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1. Situācijas raksturojums
 NVA uzskaitē 2013.gada sākumā bija 104 052, bet septembra beigās – 89 435 bezdarbnieki.
 2013.gada 9 mēnešos NVA vidēji mēnesī tika reģistrētas ap 3 004 brīvajām darbvietām (2012.gadā

2 563, 2011.gadā – 2 321). NVA reģistrēto vakanču skaits 2013.g. septembra beigās 5,9 tūkst.
 2013.gada janvārī – septembrī darbā iekārtojušies 59 8311 bezdarbnieki, no kuriem 19643 (39,6%)

bezdarbnieki ir iekārtojušies darbā pēc kāda aktīvā pasākuma pabeigšanas (izņemot KPP informatīvās
dienas).

 Visvairāk NVA reģistrēto bezdarbnieku ir vienkāršās profesijās (palīgstrādnieki,
mazumtirdzniecības veikalu pārdevēji, apkopēji).

 Lielākais darbaspēka pieprasījums (pēc NVA reģistrēto vakanču skaita) septembrī ir apstrādes
rūpniecības, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, transporta un uzglabāšanas nozarēs.

1.1.Reģistrētā bezdarba līmenis un bezdarbnieku skaits Latvijā

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2013.gada septembra beigās bija 9,1 % (bezdarbnieku
īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā).

Zemākais bezdarba līmenis
2013.gada septembrī reģistrēts Rīgas
reģionā – 6%, augstākais bezdarba līmenis
bija Latgales reģionā – 18,6%. Kurzemes
reģionā bezdarba līmenis septembrī bija
9,7%, Zemgales reģionā – 9,2% un
Vidzemes reģionā – 10,7%. Septembrī
salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi Vidzemes
un Rīgas reģionos bezdarba līmenis
samazinājies par 0,1 %punktu, Latgales un
Kurzemes reģionos par 0,3 %punktiem,
Zemgales reģionā par 0,2 %punktiem.

Valsts lielākajās pilsētās bezdarba līmenis 2013.gada septembrī bija: Rīgā – 5,7%, Valmierā
– 6,5%, Jelgavā – 6,9%, Ventspilī – 7,6%, Jūrmalā – 8%, Daugavpilī – 8,9%, Liepājā – 9,2%,
Jēkabpilī – 9,7%, Rēzeknē – 16,3%. Septembrī reģistrētā bezdarba līmenis samazinājies Jelgavā
par 0,4 %punktiem, Liepājā un Daugavpilī par 0,3%, Jēkabpilī un Rēzeknē par 0,2 %punktiem,
Rīgā un Valmierā par 0,1 %punktu. Ventspils pilsētā palicis nemainīgs. Jūrmalā reģistrētā bezdarba
līmenis palielinājies par 0,1 %punktu.

1 Kopējais iekārtojušos darbā bezdarbnieku skaits ar ceturkšņa pārrēķinu pēc VID datiem
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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
* 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.

2013.gada septembra beigās Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk – NVA) reģistrēti
89 435 bezdarbnieki, mēneša laikā reģistrēto bezdarbnieku skaits valstī ir samazinājies par – 1 767
cilvēkiem jeb 0,2 %punktiem.

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

Bezdarbnieka statuss 2013.gada
janvārī – septembrī piešķirts 79 311
personām.

Lielākais bezdarbnieka statusa
piešķiršanas skaits 2013.g. janvārī –
septembrī sadalījumā pēc pēdējās
nodarbošanās profesijas: mazumtirdzniecības
veikala pārdevējs – 3 990, palīgstrādnieks – 3
607, apkopējs – 1 927, pārdevējs konsultants
– 1 410, pavārs – 1 126, būvstrādnieks – 1
066, sētnieks – 1 001.

Bezdarbnieka statusu 2013.gada
janvārī – septembrī zaudējušas 94 797
personas no tām darbā iekārtojušās 59 8312

(63,1%) bezdarbnieki (tai skaitā 46294
personas, kas 2013.gada janvārī – septembrī
zaudējušas bezdarbnieka statusu ar iemeslu ‘’
Kļuvis par darba ņēmēju, pašnodarbināto’’).
Nav pildījušas bezdarbnieka pienākumus –
39 533 (41,7%) personas.

