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1. Persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus*; 

2. Persona ir bijusi bez darba vismaz 24 mēnešus; 

3. Persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus un ir pieaugušais ar 

vienu vai vairākiem apgādājamiem; 

4. Persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus un ir vecāka par 55 

gadiem; 

5. Persona ir vecāka par 55 gadiem*; 

6. Persona ar invaliditāti. 

 

Bezdarbniekiem uzsākot dalību pasākumā jānodrošina darba vadītājs 

līdz 2 mēnešiem. 

 

* Iesaiste pasākumā 12 mēnešiem. 

Bezdarbnieku iesaistes kritēriji 
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Pasākumā var pieteikties: 

 

1. Komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kurās valsts 

vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā 

pārsniedz 50%, kā arī izglītības iestādes, kuru 

pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana); 

2. Pašnodarbinātas personas; 

3. Biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās 

partijas); 

4. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās 

sabiedrības. 
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NVA darba devējam nodrošina  

finanšu atbalstu pasākuma īstenošanai – izvēloties Mērķa grupas 

bezdarbnieku 

 

1. Dotāciju bezdarbnieka darba algai 50 procentu apmērā no 

bezdarbnieka ikmēneša darba algas, NVA daļa nepārsniedzot valstī 

noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru; 

 

2. Dotāciju darba vadītāju atlīdzībai 50% apmērā no valstī noteiktās 

minimālās mēneša darba algas apmēra; 

 

3.  Dotācija VSAOI no bezdarbnieka algas dotācijas daļas. 
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Dotācija VSAOI bezdarbnieka algas dotācijai 

 

1. Darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir 

atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti; 

2. Nodarbina bezdarbniekus šādās profesijās – asistents vai pavadonis 

personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju 

valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs un speciālais pedagogs 

vai profesijā, kas ietverta sarakstā, ko apstiprinājusi MK noteikumu 

Nr.75. 22.punktā minētā komisija;  

 

3. Darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura statūti paredz 

atbalsta sniegšanu personām ar redzes invaliditāti.  

4. Kopējais pie darba devēja nodarbināto bezdarbnieku skaits, par 

kuriem NVA sedz VSAOI, nepārsniedz 50% no kopējā biedrībā vai 

nodibinājumā nodarbināto skaita. 
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2017. gadā projekta ietvaros plānots 

izveidot 671 darba vietas: 

 

 

481 darba vietas mērķa grupas bezdarbniekiem  

(Liepājā – 39 darba vietas) 
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Liepājas filiāle 2015. gadā izveidoja 40 darba vietas:  

 26 darba vietas mērķa grupas bezdarbniekiem;  

 14 darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti. 

 

No tām: 

 29 darba vietas izveidotas Liepājas pilsētā; 

 11 darba vietas izveidotas novados (Vērgales pag., Medzes pag., 

Gaviezes pag., Nīca, Aizpute u.c.). 

 

Darba devēji nodarbināja: 

 19 bezdarbniekus kvalificētos darbos (Namdaris, grāmatvedis, 

metālmateriālu metinātājs, uzskaitvedis, tirdzniecības aģents, mēbeļu galdnieks u.c.); 

 21 bezdarbniekus mazkvalificētos darbos (Labiekārtošanas strādnieks, 

palīgstrādnieks, apkopēja, saimniecības strādnieks u.c.). 

ESF projektā «Subsidētās darbavietas  

bezdarbniekiem» 2015. gadā īstenotais 
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2016. gadā izveidotas 52 darba vietas:  

 43 darba vietas mērķa grupas bezdarbniekiem;  

 9 darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti. 

 
Darba devēji nodarbināja: 

 39 bezdarbniekus kvalificētos darbos (Furgona vadītājs, grāmatvedis, 

datordizaineris, reklāmas speciālists, veļas un korsešu operators, biroja 

administrators, automobīļa vadītājs, drēbnieks u.c.); 

 13 bezdarbniekus mazkvalificētos darbos (Ceha strādnieks, 

palīgstrādnieks, būvstrādnieks, zivjsaimniecības strādnieks u.c.). 

ESF projektā «Subsidētās darbavietas  

bezdarbniekiem» 2016. gadā īstenotais 
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INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS: 

www.nva.gov.lv, sadaļa DARBA DEVĒJIEM  Pasākums noteiktām personu grupām 

 

Koordinējošās ekspertes: 

Guna Upesleja, tel. 28379783, e-pasts: guna.upesleja@nva.gov.lv 

Indra Jansone, tel. 26612133, e-pasts: indra.jansone@nva.gov.lv 

Laila Kronberga, tel. 26612133, e-pasts: laila.kronberga@nva.gov.lv   
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