Nodarbinātības valsts aģentūras sniegtie
atbalsta pakalpojumi personām ar invaliditāti
Nodarbinātības valsts aģentūras
direktore Inese Kalvāne
17.06.2016., Rīga
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līmeni 46%

50%
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– 53%
1-3gadi 28%
3 gadi un vairāk 25%
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Bezdarbnieku ar invaliditāti atgriešanās
darba tirgū

2015.gadā darbā iekārtojās
2 702 bezdarbnieki ar
invaliditāti

No kuriem 1 131 jeb 42% ir
iekārtojušies darbā pēc kāda aktīvā
nodarbinātības
pasākuma
pabeigšanas
(izņemot
KPP
informatīvās dienas).

Lielākais darbā iekārtošanās skaits vērojams :
• Maxima Latvija SIA, Rimi Latvija SIA, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departaments, Clean R SIA, Rīgas Sociālais dienests, Latvijas Pasts VAS, KVV
Liepājas metalurgs AS

profesiju grupās kā :
• Citur neklasificēti strādnieki, Biroju, viesnīcu un citu telpu apkopēji, Veikalu pārdevēji
un pārdevēju palīgi, Sētnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki, Apsardzes
darbinieki
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Elektroniskā bezdarbnieku profilēšana

Profilēšanas mērķis ir noteikt
klienta:

Visi klienti tiek sagrupēti,
balstoties uz šādiem datiem:

•darba atrašanas iespējas
•bezdarba risku paaugstinošos
faktorus
•motivāciju meklēt darbu
•motivāciju sadarboties ar NVA
•klienta prasmju pašvērtējumu
•piemērotākos NVA
pakalpojumus

•izglītība
•iepriekšējā nodarbošanās
•profesija, kurā meklē darbu
•dzīvesvieta
•vecums

●salīdzinot demogrāfisko
informāciju par klientu ar to, cik
ilgi statuss iepriekš saglabājies
tai demogrāfiskai grupai, kurai
viņš pieder.

• invaliditāte

●salīdzināšanai izmanto
informāciju par iepriekš
reģistrētiem bezdarbniekiem 24
mēnešu periodā.

20.11.2015.

•valsts valodas prasme

NVA klienta darba atrašanas
iespējas nosaka:
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Atbalsta pasākumi personām ar invaliditāti
Ergoterapeita pakalpojums – nodrošina darba vietas pielāgojumu
atbilstoši konkrētas personas ar invaliditāti vajadzībām

Surdotulka pakalpojums – nodrošina personas saziņu ar darba vadītāju,
lai veiksmīgāk apgūtu darba pienākumus

Aktuāli
• Atbalsta personas – atbalsts personām ar garīga rakstura traucējumiem
• Mobilitātes atbalsts – finansiāls atbalsts transporta vai īres izdevumiem, lai
nokļūtu uz darba vietu un atpakaļ

Apmācības, lai veicinātu izpratni par personu ar
invaliditāti vajadzībām un sekmīgu iekļaušanu
darba tirgū
• Aģentūras darbinieku apmācības darbam ar mērķgrupas bezdarbniekiem
• Konsultācijas darba devējiem

5

NVA atbalsta sadalījums pa pasākumu grupām
2015.gadā
Apmācību pasākumi
50 0 00

•
•
•

40 0 00

•

Konkurētspējas paaugstināšana
Neformālās izglītības ieguve
Profesionālās tālākizglītības un
profesionālās pilnveides izglītības
programmas
Apmācība pie darba devēja

30 0 00

54 375

Nodarbinātības pasākumi
•
•
•
•

Pasākums noteiktām personu
grupām
Pirmā darba pieredze jaunietim
•
Algoti pagaidu sabiedriskie darbi •
Darbam nepieciešamo iemaņu
attīstība nevalstiskajā sektorā
•

20 0 00

10 699

•
•

Atbalsta pasākumi
Darbnīcas jauniešiem
Pasākumi komercdarbības vai
pašnodarbinātības uzsākšanai
Komersantu nodarbināto
personu reģionālās mobilitātes
veicināšana
Atbalsts atkarību ārstēšanai
Mobilitātes atbalsts