2 Kopējais iekārtojušos darbā bezdarbnieku skaits ar ceturkšņa pārrēķinu pēc VID datiem
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1.2.Bezdarbnieka statistiskais portrets

No reģistrēto bezdarbnieku kopskaita (89
435) 2013.gada septembra beigās 58% (skaits –
51866) bija sievietes un 42% (skaits – 37 569)
vīrieši.

Reģistrēto bezdarbnieku skaits sadalījumā
pa profesijām pēc pēdējās nodarbošanās
2013.gada septembra beigās (lielākais skaits):
palīgstrādnieks–5 362(6%), mazumtirdzniecības
veikala pārdevējs – 4 259 (4,8%), apkopējs – 2
702 (3%), sētnieks – 1 470, pārdevējs konsultants
– 1 043, apkures/krāšņu kurinātājs – 1 000,
pavārs – 905, automobiļa vadītājs – 871,
kokapstrādes operators – 807, apsargs – 759.

Pēc bezdarba ilguma 2013.gada septembra beigās lielāko skaitu veido bezdarbnieki ar bezdarba
ilgumu līdz 6 mēnešiem (40,2%). Kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaitā šādu bezdarbnieku īpatsvars
kopš gada sākuma palielinājies par 1,3 %punktiem, palielinājums vērojams arī bezdarbnieku ar
bezdarba ilgumu no 6 līdz 12 mēnešiem (par 4,4 %punktiem) un bezdarbniekiem ar bezdarba ilgumu 3
un vairāk gadi 1,9%. Samazinājies ir bezdarbnieku īpatsvars ar bezdarba ilgumu 1 līdz 3 gadi – par 7,6
%punktiem salīdzinot ar 2012.gada beigām.

Bezdarbnieki sadalījumā
pa vecuma grupām

(30.09.2013.) sievietes vīrieši
15-24 gadi
8 649 (9,7%) 5 299 3 350

25-34 gadi
18 464 (20,6%) 11 709 6 755

35-44 gadi
19 095 (21,4 %) 11 161 7 934

45-54 gadi
24 851 (27,8 %) 13 592 11 259

55-59 gadi
14 339 (16,0 %) 7 858 6 481

60 un vairāk gadi
4 037 (4,5 %) 2 247 1 790

Bezdarbnieki sadalījumā
pēc iegūtās izglītības

(30.09.2013.) sievietes vīrieši
Augstākā
12 970 (14,5 %) 9 363 3 607

Profesionālā izglītība
32 797 (36,7%) 17 771 15 026

Vidējā vispārējā
23 838 (26,7%) 13 946 9 892

Pamatizglītība
17 093 (19,1%) 9 312 7 781

Zemāka par pamata
2 564 (2,9%) 1 389 1 175

Reģistrēto bezdarbnieku skaits ar augstāko izglītību sadalījumā pa profesiju grupām
2013.gada 30.septembrī (lielākais skaits)

Izglītības profesijas nosaukums Bezdarbni
eku skaits

% no
kopskaita

EKONOMISTS 2 004 15,5
INŽENIERIS (Būvinženieri, Elektroinženieri, mehānikas, elektronikas utt.) 1 604 12,4
DIREKTORS /VADĪTĀJS (uzņēmumu, struktūrvienību, nodaļu utt.) 1 325 10,2
SKOLOTĀJS (vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, pamatskolas, pirmsskolas utt). 1 191 9,2
SPECIĀLISTI (sabiedrisko attiecību, personāla, loģistikas, vides aizsardzības, dizaina, banku utt.) 760 5,9
JURISTS 606 4,7
UZŅĒMĒJDARBĪBAS (KOMERCDARBĪBAS) SPECIĀLISTS 360 2,8
GRĀMATVEDIS 320 2,5
FILOLOGS 266 2,1
TEHNOLOGS (pārtikas un dzērienu, šūšanas, tekstilmateriālu, kokapstrādes utt.) 232 1,8



4

Ilgstošie bezdarbnieki

2013.gada septembra beigās 34 431
bija ilgstošie bezdarbnieki, kas ir 38,5%
no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita.

Ilgstošo bezdarbnieku kopskaitā
47,9 % bija bezdarbnieki vecumā 50 gadi
un vairāk, 14,3 % – bezdarbnieki ar
invaliditāti, 4,1% - jaunieši bezdarbnieki
(15 – 24 gadi).

