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1. Situācijas raksturojums 

•  NVA uzskaitē 2016.gada septembra sākumā bija 75 664, bet beigās 74 357 bezdarbnieki. 
Šogad augstākais bezdarba līmenis reģistrēts februāra mēnesī 9,2%. No tā laika vērojams 
pakāpenisks kritums – septembra beigās sasniedzot 7,9%, kas ir zemākais rādītājs kopš 
2008.gada.  

•  2016.gada 9 mēnešos NVA reģistrētas 44 860 vakances, kas ir par 5 231 jeb 13,2% vairāk 
salīdzinot ar 2015.gada atbilstošo periodu. Vakanču skaita pieaugums 2016.gadā daļēji 
saistīts ar izmaiņām likumdošanā (valsts un pašvaldību institūcijām ir pienākums publicēt 
vakances NVA portālā) un NVA informācijas sistēmās. 

•  2016.gada janvārī – septembrī darbā iekārtojušies 57 1251bezdarbnieki, no kuriem 15 976 
(28,0%) ir iekārtojušies darbā pēc kāda aktīvā nodarbinātības pasākuma pabeigšanas 
(izņemot konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu (turpmāk – KPP) informatīvās dienas). 

•  Visvairāk NVA reģistrēto bezdarbnieku ir vidējas kvalifikācijas profesijās (kravas 
automobiļa vadītājs, kuģubūves atslēdznieks, mikroautobusa vadītājs). 

•  Lielākais darbaspēka pieprasījums (pēc NVA reģistrēto vakanču skaita), salīdzinot ar 
iepriekšējo mēnesi, vērojams finanšu un apdrošināšanas darbības, kā arī transporta un 
uzglabāšanas nozarēs. Savukārt kritums, vērojams ūdens apgādes un apsaimniekošanas 
nozarē, kā arī profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu nozarē. Pieaugums 
vērojams speciālistu, kā arī iekārtu un mašīnu operatoru un izstrādājumu montieru profesijās. 
Savukārt samazinājums – kvalificētu strādnieku un amatnieku, kā arī kalpotāju profesijās. 

1.1. Reģistrētā bezdarba līmenis un bezdarbnieku skaits Latvijā 
 

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2016.gada septembra beigās bija 7,9% (reģistrēto 
bezdarbnieku īpatsvars darbspējas vecuma ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā). Zemākais 
bezdarba līmenis 2016.gada septembrī reģistrēts Rīgas reģionā – 5,1%, augstākais bezdarba līmenis 
bija Latgales reģionā – 17,4%. Kurzemes reģionā bezdarba līmenis bija 9,6%, Zemgales reģionā – 
7,3% un Vidzemes reģionā – 8,6%. Septembrī, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, bezdarba līmenis 
Kurzemes reģionā samazinājies par 0,3 % punktiem, Rīgas, Latgales un Zemgales reģionos par 0,1 
% punktiem, kā arī Vidzemes reģionā palicis nemainīgs. 

 

                                                
1Kopējais iekārtojušos darbā bezdarbnieku skaits ar 3. ceturkšņa pārrēķinu pēc VID datiem 
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Valsts lielākajās pilsētās bezdarba 
līmenis 2016.gada septembra beigās: Rīgā – 
4,9%, Valmierā – 5,3%, Jelgavā – 5,8%, 
Jūrmalā – 6,3%, Ventspilī – 6,3%, Jēkabpilī – 
8,7%, Liepājā – 10,7%, Daugavpilī – 10,8%, 
Rēzeknē – 15,1%. Septembrī reģistrētā 
bezdarba līmenis samazinājies Liepājas 
pilsētā par 0,5 % punktiem, Jelgavas par 0,3 
% punktiem, Ventspils pilsētā par 0,2 % 
punktiem, Rīgas pilsētā par 0,1 % punktiem, 
savukārt palielinājies Jūrmalas, Rēzeknes, 
Valmieras un Jēkabpils pilsētās par 0,1 % 
punktu, bet Daugavpils pilsētā palicis 
nemainīgs. 

1.1.attēls 

 

 
Reģistrētā bezdarba līmenis perioda beigās, % 

 Mēneši 
Gadi Jan Feb Mar Apr Mai Jūn Jūl Aug Sep Okt Nov Dec 
2008 5,0 5,0 4,9 4,8 4,8 4,9 5,1 5,2 5,3 5,6 6,1 7,0 
2009 8,3 9,5 10,7 11,0 11,3 11,5 11,8 12,3 13,2 14,1 15,1 16,0 
2010 16,6 17,1 17,3 16,7 16,2 15,6 15,3 15,0 14,6 14,3 14,3 14,3 
2011 14,5 14,5 14,4 13,9 13,2 12,6 12,1 11,8 11,6 11,5 11,5 11,5 

2012 11,7 11,8 11,7 11,3*/ 
12,9** 12,3 11,9 11,6 11,3 11,0 10,7 10,6 10,5 

2013 10,9 10,9 10,8 10,4 9,9 9,6 9,5 9,3 9,1 9,1 9,3 9,5 
2014 9,8 9,9 9,8 9,6 9,1 8,9 8,6 8,4 8,2 8,2 8,3 8,5 
2015 9,0 9,1 9,2 8,8 8,6 8,6 8,6 8,5 8,3 8,3 8,4 8,7 
2016 9,1 9,2 9,1 8,8 8,4 8,3 8,3 8,1 7,9    

* Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2012.gada aprīļa beigās bija 11,3% (bezdarbnieku īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju 
kopskaitā pirms CSP veiktā pārrēķina atbilstoši tautas skaitīšanas datiem). Valstī bezdarba līmenis salīdzinājumā ar 2012.gada martu 
samazinājās par 0,4 %punktiem. 
** Ņemot vērā aktualizēto ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitu, bezdarba līmenis 2012. gada aprīļa beigās ir 12,9 %, kas ir par 
1,6  %punktiem augstāks, nekā rēķinot pēc iepriekš izmantotā ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. CSP aktualizētais ekonomiski 
aktīvo iedzīvotāju skaits tiks izmantots bezdarba līmeņa aprēķināšanai 2012.gada aprīlī un turpmākos mēnešos. 

 
2016.gada septembra beigās NVA reģistrēti 74 357 bezdarbnieki. Mēneša laikā reģistrēto 

bezdarbnieku skaits valstī ir samazinājies par 1 307 cilvēkiem jeb 1,7%.  
 

Bezdarbnieku skaits (uz mēneša beigām) 
 Mēneši 
Gadi Jan Feb Mar Apr Mai Jūn Jūl Aug Sep Okt Nov Dec 
2008 53325 53429 52806 52897 52213 54012 55436 56333 57644 61049 67065 76435 
2009 90436 103731 116768 123127 126595 129269 132519 137586 147754 157897 169236 179235 
2010 186295 192032 194253 189881 183476 176879 173301 169676 165386 162497 161816 162463 
2011 164551 164880 163454 157857 149600 142428 137638 134175 131659 130541 130240 130296 
2012 132575 133413 132158 127783 121994 117606 114689 111542 108322 105670 104414 104052 
2013 107488 107687 107063 102760 97769 94754 92975 91202 89435 89616 91619 93321 
2014 96762 97736 96496 92010 87780 85296 83163 80938 79104 79183 79869 82027 
2015 86246 87873 86604 82833 80567 80688 80671 79825 78557 78052 79153 81780 
2016 85452 86581 85414 82268 79092 78164 77425 75664 74357    

Bezdarbnieka statuss 2016.gada septembrī piešķirts 8 536 personām, tas ir par – 944 
personām jeb 12,4% vairāk nekā 2016.gada augustā un par 425 personām mazāk nekā attiecīgajā 
periodā pirms gada. Savukārt bezdarbnieka statusu 2016.gada septembrī zaudējušas 9 899 
personas, tas ir par 473 cilvēkiem jeb 5,0% vairāk nekā mēnesi iepriekš, bet par 296 personām 
mazāk, salīdzinot ar 2015.gada septembri. 
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1.2.attēls  

 

 
 

 
2016.gada septembrī, salīdzinot ar 

iepriekšējo mēnesi, statusu ieguvušo skaits 
pieaudzis visos reģionos, visvairāk Rīgas, bet 
vismazāk – Latgales reģionā. 

Septembrī lielākais statusu ieguvušo 
skaits sadalījumā pēc pēdējās nodarbošanās 
(profesijas): palīgstrādnieks (4% no statusu 
ieguvušo kopskaita septembrī), 
mazumtirdzniecības veikala pārdevējs (4%), 
pārdevējs konsultants (3%), apkopējs (3%), 
pavārs (2%). 

 

1.3.attēls 

 
 

 
 
Bezdarbnieka statusu 2016.gada 

janvārī – septembrī zaudējuši 82 959 
bezdarbnieki, no tiem darbā iekārtojušies 
57 1252 (68,9%) bezdarbnieki. 28 722 
(34,6%) personas zaudējušas bezdarbnieka 
statusu, jo nav pildījušas bezdarbnieka 
pienākumus.  

1.4.attēls  

 

1.2.Bezdarbnieka statistiskais portrets 
No reģistrēto bezdarbnieku kopskaita (74 357) 2016.gada septembra beigās 55,1% (40 985) bija 

sievietes un 44,9% (33 372) vīrieši. Var novērot, ka vīriešu bezdarbnieku īpatsvars pieaug ziemas 
mēnešos, kas skaidrojams ar viņu lielāku iesaisti sezonas darbu veikšanā. 

2016.gada septembra beigās gandrīz puse reģistrēto bezdarbnieku bija ar bezdarba ilgumu 
līdz 6 mēnešiem – 34 507 jeb 46,4%. Mēneša laikā bezdarbnieku skaits šajā grupā samazinājies par 
436 personām jeb 1,3% (lielākais pieaugums pēc pēdējās nodarbošanās vērojams pārdevēja 
konsultanta, palīgstrādnieka, klientu apkalpošanas operatora, kūdras ieguves operatora, ceha 
strādnieka). 

                                                
2 Kopējais iekārtojušos darbā bezdarbnieku skaits ar 3.ceturkšņa pārrēķinu pēc VID datiem 
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Vidējais bezdarba ilgums 2016.gada septembrī ir 207 dienas jeb 7 mēneši, kas, salīdzinot ar 
atbilstošo periodu pirms gada, ir par 4 dienām mazāk. 

1.5.attēls 

 
 

 
 
Reģistrēto bezdarbnieku skaits 

sadalījumā pa profesijām pēc pēdējās 
nodarbošanās 2016.gada septembra beigās 
(lielākais skaits): palīgstrādnieks 4 033 (5%), 
mazumtirdzniecības veikala pārdevējs – 2 633 
(4%), apkopējs – 2 110 (3%). Salīdzinot ar 
iepriekšējo mēnesi, lielākais samazinājums ir 
bezdarbnieku skaitā, kam pēdējā nodarbošanās 
(profesija) bija pavārs – 287, zivju apstrādātājs - 
152, virtuves darbinieks – 145, apkures/krāšņu 
kurinātājs – 96, pavāra palīgs – 92. 

 
1.1.tabula 

 
 

Savukārt lielākais pieaugums bezdarbnieku skaitā, sadalījumā pēc pēdējās nodarbošanās - 
pārdevējs konsultants – 37 bezdarbnieki, palīgstrādnieks – 32, klientu apkalpošanas operators – 28, 
kūdras ieguves palīgstrādnieks – 25, ceha strādnieks – 24. 

Reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā 2016.gada septembra beigās lielāko īpatsvaru veido 
bezdarbnieki ar profesionālo izglītību – 36,6%, kas lielākoties (73,3%) ir vecumā 40 gadi un 
vairāk. Salīdzinot ar atbilstošo periodu pirms gada, lielākās izmaiņas vērojamas bezdarbnieku skaitā 
ar augstāko izglītību – pieaugums par 1,2 % punktiem. To galvenokārt veido bezdarbnieki vecumā 
no 25 līdz 39 gadiem (īpaši, kuriem pēdējā nodarbošanās profesija: projektu vadītāji, pārdevējs 
konsultants, klientu apkalpošanas speciālists, biroja administrators un jurists). Ar sabiedrības 
novecošanos, arī bezdarbnieku vecuma struktūrā iezīmējas līdzīgas tendences – salīdzinājumā ar 
2015.gada atbilstošo periodu bezdarbnieku skaits vecumā 60 gadi un vairāk ir pieaudzis par 1,0 % 
punktu.  

PALĪGSTRĀDNIEKS 4033 32
MAZUMTIRDZNIECĪBAS	  VEIKALA	  PĀRDEVĒJS 2633 2
APKOPĒJS 2110 -27
PĀRDEVĒJS	  KONSULTANTS 1446 37
SĒTNIEKS 957 -21
PAVĀRS 805 -287
BŪVSTRĀDNIEKS 800 -12
ZIVJU	  APSTRĀDĀTĀJS 713 -152
AUTOMOBIĻA	  VADĪTĀJS 684 -11
KRAVAS	  AUTOMOBIĻA	  VADĪTĀJS 659 -21

Bezdarbnieku skaits 2016.gada 30.septembrī sadalījumā pēc 
pēdējās nodarbošanās profesijas TOP 10 salīdzinājumā ar 

2016.gada 31.augustu
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tabula 1.1 

 

tabula 1.2 

  
2016.gada septembra beigās lielākās mērķgrupas no bezdarbnieku kopskaita ir bezdarbnieki 

vecumā 50 gadi un vairāk – 37,7% un ilgstošie bezdarbnieki – 30,9%. Salīdzinot ar attiecīgo 
periodu pirms gada, bezdarbnieku vecumā 50 gadi un vairāk īpatsvars pieaudzis par 0,4 % 
punktiem, savukārt jauniešu (15-24) un personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma īpatsvars 
samazinājies – par 1,1 % punktiem.  

attēls 1.1 

 
 

 
 
  

15 - 19 (0,8%) 334 296 630
20 - 24 (7,0%) 3 028 2 148 5 176
25 - 29 (11,6%) 5 180 3 418 8 598
30 - 34 (11,0%) 4 906 3 307 8 213
35 - 39 (9,7%) 4 112 3 070 7 182
40 - 44 (10,8%) 4 390 3 627 8 017
45 - 49 (11,5%) 4 482 4 040 8 522
50 - 54 (13,7%) 5 265 4 894 10 159
55 - 59 (16,2%) 6 170 5 902 12 072
60 un vairāk (7,8%) 3 118 2 670 5 788

Kopā
Bezdarbnieki sadalījumā
pa vecuma grupām
(30.09.2016.)

Sieviete Vīrietis
Bezdarbnieki sadalījumā
pēc iegūtās izglītības
(30.09.2016.)

Sieviete Vīrietis

augstākā izglītība (17,3%)
12 845
profesionālā izglītība (36,6%)
27 241
vispārējā vidējā izglītība (25,6%)
19 054
pamatizglītība (17,7%)
13 187
zemāka par pamatizglītību un nav 
norād. (2,7%)
2 030

6 737 6 450

1 066 964

9 079 3 766

13 548 13 693

10 555 8 499
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Reģistrēto bezdarbnieku profilēšana (30.09.2016.) 
 

2016.gada septembra beigās no reģistrēto 
bezdarbnieku kopskaita profilētas 69 356 
personas jeb 93,3%. Profilētajiem 
bezdarbniekiem, kam darba atrašanas iespējas3 
noteiktas zemas, lielākoties ir personas – vecumā 
no 45 gadiem un vairāk, ar zemu izglītību (bez/ar 
pamata un vispārējo vidējo) un ar bezdarba 
ilgumu virs gada –Latgales, Vidzemes reģionā. 
Savukārt ar augstām darba atrašanas iespējām ir 
gados jaunāki cilvēki – vecumā no 20 līdz 44 
gadiem ar augstāko, profesionālo vai vispārējo 
vidējo izglītību un ar bezdarba ilgumu līdz 6 
mēnešiem – vairāk Rīgas, kā arī Zemgales 
reģionā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo 
periodu, pieaudzis bezdarbnieku īpatsvars grupā 
ar augstām darba atrašanas iespējām, it īpaši 
Rīgas, Zemgales un Vidzemes reģionos. 

 
tabula 1.3 

 
 

 
 

attēls 1.2 

 

 
Lielāka motivācija (augsta un vidēja) meklēt 

darbu ir personām, kas mazāk pakļautas bezdarba 
riskam – augsts darba atrašanas līmenis, savukārt 
zemāka, kam darba atrašanas iespējas noteiktas zemas. 
Salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, 
motivācijas kritums vērojams visos darba atrašanas 
līmeņos (īpaši bezdarbnieku īpatsvarā, kuriem darba 
atrašanas iespējas profilēšanas rezultātā noteiktas 
augstas).  

 
 
 

Augstāka motivācija sadarboties ar NVA 
ir bezdarbniekiem, kuriem darba atrašanas 
iespējas ir zemas – 21%. Salīdzinot ar iepriekšējā 
gada atbilstošo periodu, motivācija sadarboties ar 
NVA samazinājusies (īpaši vērojams 
bezdarbnieku īpatsvarā, kuriem darba atrašanas 
iespējas noteiktas zemas). 
 

 
 

attēls 1.3 

 
attēls 1.4 

 

 
Zemākais prasmju pašnovērtējums ir 

bezdarbniekiem, kuriem darba atrašanas iespējas 
noteiktas kā zemas – 66%. Salīdzinot ar iepriekšējā 
gada atbilstošo periodu, prasmju pašnovērtējums 
pieaudzis visos darba atrašanas līmeņos. 

 
 
                                                
3 Darba atrašanas iespējas tiek noteiktas, izmantojot datubāzē esošo informāciju par klientu: klienta pēdējo un vēlamo 
nodarbošanos, dzīvesvietu, vecumu, valodu prasmes, izglītības līmeni, invaliditāti, dzimumu – iekļaujamie faktori var 
mainīties atkarībā no to ietekmes uz darba atrašanu, iekļaujot būtiskākos un izslēdzot mazāk būtiskos. 

Augsts	  līmenis Vidējs	  līmenis Zems	  līmenis
15	  -‐	  19 1% 1% 0%
20	  -‐	  24 13% 5% 2%
25	  -‐	  29 21% 8% 4%
30	  -‐	  34 19% 10% 5%
35	  -‐	  39 13% 12% 5%
40	  -‐	  44 11% 16% 7%
45	  -‐	  49 8% 14% 12%
50	  -‐	  54 7% 17% 18%
55	  -‐	  59 5% 12% 30%
60	  un	  vairāk 2% 3% 17%

Kopā 100% 100% 100%

Vecuma	  grupa
Darba	  atrašanas	  iespējas
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Ilgstošie bezdarbnieki 
 

2016.gada septembra beigās NVA 
uzskaitē ir bijuši 22 960 ilgstošie 
bezdarbnieki, kas ir 30,9% no kopējā 
reģistrēto bezdarbnieku skaita. 

Ilgstošo bezdarbnieku kopskaitā 
53,1% bija bezdarbnieki vecumā 50 gadi 
un vairāk, 20,3% – bezdarbnieki ar 
invaliditāti, 2,7% – jaunieši bezdarbnieki 
(15 – 24 gadi). Gada griezumā – 
salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo 
periodu, bezdarbnieku vecumā 50 gadi un 
vairāk īpatsvars ilgstošo bezdarbnieku 
kopskaitā pieaudzis par 1,2 % punktiem, 
bet ar invaliditāti – par 1,5 % punktiem. 

attēls 1.5 

 

Vidējais bezdarba ilgums 2016.gada septembra beigās ilgstošajiem bezdarbniekiem – 952 
dienas jeb ~ 2,6 gadi. Salīdzinājumam: 2015.septembra beigās – vidējais bezdarba ilgums bija 999 
dienas. Attiecīgi vērojama arī vidējā ilgstošā bezdarba ilguma samazinājums. 

Lielākais ilgstošo bezdarbnieku skaits samazinājums, salīdzinot pret iepriekšējā gada 
atbilstošo periodu, sadalījumā pa profesijām pēc pēdējās nodarbošanās: palīgstrādnieks – 
samazinājums par 152 bezdarbniekiem, apkopējs – 52, apkures /krāšņu kurinātājs – 49, 
mazumtirdzniecības veikala pārdevējs – 46, sētnieks – 36, aprūpētājs – 36, apsargs – 36. 

 
Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars reģionos no kopējā bezdarbnieku skaita reģionā (30.09.2016.) 

attēls 1.6 

 

 
 
Lielākais ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars 
ir vērojams Latgales reģionā (53,4%), bet 
mazākais - Rīgas reģionā (13,0%). 
Salīdzinot ar 2015.gada atbilstošo 
periodu, ilgstošo bezdarbnieku skaits 
samazinājies visos reģionos – kopā par -
1 521 personām jeb 6,2%. Lielākais 
ilgstošo bezdarbnieku skaita 
samazinājums vērojams Zemgales un 
Vidzemes reģionā – abos reģionos par 
10,5%. 

Janvārī – septembrī dalību pasākumos (t.sk. KPP) uzsāka 23 469 ilgstošie bezdarbnieki 
(viens cilvēks var būt piedalījies vairākās aktivitātēs). 2016.gada septembrī NVA organizētajos 
aktīvajos nodarbinātības pasākumos piedalījušies 6 926 ilgstošie bezdarbnieki, no tiem septembrī 
dalību pasākumos uzsāka 2 416 ilgstošie bezdarbnieki.  

attēls 1.7 
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2016.gada 9 mēnešos darbā iekārtojušies 11 011 ilgstošie bezdarbnieki, no kuriem 6 689 

(60,7%) ilgstošie bezdarbnieki ir iekārtojušies darbā pēc kāda aktīvā pasākuma pabeigšanas 
(izņemot KPP informatīvās dienas). 
 