10 0 00

5 577
1 616

1 413
79

0

iesaistītās personas kopā

iesaistītās personas ar invaliditāti

2015.gadā 17 personām ar invaliditāti veikta darba/mācību vietas pielāgošana, savukārt 216
personām sniegti ergoterapeita pakalpojumi
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Indikatīvs finansējuma izlietojums apmācību un
nodarbinātības (PNPG) pasākumu īstenošanai
bezdarbniekiem ar invaliditāti 2015.gadā
Profesionālā apmācība,
pārkvalifikācija un
kvalifikācijas
paaugstināšana

363 815

849 077

Neformālās izglītības
programma

Kopā 3 442 533 EUR
4 419

2 225 222

Apmācība pie darba devēja

Pasākums noteiktām
personu grupām

Finansējums, EUR
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Bezdarbnieku ar invaliditāti darbā iekārtošanās
pēc dalības Aģentūras aktīvās darba tirgus
pasākumos, salīdzinot ar kopējo portretu*

Darbnīcas jauniešiem

7%

Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība
nevalstiskajā sektorā

8%

29%

33%

Atbalsta pasākums bezdarbniekiem ar atkarības
problēmām

0%

Bezdarbnieki ar
invaliditāti

24%
9%
11%

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi

67%

Pasākums noteiktām personu grupām

77%

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (bez
info dienām)

13%

Kopā

26%
15%

Neformālās izglītības ieguve

34%
27%

Profesionālā apmācībā

41%
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*Pabeiguši dalību periodā no 01.07.2014. līdz 30.06.2015 un iekārtojušies darbā pirmo 6 mēnešu laikā pēc pasākuma pabeigšanas (periodā
līdz 31.12.2015.)

2015.gadā darbā iekārtojušās 2 702 personas ar invaliditāti, no kurām 1 131 (41,9%) ir iekārtojušās darbā, pēc kāda aktīvā
pasākuma pabeigšanas (izņemot KPP informatīvās dienas).
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Atbalsts darba devējam nodarbinot personu ar
invaliditāti subsidētā darba vietā
Darba algas dotācija – nepārsniedzot pusotras valstī noteiktās minimālās mēneša darba
algas apmēru vai valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, ja bezdarbniekus
plānots nodarbināt mazkvalificētos darbos

Dotācija darba vadītāju atlīdzībai - 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās
mēneša darba algas apmēra

Dotācija VSAO iemaksām - ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura
darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti

Vienreizēja dotācija normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm
noteikto veselības pārbaužu izmaksām

Vienreizēja dotācija iekārtu un aprīkojuma iegādes, kā arī tehnisko palīglīdzekļu
izgatavošanas un iegādes izmaksām, lai pielāgotu darba vietas bezdarbniekiem ar
invaliditāti - ne vairāk kā 711 euro vienas darba vietas pielāgošanai
9

ESF projekta Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem
atbalsta pasākums

Jaunie pakalpojumi 2016.gadā

Profesionālās piemērotības noteikšana – ar mērķi nodrošināt profesionālās piemērotības
noteikšanu ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti, sniedzot
ieteikumus par piemērotu darbu (sadarbībā ar SIVA, 1800 bezdarbniekiem)

2017.janv.
Motivācijas programma darba meklēšanai – nodarbības, kurās ilgstošajiem bezdarbniekiem
tiek sniegta psiholoģiska palīdzība, atbalsts un konsultācijas individuālo sociālo problēmu
risināšanā, motivēšanas pasākumi un nodarbības, kas vērtas uz sadzīves prasmju pilnveidošanu,
karjeras plānošanu un darba meklēšanas prasmju attīstīšanu (20 000 bezdarbniekiem)

2016.sept.

Sociālā mentora pakalpojumi - motivēt un veicināt ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos
sabiedrībā, iekārtošanos piemērotā pastāvīgā darbā, iesaistīšanos pašnodarbinātībā vai piemērotā
izglītības, apmācības programmas apguvē

2016.sept.
Veselības pārbaudes pie arodārsta

2016.sept.
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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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