Vidējais bezdarba ilgums
2013.gada septembra beigās ilgstošajiem
bezdarbniekiem – 1 012 dienas (~ 2,8
gadi).

Lielākais ilgstošo bezdarbnieku skaits sadalījumā pa profesijām pēc pēdējās nodarbošanās
2013.gada septembra beigās: palīgstrādnieki – 2 882, mazumtirdzniecības veikala pārdevēji – 1
386, apkopēji – 1 169, sētnieki – 641, aprūpētājs – 413, apkures/krāšņu kurinātājs – 349, gadījuma
darbu strādnieks – 321, apsargs – 301, kokapstrādes operators – 295, pavārs – 266.

Reģistrēto bezdarbnieku skaits ar profesionālo izglītību sadalījumā pa profesiju grupām
2013.gada 30.septembrī (lielākais skaits)

TEHNIĶIS (būvtehniķis, apdares darbu tehniķis, elektrotehniķis, plānošanas tehniķis, ražošanas tehniķis,
zootehniķis, datorsistēmu tehniķis utt.)

2 301 7,0

MEHĀNIĶIS (mehāniķis, automehāniķis, lauksaimniecības mašīnu/ tehnikas mehāniķis, radio
mehāniķis, transporta mehāniķis, elektromehānisko iekārtu mehāniķis utt.)

1 997 6,1

PAVĀRS 1 911 5,8
ATSLĒDZNIEKS (atslēdznieks, kuģubūves atslēdznieks, instrumentu atslēdznieks, autoatslēdznieks,
ritošā sastāva atslēdznieks, remontatslēdznieks, montāžas darbu atslēdznieks

1 698 5,2

ŠUVĒJS (šuvējs, apģērbu šuvējs, palīgšuvējs, ādas apģērbu šuvējs, audumu izstrādājumu šuvējs utt.) 1 410 4,3
TRAKTORA VADĪTĀJS 1 401 4,3
GRĀMATVEDIS 1 274 3,9
GALDNIEKS (galdnieks, būvgaldnieks, mēbeļu galdnieks, būvizstrādājumu galdnieks utt.) 889 2,7
PĀRDEVĒJS (mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, tirdzniecības pārdevējs, pārdevējs konsultants utt.) 753 2,3
TEHNOLOGS (pārtikas un dzērienu tehnologs, šūšanas tehnologs, tehnologs, kokapstrādes tehnologs,
ādas tehnologs, audumu tehnologs, mehānikas tehnologs, ķīmijas tehnologs utt.)

743 2,3
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Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars reģionos no kopējā bezdarbnieku skaita reģionā (30.09.2013.)

2013.gada 9 mēnešos NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos (t.sk. KPP)
piedalījušies 56,1 tūkst. ilgstošie bezdarbnieki (viens cilvēks var būt piedalījies vairākās
aktivitātēs). Janvārī – septembrī dalību uzsāka 50 726 ilgstošie bezdarbnieki. 2013.gada septembrī
NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos piedalījušies 13 767 ilgstošie bezdarbnieki,
no tiem septembrī dalību pasākumos uzsāka 5 922 ilgstošie bezdarbnieki.

Karjeras konsultācijas 2013.gada janvārī - septembrī saņēmuši 10 504 ilgstošie
bezdarbnieki.
2013.gada janvārī – septembrī darbā iekārtojušies 14 301 ilgstošie bezdarbnieki, no kuriem 11 893
(83,2%) ilgstošie bezdarbnieki ir iekārtojušies darbā, pēc kāda aktīvā pasākuma pabeigšanas
(izņemot KPP informatīvās dienas).

Ilgstošo bezdarbnieku portreta izmaiņas no 2007.gada beigām līdz 2013.gada 30.septembrim.

Ilgstošo bezdarbnieku sadalījumā pēc bezdarba ilguma vērojams, ka pēc 2007.gada,
palielinoties bezdarba līmenim, palielinājās ilgstošo bezdarbnieku skaits, kuri uzskaitē bija no 1 līdz
3 gadiem. No 2010. gada vērojama tendence bezdarbnieku sakaita samazināšanās, bet pieaug
ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars ar bezdarba ilgumu 3 gadi un vairāk, sasniedzot 2013.gada
septembra beigās augstāko rādītāju kopš 2007.gada 45,1%. Salīdzinot ar 2012.gada beigām
ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars, kuri uzskaitē bija ilgāk par 3 gadiem pieaudzis par 10 %punktiem.
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Lielākais ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars 2013.gada septembra beigās vērojams vecuma
grupā no 50 – 59 gadiem (42,4%). Šajās grupās ir vērojams arī īpatsvara pieaugums par 3,1
%punktu kopš 2012. gada beigām (kopš 2007.gada par 3,6 %punktiem). Lielākais īpatsvara
samazinājums, salīdzinot ar 2012. gada beigām, ir vecuma grupā no 20 līdz 39 gadiem - 3,1
%punkts.