 
Ilgstošo bezdarbnieku portreta izmaiņas no 2010.gada līdz 2016.gada septembrim 

(perioda beigas). 
2016.gada septembra beigās no visiem valstī reģistrētajiem ilgstošajiem bezdarbniekiem 

(22 960) puse jeb 51,9% atrodas Latgales reģionā, kur katrs otrais (53,4%) NVA esošais 
bezdarbnieks uzskaitē atrodas ilgāk par gadu. Lai arī kopš 2010.gada Latgales reģionā ilgstošo 
bezdarbnieku skaits absolūtos skaitļos ir samazinājies par 5 624 personām jeb 32%, samazinājums 
ir 2 reizes mazāk, salīdzinot ar pārējiem reģioniem. 

attēls 1.8 

 
 

No 2010. gada vērojama tendence bezdarbnieku skaita samazināšanās galvenokārt grupā  ar 
bezdarba ilgumu no 1 līdz 3 gadiem. Vērojams, ka šā gada 3.ceturksnī turpinās bezdarbnieku 
samazināšanās abās grupās. 

attēls 1.9 

 
 

2016.gada septembra beigās vairāk kā 
2/3 no ilgstošo bezdarbnieku kopskaita ir 
vecumā 40 gadi un vairāk. Lielākās izmaiņas 
vērojamas bezdarbnieku vecumā 60 gadi un 
vairāk – salīdzinot ar gada sākumu, 
palielinājums par 155 personām jeb 1,2 % 
punktiem. Vidējā termiņā, salīdzinot ar 
2010.gadu, samazinājums galvenokārt 
vērojams ilgstošo bezdarbnieku īpatsvarā 
vecumā no 20 līdz 49 gadiem, savukārt 
pieaugums vecumā 50 un vairāk gadu. 

tabula 1.4 

 

15	  -‐	  19 0,6% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2%
20	  -‐	  24 7,0% 4,7% 2,7% 2,7% 2,5%
25	  -‐	  29 8,2% 7,0% 5,6% 5,5% 5,8%
30	  -‐	  34 9,0% 7,7% 6,4% 6,4% 6,8%
35	  -‐	  39 10,6% 9,8% 8,6% 8,0% 7,8%
40	  -‐	  44 11,9% 11,8% 11,3% 11,1% 10,7%
45	  -‐	  49 14,9% 14,3% 13,8% 13,5% 13,1%
50	  -‐	  54 17,6% 19,4% 20,1% 19,1% 18,3%
55	  -‐	  59 16,9% 19,9% 24,3% 24,2% 24,2%
60	  un	  vairāk 3,4% 5,1% 7,1% 9,4% 10,6%
Kopā	  ilgstošo	  b/d	  skaits 61	  331 45	  981 27	  039 24	  322 22	  960

Vecums 2010 2012 2014 2015
2016	  

septembris
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Šā gada 3.ceturkšņa beigās pusei (50,3%) ilgstošo bezdarbnieku ir zems izglītības līmenis 

(bez/ar pamatizglītību, ar vispārējo vidējo izglītību). Salīdzinot ar 2010.gada beigām, visvairāk 
samazinājies ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars ar augstāko izglītību – par 2,3 % punktiem, bet 
pieaudzis ar profesionālo izglītību (1,8 % punkti). Pieaugums vērojams arī bezdarbnieku īpatsvarā 
ar pamatizglītību (1,6 % punkti). Jāatzīmē, ka no ilgstošajiem bezdarbniekiem ar profesionālo 
izglītību 85,8% ir vecumā virs 40 gadiem. 

attēls 1.10 

 
 

Jaunieši bezdarbnieki 
 
2016.gada septembra beigās 14 404 

jeb 18,6% no bezdarbnieku kopskaita bija 
jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 
29 gadiem. Savukārt 5 806 jeb 7,8% no 
bezdarbnieku kopskaita bija jaunieši 
bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 
gadiem.  

Jauniešu bezdarbnieku (15-29 gadi) 
kopskaitā 13,5% bija ilgstošie 
bezdarbnieki, 6,0% – personas pēc bērna 
kopšanas atvaļinājuma, 5,6% personas ar 
invaliditāti. Salīdzinot ar iepriekšējā gada 
atbilstošo periodu, jauniešu bezdarbnieku 
kopskaitā vērojams pieaugums ilgstošo 
bezdarbnieku īpatsvarā par 0,5 %punktu un 
personu ar invaliditāti īpatsvarā - 1,1 % 
punktiem, bet samazinājums personu pēc 
bērna kopšanas īpatsvarā – 3,3 % 
punktiem. 

 
attēls 1.11 

 

 
Vidējais bezdarba ilgums 2016.gada septembra beigās jauniešiem bezdarbniekiem 

vecumā no 15 līdz 29 gadiem – 116 dienas ~ 5 mēneši (2015.gada septembra beigās – 121 dienas).  
Lielākais jauniešu bezdarbnieku (15-29) skaits sadalījumā pa profesijām pēc pēdējās 

nodarbošanās 2016.gada septembra beigās: pārdevējs konsultants – 606, palīgstrādnieks – 570, 
mazumtirdzniecības veikala pārdevējs – 567, pavārs – 208, viesmīlis – 207, klientu apkalpošanas 
speciālists – 176, apkopējs – 154, projekta vadītājs - 145. 

Janvārī – septembrī dalību Jauniešu garantijas pasākumos (t.sk. KPP) uzsāka 12 341 jaunieši 
bezdarbnieki (viens cilvēks var būt piedalījies vairākās aktivitātēs). 2016.gada septembrī NVA 
Jauniešu garantijas pasākumos piedalījušies 2 841 jaunieši bezdarbnieki, no tiem septembrī dalību 
pasākumos uzsāka 1 404 jaunieši bezdarbnieki. 
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attēls 1.12 

 
 

2016.gada 9 mēnešos darbā iekārtojušies 16 594 jaunieši bezdarbnieki (15-29), no kuriem 4 
482 (27,0%) jaunieši bezdarbnieki ir iekārtojušies darbā pēc kāda aktīvā pasākuma pabeigšanas 
(izņemot KPP informatīvās dienas). 
 

Jauniešu bezdarbnieku (15-29)portreta izmaiņas gada griezumā – no 2015.gada 
septembra līdz 2016.gada septembrim (perioda beigas). 

Salīdzinot divas jauniešu vecuma grupas 15-24 un 25-29 gadi, būtiskākās atšķirības ir 
augstākās izglītības īpatsvarā. Jauniešiem vecumā 25-29 ir augstākais bezdarbnieku īpatsvars no 
reģistrēto bezdarbnieku kopskaita ar augstāko izglītību (17,8%), bet vecumā 15-24 zemākais (4%), 
jo salīdzinoši mazs jauniešu skaits šajā vecumā grupā ir jau absolvējuši augstākās izglītības iestādi. 
Jauniešiem vecumā 15-24 ir mazāka darba pieredze. Šie jaunieši kā bezdarbnieki vairāk reģistrējas 
vasaras mēnešos, kad beidzas mācības. Var novērot arī, ka jauniešiem vecumā no 15 līdz 24 gadiem 
ir īsāks bezdarba ilgums, kas skaidrojams ar to, ka tiek atsāktas skolas vai uzsāktas studiju gaitas, kā 
arī ir mazāka motivācija saglabāt bezdarbnieka statusu, kas daļēji skaidrojams ar to, ka, salīdzinot ar 
vecuma grupu 25-29, ir par 12,3 % punktiem mazāks bezdarbnieka pabalsta saņēmēju īpatsvars. 
Gada griezumā jauniešu bezdarbnieku skaits (15-29) samazinājies visos reģionos. Samazinājums 
vērojams arī vecuma grupās no 15 līdz 24 gadiem un 25 līdz 29 gadu grupā. 
 

attēls 1.13 

 
Jauniešu bezdarbnieku īpatsvars (%) no reģionā reģistrēto bezdarbnieku kopskaita. 
 
2016.gada septembra beigās, salīdzinot ar periodu pirms gada, jauniešu bezdarbnieku (15-

29) skaits samazinājies par 1 572 personām jeb 9,8%. Pieaugums, vērojams jauniešu (15-29) 
īpatsvarā ar bezdarba ilgumu līdz 6 mēnešiem – 2,0 % punkti, savukārt ilgstošo bezdarbnieku grupā 
tas palicis nemainīgs. Jauniešu bezdarbnieku vecuma grupā 25-29 gadi ir lielāks ilgstošo 
bezdarbnieku īpatsvars – 15,5%, salīdzinot ar jauniešu bezdarbnieku vecumā 15-24 gadi – 10,6%.  
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attēls 1.14 

 
 

2016.gada septembra beigās 54,2% jauniešiem bezdarbniekiem (15-29) ir zems izglītības 
līmenis (bez/ar pamatizglītību, ar vispārējo vidējo izglītību), salīdzinot ar 2015.gada atbilstošo 
periodu, šis rādītājs ir samazinājies par 1,9 % punktiem.  

attēls 1.15 

 
 

No reģistrētajiem jauniešiem bezdarbniekiem (15-29 gadi) 2016.gada septembra beigās 
40,3% bija vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Gada griezumā jauniešu bezdarbnieku skaits samazinājies 
abās grupās. 

attēls 1.16 
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Bezdarbnieki ar invaliditāti 
NVA 2016.gada septembra beigās 

reģistrēti 8 855 bezdarbnieki ar invaliditāti, 
kas ir 11,9 % no kopējā reģistrētā 
bezdarbnieku skaita valstī. Samazinājums 
vērojams ne tikai no jauna reģistrēto 
bezdarbnieku ar invaliditāti skaitā, bet arī 
tiem, kuri uzskaitē ir ilgāk par gadu. 
Bezdarbnieku ar invaliditāti skaits pieaudzis 
bezdarbnieku vecumā 60 gadi un vairāk,  

 

attēls 1.17

 

2016.gada septembra beigās vairāk nekā puse (52,5% no reģistrētajiem bezdarbniekiem ar 
invaliditāti ir ilgstošie bezdarbnieki. Tāpat vairāk nekā puse (57,8%) no reģistrētajiem 
bezdarbniekiem ar invaliditāti ir bezdarbnieki vecumā 50 un vairāk gadu, jaunieši bezdarbnieki (15-
24) ir 3,4% no reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti. Vidējais bezdarba ilgums 2016.gada 
septembra beigās bezdarbniekiem ar invaliditāti – 393 dienas ~ 1,1 gads (2015.gada septembra 
beigās – 421 dienas). 

Lielākais bezdarbnieku ar invaliditāti skaits sadalījumā pa profesijām pēc pēdējās 
nodarbošanās 2016.gada septembra beigās: palīgstrādnieks – 621, apkopējs – 384, 
mazumtirdzniecības veikala pārdevējs – 331, sētnieks – 218, automobiļa vadītājs – 115, aprūpētājs 
– 108, zivju apstrādātājs – 102, pavārs – 101. 

Janvārī – septembrī dalību pasākumos (t.sk. KPP) uzsāka 8 871bezdarbnieki ar invaliditāti 
(viens cilvēks var būt piedalījies vairākās aktivitātēs). 2016.gada septembrī NVA organizētajos 
aktīvajos nodarbinātības pasākumos piedalījušās 2 612 personas ar invaliditāti, no tiem septembrī 
dalību pasākumos uzsāka 1 028 bezdarbnieki. 
 

attēls 1.18 

 
 

2016.gada 9 mēnešos darbā iekārtojušās 2 466 personas ar invaliditāti, no kurām 997 
(40,4%) ir iekārtojušās darbā, pēc kāda aktīvā pasākuma pabeigšanas (izņemot KPP informatīvās 
dienas). 
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Bezdarbnieki vecumā 50 gadi un vairāk 
 

NVA 2016.gada septembra beigās 
reģistrēti 28 019 bezdarbnieki vecumā 50 
gadi un vairāk, kas ir 37,7 % no kopējā 
reģistrētā bezdarbnieku skaita valstī. 

2016.gada septembra beigās 43,5% 
no reģistrētajiem bezdarbniekiem vecumā 
50 gadi un vairāk ir ilgstošie bezdarbnieki, 
bezdarbnieki ar invaliditāti 18,3%. 
Salīdzinot ar atbilstošo periodu pirms gada, 
ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars vecumā no 
50 un vairāk gadu kopskaitā samazinājies 
par 0,3 %punktiem, bet bezdarbnieku ar 
invaliditāti īpatsvars pieaudzis par 2,0 % 
punktiem. 

attēls 1.19 

 
Vidējais bezdarba ilgums 2016.gada septembra beigās bezdarbniekiem vecumā 50 gadi un 

vairāk – 296 diena jeb ~ 9 mēneši (2015.gada septembra beigās – 294 dienas).  
Lielākais bezdarbnieku vecumā 50 gadi un vairāk, skaits sadalījumā pa profesijām pēc 

pēdējās nodarbošanās 2016.gada septembra beigās: palīgstrādnieks – 1 843, apkopējs – 1 221, 
mazumtirdzniecības veikala pārdevējs – 930, sētnieks – 615, apkures /krāšņu kurinātājs – 452, 
kravas automobiļa vadītājs – 390, aprūpētājs – 359. automobiļa vadītājs – 358.	  

