
Cienījamais darba devēj! 

Informējam, ka Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) 2017.gadā organizē aktīvo 

nodarbinātības pasākumu „ Apmācība pie darba devēja” (turpmāk Praktiskā apmācība). 

Pasākuma ietvaros darba devēji tiek aicināti ar NVA atbalstu sagatavot uzņēmumam 

vajadzīgos darbiniekus noteiktajā profesijā. 

NVA Rīgas reģionālā filiāle 2017.gadā plāno pasākumā iesaistīt 39 bezdarbniekus. 

 

Praktisko apmācību var īstenot: 
• komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir 

izglītības programmu īstenošana); 

• pašnodarbinātas personas; 

• biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas). 

 

Praktiskās apmācības īstenošanas galvenie nosacījumi: 
• darba devējs īsteno bezdarbnieka Praktisko apmācību 6 mēnešus, noslēdzot darba līgumu un 

pēc tam turpina nodarbināt bezdarbnieku attiecīgajā profesijā vēl vismaz 6 mēnešus (mēnesī 

izmaksājot vismaz valstī noteikto minimālo mēneša darba algu); 

• Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētu un mazkvalificētu darbu apguvei (vienkāršo 

profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora 9.pamatgrupai); 

 

Aģentūra darba devējam nodrošina šādu finanšu atbalstu Praktiskās apmācības 

īstenošanai: 
1. ikmēneša darba algas dotāciju bezdarbniekam par pilnu darba laiku proporcionāli mēnesī 

nostrādātajām dienām: 

• pirmos divus apmācību mēnešus 160 euro; 

• nākamos divus apmācību mēnešus 120 euro; 

• pēdējos divus apmācību mēnešus 90 euro. 

2. ikmēneša darba algas dotāciju darba vadītājam 50% apmērā no valstī noteiktās 

minimālās mēneša darba algas apmēra. Viens darba vadītājs var vadīt darbu ne vairāk kā diviem 

bezdarbniekiem; 

3. izdevumu segšanai par veselības pārbaužu veikšanu, kas paredzētas normatīvajos aktos 

par obligātajām veselības pārbaudēm, ne vairāk kā 28,46 euro; 

4. vienreizēju dotāciju individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kas paredzēti normatīvajos 

aktos noteiktajam, uzsākot darbu, ne vairāk kā 50 euro; 

5. vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti ne vairāk kā 

711 euro vienas darba vietas pielāgošanai. 

6. dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba algas dotācijas 

daļas, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana 

personām ar invaliditāti un kurš nodarbina bezdarbniekus šādās profesijās - asistents vai 

pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu 

pulciņa audzinātājs personām ar invaliditāti, speciālais pedagogs; 

 

Sīkāka informācija NVA mājas lapā:  

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=53&txt=3981. 

Ja darbavietas tiek veidotas Rīgā, Ādažu, Babītes, Baldones, Garkalnes, Ķekavas, Mārupes, 

Olaines, Ropažu, Salaspils, Stopiņu novados pieteikumus lūdzam iesniegt NVA Rīgas 

reģionālajā filiālē, Jēzusbaznīcas ielā 11, 202.telpā. 

 

Kontaktinformācija Rīgas reģionālajā filiālē: tālr. 67465577, mob.tālr.25499882, e-pasts: 

 maris.baritis@nva.gov.lv,  aira.ferdate@nva.gov.lv 

Ceram uz veiksmīgu sadarbību! 
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