaliditāti apkalpošanai, vienlaikus nodrošinot vienotas vizuālās
identitātes ieviešanu
1.2. Uzdevums: Uzlabot elektronisko pakalpojumu pieejamību un veicināt to izmantošanu
1.2.1. Izstrādāt NVA e-pakalpojumu aprakstu un monitoringa sistēmu

1.2.2.

Uzsākt ERAF projekta "Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa
sistēmas izveide" īstenošanu

30.06.2018.
(uzsākšana)
28.12.2018.
(izvērtēšana)
30.11.2018.
31.10.2018.
31.10.2018.

30.06.2018.

30.06.2018.

PD, BP
PD DMAN
KAVAN, filiāles
JD RDPN, ESFPD,
PD

KAVAN, ISUAN,
PD
ISUAN, ERAF
projekta vadītājs,
FVD, SN, PD,
ESFPD (DTPSP)

Pilnveidot darba tirgus īstermiņa prognozēšanas metodiku, tai skaitā:
1) papildināt ar iespēju prognozes sagatavot prasmju griezumā;
1.2.3. 2) izmantojot pilnveidoto metodiku, NVA patstāvīgi sagatavot darba tirgus īstermiņa prognozes
31.08.2018.
ESFPD (DTPSP)
periodam 2018.gada aprīlis - 2019.gada aprīlis;
3) uzlabot darba tirgus prognožu pielietojamību un izmantošanu.
Attīstīt CVVP funkcionalitāti, t.sk. pilnveidojot apmācību grupu pārvaldību un uzsākt CVVP
PD, ISUAN,
1.2.4. izmantošanu ikdienas darbā, nosakot izglītības iestādēm pienākumu nodrošināt mācību grupu
28.12.2018.
ESFPD
administrēšanu CVVP
1.3. Uzdevums: Sekmēt personu ar invaliditāti nodarbinātību, atbalstot nodarbinātības uzsākšanu un darba vides pielāgošanu, kā arī
sabiedrības un darba devēju izpratni par personu ar invaliditāti nodarbinātības iespējām
1.3.1. Konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu (sadarbībā ar NVO)

visu gadu

ESFPD, PD

1.lapa no 3

Nr.p.k
.

Pasākums

Uzsākt atbalsta pakalpojumu – surdotulka, ergoterapeita, atbalsta personas, darba vietas
1.3.2. pielāgošanas un kvalificēta darba vadītāja - sniegšanu personām ar invaliditāti, kas tiek
nodarbinātas pie darba devējiem, kuri nesaņem dotāciju personu ar invaliditāti darba algai
Izstrādāt priekšlikumus pasākumu personām ar invaliditāti pilnveidei, tai skaitā sniedzot
priekšlikumus par iespējamu resursu pārdali un pasākumu īstenošanas nosacījumu izmaiņām.
1.3.3.
Uzsākt pilnveidoto pasākumu īstenošanu pēc priekšlikumu saskaņošanas ar LM un
apstiprināšanas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
Organizēt atvērto durvju dienas uzņēmumos personu ar invaliditāti darbā iekārtošanās
1.3.4.
veicināšanai
Uzsākt atbalsta pasākuma "Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora
1.3.5. pakalpojumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti" īstenošanu, organizēt papildu
izsludinājumu, sagatavot izvērtējumu par pasākuma īstenošanas rezultātiem

Izpildes termiņš

Atbildīgais par
izpildi

30.06.2018.

PD, SAN, Filiāles

30.04.2018.
(priekšlikumi)
31.10.2018.
uzsākšana

PD, ESFPD

31.10.2018.

PD, SAN, Filiāles

01.02.2018. (uzsākt)
31.10.2018.
(izvērtēt)

ESFPD (AIB)

30.09.2018.

ESFPD (AIDM)

28.12.2018.