Janvārī – septembrī dalību pasākumos (t.sk. KPP) uzsāka 33 127 bezdarbnieki vecumā 50 
gadi un vairāk (viens cilvēks var būt piedalījies vairākās aktivitātēs). 2016.gada septembrī NVA 
organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos piedalījušies 6 736 bezdarbnieki vecumā 50 gadi 
un vairāk, no tiem septembrī dalību pasākumos uzsāka 3 633 bezdarbnieki.  

attēls 1.20 

 
 

2016.gada janvārī – septembrī darbā iekārtojušies 13 939 bezdarbnieki vecumā 50 gadi un 
vairāk, no kuriem 4 134 (29,7%) ir iekārtojušies darbā pēc kāda aktīvā pasākuma pabeigšanas 
(izņemot KPP informatīvās dienas). 

 
Bezdarbnieku vecumā 50 gadi un vairāk portreta izmaiņas no 2010.gada līdz 2016.gada 

septembrim (perioda beigas). 
2016.gada septembra beigās lielākais bezdarbnieku 50 gadi un vairāk īpatsvars no kopējā 

reģionā reģistrētā bezdarbnieku skaita ir Latgales (43,6%) un Vidzemes (39,3%) reģionā, zemākais 
Rīgas reģionā 32,0%. Salīdzinot ar gada sākumu, bezdarbnieku skaits vecumā 50 gadi un 
samazinājies par 2 325 personām jeb 7,7%. Samazinājums vērojams visos reģionos - Latgales 
(2,2%), Vidzemes (7,9%), Rīgas (8,9%), Kurzemes (11,6%) un Zemgales (14,4%)reģionos. 
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attēls 1.21 

 
 Bezdarbnieku vecumā 50 gadi un vairāk bezdarbnieku īpatsvars (%) no reģionā reģistrēto bezdarbnieku 

kopskaita. 
2016.gada septembra beigās lielākais bezdarbnieku īpatsvars vecumā 50 gadi un vairāk ir ar 

bezdarba ilgumu līdz 6 mēnešiem – 34,9% un 3 gadi un vairāk – 22,7%. Salīdzinot ar gada sākumu, 
samazinājums vērojams bezdarbnieku skaitā ar bezdarba ilgumu līdz 6 mēnešiem (-1 466), 3 gadi 
un vairāk (-363), 6 – 12 mēneši (-252) un 1 – 3 gadi (-244). 

attēls 1.22 

 
 

Lielākais bezdarbnieku īpatsvars 2016.gada septembra beigās vecumā 50 gadi un vairāk ir ar 
iegūtu profesionālo izglītību (46,7%), no 2010. gada beigām līdz 2016.gada septembrim šajā grupā 
bija vērojams pakāpenisks īpatsvara pieaugums – 5,7 % punkti, savukārt tendence samazināties ir 
bezdarbnieku īpatsvaram ar pamatizglītību – 3,8 % punkti. 

attēls 1.23 
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2016.gada septembra beigās, salīdzinot ar gada sākumu, samazinājums bezdarbnieku skaitā 

vērojams visās vecuma grupās (kopā -7,7%), bet it īpaši vecuma grupā 50 līdz 54 gadiem (-13,5%). 
Līdz ar to nostiprinās īpatsvara pieauguma tendence šajā grupā – kopš 2010.gada par 10,5 % 
punktiem.  

 
attēls 1.24 

 
 
 

1.3. Reģistrētāsdarba vietas valstī 
2016.gada 9 mēnešos NVA reģistrētas 44860 vakances, kas ir par 5 231 jeb 13,2% vairāk 

salīdzinot ar 2015.gada atbilstošo periodu. Vakanču pieaugums daļēji saistīts ar grozījumiem 
Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā. Sākot ar 2016. gada 1.janvāri, valsts un 
pašvaldību institūcijām, kā arī kapitālsabiedrībām, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā 
atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50%, informācija par atklātiem pretendentu konkursiem uz 
brīvajām darba vietām jāpublicē NVA CV un vakanču portālā. 

2016.gada septembra mēnesī NVA kopā reģistrētas 5 260 vakances, kas ir par 123 jeb 2,3% 
mazāk, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi un par 350 jeb 7,2% vairāk nekā atbilstošajā periodā pirms 
gada. Mēneša laikā no uzskaites ir noņemtas 6 232 vakances. Līdz ar to septembra beigās bija 
reģistrētas 5 585 brīvās darba vietas (salīdzinot ar augustu, samazinājums par 1 063 brīvajām darba 
vietām). 

 
attēls 1.25 

 
 
NVA 2016.gada septembra mēnesī reģistrētās vakances sadalījumā pēc uzņēmuma nozares 

(lielākais skaits): Apstrādes rūpniecībā (C) – 931jeb 17,7% no kopskaita, Vairumtirdzniecībā un 
mazumtirdzniecībā; automobiļu un motociklu remonts (G) – 701(13,3%), transports un uzglabāšana 
(H)–622(11,8%). Salīdzinot visas nozares ar iepriekšējo mēnesi, lielākais vakanču kritums 
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vērojams - Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija (E) nozarē – 
samazinājums par 56%, kā arī Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (M) – 50%. 
Savukārt lielākais pieaugums Finanšu un apdrošināšanas darbības (K) – palielinājums par 107%, 
Transports un uzglabāšana (H) – palielinājums par 59%. 

tabula 1.5 

 
 
Lielākais vakanču pieaugums vērojams speciālistu (zinātnieki un inženierzinātņu, veselības 

aprūpes jomas, komercdarbības un administrācijas speciālisti, IT speciālisti) un iekārtu un mašīnu 
operatori un izstrādājumu montieri profesijās (rūpniecisko iekārtu operatori, montieri, pašgājēju 
mašīnu un iekārtu vadītāji), savukārt samazinājums vērojams, lielākoties kvalificētu strādnieku un 
amatnieku (būvnieki, metālapstrādes, mašīnbūves strādnieki, elektrisko iekārtu strādnieki), kā arī 
kalpotāju profesijās (intervētājs, informācijas ievadīšanas operators, noliktavas darbinieks, kasieris, 
klientu un pacientu reģistrators, telefona informācijas dienesta konsultants). 

tabula 1.6 

 
 

  

Nozare (TOP 10)

Reģistrēto 
darbvietu skaits 

2016.gada
septembrī

Reģistrēto 
darbvietu skaits 

2016.gada
augustā

Izmaiņas 
procentos

Apstrādes rūpniecība 931 1	  250 -26%
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un 
motociklu remonts 701 811 -14%

Transports un uzglabāšana 622 392 59%
Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā 
apdrošināšana 456 378 21%

Būvniecība 406 427 -5%
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 377 257 47%
Veselība un sociālā aprūpe 257 179 44%

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 241 335 -28%

Citi pakalpojumi
221 180

23%

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 202 160 26%
Pavisam kopā 5	  260 5	  383 -2%

Mēnesī reģistrēto vakanču skaits sadalījumā pēc uzņēmuma nozares (NACE 2)

Profesiju 
pamatgr. 

Nr.
Profesiju pamatgrupas nosaukums

Reģistrēto 
darbvietu skaits 

2016.gada
septembrī

Reģistrēto 
darbvietu skaits 

2016.gada
augustā

Izmaiņas 
procentos

1 172 1 064 10%
0 Nacionālo bruņoto spēku profesijas 0 0 0%
1 Vadītāji 110 100 10%
2 Vecākie speciālisti 574 609 -6%
3 Speciālisti 488 355 37%

3 022 3 385 -11%
4 Kalpotāji 254 332 -23%
5 Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki 869 1 048 -17%

6
Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
zivsaimniecības darbinieki 77 62 24%

7 Kvalificēti strādnieki un amatnieki 1 020 1 359 -25%
8 Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri 802 584 37%

1 066 934 14%
5 260 5 383 -2%Kopā

Menesī reģistrēto vakanču skaits sadalījumā pa profesiju grupām (pēc LR profesiju klasifikatora) 
perioda beigās

Augstas kvalifikācijas profesijas, tai skaitā:

Vidējas kvalifikācijas profesijas, tai skaitā:

Zemas kvalifikācijas profesijas
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Darba devēju pieprasītākās profesijas 2016.gada septembrī(Top 10) 

 
attēls 1.26 

 

attēls 1.27 

 
 

 
attēls 1.28 

 

Salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, augstas 
kvalifikācijas profesijās visvairāk ir pieaudzis 
vakanču skaits sekojošās profesijās: 
automatizētās/montāžas līnijas operators, informācijas 
sistēmu testētājs, informācijas sistēmu administrators. 
Vidējās kvalifikācijas profesijās: kravas automobiļa 
vadītājs, kuģubūves atslēdznieks, mikroautobusa 
vadītājs. Savukārt zemas kvalifikācijas profesijās 
pieaugums vērojams: tirdzniecības zāles darbinieks, 
ceha strādnieks, sezonas lauksaimniecības strādnieks. 

 
Ilgstoši neaizpildītās brīvās darbvietas 
 

2016.gada septembra beigās NVA bija reģistrētas 2 088 ilgāk par 1 mēnesi neaizpildītas 
brīvās darbvietas, kas veido 37% no brīvo darba vietu kopskaita pārskata perioda beigās (5 585). 
Lielākais ilgstoši neaizpildīto vakanču īpatsvars vērojams Rīgas un Kurzemes reģionos, abos 
(42%), savukārt mazākais Latgales un Zemgales reģionos, attiecīgi 26% un 14%. Salīdzinot ar 
iepriekšējiem 3 mēnešiem, ilgstošo vakanču īpatsvars samazinās, kas var liecināt, ka kopumā darba 
meklētāju prasmes kļūst piemērotākas tautsaimniecības attīstībai. Tāpat daļēji tas saistīts ar to, ka 
palielinās pieprasījums pēc zemas kvalifikācijas darbiniekiem vakanču piedāvājumā, kuru 
aizpildīšana norit ātrāk.  

attēls 1.29 
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Visātrāk vakances tiek aizpildītas Zemgales, 
Latgales un Vidzemes reģionā. Savukārt lēnāk 
tas notiek Rīgas un Kurzemes reģionā. TOP 
profesijas Rīgas reģionā, kurās darba tirgus 
pieprasījums nesakrīt ar piedāvājumu (nav 
aizpildītas no 2 līdz 3 mēnešiem): kravas 
automobiļa vadītājs, mazumtirdzniecības 
veikala pārdevējs, programmētais, informācijas 
ievadīšanas operators, pavārs. Savukārt, 
Kurzemē tie galvenokārt ir betona ražošanas 
operators, kravas automobiļa vadītājs, pavārs, 
logu izgatavošanas operators, veļas un korsešu 
šūšanas operators. 

tabula 1.7 

 

 

1.4. Darba vietu skaita samazinājumi un palielinājumi 
Latvijā pēc darba devēju iesniegtajiem paziņojumiem 2016.gadā par darbinieku skaita 

izmaiņām uzņēmumos, darba devēji 2016.gadā prognozē 1 166 darba vietu samazinājumu. 
 