2013.gada septembra beigās vairāk nekā pusei (51,8%) ilgstošo bezdarbnieku ir zems
izglītības līmenis (bez/ar pamatizglītību, ar vispārējo vidējo izglītību). Šis rādītājs kopš 2012. gada
beigām ir pieaudzis par 0,2 %punktiem. No 2010.gada ir vērojams samazinājums bezdarbnieku
īpatsvarā ar augstāko izglītību, tomēr, salīdzinot ar 2007.gadu, bezdarbnieku īpatsvars ar augstāko
izglītību ir pieaudzis par 3,3 %punktiem. Ja salīdzina ar 2012.gada beigām, kad situācija darba tirgu
sāka stabilizēties, var novērot pretējo – bezdarbnieku īpatsvars ar augstāko izglītību ir samazinājies
par 0,7 %punktiem, savukārt bezdarbnieku īpatsvars ar profesionālo izglītību šajā laika periodā
palielinājies par 0,6 %punktiem.
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2013.gada septembra beigās lielākais ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars no kopējā reģionā
reģistrētā bezdarbnieku skaita ir vērojams Latgales reģionā 57,2%, mazākais Rīgas reģionā 23,8%.
Salīdzinot ar 2012.gada beigām, ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars no kopējā reģionā reģistrētā
bezdarbnieku skaita ir samazinājies visos reģionos.

Jaunieši bezdarbnieki

2013.gada septembra beigās 8 649
bija jaunieši bezdarbnieki (15 – 24 gadi),
kas ir 9,7% no kopējā reģistrēto
bezdarbnieku skaita.

Jauniešu bezdarbnieku kopskaitā
16,5% bija ilgstošie bezdarbnieki, 10,2% –
personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma,
4,1% personas ar invaliditāti.

Vidējais bezdarba ilgums
2013.gada septembra beigās jauniešiem
bezdarbniekiem – 108 dienas (~ 3,6
mēneši).

Lielākais jauniešu bezdarbnieku skaits sadalījumā pa profesijām pēc pēdējās nodarbošanās
2013.gada septembra beigās: mazumtirdzniecības veikala pārdevēji – 440, palīgstrādnieki – 360,
pārdevēji konsultanti – 202, viesmīļi – 114, pavāri – 81, apkopēji – 70, administratori – 68,
būvstrādnieki – 67, tirdzniecības zāles darbinieki – 64, kasieri – 62.

2013.gada 9 mēnešos NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos (t.sk. KPP)
piedalījušies 19,6 tūkst. jaunieši bezdarbnieki (viens cilvēks var būt piedalījies vairākās aktivitātēs).
Janvārī – septembrī dalību pasākumos uzsāka 18 214 jaunieši bezdarbnieki. 2013.gada septembrī
NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos piedalījušies 3 368 jaunieši bezdarbnieki,
no tiem septembrī dalību pasākumos uzsāka 2 168 jaunieši bezdarbnieki.
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Karjeras konsultācijas 2013.gada janvārī – septembrī saņēmuši 7 794 jaunieši vecumā no 15
– 24 gadiem.

2013.gada janvārī – septembrī darbā iekārtojušies 9 753 jaunieši bezdarbnieki, no kuriem 4
247 (43,5%) jaunieši bezdarbnieki ir iekārtojušies darbā, pēc kāda aktīvā pasākuma pabeigšanas
(izņemot KPP informatīvās dienas).

Jauniešu bezdarbnieku portreta izmaiņas no 2007.gada beigām līdz 2013.gada 30.septembrim.

