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Uz 31.03.2018. reģistrēto bezdarbnieku skaits valstī –

64631, t.sk. Balvu filiālē 1460



Reģistrēto bezdarbnieku skaits Balvu 
filiālē ar deklarēto dzīvesvietu 

Rugāju novads
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Vecuma grupa Kopā

15 - 19 0

20 - 24 9

25 - 29 10

30 - 34 17

35 - 39 11

40 - 44 17

45 - 49 21

50 - 54 25

55 - 59 24

60 un vairāk 22

Kopā 156

Izglītības grupa Kopā

augstākā izglītība 10

profesionālā izglītība 56

vispārējā vidējā izglītība 49

pamatizglītība 40

zemāka par pamatizglītību 1

Kopā 156

Bezdarba ilgums Kopā

līdz 6 mēn. 43

6 - 12 mēn. 24

1 - 3 gadi 36

3 gadi un vairāk 53

Kopā 156



NVA 2017.gadā reģistrētas
71342 vakances

70604

Balvu filiālē; 

738
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NVA pakalpojumi un aktuālie pasākumi 
darba devējiem
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 CV/Vakanču portāls 
 Brīvo darba vietu 

reģistrēšana un 
pretendentu atlase



Brīvo darba vietu reģistrēšana (I)
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Sadarbība ar darba devēju vakances 
reģistrēšanai un pretendentu atlasei

Darba devējs reģistrē vakanci 
NVA filiālē

Darba devējs reģistrē vakanci
CV un Vakanču portālā

Vakances pieteikšana

Pieteikt vakanci KLĀTIENĒ

Pieteikt vakanci TELEFONISKI 

Pieteikt vakanci E-PASTĀ
balvi@nva.gov.lv nva@nva.gov.lv

Vakances publicēšana

Pieteikt brīvo darba vietu

Izveidot lietotāja kontu portāla 
mājas lapā

1 darba dienas laikā vakance pieejama darba 
meklētājiem

Saņemt NVA apstiprinājumu

Piemērotu pretendentu atlases iespējas NVA 

mailto:balvi@nva.gov.lv
mailto:nva@nva.gov.lv


NVA pakalpojumi un aktuālie pasākumi 
darba devējiem
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Aktīvie nodarbinātības 
pasākumi 

darba devējiem
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Apmācība pie darba devēja (I)

• Iespēja – praktiski apmācīt darba devēja vajadzībām
nepieciešamo darbinieku noteiktā profesijā;

• ESF projekta īstenošanas periods – 2015. - 2021.

• ESF projekta finansējums – 5 467 164 eiro

• Pie darba devēja plānotais apmācīto skaits – 1 240
NVA reģistrēti bezdarbnieki,

t.sk NVA Balvu filiālē 2017.gadā – 8 iesaistāmie

 Automehāniķis- 1

 Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs- 1

 Ēdināšanas uzņēmuma kasieris- pārdevējs- 1

 Pavārs- 1

 Motorzāģa operators- 2

 Automatizēto meža transportlīdzekļu operators- 2



Apmācība pie darba devēja (II)

 Darba devējs nodrošina:
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Bezdarbnieka apmācību kvalificētā profesijā

Bezdarbnieka iesaistes ilgums –6 mēneši praktiskās 
apmācības, pēc praktiskās apmācības, darba tiesisko 
attiecību turpināšana vismaz 3 mēneši

Darba algu, kas nav mazāka par valstī noteiktās 
minimālās algas apmēru

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

Kvalificētu darba vadītāju, t.sk. teorētiskās un 
praktiskās apmācības



Apmācība pie darba devēja (III)

 Darba devēja ieguvumi:
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Darba devēja vajadzībām atbilstoši apmācītu, 
kvalificētu darbinieku

Ikmēneša darba algas dotāciju bezdarbniekam – 200 
eiro (pirmos 3 mēnešus), 150 eiro (nākamos 3 
mēnešus)

Ikmēneša dotācija darba vadītājam – 50% apmērā 
no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas (1 
darba vadītājs  ne vairāk kā 2 b/d)