Darbinieku skaita palielinājumi/samazinājumi valstī kopā 

Ceturkšņi 

Palielinājums Samazinājums 
2014.gads 2015.gads 2016.gads 2014.gads 2015.gads 2016.gads 

Palielināš
anas 

gadījumu 
skaits 

Darba 
vietu 
skaits 

Palielinā
šanas 

gadījumu 
skaits 

Darba 
vietu 
skaits 

Palielināš
anas 

gadījumu 
skaits 

Darba 
vietu 
skaits 

Atlaišanas 
gadījumu 

skaits 

Darba 
vietu 
skaits 

Atlaišanas 
gadījumu 

skaits 

Darba 
vietu 
skaits 

Atlaišanas 
gadījumu 

skaits 

Darba 
vietu 
skaits 

I 2 35 4 104 0 0 20 414 5 210 3 99 
II 1 91  0 0 0 0 7 116 6 121 10 602 
III 0 0  0 0 0 0 9 272 4 152 14 393 
IV 0 0  1 28   9 623 6 183 2 72 

KOPĀ: 3 126  5  132 0 0 45 1425 22 666 29 1166 
 

No darba devējiem saņemtās 
prognozes par darbinieku skaita 
samazinājumu sadalījumā pa 
profesijām/amatiem - (lielākais skaits) 
2016.gadā profesiju/amatu samazinājums 
tika plānots šādās profesijās: vispārējās 
pamatizglītības skolotājs, 
remontatslēdznieks, vispārējās vidējās 
izglītības skolotājs, apkopējs, ceļa būves 
palīgstrādnieks, elektromontieris, aprūpētājs, 
velmētājs, metalurģijas iekārtas celtņa 
operators, savvaļas/kažokādu dzīvnieku 
kopējs. 

 

attēls 1.30 

 
 

 
  

Kurzemes Latgales Rīgas Vidzemes Zemgales
līdz 1 mēn. 58% 74% 58% 72% 86%
no 1 līdz 2 mēn. 23% 8% 21% 24% 12%
no 2 līdz 3 mēn. 20% 18% 21% 4% 2%

Vakance nav 
aizpildīta:

Reģions (dati uz 30.09.2016.)
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2. Informācija par NVA īstenotajiem pasākumiem 
Janvārī – septembrī dalību NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības (t.sk. KPP) 

pasākumos uzsāka 88,8 tūkst. bezdarbnieki (viens cilvēks var būt piedalījies vairākās aktivitātēs). 
2016.gada septembrī pasākumos piedalījušies 17 065 bezdarbnieki, no tiem septembrī dalību 
pasākumos uzsāka 9 743 bezdarbnieki. 

attēls 2.1 

 
 

 
 
 
2016.gada janvārī-septembrī 

darbā iekārtojušies 57 172 bezdarbnieki, 
no kuriem 15 980(28,0%) bezdarbnieki ir 
iekārtojušies darbā pēc kāda aktīvā 
pasākuma pabeigšanas (izņemot KPP 
informatīvās dienas).  

attēls 2.2 

 
 
Pabeiguši apmācības laika posmā no 2015.gada 1.aprīļa līdz 2016.gada 31.martam un iekārtojušies 
darbā 6 mēnešu laikā pēc to pabeigšanas (t.sk. JG projekts): 

• 38,9% no bezdarbniekiem, kas ir pabeiguši profesionālo apmācību, pārkvalifikāciju vai 
kvalifikācijas paaugstināšanu (kopā – 3 488 personas); 

• 30,8% no bezdarbniekiem, kas ir pabeiguši neformālo apmācību (bez valsts valodas 
programmas) (kopā – 10 985personas); 

• 30,0% no bezdarbniekiem, kas ir pabeiguši neformālās izglītības programmas „Valsts 
valodas apguve”(kopā – 2 263personas). 

attēls 2.3 
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3. NVA klientu interese par darbu ārzemēs 
 

NVA klientiem, kas plāno doties darba 
meklējumos ārpus Latvijas, 2016.gada janvārī 
– septembrī EURES speciālisti snieguši 809 
konsultācijas. Vislielāko interesi klienti izrāda 
par darba iespējām Vācijā – 26%,Lielbritānijā 
– 23%, Norvēģijā – 13% (viens cilvēks var būt 
interesējies par vairākām valstīm, profesijām 
un nozarēm).  

Lielākā interese par darbu ārzemēs ir 
vienkāršajās profesijās (apkopēji, 
lauksaimniecības un fermas strādnieki, 
iesaiņotāji u.c.) – 42%, būvniecības jomas 
profesijās – (mūrnieki, betonētāji, flīzētāji, 
namdari u.c.) – 16%, amatnieku profesijās 
(metinātāji, galdnieki, virpotāji u.c.) – 10%. 

 
 

attēls 3.1 

 
 

attēls 3.2 

 
Vislielākā interese ir par darbu lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības 

nozarē – 23%, apstrādes rūpniecībā – 22%, kā arī būvniecībā – 19%. 
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4. Sociālekonomiskā situācija NVA filiāļu apkalpošanā esošajās teritorijās, kur ir 
augstākā ekonomiskā aktivitāte 
NVA Rīgas reģionālās filiāles 

darbības teritorijā ir Rīgas pilsēta, Ādažu, 
Babītes, Baldones, Garkalnes, Ķekavas, 
Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils un 
Stopiņu novadi. Reģistrētā bezdarba 
līmenis Rīgā un Pierīgas novados ir 
zemākais valstī. Salīdzinot ar 2.ceturksni 
tas vidēji samazinājies par 0,1%, filiāles 
uzskaitē bija reģistrēti 19 761 
bezdarbnieki, to skaits septembrī ir 
samazinājies līdz 19125.  

attēls 4.1 

 
Darba devēji 2016. gada 3.ceturksnī NVA Rīgas reģionālajā filiālē reģistrējuši 7798 brīvās 

darbavietas, kas ir par 379 vakancēm mazāk kā iepriekšējā ceturksnī. Septembra beigās aktuālas 
3602 brīvās darbavietas. Līdz ar to uz vienu vakanci pretendē apmēram 5 bezdarbnieki. Lielākais 
pieprasījums pēc darbiniekiem ir tādās nozarēs kā apstrādes rūpniecība, tirdzniecība, transports un 
uzglabāšana un valsts pārvalde. 

2016.gada 3.ceturksnī NVA Rīgas reģionālā filiāle turpināja aktīvu sadarbību ar tādiem 
lielajiem mazumtirdzniecības tīkliem kā Maxima Latvija SIA, Rimi Latvia SIA, Drogas AS. Tomēr 
sakarā ar darbaspēka nemitīgo rotāciju un mainību nozarē, aktuālo vakanču skaits ir ievērojams. 
Pieprasījums saglabājas tādās profesiju grupās kā mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, veikala 
kasieris, pārdevējs konsultants, tirdzniecības zāles darbinieks, kā arī darbinieki kulinārijas un 
konditorejas cehos – pavāri, konditori. Aktuālas vakances ir arī šo uzņēmumu noliktavās, kur 
nepieciešams lielāks skaits komplektētāju, noliktavas darbinieku – piem., Maxima Latvija SIA 
noliktavā Ķekavas novada „Šarlotēs”. 

Bieži vakances tiek aizpildītas uz īsu laiku, un pēc laika atkal tiek reģistrētas no jauna. 
Iekārtošanās darbā un vakanču aizpilde ir saistīta ar piedāvāto atalgojumu, darba apstākļiem, darba 
režīmu, iespēju bez lieliem laika un naudas tēriņiem nokļūt darbavietā. Ātri aizpildās vakances 
mazkvalificētās profesijās: krāvēji, apkopēji, palīgstrādnieki. Uzņēmēji ir nobažījušies par sava 
biznesa ilgtspēju sakarā ar darbaspēka trūkumu, tā kvalitāti un motivāciju strādāt.  

Jaunajā Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādē “Mārzemīte” bija nepieciešami 15 
jauni darbinieki. Tāpat Mārupē paplašinoties pirmsskolas izglītības iestādei „Zeltrīti”, tika 
izveidotas 2 jaunas darba vietas. 

Saimniecības preču mazumtirgotājs “JyskLinnen`nFurniture” SIA, kas Rīgā nodarbina ap 
120 darbiniekus, plāno paplašināties arī reģionos, izveidojot apmēram 14 jaunas darba vietas.  

Mājas un dārza & būvmateriālu tirgotājs “Rautakesko” SIA plāno paplašināties un izveidot 
50-60 jaunas darba vietas pārdevējiem, kasieriem, noliktavas darbiniekiem. 

Lielākās veselības aprūpes iestādes nemainīgi izjūt vidējā medicīniskā personāla - dažāda 
profila medicīnisko māsu - trūkumu. Piedāvātais zemais atalgojums sekmē speciālistu aizplūšanu 
no Latvijas. 

Sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem ir grūtības atbilstošu darbinieku piesaistīšanā. 
Zemais atalgojums pret atbildīgu, saspringtu darbu neveicina kvalificētu darbinieku noturību arī 
sociālās aprūpes iestādēs. 

Apstrādes rūpniecības attīstības tendences 2016.gada 3.ceturksnī : 
Rīga: 
• Pārtikas ražotāji – lielākais vakanču pieteicējs 3.ceturksnī - OrklaConfectionery&Snacks 

Latvija, SIA (Laimas, Staburadzes ražotnes). Sākot no augusta, tiek meklēti sezonas darbinieki. 
Katru mēnesi NVA telpās notiek pretendentu tikšanās ar darba devēju pārstāvjiem.  

• Zivju apstrādātāji – viens no lielākajiem zivju produkcijas ražotājiem Rīgā Karavela SIA 
regulāri piesaka vakances zivju apstrādē. Uzņēmums meklē darbiniekus arī Latvijas reģionos. 

• Joprojām nemazinās pieteikto vakanču skaits kuģu būvē un remontā. Tiek meklēti 
pieredzējuši, sertificēti darbinieki ar atbilstošu profesionālo izglītību. Sakarā ar to, ka Latvijā šajā 
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jomā kvalificēts darbaspēks nav atrodams, uzņēmumi uzaicina darbiniekus no ārzemēm (īpaši no 
trešajām valstīm).  

Izmitināšanas un ēdināšanas nozarē īpašu izmaiņu nav – joprojām daudz vakanču pieteica 
LIDO AS, Parkburger SIA (hesburgers).  CakesandBakes SIA atvēra jaunas ēstuves lidosta Rīga 
telpās.  

Informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarē joprojām lielākie vakanču pieteicēji IT 
jomā – Accenture Latvijas filiāle AKF, C.T.Co SIA, Visma Labs SIA, EvolutionLatvia SIA. 
Turpinās IT speciālistu uzaicināšana no ES un trešajām valstīm. 

Salīdzinot ar 2016. gada 2. ceturksni tādās nozarēs kā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, 
elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, ūdens apgāde, notekūdeņu, 
atkritumu apsaimniekošana un sanācija nedaudz palielinājies NVA pieteikto vakanču skaits.  
Transporta un uzglabāšanas nozarē turpinās pieprasījums pēc darbiniekiem.  Tradicionāli 
vispieprasītākās vakances ir kravu automobiļu vadītāji. Būvniecības nozarē reģistrēto vakanču 
skaits samazinājies uz pusi, kas saistīts ar nozares atkarību no publiskā sektora pasūtījumiem, kuri 
daudzos gadījumos tiek realizēti ar ES fondu atbalstu. 