Kopš 2010.gada ir tendence samazināties jauniešu bezdarbnieku īpatsvaram ar bezdarba
ilgumu no 1 līdz 3 gadiem. Ja salīdzina ar 2012.gada beigām lielākais īpatsvara samazinājums ir
tieši šajā grupā – 5,3 %punkti, par 0,4 %punktiem samazinājies arī īpatsvars ar bezdarba ilgumu 3
gadi un vairāk. Par 210 palielinājies jauniešu bezdarbnieku skaits ar bezdarba ilgumu līdz 6
mēnešiem, salīdzinot ar 2013.gada augusta beigām.

No reģistrētajiem jauniešiem bezdarbniekiem 2013.gada septembrī 12% ir vecumā no 15
līdz 19 gadiem. Pēc 2007.gada sāka palielināties jauniešu bezdarbnieku īpatsvars vecuma grupā no
20 līdz 24 gadiem, 2013.gada septembra beigās rādītājs ir atgriezies 2007.gada līmenī – 88%.

2013.gada septembra beigās 65,7% jauniešiem bezdarbniekiem ir zems izglītības līmenis
(bez/ar pamatizglītību, ar vispārējo vidējo izglītību), kopš 2012. gada beigām šis rādītājs ir
samazinājies par 2,2 %punktiem. Lielākais īpatsvars septembra beigās ir jauniešiem ar vispārējo
vidējo izglītību 32,4%. Salīdzinot ar 2012. gada beigām, vienāds īpatsvara pieaugums vērojams gan
jauniešiem bezdarbniekiem ar vidējo izglītību, gan ar augstāko –2,3 %punkti.
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2013.gada septembra beigās lielākais jauniešu īpatsvars no kopējā reģionā reģistrētā
bezdarbnieku skaita ir vērojams Kurzemes reģionā 11,6%, mazākais Rīgas reģionā 9,0%. Kopš
2007.gada lielākais īpatsvara samazinājums no kopējā reģionā reģistrētā bezdarbnieku skaita ir
Vidzemes (5,0 %punkti), Kurzemes (4,5 %punkti) un Rīgas reģionā (4,1 %punkti).

Salīdzinot ar 2013.gada augusta beigām, reģistrēto jauniešu bezdarbnieku skaits ir samazinājies
Latgales (159) un Zemgales (6) reģionā, pārējos reģionos vērojams jauniešu bezdarbnieku skaita
pieaugums.

Bezdarbnieki ar invaliditāti

NVA 2013.gada septembra beigās
reģistrēti 9 254 bezdarbnieki ar invaliditāti,
kas ir 10,3 % no kopējā reģistrētā
bezdarbnieku skaita valstī.

2013.gada septembra beigās vairāk nekā
pusi (53,2%) no reģistrētajiem bezdarbniekiem
ar invaliditāti ir ilgstošie bezdarbnieki, 56,4% -
bezdarbnieki vecumā 50 un vairāk gadu, 3,8% -
jaunieši bezdarbnieki.

Vidējais bezdarba ilgums 2013.gada
septembra beigās bezdarbniekiem ar invaliditāti
– 412 dienas (~ 1,1 gadi).

Lielākais bezdarbnieku ar invaliditāti skaits sadalījumā pa profesijām pēc pēdējās
nodarbošanās 2013.gada septembra beigās: palīgstrādnieks – 669, apkopējs – 404,
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mazumtirdzniecības veikala pārdevēji – 398, sētnieks – 252, apkures/krāšņu kurinātājs – 134,
automobiļa vadītājs – 123, aprūpētājs – 117, pavārs – 116, apsargs – 109, šuvējs – 96.

2013.gadā 9 mēnešos NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos piedalījušies
13,5 tūkst. personas ar invaliditāti (viens cilvēks var būt piedalījies vairākās aktivitātēs). Janvārī –
septembrī dalību pasākumos uzsāka 12 025 bezdarbnieki ar invaliditāti. 2013.gada septembrī NVA
organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos piedalījušies 3 238 bezdarbnieki ar invaliditāti,
no tiem septembrī dalību pasākumos uzsāka 1 679 bezdarbnieki ar invaliditāti.

Karjeras konsultācijas 2013.gada janvārī – septembrī saņēmušas 2 617 personas ar
invaliditāti.

2013.gada janvārī – septembrī darbā iekārtojušās 2 613 personas ar invaliditāti, no kurām 1
408 (53,9%) ir iekārtojušās darbā, pēc kāda aktīvā pasākuma pabeigšanas (izņemot KPP
informatīvās dienas).