Obligātās veselības pārbaudes veikšanas izdevumi –
līdz 30 eiro par vienu bezdarbnieku

Individuālo aizsardzības līdzekļu iegādes izdevumi –
līdz 100 eiro vienam bezdarbniekam

Vienreizēja dotācija darba vietas pielāgošanai 
bezdarbniekam ar invaliditāti – līdz 711 eiro



NVA piedāvātās apmācības
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ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” 

Nr.7.1.1.0/15/I/001 

Vairāk par apmācību programmām var uzzināt filiālē 

vai NVA mājas lapas sadaļā «Klientiem»

www.nva.gov.lv → “Klientiem” → “Bezdarbniekiem un darba meklētājiem” → “Neformālās izglītības ieguve ar kuponu metodi”

www.nva.gov.lv → “Klientiem” → “Bezdarbniekiem un darba meklētājiem” → “Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības 

programmas bezdarbniekiem ar kuponu metodi”

www.nva.gov.lv → “Klientiem”→ “Bezdarbniekiem un darba meklētājiem ” → “Praktiskā apmācība pie darba devēja ” 

www.nva.gov.lv → “Klientiem” → “Bezdarbniekiem un darba meklētājiem” → “Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi”

Neformālā izglītība

Profesionālās 

tālākizglītības un 

profesionālās 

pilnveides izglītības 

programmu īstenošana 

bezdarbniekiem ar

Praktiskā apmācība pie 

darba devēja un 

Apmācību pēc darba 

devēja pieprasījuma 

Transportlīdzekļu un 

traktortehnikas vadītāju 

apmācība

Konkurētspējas 

paaugstināšanas 

pasākumi



Subsidētās darbavietas
bezdarbniekiem (I)
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• Iespēja – izveidot darba vietu ar NVA finansiālu
atbalstu, pieņemot darbā NVA reģistrēto
bezdarbnieku,;

• ESF projekta finansējums – 23 405 260 eiro,

• ESF projekta īstenošanas periods – 2015. – 2022.
gads

• Plānotais rādītājs – subsidēto darba vietu izveidošana
4 783 bezdarbniekiem (478 personām ar
invaliditāti un 4365 pārējo mērķa grupu
bezdarbniekiem),

t.sk NVA Balvu filiālē 2017.gadā izveidoto darba vietu skaits

7 personām ar invaliditāti un 

18  mērķa grupu bezdarbniekiem

 palīgstrādnieki;

 mežstrādnieki;

 traktortehnikas vadītāji;

 lopkopēji;

 Automobiļa vadītāji;

 Saimniecības strādnieki



 Darba devējs nodrošina:
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Darba vietu bezdarbniekam

Bezdarbnieka iesaistes ilgums – 12 vai 24 mēnešus

Jauniešiem bezdarbniekiem – 6 mēneši

Darba algu, kas nav mazāka par valstī noteiktās 
minimālās algas apmēra

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

Nodrošina kvalificētu darba vadītāju

Subsidētās darbavietas
bezdarbniekiem (II)



 Darba devēja ieguvumi:
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Iesaistot bezdarbnieku

Ikmēneša darba algas dotāciju - 50% 
apmērā no valstī noteiktās minimālās 
mēneša darba algas, bet ne vairāk kā 

valstī noteiktās minimālās algas apmērā

Dotācija darba vadītājam – 50% 
apmērā no valstī noteiktās minimālās 
mēneša darba algas (1 vai 2 mēneši)

Iesaistot bezdarbnieku ar 
invaliditāti

Dotācija darba vadītājam – 50% 
apmērā no valstī noteiktās minimālās 
mēneša darba algas(1 vai 2 mēneši)

Ikmēneša darba algas dotāciju 
pusotras valstī noteiktās minimālās 

mēneša darba algas apmērā

Vai ikmēneša darba algas dotāciju valstī 
noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā, 

ja nodarbina mazkvalificētos darbos

Dotācija obligātās veselības pārbaudes 
veikšanai

Vienreizēja dotācija darba vietas 
pielāgošanai – līdz 711 eiro

Subsidētās darbavietas
bezdarbniekiem (III)