ESFPD (AIDM)

visu gadu

ESFPD (AIDM)

visu gadu

ESFPD (AIB), SAN

1.4. Uzdevums: Sekmēt gados vecāku nodarbināto pēc iespējas ilgāku noturēšanos darba tirgū.
1.4.1. Uzsākt pasākuma "Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums" īstenošanu
Nodrošināt pakalpojumu pieejamību atbilstoši pakalpojuma sniedzēja izstrādātajam darba devēju
1.4.2.
"Aktīvas novecošanās plānam".
Organizēt sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumus projekta "Atbalsts ilgākam darba mūžam"
1.4.3. ietvaros, t.sk. divus semināru ciklus darba devējiem (aprīlī, septembrī - oktobrī), kā arī
sabiedrības informēšanas pasākumus informatīvās kampaņas ietvaros.
1.5. Uzdevums: Uzlabot ilgstošo bezdarbnieku pāreju uz nodarbinātību un iesaisti pasākumos
Organizēt sabiedrības izpratnes veicināšanas pasākumus par ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas
1.5.1. pasākumiem, t.sk. seminārus darba devējiem, nevalstisko organizāciju un sociālo dienestu
darbiniekiem, organizēt informatīvo kampaņu un izstrādāt informatīvo bukletu.

1.6. Uzdevums: Pilnveidot Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošanas uzraudzību un nodrošināt atbilstošu atbalsta pasākumu sniegšanu
klientiem
Novērtēt ESF projektu īstenošanas uzraudzību t.sk. identificētos riskus un nepieciešamos
pasākumus uzraudzības procesa pilnveidošanai, informēt par rezultātiem LM.
Izstrādāt priekšlikumus NVA īstenoto ESF projektu "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem",
1.6.2. "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai", "Atbalsts ilgākam darba mūžam" pilnveidei. Nodrošināt
pilnveidoto pasākumu efektīvu īstenošanu 2018.gadā.
1.6.1.

31.10.2018.

RVIKN, ESFPD

13.04.2018.

ESFPD, PD

31.07.2018. (slodžu
pārskatīšana)
31.09.2018.
(seminārs)
28.12.2018. (telpu
plāns)

ESFPD (JG), PN,
JD RDPN

28.12.2018.

PN

29.03.2018. (plāns)
30.11.2018.
(ieviešana)

PN, JD RDPN

24.05.2018.

RVIKN, sadarbībā
ar struktūrvienībām

1.7. Uzdevums: Pilnveidot Aģentūras rīcībā esošo resursu un sniegto pakalpojumu pārvaldību

Nodrošināt plānveidīgu un koordinētu projekta "Jauniešu garantijas" noslēgšanu, t.sk. projekta
1.7.1. personāla slodžu pārskatīšanu un pakāpenisku samazināšanu, semināra organizēšanu projekta
īstenošanas personālam, pārvaldes un filiāļu telpu nodrošinājuma pārskatīšanu un optimizēšanu.

1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.
1.7.5.
1.7.6.

1.7.7.

Aktualizēt personāla politiku, 2018.gadā prioritāri nodrošinot:
- atlīdzības sistēmas pilnveidošanu,
- nodarbināto kvalifikācijas celšanas sistēmas pilnveidošanu,
- jauno nodarbināto ievadīšanas darbā procesa pilnveidošanu.
Nodrošināt Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrādi 2018.gadam un tā īstenošanu, t.sk.
uzstādot gaisa kondicionēšanas sistēmas Latgales reģiona filiālēs saskaņā ar darba vides risku
izvērtējumu
Izvērtēt personas datu apstrādes procesu atbilstību Vispārējās datu aizsardzības regulas prasībām
un nepieciešamības gadījumā iesniegt Labklājības ministrijā priekšlikumus grozījumiem ārējos
normatīvajos aktos.
Izvērtēt autotransporta izmantošanas kontroles pilnveidi, ieviešot GPS sistēmu
Pilnveidot NVA iekšējo un ārējo komunikāciju, ieviešot inovatīvus saziņas risinājumus, t.sk.
nodrošinot sanāksmju norisi, filiāļu pārstāvjiem piedaloties attālināti
Izstrādāt sākotnējos priekšlikumus saistībā ar valsts pārvaldes reformu plāna 2018.-2020.gadam
īstenošanu attiecībā uz valsts pārvaldē nodarbināto skaita mazināšanu 6% apmērā, veikt NVA
resursu pārskatīšanu (t.sk., iekšējo procesu un procedūru pārvērtēšanu) turpmākai darba
efektivizēšanai, lai nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību un NVA spējas izpildīt tai uzliktās
funkcijas

01.09.2018.
30.11.2018.

31.05.2018.