Bezdarbnieki vecumā 50 gadi un vairāk

NVA 2013.gada septembra beigās
reģistrēti 32 467 bezdarbnieki vecumā 50 gadi
un vairāk, kas ir 36,3 % no kopējā reģistrētā
bezdarbnieku skaita valstī.

2013.gada septembra beigās pusi
(50,8%) no reģistrētajiem bezdarbniekiem
vecumā 50 gadi un vairāk ir ilgstošie
bezdarbnieki, 16,1% bezdarbnieki ar
invaliditāti.

Vidējais bezdarba ilgums 2013.gada
septembra beigās bezdarbniekiem vecumā 50
gadi un vairāk – 378 dienas (~ 1 gads).

Lielākais bezdarbnieku vecumā 50 gadi un vairāk, skaits sadalījumā pa profesijām pēc
pēdējās nodarbošanās 2013.gada septembra beigās: palīgstrādnieki – 2 339, apkopēji – 1 436
mazumtirdzniecības veikala pārdevēji – 1 396, sētnieki – 887, apkures/krāšņu kurinātāji – 620,
aprūpētāji – 436, automobiļa vadītāji – 429, pavāri – 371, apsargi – 339, kokapstrādes operatori –
285.

2013.gadā 9 mēnešos NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos (t.sk. KPP)
piedalījušies 48,9 tūkst. bezdarbnieki vecumā 50 gadi un vairāk (viens cilvēks var būt piedalījies
vairākās aktivitātēs). Janvārī – septembrī dalību uzsāka 46 936 bezdarbnieki vecumā 50 gadi un
vairāk. 2013.gada septembrī NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos piedalījušies
10 780 bezdarbnieki vecumā 50 gadi un vairāk, no tiem septembrī dalību pasākumos uzsāka 5 775
bezdarbnieki.
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Karjeras konsultācijas 2013.gada janvārī – septembrī saņēmušas 9 930 personas vecumā 50
gadi un vairāk.

2013.gada janvārī – septembrī darbā iekārtojušās 13 766 bezdarbnieki vecumā 50 gadi un
vairāk, no kuriem 6 050 (43,9%) bezdarbnieki ir iekārtojušies darbā, pēc kāda aktīvā pasākuma
pabeigšanas (izņemot KPP informatīvās dienas).

Bezdarbnieku vecumā 50 gadi un vairāk portreta izmaiņas no 2007.gada beigām līdz 2013.gada
30.septembrim.

Salīdzinot ar 2007.gadu, sadalījumā pēc bezdarba ilguma lielākais palielinājums īpatsvarā
vērojams bezdarbniekiem ar bezdarba ilgumu 3 gadi un vairāk un no 1 līdz 3 gadiem – pieaugums
attiecīgi par 12,4 un 12 %punktiem. Vislielākais bezdarbnieku skaita pieaugums ar bezdarba ilgumu
no 1 līdz 3 gadiem bija vērojams 2010, gadā, kad šīs grupas bezdarbnieki veidoja 43,4% no
reģistrētajiem bezdarbniekiem vecuma grupā 50 gadi un vairāk. Līdz 2013. gada septembrim šīs
bezdarba ilguma grupas īpatsvars ir būtiski samazinājies (par 18,2 %punktiem līdz 25,2%). Tajā
pašā laikā ir būtiski palielinājies bezdarbnieku vecumā no 50 gadiem īpatsvars ar bezdarba ilgumu
virs trīs gadiem (no 3,9% 2010. gada beigās līdz 25,6% 2013. gada septembra beigās).

Lielākais bezdarbnieku īpatsvars vecumā 50 gadi un vairāk ir ar iegūtu profesionālo
izglītības līmeni, no 2007. gada beigām līdz 2013.gada septembrim šajā grupā bija vērojams
pakāpenisks īpatsvara pieaugums – 5,6 %punkti, savukārt tendence samazināties ir bezdarbnieku
īpatsvaram ar pamatizglītību attiecīgi – 4,6 %punkti.
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2013.gada septembra beigās lielākais bezdarbnieku 50 un vairāk īpatsvars no kopējā reģionā
reģistrētā bezdarbnieku skaita ir Latgales reģionā 39,1%, zemākais Rīgas reģionā 33,6%. Salīdzinot
ar 2012.gada beigām bezdarbnieku 50 un vairāk īpatsvars no kopējā reģionā reģistrētā
bezdarbnieku skaita ir samazinājies Rīgas reģionā – 1,2% un Zemgales reģionā – 0,1 %punkts.