Subsidētās darba vietas jauniešiem 
bezdarbniekiem
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• Iespēja –izveidot darba vietu ar NVA finansiālu atbalstu,
pieņemot darbā NVA reģistrēto jaunieti;

• Mērķa grupa – jaunieši (vecumā no 18 – 29 gadiem), kuriem
grūtības iekļauties darba tirgū;

• ESF projekta finansējums– 7 935 471 eiro

• ESF projekta īstenošanas periods – 2014.– 2018. gads

• Kopējais rādītājs - 1 592 izveidotas darba vietas

• t.sk NVA Balvu filiālē 2017.gadā izveidoto darba vietu skaits-

5 personām ar invaliditāti un 11 pārējo mērķa grupu bezdarbniekiem 
jauniešiem )

(Grāmatvedis, Šuvējs, Sagādnieks, Pārdošanas speciālists, Agronoms, Viesmīlis,
Pavāra palīgs, Traktortehnikas vadītājs, Mežstrādnieks, Biškopis, Lietvedis u.c.)



Algoti pagaidu sabiedriskie 
darbi

Pasākumā var iesaistīties

√ ja nesaņem bezdarbnieka 

pabalstu

√ ja bezdarbnieka statusā atrodas 

vismaz 6 mēnešus vai mazāk, 

bet vismaz 12 mēnešus nav 

strādājis 

Iesaistes ilgums

√  secīgi vai ar pārtraukumiem, ne 

ilgāk kā 4 mēnešus 12 mēnešu 

periodā

Ieguvums no dalības pasākumā

√ attīstītas darba prasmes un 

sociālās iemaņas

√ atlīdzība EUR 150,00 mēnesī

√ veiktas valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās 

iemaksas pensiju apdrošināšanai 

un nelaimes gadījumu 

apdrošināšana

www.nva.gov.lv → “Klientiem” → “Bezdarbniekiem un darba meklētājiem ” → “Nodarbinātības pakalpojumi” → “Algoti 

pagaidu sabiedriskie darbi”

Darba iemaņu iegūšana un uzturēšana, veicot  sociāla labuma darbus
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ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” 

Nr.7.1.1.0/15/I/001 

2017.gadā NVA Balvu filiālē izveidotas 158 darba vietas un iesaistītas 530 personas



Pirmā darba pieredze (I)
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• Iespēja – piesaistīt darbā jaunieti ar profesionālo
vai augstāko izglītību;

• Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki (vecumā no 18
– 29 gadiem), ar profesionālo vai augstāko izglītību;

• Kopējais finansējums – 2 488 399 eiro

• Īstenošanas periods – 2014. – 2018.

• Plānots izveidot darba vietas 1 820 jauniešiem
bezdarbniekiem

t.sk NVA Balvu filiālē 2017.gadā izveidoto darba vietu skaits – 5

Mērnieks 

Šuvējs

Projekta koordinators

Automehāniķis



Pirmā darba pieredze (II)

 Darba devējs nodrošina:

18

Darba vietu jaunietim bezdarbniekam (vecumā no 
18 – 29 gadiem)

Jaunieša bezdarbnieka iesaistes ilgums –6 mēneši 
kvalificētā profesijā

Darba algu, kas nav mazāka par valstī noteiktās 
minimālās algas apmēra

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas 

Nodrošina kvalificētu darba vadītāju



Pirmā darba pieredze (III)

 Darba devēja ieguvumi:
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Iesaistot  jaunieti bezdarbnieku

Ikmēneša darba algas dotāciju jaunietim 
- 200 eiro (6 mēnešus)

Dotācija darba vadītājam – 50% apmērā 
no valstī noteiktās minimālās mēneša darba 

algas (3 mēneši)

