
Bezdarba situācija 
Valmierā un apkārtējos novados

Nodarbinātības valsts aģentūras 
Valmieras filiāles vadītāja

Agra Spurdziņa
2018.gada 14.septembrī



Reģistrētā bezdarba situācija 
pēdējos 10 gados

Reģistrēto 
bezdarbnieku 
skaits Latvijā

Reģistrēto 
bezdarbnieku 

skaits Valmieras 
filiālē

2008.gada septembris 57 644 1016

2009.gada septembris 147 754 3485

2010.gada marts 194 253 4811

2018.gada 1.septembrī 58 051 881

Pašlaik uz 1,4 milj. darbspējas iedzīvotāju nodarbinātie ir 0,9 milj.
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Bezdarba situācija Latvijas reģionos
dati uz 2018.gada 1.septembri

ü Prognozētais reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2018. gadā vidēji – 6,4%.

ü Rīgas reģionā atrodas - 68% no darba devēju kopskaita, 73% no brīvo darba vietu kopskaita, 36% no 
reģistrēto bezdarbnieku kopskaita.Datu avots: VID; NVA
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Brīvās darba vietas
Valstī
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Reģistrēto bezdarbnieku skaits un 
vecums 

(dati uz 01.09.2018.)
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• NVA Valmieras filiālē uz 01.09.2018. 
reģistrēti 881 bezdarbnieki (16%no 
Vidzemē reģistrētajiem)

• (no tiem 60% sievietes, 40% vīrieši)

• Jaunieši bezdarbnieki (15-29) – 20%, 
• Vecuma grupa 30-39 – 25%;
• Vecuma grupa 40-49 – 18%;
• Vecuma grupa 50-59 – 26%;
• Vecuma grupa 60 un vairāk – 10%.



Reģistrēto bezdarbnieku 
izglītības līmenis 

(dati uz 01.09.2018.)
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Reģistrēto bezdarbnieku 
bezdarba ilgums 

(dati uz 01.09.2018.)
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Valmieras filiālē reģistrētie ilgstošie bezdarbnieki – 7,3%, Vidzemē – 26%, Latvijā – 26%



Brīvās darbavietas un 
bezdarbnieku iekārtošanās darbā 

2018.gada janvāris-10.sept. Valmieras filiālē 
ir reģistrētas 1657 vakances (46% no Vidzemē reģistrētām vakancēm)

2018.gada astoņos mēnešos darbā iekārtojušies 
1063 reģistrētie bezdarbnieki (26 % no Vidzemes 
reģionā darba attiecības noslēgušiem 
bezdarbniekiem  (4114))
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Nodarbinātības valsts aģentūras 
publiskais

CV un Vakanču portāls (1)
http://cvvp.nva.gov.lv/vakances
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� Visplašākā vakanču datu bāze Latvijā darba piedāvātājiem un darba 
meklētājiem 
Lietošana bez maksas

� Iespējas darba devējiem:
ü Publicēt sava uzņēmuma vakances
ü Atrast darbiniekus starp portālā reģistrētajiem darba meklētājiem
ü Saņemt darba meklētāju pieteikumus aktuālai vakancei
ü Iepazīties ar pretendentu CV un izvēlēties piemērotus kandidātus 
ü 2018.gada 11.septembrī CV/Vakanču portālā  bija pieejami:

§ 4495 aktuāli darba piedāvājumi
§ vairāk nekā 43 182 darba meklētāju CV

� Reģistrēšanās portālā, izmantojot vienoto pieslēgšanos portālā
Latvija.lv



Nodarbinātības valsts aģentūras 
publiskais

CV un Vakanču portāls (2)
http://cvvp.nva.gov.lv/vakances
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Darbaspēka rezerve

1
0

Personas ar 
invaliditāti un 

veselības 
problēmām

Personas 
pensijas 
vecumā

Reemigranti
Personas, kuras 

var strādāt 
«elastīgu» 

darba laiku»

Ekonomiski 
neaktīvie 
iedzīvotāji

ES un EEZ 
iedzīvotāji

ReģistrēBe 
bezdarbnieki 

un darba 
meklētāji
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Darba devēju iespējas saņemt 
atbalstu

Nodarbināto 
apmācība

(VIAA)

Apmācības
(NVA, VIAA)

Atbalsts 
ilgākam 
darba 

mūžam 
(NVA) ESF projekti "Atbalsts 

bezdarbnieku 
izglītībai" un 

«Jauniešu 
Garantijas»

Pasākums 
noteiktām personu 

grupām



Apmācības 
(reģistrētiem bezdarbniekiem, darba meklētājiem)
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Nosaka LM Apmācību komisija (sastāvā sociālie partneri 
u.c. institūcijas un organizācijas), ņemot vērā darba tirgus 
aktuālo situāciju, bezdarba statistiku, vakanču statistiku, 

darba devēju pieprasījumu, darba tirgus prognozes.

Atbalsta pasākums 
„Atbalsts 

profesionālās 
kompetences 
novērtēšanai”

Organizētas NVA kuponu sistēmā Pie darba devēja

Pēc darba 
devēja 
pieprasījuma
(jebkurā 
profesionālās
izglītības 
programmā)

Praktiskā 
apmācība 
pie darba 
devēja
(notiek 
darba 
vietā 
pie darba 
devēja)

Prof. izglītības 
jeb jaunas 
profesijas 
apguve 
(480-1280 
stundas)

Profesionālās 
pilnveides kursi
(160-320 stundas

Neformālās 
izglītības ieguve 
(valodas, datori)
(60-159 stundas)

Transportlīdzekļu 
vadīšanas kursi 
(90-217 stundas)



NVA informatīvie pasākumi un 
vakanču gadatirgi 2018.gadā

• Vakanču gadatirgi:

• 2018.gada 20.septembrī Valkā;

• 2018.gada 1.novembrī Smiltenē.

• 2018.gadā no 17.septembra līdz 28.septembrim plānots pasākums “Atvērto durvju
diena uzņēmumos personām ar invaliditāti”

• Karjeras dienas – 2018.gada oktobrī

• Darba devēju informēšanai - NVA semināri
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Aktuālā informācija par pasākumiem: 
www.nva.gov.lv

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


Informācija par pakalpojumiem un dokumen3: mājaslapā www.nva.gov.lv
Jaunākās ziņas: Twi$er kontā h?p://twi?er.com/NVA_gov_lv
Labās prakses video piemēri: Youtube kanālā h?p://www.youtube.com/TheNVA
Jaunākās ziņas: Facebook.com lapā h?p://www.facebook.com/Nodarbina3ba
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http://www.nva.gov.lv/
http://twitter.com/NVA_gov_lv
http://www.youtube.com/TheNVA
http://www.facebook.com/Nodarbinatiba