Sadalījumā pēc vecuma grupas, palielinās bezdarbnieku 50 un vairāk īpatsvars vecumā
grupās no 55 un vairāk (3,4 %punkti kopš 2010.gada).

1.3.Brīvās darbvietas valstī

Reģistrēto bezdarbnieku skaits būtiski pārsniedz darba piedāvājumu skaitu. Uz katru brīvo
darbvietu 2013.gada septembrī pretendē 15 bezdarbnieki.
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NVA 2013.gada septembra beigās bija reģistrētas 5 928 brīvās darbvietas, salīdzinot ar
2013.gada augusta beigām, brīvo darbvietu skaits samazinājies par 281 darbvietu.

Brīvo darbvietu skaits perioda beigās
Mēneši

Gadi Jan Feb Mar Apr Mai Jūn Jūl Aug Sep Okt Nov Dec
2008 17662 14463 13111 12535 12517 11444 10321 11001 8304 6762 5337 3205
2009 2549 2477 1895 2409 2353 1998 2027 1875 1856 1836 1796 1389
2010 1594 1560 1696 2111 2533 2672 3279 3551 3395 3237 2837 2259
2011 2391 2234 2556 3264 3738 3674 4142 4508 3726 3452 3025 2512
2012 2430 2482 2987 3665 4364 4094 4448 5192 5073 4183 3675 3140
2013 3669 3878 4411 5425 6130 5938 5964 6209 5928

NVA reģistrētās brīvās darbvietas 2013.gada septembra beigās sadalījumā pa nozarēm
(lielākais skaits): Apstrādes rūpniecībā (C) – 1 979,Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;
automobiļu un motociklu remonts (G) – 956,Transports un uzglabāšana (H) – 625, Būvniecība (F) –
457, Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N) – 277, Izmitināšana un ēdināšanas
pakalpojumi (I) – 265. Vislielākais brīvo darbvietu skaits ir kvalificētiem strādniekiem un
amatniekiem.

Brīvo darbvietu skaits sadalījumā pa profesiju grupām (pēc LR profesiju klasifikatora)
perioda beigās

Profesiju
pamatgr.

Nr.
Profesiju pamatgrupas nosaukums

Brīvo darbvietu
skaits 2013.g.
septembra beigās

Brīvo darbvietu
skaits 2013.g.
augusta beigās

0 Nacionālo bruņoto spēku profesijas 0 0
1 Vadītāji 76 87
2 Vecākie speciālisti 413 482
3 Speciālisti 321 383
4 Kalpotāji 519 444
5 Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki 867 980

6 Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un
zivsaimniecības darbinieki

86 102

7 Kvalificēti strādnieki un amatnieki 1 902 1 971
8 Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri 733 737
9 Vienkāršās profesijas 1 011 1 023

Darba devēji 2013.gada 9 mēnešos NVA reģistrējuši 27 035 brīvās darbvietas

2013.gada janvārī - septembrī NVA reģistrētas 27 035 vakances, bet noņemtas 24 247
vakances, darbā iekārtojušies 59 831 (ar darbiekārtošanās pārrēķinu pēc VID ziņām) bezdarbnieki,
kas ļauj secināt, ka brīvo darbvietu skaits valstī kopumā ir ievērojami lielāks.

Var novērot tendenci, ka darbā iekārtojušos īpatsvars palielinās kopš 2009.gada
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2013.gada septembrī salīdzinot ar 2012.gada attiecīgo periodu reģistrēto vakanču skaits
samazinājies par 592, noņemto vakanču skaits par 430, par 361 samazinājies darbā iekārtojušos
bezdarbnieku skaits. Palielinājies par 855 ir brīvo darba vietu skaits pārskata perioda beigās.