Īpaši transporta nozarēs, arī būvniecībā pieaug ilgstoši neaizpildīto vakanču skaits. Pēc 
darba devēju teiktā, Latvijā trūkst kvalificēta darbaspēka un, ja atrodas kāds labs speciālists, tad 
pieprasa tādu atalgojumu, ko darba devējs nespēj samaksāt. Līdz ar to tiek aicināts darbaspēks no 
trešajām valstīm. 

2016. gada 3.ceturksnī Rīgas reģionālajā filiālē finanšu un apdrošināšanas darbības nozarē 
reģistrētas 89 vakances. Šajā nozarē situācija nemainās, straujš vakanču kāpums vai kritums nav 
vērojams, darba devēji pamatā aicina speciālistus no trešajām valstīm, piemēram, tādās profesijās 
kā finanšu direktors, finanšu tirgus analītiķis, konsultants, statistikas un finanšu uzskaitvedis, 
lietojumprogrammu izstrādātājs. 

2016. gada 3.ceturksnī operācijas ar nekustamo īpašumu nozarē reģistrētas 168 vakances. 
Salīdzinot ar 2.ceturksni, reģistrētas par 106 vakancēm vairāk. Lielākie darba devēji šajā nozarē ir 
Rīgas namu pārvaldnieks SIA, RBSSKALS Serviss SIA, Mājokļu serviss “Lāču nami” SIA. 

Administratīvo un apkalpojušo dienestu darbības nozarē 3.ceturksnī reģistrētas 465 
vakances. Šajā nozarē novērojama nemitīga darbinieku rotācija, vakances aizpildās uz īsu laiku, bet 
pēc brīža atkal tiek reģistrēta brīva darba vieta. Cleanhouse SIA un meitas uzņēmums SIA CHS ir 
vadošais ēku apsaimniekošanas un uzkopšanas uzņēmums Baltijā, kurš nodarbina vairāk nekā 600 
nozares darbiniekus.  

Profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu nozarē 3.ceturksnī reģistrētas 329 
vakances. Šajā nozarē arī darba devēji aicina speciālistus no trešajām valstīm, jo trūkst profesionāli 
darbinieki. 

Situācija novados: 
1. Ādažu novads – atvērta jauna LIDO AS ēstuve  
2.Ķekavas novads – Putnu fabrika Ķekava AS sāka darbaspēka uzaicināšanu no trešajām 

valstīm.  
3.Babītes novads – joprojām regulāri darbiniekus meklē maizes un konditorejas 

izstrādājumu ražotājs Lāči SIA.  Augustā šajā uzņēmumā vakanču skaits pieauga aptuveni 3 reizes. 
Galvenokārt tika meklēti iesaiņotāji, cepēji, konditori, pavāri. Pieprasījums pēc šiem darbiniekiem 
audzis arī valstī kopumā, kas saistāms sezonālām īpatnībām.   

2016. gada 3.ceturksnī par darbinieku kolektīvo atlaišanu Rīgas reģionālo filiāli informējuši 
4 darba devēji par 184 darbinieku kolektīvo atlaišanu: 

• Bērnudārzs m`Pipariņš SIA, kas, sakarā ar nomas līguma uzteikumu jūlijā atbrīvoja 20 
darbiniekus.  

• Ceļu būves uzņēmums Lemminkainen Latvija SIA sakarā ar sezonas darbu beigšanos un 
grūto ekonomisko situāciju nozarē, atbrīvoja 67 darbiniekus. Uzņēmumā parasti nodarbināti 107 
darbinieki 

• L-Ekspresis SIA sakarā ar uzņēmuma restrukturizāciju atbrīvoja 92 darbiniekus 
• CBRE SIA, kura galvenais darbības veids ir nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana, 

veica 5 darbinieku atlaišanu. Uzņēmumā vidēji nodarbināti 23 darbinieki. 
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NVA Ogres filiāles darbības teritorijā ir 4 
novadi: darbības teritorijā ir 4 novadi: Ogres 
novads, Lielvārdes novads, Ķeguma novads un 
Ikšķiles novads. Filiāles apkalpojamā teritorijā, 
salīdzinājumā ar šī gada II ceturksni, ir 
samazinājies reģistrētā bezdarba rādītājs. Reģistrēto 
bezdarbnieku skaits no 1371 2016.gada II ceturkšņa 
beigās līdz 1276 2016.gada III ceturkšņa beigās.  

2016. gada III ceturksnī darba devēji Filiālē 
reģistrējuši 238 brīvās darba vietas, 2016.gada 
septembra beigās bija pieejamas 99 brīvas darba 
vietas.  

 
attēls 4.2 

 

Biežāk darba devēji piedāvājuši darba vietas tādās profesijās kā sezonas lauksaimniecības 
strādnieks, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, apkopējs, palīgstrādnieks, intervētājs, pavārs, 
projekta vadītājs, konditors, noliktavas darbinieks, sociālais darbinieks.  

Darba devēji, kas reģistrējuši lielāko skaitu brīvo darba vietu: SIA Blueberryland (5 darba 
vietas profesijā sezonas lauksaimniecības strādnieks), SIA Lauberes ogas (5 darba vietas profesijā 
sezonas lauksaimniecības strādnieks), SIA Gaļas nams-Ādaži (4 darba vietas iesaiņotāja profesijā 
un 4 darba vietas ceha strādnieka profesijā), kā arī veikalu tīkli SIA Maxima un SIA Vita mārkets. 

Tuvojoties mācību gada sākumam, filiālē pieteiktas 4 vispārējās vidējās izglītības skolotāja 
vakances un 1 vispārējās pamatizglītības skolotāja vakance. Ogres novada pašvaldība izsludinājusi 
konkursus uz Ogres 1.vidusskolas, Jaunogres vidusskolas, Suntažu vidusskolas, Suntažu 
internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktoru amatiem. 

Darba devējiem nākas saskarties ar problēmu, ka ir problemātiski aizpildīt vakantās darba 
vietas, jo trūkst kvalificēta darbaspēka. 

Nemainīgi turpinās tendence, ka uzņēmumos vērojama darbinieku rotācija, sevišķi 
tirdzniecības jomā. Galvenie cēloņi – neapmierina piedāvātais atalgojums, darba apstākļi. 
Nemainīgs palicis pieprasījums pēc sociāla darbinieka profesijas darbiniekiem. 

Aktīvi turpinās būvniecības sezona. Darbi norisinājušies tādos būvniecības objektos kā 
jauna stāvlaukuma izbūve pie Ogres slimnīcas, Mālkalnes prospektā vērienīgi pārbūves darbi, 
atjaunojot vienu no pilsētas galvenajām ielām, vienlaikus nomainot arī novecojušo 
inženierkomunikāciju tīklu Ogres pilsētā, Ogres 1.vidusskolas stadiona pārbūve, ko realizēja 
pilnsabiedrība “Guliver Construction”, izveidots multifunkcionāls laukums jeb Krasta laukums 
Brīvības ielā, veikti darbi pie meliorācijas sistēmu pārbūves Loka un Brīvības ielas krustojumā, 
būvdarbus veica SIA “Lielvārdes meliorācija”. Notikusi meliorācijas sistēmu atjaunošanas 1.kārta 
un ielu segumu atjaunošana Ogresgala pagasta Ciemupē.  

Aktīva rosība notikusi pagastos, kur Ķeipenē sakārtota skola, veikti būvdarbi estrādē un 
radīts jauns vides instalācijas objekts. Krapes pagastā notikusi ūdensapgādes sistēmu sakārtošana. 
Ikdienas darbi vasarā Mazozolu pagastā, tāpat kā citviet pagastos, saistās ar zāles pļaušanu, ceļu 
greiderēšanu, attīrīšanas iekārtas uzturēšanu, vēja brāzmās kritušo koku un zaru novākšanu, tiek 
veikti arī dažādi palīgdarbi, piemēram, pagasta centrā esošo atpūtas soliņu pārkrāsošana, 
apstādījumu kopšana pie pagasta pārvaldes ēkas.  

Lēdmanes pagastā plānots attīstīt Baltijas nozīmes izklaides parku „Avārijas brigāde”. Tas 
tiks attīstīts pa kārtām nākamo četru gadu laikā. Pirmo kārtu plānots atklāt 2017.gada aprīlī. 

Nemainīgi jūtama Rīgas pilsētas sociāli ekonomiskā ietekme, kas veicina darbaspēka 
aizplūšanu uz Rīgu, jo vietējiem uzņēmējiem ir grūti konkurēt atalgojuma kontekstā. 
 

NVA Valmieras filiāles darbības teritorijā ir 
Valmieras pilsēta, Beverīnas, Burtnieku, Mazsalacas, 
Naukšēnu un Rūjienas novadi. Valmiera ir 
ekonomiski aktīva pilsēta, uz kurieni strādāt un 
meklēt darbu brauc cilvēki no visas Vidzemes.  

2016. gada III. ceturksnī Valmieras filiālē 
reģistrētas 543 brīvās darba vietas, kas ir par 226 
vairāk nekā iepriekšējā gadā šajā pašā laika periodā. 
Tas skaidrojams ar Valmieras pilsētā un tās apkārtnē  

 
attēls 4.3 
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notiekošajiem ceļu būvdarbiem un ielu rekonstrukcijas darbiem. 
2016. gada 8. septembrī Rīgā oficiāli tika atklāta Valmieras pilsētas pārstāvniecība, kura tika 

izveidota ar mērķi nodrošināt Valmieras pilsētas pašvaldības interešu pārstāvniecību Latvijas valsts 
pārvaldes un starptautiskajās institūcijās.  Tā kā ļoti svarīga ir uzņēmējdarbības attīstība reģionā, tad 
pārstāvniecībā Rīgā uzņēmējiem būs iespēja tikties ar sadarbības partneriem, kuri gatavi darboties 
Valmierā vai citādi veicināt Valmieras attīstību. 

Valmiera ir uzņemta starptautiskajā UNESCO Izglītības pilsētu tīklā, ko izveidojis 
UNESCO Mūžizglītības institūts, lai kopīgi meklētu risinājumus globalizācijas, urbanizācijas, 
demogrāfijas un citus 21.gadsimta pilsētu attīstības izaicinājumus. Valmiera ir pirmā pilsēta no 
Latvijas, kas darbosies šajā tīklā. 

Valmieru iepazīšanās vizītē apmeklēja Moldovas vēstnieks Latvijā. Tikšanās laikā tika 
pārrunātas valstu sadarbības iespējas dažādās jomās. 

Atskaites periodā tika apvienota Dauguļu internātpamatskola ar Vaidavas 
internātpamatskolu un izveidota Ziemeļvidzemes internātpamatskola.  

17.augustā Jumurdas muižā, Vidzemes plānošanas reģions rīkoja Vidzemnieku dārza 
svētkus, kuros godināja 26 Vidzemes veiksmes stāstu varoņus-uzņēmējus, kuri uzsākuši savu 
uzņēmējdarbību un ar savu aizrautību spējuši iedvesmot arī citus biznesa uzsākšanā. Viens no tiem 
ir AS “Valmieras stikla šķiedra”, kas ir viens vadošajiem stikla šķiedras produktu ražotājiem Eiropā 
unnodrošina labklājību 1000 strādniekiem un viņu ģimenēm. Tagad AS izveidojusi progresīvu, 
starptautisku Valmiera Glass grupu ar meitas uzņēmumiem Lielbritānijā un Amerikā. Uzņēmums 
no Vidzemes plānošanas reģiona saņēma nomināciju “Eksportspēja”. Veiksmes stāstu sarakstā no 
Vidzemes vēl ir: Koka skulptūru parks un labirinti Brenguļu “Arājos”, SIA “Svennes” Rencēnos, 
z/s “Zilūži” Bērzainē, SIA “Wega” Naukšēnos, z/s “Ķeiķi” Skaņkalnē, Rūjienas amatnieku biedrība 
“Rūzele. 