Individuālo aizsardzības līdzekļu iegādes 
izdevumi – līdz 100 eiro vienam 

bezdarbniekam

Iesaistot jaunieti ar invaliditāti

Dotācija darba vadītājam – 50% apmērā 
no valstī noteiktās minimālās mēneša darba 

algas (6 mēneši)

Ikmēneša darba algas dotāciju – 300 
eiro (6 mēnešus)

Individuālo aizsardzības līdzekļu iegādes 
izdevumi – līdz 100 eiro vienam 

bezdarbniekam

Vienreizēja dotācija darba vietas pielāgošanai 
– līdz 711 eiro



Darbam nepieciešamo iemaņu 
attīstība nevalstiskajā sektorā (I)

Pasākuma mērķis: 
sniegt atbalstu jauniešu darbam sabiedrības labā, kas veicina 

biedrību un nodibinājumu statūtos noteikto funkciju nodrošināšanu 
un vērsta uz jauniešu aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā, 

neveicot saimniecisko darbību komerciāliem mērķiem, kas 
kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, bez nolūka gūt peļņu

Pasākumam paredzētos finanšu līdzekļus izmanto:

•    jaunieša bezdarbnieka ikmēneša stipendijai 5,00 EUR par vienu iesaistes dienu
•    nelaimes gadījumu apdrošināšanas izdevumu segšanai.

Iesaiste pasākumā paredzēta līdz 6 mēnešiem
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Darbam nepieciešamo iemaņu 
attīstība nevalstiskajā sektorā (II)

• jaunietis bezdarbnieks vecumā no 18 līdz 29 gadiem 
(ieskaitot), 

• atrodas Aģentūras filiāles uzskaitē, kuras administratīvajā 
teritorijā tiks organizēts Pasākums;

• izteicis vēlmi dalībai Pasākumā un tā reģistrēta Informācijas 
sistēmā;

• atbilst biedrības vai nodibinājuma izvirzītajām vēlmēm 
attiecībā uz bezdarbnieka darba pieredzi un izglītību;

• atkārtota jaunieša bezdarbnieka iesaiste Pasākumā ne ātrāk 
kā 12 mēnešus pēc iepriekšējās dalības pabeigšanas.
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Skolēnu vasaras nodarbinātība

Skolēnu iesaiste pasākumā vecumā no 15 līdz 20 gadiem- iespēja iegūt 
darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi

 darba devējiem finanšu atbalstu skolēnu nodarbinātībai
dotāciju skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba algas.

 dotācija ikmēneša darba algai skolēna darba vadītājam, ievērojot, ka 
viens darba vadītājs vada ne vairāk kā 10 skolēnu darbu. Par 10 skolēnu 
darba vadīšanu dotāciju piešķir valstī noteiktās minimālās mēneša darba 
algas apmērā, attiecīgi par viena skolēna darba vadīšanu – 1/10 daļu no 
minētās darba algas dotācijas. 

 izdevumu segšanai veselības pārbaužu veikšanai 

 skolēnu apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darba vietā

2017.gadā pasākumā «Skolēnu vasaras nodarbinātība» izveidojamo darba vietu skaits 

NVA Balvu filiālē – 58

 palīgstrādnieki

 aukļu palīgs

 reklāmas aģents 

 apstādījumu kopēji



Kā darba devējs var pieteikties?
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1. solis
Darba devējs aizpilda pieteikuma formu un pievieno prasīto informāciju.

Ja rodas jautājumi, sazinās ar tuvāko NVA filiāli (pieteikuma veidlapu iespējams saņemt arī NVA filiālē un

aizpildīt ar koordinējošā eksperta palīdzību).

2. solis
Aizpilda pieteikumu un iesniedz NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots pasākums.

Visu NVA filiāļu kontaktinformāciju atrodama NVA interneta vietnē – www.nva.gov.lv

3. solis
NVA filiāle pieņem darba devēja pieteikumu un ne retāk kā reizi 2 mēnešos izskata pieteikumus un pieņem

lēmumu - apstiprināt vai atteikt darba devējam pasākuma īstenošanu.

