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Bezdarba situācija un prognoze*2017.gadam

2
*LM prognoze



Reģistrētā bezdarba līmenis valstī  

2017.gada 16. janvārī – 8,5% *
(Bezdarbnieku skaits 79 543)

3*NVA operatīvie dati



4
dati uz 30.12.2016.

* Vispārējā vidējā, ar/bez pamatizglītības

** No tiem, kam norādīta pēdējā nodarbošanās profesija

Bezdarbnieka 
statistiskais 

portrets

Vecumā 50 gadi 

un vairāk – 38%

Ar profesionālo 

izglītību  37% 

zemu* izglītības 

līmeni 46%

Ilgstoši bez darba 

– 29%

1-3gadi 16%  

3 gadi un vairāk 13%

Jaunieši - 19%

15-24 gadi 8%

25-29 gadi 11%

Pēdējā 

nodarbošanās –

mazkvalificēti 

darbi – 25% **

53% 47% 
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Reģistrēto vakanču dinamika
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Pieteiktas vakances

2014-2016

pieteiktas vakances

+19%

+10%

Kurzemes

12%
Latgales

13%

Rīgas

58%

Vidzemes

8%

Zemgales

9%

o 2016.g. vairāk kā puse (58%)  no reģistrēto vakanču kopskaita valstī ir pieteiktas Rīgas reģionā 
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Nodarbinātības valsts aģentūras 

stratēģija un klienti

Nodrošināt bezdarba 
samazināšanas 

politikas īstenošanu, 
sniedzot efektīvus, 

nodarbinātību 
veicinošus 

pakalpojumus 
sabiedrības 
interesēs.

Darba 
meklētāji, 

bezdarbnieki

Darba devēji
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Pakalpojumi bezdarbniekiem 

K
li

en
ts

Reģistrēšana 

bezdarbnieka 

statusam

Profilēšana

Individuālā darba 

meklēšanas plāna 

sagatavošana un 

nepieciešamā 

atbalsta 

noteikšana

Vakances

Darba meklēšanas 

atbalsts, karjeras 

konsultācijas

Aktīvie

nodarbinātības 

pasākumi
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Pakalpojumi bezdarbniekiem, darba meklētājiem un 

bezdarba riskam pakļautām personām 

Nodarbinātības pakalpojumi
Pasākums noteiktām personu grupām

Pirmā darba pieredze jaunietim 

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi

Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā

Apmācību iespējas
Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi 

Neformālās izglītības ieguve 

Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības 

programmas

Apmācība pie darba devēja

Atbalsta pasākumi
Karjeras konsultācijas Darbnīcas jauniešiem

Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai

Atbalsta pasākums bezdarbniekiem ar atkarības problēmām

Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana

Psihologa un psihoterapeita konsultācijas

Piemērota darba noteikšana atbilstoši veselības stāvoklim
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Pakalpojumi darba devējiem

 Apmācība pēc darba devēja 

pieprasījuma

 Praktiskā apmācība pie darba 

devēja

 Pirmā darba pieredze 

jaunietim

 Pasākums noteiktām personu 

grupām

 Skolēnu vasaras nodarbinātība

Darba 

devējs

Vakanču 

reģistrēšana un 

aizpildīšana

Informatīvie 

un 

konsultatīvie 

pasākumi

Aktīvie 

nodarbinātības 

pasākumi 

 Vakances reģistrēšana 

CV un Vakanču portālā

Filiālē 

 Piemērotu pretendentu 

meklēšana: 

CV un vakanču portāla salāgošanas 

funkcionalitāte

NVA filiāles darbinieku atbalsts 

atlases organizēšanā

• Vakanču gadatirgi 

 Informācija NVA mājas lapā 

 Darba devēju apmeklējumi

 Semināri darba devējiem

 Konsultācijas kolektīvās 

atlaišanas gadījumos



Nodarbinātības 

pasākumi:
• algotie pagaidu 

sabiedriskie darbi

• pasākumi noteiktām 

personu grupām

• darbam nepieciešamo 

iemaņu attīstība 

nevalstiskajā sektorā

• pirmā darba pieredze 

jaunietim

Karjeras konsultācijas
9 34 00

4 19 79

2 40 90

1 38 63

45 69

8 30 00

3 90 00

1 83 13
1 47 14

1 85 57
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NVA atbalsta sadalījums pa pasākumu 

grupām 2016. un 2017.gadā 

(iesaistāmo personu skaits)

Konkurētspējas 

paaugstināšanas 

pasākumi

Apmācību pasākumi
• profesionālā apmācība

• neformālā apmācība

• apmācība pie darba 

devēja

• darbnīcas jauniešiem

Atbalsta 

aktivitātes
• komercdarbība

• Minesotas 

programma

• reģionālā 

mobilitāte

• psihologi-

psihoterapeiti

• motivācijas 

programma

 2016.gadā darbā iekārtojušies 72 286 bezdarbnieki, no kuriem 20 857 (28,9%) ir iekārtojušies darbā pēc kāda aktīvā

nodarbinātības pasākuma pabeigšanas.



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
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