Valmierā jau šobrīd norit aktīva ražošana, ir attīstīta uzņēmējdarbība, tiek radīti visi 
priekšnosacījumi ražošanas attīstībai. Metālapstrādes uzņēmums SIA “Valpro” ir iegādājies jaunu 
rūpniecisko teritoriju, ko savukārt izīrēs pasaules mēroga transporta un loģistikas kompānijas 
DeutscheBahn meitas uzņēmumam Schenker. Tas ir apliecinājums tam, ka Valmiera ir Vidzemes 
reģiona uzņēmējdarbības centrs, un šī kompānija dod pievienoto vērtību visa reģiona 
uzņēmējdarbībai. 

Paplašināts tirgus, ieviestas investīcijas ražotnes modernizācijā ir SIA “Rūjienas saldējums”, 
kas ir atradis labus sadarbības partnerus ASV - ir noslēgts līgums ar uzņēmumu ‘Minimelts”, kuram 
tiks nogādātas 8 garšu saldējuma bumbiņas. To ražošanai tika piegādātas iekārtas no 
Dienvidkorejas. Vēl saldējums tiek eksportēts uz Poliju, Vāciju, Bulgāriju, Lielbritāniju. 

Tiek paplašināta ražošana un uzsākta saldējuma gatavošana arī SIA “R Chocolate” 
Beverīnas novadā, kur pirms tam bija tikai šokolādes ražotne. 

Paplašinās arī tirdzniecība - SIA Firma “Madara 89” veic ēkas rekonstrukciju un plāno 
atvērt 2017.gada februārī vēl vienu pārtikas preču veikalu un ēdnīcu. Tiks radītas 20 jaunas darba 
vietas. Septembra mēnesī Rīgā LKPS “Māršava”’ atklāja lauku labumu veikalu “Gardēdis”.  
 

NVA Liepājas filiāles darbības 
teritorijā ir Liepājas pilsēta, Aizputes, 
Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, 
Priekules, Rucavas un Vaiņodes novadi. 

2016.gada 3.ceturksnī filiālē tika 
reģistrētas 941 brīvās darba vietas. 
Pārskata periodā neaktuālas kļuvušas 697 
darba vietas. 

 
attēls 4.4 

 
 Lielākais darbaspēka pieprasījums pēc NVA Liepājas filiālē reģistrēto vakanču skaita bija: 
- apstrādes rūpniecībā (metālmateriālu metinātāji un remontstrādnieki, ceha strādnieki) 
- sabiedriskās ēdināšanas darbinieki (pavāri, konditori) 
- transportlīdzekļu vadītāji (kravas automobiļu vadītāji) 
- būvniecības speciālisti (apdares darbu strādnieks, ceļu būves strādnieks)  
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- pakalpojumu darbinieki (apsardzes darbinieks, u.c.)  
- kvalificēti vadošie speciālisti (vadītājs (apstrādes rūpniecībā), grāmatvedis, skolotājs) 
- tirdzniecības speciālisti (pārdevēji, konsultanti) 
- šuvēji un šūšanas operatori. 

Visvairāk NVA Liepājas filiālē reģistrēto bezdarbnieku meklē darbu zemas kvalifikācijas 
profesijās (ceļa būves palīgstrādnieks, palīgstrādnieks, būvstrādnieks, sētnieks, krāvējs(roku darba), 
ceha strādnieks) un kvalificētu amatnieku un strādnieku profesijās (ēku celtnieks, santehniķis, 
betonētājs, namdaris/galdnieks). 

Lielākās grūtības sagādā tādu vakanču aizpildīšana, kurās ir nepieciešama augsta 
kvalifikācija vai nepieciešamas specifiskas zināšanas, piemēram, mērnieks, teritorijas plānotājs, 
ārsts. 

Pēc uzņēmumu datu bāzes – Lursoft  datiem, lielākais darba devējs Liepājā ir Liepājas 
Reģionālā slimnīca. Uzņēmumi Liepājā ar vismaz 200 darbiniekiem (nosaukums, darbinieku skaits 
2015.gadā un 2014.gadā): 

SIA "Liepājas Reģionālā slimnīca" 796 (812) 
AS "LPB" 632 (639) 
AS "UPB" 461 (449) 
SIA "Lauma Fabrics" 422 (530) 
SIA "Pica serviss" 316 (309) 
AS "Liepājas Autobusu parks" 294 (285) 
SIA "LiepajaBulk Terminal" 259 (237) 
SIA "Jensen Metal" 240 (214) 
SIA "V.O.V.A." 229 (299) 
AS "Lauma Lingerie" 218 (252) 
VSIA "Piejūras slimnīca" 215 (222) 
SIA "AE Partner" 213 (143) 
SIA "Dzelzsbetons MB" 209 (161) 
 
13.09.2016. Liepājā norisinājās NVA Liepājas filiāles un EURES organizētais 

starptautiskais darba gadatirgus "Darbs un karjera 2016", piedāvājot pasākumā vairāk nekā 700 
brīvās darba vietas.  

Pasākumā piedalījās tādi Liepājā un visā Latvijā pazīstami uzņēmumi, kā AS „UPB”, SIA 
„LAUMA FABRICS”, SIA „AE PARTNER”, SIA „iCotton”, SIA „ExpeditBaltic”, AS „LAUMA 
LINGERIE”, SIA „Maxima Latvija”, SIA "Rimi Latvia", SIA „Jensen Metal”, SIA „Latvijas 
tālrunis”, Ecolines u.c., piedāvājot vairāk nekā 300 brīvās darba vietas. Pasākumā NVA stendā 
papildus bija iespējams iegūt informāciju par vairāk nekā 300 NVA Liepājas filiālē reģistrētajiem 
darba piedāvājumiem. Savukārt ārvalstu darba devēju pārstāvji darba gadatirgū piedāvāja vairāk 
nekā 100 brīvās darba vietas.  

Darba gadatirgū kopumā piedalījās 34 dalībnieki, t.sk. 24 darba devēji un pasākumu 
apmeklēja ap 900 darba meklētāju.  

Vairumtirdzniecības uzņēmums "Sanitex" septembrī uzsāka specializētā veikala "PROMO 
Cash&Carry" būvniecību Liepājā, Parka ielā 11. Šis būs jau piektais šāda tipa veikals "PROMO 
Cash&Carry" tirdzniecības tīklā un vienīgais Kurzemes reģionā. Līdz ar veikala atklāšanu, kas 
paredzēta 2017. gada pavasarī, Liepājas pilsētā tiks nodrošinātas aptuveni 35 jaunas darba vietas. 

Mazumtirgotājs "Maxima Latvija" šogad plāno atvērt vēl trīs mazumtirdzniecības veikalus. 
Jauns "Maxima Latvija" veikals būs arī Liepājā Ganību ielā 167, kur šobrīd norit būvniecības darbi. 
Iecerēts, ka "Maxima X" formāta veikals savas durvis apmeklētājiem vērs šī gada nogalē. 

Kuldīgas uzņēmums SIA "Improbus" apsver iespēju Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas 
(SEZ) teritorijā būvēt nēģu pārstrādes ražotni. 

Patlaban notiek maksātnespējīgā AS “KVV Liepājas metalurgs” mantas inventarizācija. To 
plānots pabeigt šī gada oktobrī, kam sekos uzņēmuma mantas pārdošanas plāna izstrāde un 
saskaņošana ar kreditoriem.   AS “KVV Liepājas metalurgs” maksātnespējas pasludināšanas dienā 
2016. gada 16. septembrī ražotnē bija nodarbināti 147 darbinieki. Rūpnīcā šobrīd strādājošo 
darbinieku uzdevums galvenokārt ir nodrošināt rūpnīcas iekārtu un citas mantas saglabāšanu. 
Maksātnespējas procesa laikā objekts tiek apsargāts. 
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19.septembrī Civilās aviācijas aģentūra nolēma sertificēt Liepājas lidostu 
komerclidojumiem. Pēc sertifikācijas saņemšanas lidostas sarunas ar aviokompānijām par 
potenciālo sadarbību jau būs citā līmenī. Ziemas lidojumu sezonā vēl nekādi jaunumi nav gaidāmi, 
taču nākamajā pavasara–vasaras sezonā varētu jau sākties konkrēta lidostas darbība. Lidojumu 
atvēršana no Liepājas lidostas var kļūt par papildus bonusu ārvalstu investīciju piesaistei un 
uzņēmējdarbības attīstībai ne tikai Liepājā, bet visā Kurzemes reģionā.  

Ir publiskoti Valsts reģionālās attīstības aģentūras veiktā pētījuma rezultāti, kura mērķis bija 
noteikt investīciju vides pievilcību. "Liepājai ir augsts reitings teritorijas plānošanas un zemes 
izmantošanas rangā, kur viens no galvenajiem kritērijiem ir rūpniecības apbūves teritoriju 
īpatsvars”. 

 
 
NVA Jelgavas filiāles darbības 

teritorijā ir Jelgavas pilsēta, Jelgavas un 
Ozolnieku novadi. Septembrī turpinās 
reģistrētā bezdarba līmeņa lejupslīde, 
salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi. Septembra 
beigās filiālē reģistrētas 235 aktuālas 
vakances, savukārt bezdarbnieku skaits - 
2 453. Līdz ar to uz vienu vakanci pretendē 
10 bezdarbnieki. 
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Lielākais pieprasījums bija pēc strādājošiem metālapstrādē, kokapstrādē, šūšanā, stabils 

pieprasījums pēc dažādiem celtniecības speciālistiem, ēdināšanas speciālistiem, darbiniekiem 
transporta nozarē. Regulāri vakances piesaka SIA „Maxima Latvija”, SIA „Rimi Latvia”, SIA 
„VITA mārkets”. Jaunajam mācību gadam sākoties tika aizpildītas izglītības speciālistu vakances. 

SIA “GirtekosLogistika” rīkoja tikšanos ar potenciālajiem darbiniekiem, NVA Jelgavas 
filiālē uzņēmums aicināja strādāt krāvējus, marķētājus un elektrokāra vadītājus, lai gan darba vieta 
atrodas Olainē, darbinieki tiek meklēti arī Jelgavā. 

SIA „TRIALTO Latvia” NVA Jelgavas filiālē rīkoja tikšanos ar iespējamiem darba 
ņēmējiem un aicināja darbā marķētājus, krāvējus, elektrokrāvēja operatorus. Uzņēmums atrodas 
Ķekavas novadā un organizē autobusu, kas aizved darbiniekus uz/no darba. 

Jelgavas novada mājražotāji un uzņēmēji piedalījās gadskārtējā izstādē „RigaFood 2016”. 
Pavisam iespēju popularizēt savus ražojumus vai pakalpojumus izmantoja aptuveni 30 Zemgales 
aktīvākie uzņēmēji. 

Ceļu pie patērētājiem sācis unikāls produkts, kas top Jelgavas novadā („Jaunlīdumi, 
Jaunsvirlaukas pag.”) - cūku pupu uzkoda „Pupuči”, savu produktu piesaka māsas Kristīne Ozoliņa 
un Zanda Ozola. Cūku pupu šķirošanā, lobīšanā, fasēšanā, plānots iesaistīt tieši sociāli 
mazaizsargātos, cilvēkus ar īpašajām vajadzībām, pirmspensijas vecuma ļaudis. 