JD RDPN
SAN, KAVAN,
ISUAN, JD RDPN
PN, NVA direktors
un vietnieki,
struktūrvienības

2. Darbības virziens: Pakalpojumi darba devējiem, sadarbība ar darbā iekārtošanas pakalpojumu sniedzējiem un citiem sadarbības
partneriem
2.1. Uzdevums: Attīstīt pakalpojumus darba devējiem
2.1.1. Ieviest segmentēšanas modeli sadarbībai ar darba devējiem

31.08.2018.

PD DMAN,
filiāles
2.lapa no 3

Nr.p.k
.

Pasākums

2.1.2. Organizēt ne mazāk kā 4 vakanču gadatirgus un 2 starptautiskos darba gadatirgus

2.1.3. Nodrošināt individuālos konsultantus nozīmīgākajiem sadarbības partneriem

Izpildes termiņš

28.12.2018.

Atbildīgais par
izpildi
PD DMAN, ESFPD
(AIB), ESFPD
(EURES), SAN,
filiāles

31.07.2018.
(sagatavots
priekšlikums)
28.12.2018.
(ieviests)

PD DMAN

2.2. Uzdevums: Nodrošināt EURES regulas ieviešanu
2.2.1.

Izstrādāt un ieviest EURES dalībnieku un partneru (kas nav nodarbinātības dienesti) uzņemšanas
sistēmu saskaņā ar EURES regulas 11.pantu.

13.05.2018.

ESFPD (EURES), PD
DMAN, JD, ISUAN

2.2.2.

Nodrošināt vienotu kanālu datu par brīvajām darba vietām un darba meklētāju CV apmaiņai ar
EURES darba mobilitātes portālu.

13.05.2018.

ISUAN, ESFPD
(EURES), PD DMAN

24.05.2018.

Darba grupa Latvijas
valsts simtgades
pasākumu
organizēšanai;
(direktora vietnieki,
ESFPD (DTPSP), SAN,
PD)

05.12.2018.

Darba grupa Latvijas
valsts simtgades
pasākumu
organizēšanai;
(direktora vietnieki,
ESFPD (DTPSP), SAN,
PD)

2.3. Uzdevums: Uzlabot sabiedrības informēšanu par Aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem

2.3.1.

2.3.2.

Organizēt starptautisko konferenci "Nodarbinātība Latvijā vakar, šodien, rīt" (LR 100gades
pasākums)

Organizēt brīvprātīgā darba veicēju godināšanas pasākumus "Gada brīvprātīgais 2018" (LR
100gades pasākums)

2.3.3. Izstrādāt informatīvo video rullīti CV un vakanču portāla popularizēšanai
Nodrošināt NVA informatīvo atbalstu attiecībā uz reemigrācijas atbalsta aktivitāšu īstenošanu,
2.3.4. sniedzot vairāk informācijas mājaslapā un sadarbības partneriem (par vakancēm, algām un darba
tirgus pieprasījumu Latvijā)
2.3.5. Nodrošināt NVA dalību ikgadējā sarunu festivālā LAMPA

28.12.2018.

visu gadu
30.06.2018.

SAN, ESFPD
(EURES); PD;
KAVAN
SAN, ESFPD
(EURES), PD
DMAN
SAN, KAVAN,
sadarbībā ar filiālēm

2.4. Uzdevums: Īstenot starptautisko sadarbību
2.4.1. Nodrošināt dalību ES valstu nodarbinātības dienestu tīkla valdes sēdēs un pasākumos

saskaņā ar plānoto
aktivitāšu grafiku

direktors, direktora
vietnieki, sadarbībā
ar struktūrvienībām

Nodrošināt Baltijas valstu nodarbinātības dienestu sadarbības līgumā 2018.gadam plānoto
2.4.2. aktivitāšu īstenošanu, t.sk. organizēt savstarpējās mācīšanās semināru Baltijas valstu
nodarbinātības dienestu pārstāvjiem

saskaņā ar plānoto
aktivitāšu grafiku

KAVAN, sadarbībā
ar struktūrvienībām

Īstenot Interreg EST-LAT sadarbības projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un
2.4.2. nodarbinātības veicināšana” aktivitātes: seminārus, informatīvo dienu, Vakanču gadatirgu,
latviešu valodas apmācības.
Direktore

14.06.2018.(seminār
s);
KAVAN, sadarbībā
2018. gada
ar Valkas filiāli
IV.ceturksnis
E.Simsone

3.lapa no 3