4.solis
NVA filiāle paziņo darba devējam par pieņemto lēmumu un, pozitīvas atbildes gadījumā, aicina veikt

piemērotu pretendentu atlasi dalībai pasākumā un slēgt līgumu.

http://www.nva.gov.lv/


Nodarbināto personu reģionālās 
mobilitātes veicināšana 

Pieteikties reģionālās mobilitātes veicināšanas pasākumā var

√ ja līdz darba tiesisko vai dienesta attiecību nodibināšanas dienai ar darba devēju ir

reģistrēts bezdarbnieka statusā vismaz divus mēnešus

√ ja darba devējs vismaz vienu nedēļu iepriekš ir bija reģistrējis NVA brīvu darba vietu tādā

pašā profesijā vai amatā

√ ja darba vieta atrodas vismaz 15 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas un darba tiesisko

vai dienesta attiecību ietvaros darba devējs nekompensē ceļa vai dzīvojamās telpas īres

izdevumus

√ ja norādītajā dzīvesvietā deklarēts vismaz 6 mēnešus

Saņemt finanšu atlīdzību var 

√ ja darba tiesiskās vai dienesta attiecības ir nodibinātas uz nenoteiktu laiku, un ir noteikts

normālais darba laiks un darba alga ir vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas

apmērā, bet ne lielāka par divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru

√ ja darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas ne agrāk kā 10 darba dienas pirms finanšu

atlīdzības pieprasīšanas dienas

www.nva.gov.lv → “Klientiem→ “Nodarbinātajiem” → “ Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana”
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Pasākumi komercdarbības vai 
pašnodarbinātības uzsākšanai

Iesaistes nosacījumi

√ ir iegūta profesionālā vidējā vai augstākā 
izglītība uzņēmējdarbības, biznesa vadības 
vai citā tām pielīdzināmā jomā vai jomā, 
kurā plānots uzsākt komercdarbību vai 
pašnodarbinātību

√ ir apgūta profesionālās izglītības programma, 
kas nodrošina nepieciešamas zināšanas 
uzņēmējdarbības vadības jomā vai jomā, 
kurā plānots uzsākt komercdarbību vai 
pašnodarbinātību

√ ir iegūta profesionālā vidējā vai augstākā 
izglītība un apgūta neformālās izglītības 
programma (ne mazāk kā 120 akadēmiskās 
stundas) ar uzņēmējdarbības vadību saistītā 
jomā

Atbalsts

√ konsultācijas biznesa plāna sagatavošanā 
un izstrādāšanā

√ konsultācijas biznesa plāna īstenošanas 
pirmajā pašnodarbinātības vai 
komercdarbības gadā

√ komercdarbības dotāciju biznesa plāna 
īstenošanai (līdz EUR 3 000,00)

√ mēneša dotāciju pasākuma īstenošanas 
sākumposmā (pirmajos sešos mēnešos) 
- minimālās darba algas apmērā

www.nva.gov.lv → “Klientiem” → “Bezdarbniekiem un 

darba meklētājiem” → “Nodarbinātības pakalpojumi” → 

“Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības 

uzsākšanai

Konsultatīvs un finanšu atbalsts, kas palīdz uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību un 

veiksmīgi darboties izvēlētajā jomā ne mazāk kā 2 gadus

25



Paldies par uzmanību!

Informācija par pakalpojumiem un dokumenti: mājaslapā www.nva.gov.lv

Jaunākās ziņas: Twitter kontā http://twitter.com/NVA_gov_lv

Labās prakses video piemēri: Youtube kanālā http://www.youtube.com/TheNVA

Jaunākās ziņas: Draugiem.lv lapā http://www.draugiem.lv/nva/

Jaunākās ziņas: Facebook.com lapā http://www.facebook.com/Nodarbinatiba

http://www.nva.gov.lv/
http://twitter.com/NVA_gov_lv
http://www.youtube.com/TheNVA
http://www.draugiem.lv/nva/
http://www.facebook.com/Nodarbinatiba