Pakalpojumu attīstības nolūkos laukos, Kalnciemā, veikalā „Dārzam un mājai”, izveidots 
ķīmiskās tīrītavas ”Irve” pieņemšanas punkts, plānots atvērt uzņēmuma „Fotolukss” fotogrāfiju 
izgatavošanas punktu. 

 
 

NVA Siguldas filiāles darbības 
teritorijā ir Siguldas, Sējas, Saulkrastu, 
Mālpils, Krimuldas, Inčukalna un 
Carnikavas novadi. Bezdarbnieku skaits uz 
2016. gada III ceturkšņa beigām1 189, 
reģistrētas aktuālas 47 brīvās darbavietas. 
Līdz ar to uz vienu vakanci pretendē 
apmēram 25 bezdarbnieki.  
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Bezdarba līmenis vidēji novados ir 5,1%. Beidzoties sezonālajiem darbiem, pieaug reģistrēto 
bezdarbnieku skaits. Reģionā aktuālās vakances ir: ceha strādnieki, klientu konsultanti, projektu 
vadītāji, sociālie darbinieki, istabeni, lietveži un mazumtirdzniecības veikala darbinieki. 

Siguldas novadā notiek plaši celtniecības darbi. 
Kā lielāko celtniecības objektu var minēt Siguldas pilsētas sporta kompleksu un vairāku 

daudzdzīvokļu māju celtniecību. Plānots uzsākt kultūras centra renovāciju. Neskatoties uz plašajiem 
celtniecības darbiem, šīs jomas speciālisti netiek prasīti. 

Mūsu reģiona iedzīvotāju ikdienas dzīve un materiālais stāvoklis ir atšķirīgs. 
 

 NVA Daugavpils filiāles darbības 
teritorijā ir Daugavpils pilsēta, Daugavpils un 
Ilūkstes novadi. Reģistrēto bezdarbnieku skaits 
ir samazinājies par 289 personām jeb par 4% no 
6 773 2016.gada II ceturksnī līdz 6 484 
2016.gada III ceturksnī. 

2016.gada III ceturksnī darba devēji 
NVA Daugavpils filiālē reģistrējuši 980 
vakances, kas ir par 175 jeb 21% vairāk nekā 
iepriekšējā ceturksnī. Septembra beigās aktuālas 
249 brīvās darba vietas. Līdz ar to uz vienu 
vakanci pretendē 26 bezdarbnieki.  
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Joprojām darba spēka rotācija un ilgstoša darba vietu neaizpildīšanās notiek šūšanas 
uzņēmumos. Saglabājas augsts pieprasījums pēc kravas automobiļa vadītājiem. Galvenie cēloņi – 
neapmierina piedāvātais atalgojums, darba apstākļi. Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīcā ir ļoti 
liela kadru mainība profesijās, kurām ir tieša saskarsme ar klientiem (sanitārs, aprūpētājs), jo tiek 
piedāvāts zems atalgojums par atbildīgu, saspringtu darbu ar specifisku klientūru. 

Ir darba devēji, kuri ir izstrādājuši sava transporta maršrutus un gatavi darbiniekus nogādāt 
līdz un no darba vietām – SIA “HR Factor” meklē ceha strādniekus, komplektētājus, krāvējus, 
izstrādājumu marķētājus, pārtikas produktu ražošanas operatorus. Organizētās Darba devēja 
tikšanās ar pretendentiem NVA filiāles telpās. Līgumdarbā uzņēmumā 2016.gada 3.ceturksnī 
iekārtojušies vairāk nekā 110 darba meklētāji. 

Šī gada skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums īstenots sadarbībā ar 22 darba devējiem, 
no kuriem 10 jeb 45% no kopējā darba devēju skaita bija pašvaldības, kopumā izveidojot 297 
darbavietas. Pašvaldību uzņēmumos bija nodarbināti 250 skolēni jeb 84% no kopējā nodarbināto 
skolēnu skaita. Ņemot vērā, ka skolēniem nav pietiekamu darba prasmju, pieredzes un 
kvalifikācijas, daudzi skolēni bija nodarbināti mazkvalificētās profesijās - palīgstrādnieks, 
labiekārtošanas strādnieks, apkopējs. Tomēr bijuši arī skolēni, kuri tika nodarbināti arī tādās 
profesijās, kas prasa augstāku atbildību un darba prasmes – grāmatveža palīgs, sekretārs, skolotāja 
palīgs. 

Tiks attīstīta Čerepovas rūpnieciskā zona. 2016.gada 9.septembrī finanšu komitejā 
Daugavpils Domes deputāti atbalstīja projekta “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija 
Daugavpils, Daugavpils un Ilūkstes novadu teritorijā” realizāciju. 

Projekta kopīgās izmaksas 13 199 245 eiro. Daugavpils pilsētas daļa sastāda 9 590 225 eiro. 
85% finansējuma nāks no ERAF. Projekts paredz ielu un inženiertīklu pārbūvi, autostāvvietu izbūvi 
Čerepovas rūpnieciskajā zonā - Dunduru, Rūpniecības, Marijas, Silikātu, Siguldas, A. Pumpura 
ielās. 

Plānots izveidot 78 darba vietas koksnes granulu ražošanas uzņēmumā, asfaltbetona 
maisījumu ražošanas un betona izstrādājumu uzņēmumos Čerepovas rūpnieciskajā zonā. 
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          NVA Rēzeknes filiāles darbības 
teritorijā ir Rēzeknes pilsēta, Rēzeknes 
un Viļānu novadi.  

2016. gada 3. ceturksnī NVA 
Rēzeknes filiālē reģistrēta 621 darba 
vieta, kas ir par 157 darba vietām vairāk 
nekā 2015.gada 3. ceturksnī. Aktīvi darbu 
pieteica Rēzeknes, Rēzeknes novada un 
Viļānu novada mācību iestādes – kopumā 
izglītības nozarē šajā laika posmā 
reģistrētas 47 darba vietas, 39 
darbiniekus meklēja lauksaimniecības un 
mežistrādes uzņēmumi, 171 darba vieta 
bija pieteikta apstrādes rūpniecībā, 93 – 
tirdzniecības nozarē, 41 darba vieta 
reģistrēta valsts pārvaldē. 

 
attēls 4.8 

 

Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) veiktā pētījuma rezultāti liecina, ka Rēzekne 
ir iekļuvusi investīcijām pievilcīgāko Latvijas pašvaldību trijniekā. Saraksta augšgalā ierindojušās 
teju visas republikas nozīmes pilsētas. 

Ar 2016. gada 1. septembri darbu uzsākuši 15 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 
(LIAA) biznesa inkubatori, astoņi no tiem darbosies nacionālas nozīmes centros Daugavpilī, 
Jēkabpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Valmierā, Ventspilī, seši reģionālas nozīmes 
inkubatori būs Talsos, Ogrē, Madonā, Kuldīgā, Bauskā, Siguldā, bet Rīgā – Radošo industriju 
biznesa inkubators.  

Paredzēts, ka Rēzeknes biznesa inkubatora pakalpojumi būs pieejami 11 Latgales 
pašvaldību uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem, tostarp Rēzeknē, Rēzeknes, Viļānu, 
Rugāju, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Kārsavas, Ciblas, Ludzas un Zilupes novados. 

Šā gada 12. augustā svinīgā pasākumā jau piekto gadu tika pasniegti apbalvojumi Rēzeknes 
speciālās ekonomiskās zonas (RSEZ) komercsabiedrību Gada balvas konkursa uzvarētājiem. 

Par uzvarētājiem nominācijā “Gada uzņēmums” lielo/vidējo komercsabiedrību grupā tika 
atzīti divi uzņēmumi: kokskaidu granulu ražošanas uzņēmums “NewFuels” RSEZ SIA un bērza 
saplākšņa ražotājs “VEREMS” RSEZ SIA. Uzņēmums “NewFuels” RSEZ SIA RSEZ 
komercsabiedrību gada balvas konkursā saņēma sekojošus apbalvojumus: 1. vieta nominācijās 
“Gada investīcijas” un “Straujāk augušais uzņēmums”, 2. vieta nominācijās “Gada ražotājs”, 
“Lielākais nodokļu maksātājs” un “Lielākais eksportētājs”. Pēc sociālo partneru ierosinājuma 
uzņēmumam tika piešķirts arī Atzinības raksts “Par nodarbinātības veicināšanu”. Uzņēmums 2015. 
gadā veicis vairāk nekā 7,7 miljonu eiro investīcijas, un kopējais tā apgrozījums pērn bija 15,4 
miljoni eiro. “NewFuels” nodarbināti 52 darbinieki. 

Savukārt bērza saplākšņa ražotājs “VEREMS” RSEZ SIA apbalvojumus saņēmis sekojošās 
nominācijās: 1. vieta nominācijās “Gada ražotājs”, “Lielākais nodokļu maksātājs” un „Straujāk 
augošais uzņēmums”, kā arī 3. vieta nominācijās “Lielākais eksportētājs” un “Gada investīcijas”. 
Uzņēmums saņēmis arī Atzinības rakstu “Kā stabilākais uzņēmums”. 2015. gadā uzņēmuma 
kopējais apgrozījums bija 29,9 miljoni eiro, nodokļos valstij nomaksāti vairāk nekā 2 miljoni eiro. 
Uzņēmumā strādā 339 darbinieki. 

 
Patlaban RSEZ komercsabiedrības statuss piešķirts 19 uzņēmumiem. Būtiskākās nozares ir 

kokapstrāde, metālapstrāde, iekārtu un instrumentu ražošana, uzglabāšana un noliktavu saimniecība. 
Kopējais RSEZ komercsabiedrību apgrozījums 2015. gadā bija 70,5 miljoni eiro, RSEZ 
uzņēmumos kopā nodarbināti vairāk nekā 811 strādājošo. 

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmums SIA "NewFuels" ir vērienīgākā 
kokskaidu granulu ražotne Latvijā, kas nodrošina vienas no lielākajām tiešajām ārzemju 
investīcijām Latgalē. Šogad uzņēmumam, kurš savā ražotnē nodarbina jau 63 darbiniekus, banka 
piešķīrusi vēl papildu 15,50 miljonus eiro tālākai attīstībai, palielinot rūpnīcā saražotās produkcijas 
apjomu no 140 000 uz 220 000 tonnu un ļaujot ražot gan industriālās, gan mājsaimniecību granulas. 
Tas ļāvis nostiprināt pozīcijas tirgū, ražojot būtisku kokskaidu granulu apjomu Eiropas kontekstā. 
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SIA "NewFuels" RSEZ pamatkapitālu veido 100% ārvalstu investoru ieguldījumi, kas 
šobrīd sastāda 23 miljonus EUR. Uzņēmums savu darbību veic atbilstoši augstākajām industrijas 
prasībām un ir saņēmis visus nepieciešamos kvalitātes sertifikātus. 

Lai rosinātu Rēzeknes novada iedzīvotājus ieraudzīt plašākas iespējas jaunu biznesa, 
sociālās, kultūras, izglītības un citu jomu ideju īstenošanai savas labklājības, vietējās kopienas un 
ekonomikas attīstībai, Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā Ūdens tūrisma attīstības centrā „Bāka” 
š.g. 5.oktobrī notiks Radošā ne darbnīca. 

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) 
sadarbībā ar Latgales Plānošanas reģionu 23. un 24. septembrī Latgales vēstniecībā “GORS” rīkoja 
izstādi “Uzņēmēju dienās Latgalē 2016”. 

 
 
 
 
 
 
 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
Finanšu un attīstības departamenta 
Attīstības nodaļas 
Vecākais eksperts A.Maskaļovs 
sagatavots 04.11.2016. 


