MOBILITĀTES ATBALSTS
DARBAM LATVIJĀ
MĒRĶIS
Palīdzēt iesaistīt darba tirgū tos bezdarbniekus, kuri
ilgāk nekā divus mēnešus nav varējuši iekārtoties
darbā tuvu dzīves vietai un darba attiecību
uzsākšanai nepieciešams finansiāls atbalsts.

KO IEGŪSI
Tev kompensēs transporta tēriņus braucieniem no
deklarētās dzīvesvietas uz darbavietu un atpakaļ vai
dzīvokļa īres izdevumus. Pirmajos četros darba
mēnešos varēsi saņemt kopā līdz 600.00 eiro.

NORISES
Reģionālās
VIETA

mobilitātes
atbalsta
pasākums
paredzēts darba vietās Latvijas teritorijā, lai
galvenokārt veicinātu darbaspēka mobilitāti
reģionos. Ja nodarbinātais atradis darbu Rīgā, bet
dzīvesvieta atrodas vismaz 15 km attālumā no
galvaspilsētas, viņš arī var pretendēt uz reģionālās
mobilitātes atbalstu.

PIRMS PIEŠĶIR MOBILITĀTES
PABALSTU NVA FILIĀLE IZVĒRTĒ:
 vai līdz darba tiesisko attiecību uzsākšanai esi
bijis bezdarbnieka statusā vismaz 2 mēnešus,
 vai vismaz 6 mēnešus dzīvo deklarētajā
dzīvesvietā, izņēmums: nodarbinātās
personas dzīvesvieta ir pirmā deklarētā
dzīvesvieta Latvijā.
 vai darbavieta atradīsies vismaz 15 km
attālumā no deklarētās dzīves vietas,
 vai darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas uz
nenoteiktu laiku vai uz laiku, kas nav īsāks par
8 mēnešiem,
 vai darba alga ir vismaz minimālās mēneša
darba algas apmērā, bet ne lielāka par divām,
 vai transporta un īres izdevumus nekompensē
darba devējs.

AKTUĀLI!
Mobilitātes programma ļauj sarosīties
un palīdz tiem bezdarbniekiem, kas
nevar pieņemt darba piedāvājumu, jo
pietrūkst līdzekļu nokļūšanai uz darba
vietu. Iesaistoties šajā programmā,
jāizlemj - īrēt mītnes vietu vai ik dienu
doties uz darbu, izmantojot sabiedrisko
transportu vai savu transporta līdzekli.
Svarīgākais – darba meklētājam ir
paplašinātas iespējas izvēlēties darbu
tepat Latvijā, nepametot tuviniekus!

DARBA DEVĒJU
IEVĒRĪBAI!
Darba
devēja vakancei,

kurā bezdarbnieks
uzsāks darbu un pretendēs uz mobilitātes
izmaksu kompensāciju, jābūt reģistrētai vismaz
nedēļu NVA CV/Vakanču portālā vai NVA filiālē.
Tāpēc NVA aicina visus darba devējus, kas
meklē darbiniekus, aktīvi reģistrēt vakances
NVA, piesaistot darbaspēku no visas Latvijas.
Tad bezdarbnieks, kas atradis darbu un kļuvis
par nodarbināto, slēdz līgumu ar darba devēju
un 10 darba dienu laikā iesniedz NVA filiālē
iesniegumu mobilitātes finansiālam atbalstam.

IELĀGO!
Uz mobilitātes atbalsta pasākumiem atkārtoti
varēsi pretendēt ne agrāk kā 36 mēnešus pēc
tam, kad būs beidzies iepriekšējais finanšu
atbalsts!
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