Ilgstoši neaizpildītās brīvās darbvietas
2013.gada 3.ceturkšņa beigās NVA bija reģistrētas 3 863 ilgāk par 1 mēnesi neaizpildītas

brīvās darbvietas, kas veido 65% no brīvo darbvietu kopējā skaita pārskata perioda beigās (5 928).
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Ilgstoši neaizpildītās brīvās darbvietas sadalījumā pa profesijām (lielākais skaits)

Profesija Ilgstoši neaizpildīto brīvo darbvietu
skaits (2013.g. 3.cet. beigās)

Brīvās darbvietas
(2013.g. 3.cet. beigās)

KRAVAS AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS 224 292
ŠUVĒJS 157 202
PAVĀRS 124 173
MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJS 121 246
PALĪGSTRĀDNIEKS 111 185
ROKAS LOKMETINĀTĀJS (MMA) 106 111

1.4.Darbvietu skaita samazinājumi un palielinājumi

Latvijā pēc darba devēju iesniegtajiem paziņojumiem par darbinieku skaita izmaiņām
uzņēmumos, darba devēji 2009.gadā paziņoja par 20 221 darbvietu skaita samazinājumiem,
2010.gadā par 4 825, 2011.gadā par 2 116, 2012.gadāpar 2 296 un 2013.gadā prognozē 263
darbvietu samazinājumu. Darba devēju prognozes par darbvietu palielinājumu ir šādas: 2009.gadā
615 darbvietu palielinājums, 2010.gadā 370 darbvietu palielinājums, 2011.gadā 468 darbvietu
palielinājums, 2012.gadā – 92 darbvietu palielinājums, 2013.gadā – 103 darbvietu palielinājums.

Darbinieku skaita palielinājumi/samazinājumi valstī kopā

Ceturkšņi

Palielinājums Samazinājums
2011.gads 2012.gads 2013.gads 2011.gads 2012.gads 2013.gads

Palielināš
anas

gadījumu
skaits

Darbvietu
skaits

Palielinā
šanas

gadījumu
skaits

Darbvietu
skaits

Palielināš
anas

gadījumu
skaits

Darbvietu
skaits

Atlaišanas
gadījumu

skaits

Darbvietu
skaits

Atlaišanas
gadījumu

skaits

Darbvietu
skaits

Atlaišanas
gadījumu

skaits

Darbvietu
skaits

I 1 77 1 75 1 35 113 447 74 345 32 136
II 4 336 0 0 2 37 123 627 69 782 2 9
III 1 20 0 0 2 37 84 303 28 270 9 196
IV 1 35 1 17 0 0 69 739 45 899 23 229

KOPĀ: 7 468 2 92 5 103 389 2116 216 2296 69 570

No darba devējiem saņemtās
prognozes par darbinieku skaita
samazinājumu sadalījumā pa
profesijām/amatiem - (lielākais skaits)
2013.gadā profesiju/amatu samazinājums
tika plānots šādās profesijās:
apdrošināšanas speciālists, pārdošanas
speciālists, vispārējās pamatizglītības
skolotājs, klientu konsultants, klientu
apkalpošanas pārzinis, bankas kasieris,
klientu apkalpošanas struktūrvienības
vadītāja vietnieks.

No darba devējiem saņemtās prognozes par darbinieku skaita palielinājumu sadalījumā pa
profesijām - (lielākais skaits) 2013.gadā tika plānots šādās profesijās: mazumtirdzniecības veikala
pārdevējs, telefonists, klientu/pārdošanas konsultants, klientu konsultants, pārdevējs konsultants,
tirdzniecības pārstāvis, kasieris.

2. Informācija par NVA īstenotajiem pasākumiem

2013.gada janvārī – septembrī NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības (t.sk. KPP)
pasākumos piedalījušies 147,2 tūkst. bezdarbnieki (viens cilvēks var būt piedalījies vairākās
aktivitātēs). Janvārī – septembrī dalību uzsāka 137 619 bezdarbnieki. 2013.gada septembrī NVA
organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos piedalījušies 29 042 bezdarbnieki, no tiem
septembrī dalību pasākumos uzsāka 16 991 bezdarbnieki.
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2013.gada janvārī – septembrī karjeras konsultācijas saņēmušas 35 932 personas, no tām
31290 bezdarbnieki un darba meklētāji.

Neformālo apmācību uzsākušo personu skaits sadalījumā
pa izglītības programmām

2013.gada janvārī - septembrī (lielākais skaits)

Profesionālo apmācību uzsākušo personu
skaits sadalījumā pa izglītības programmām

2013.gada janvārī – septembrī (lielākais
skaits)

Izglītības programmas Uzsākuši
apmācību Izglītības programmas Uzsākuši

apmācību
Datorzinības (bez priekšzināšanām) 2 674 Konditora palīgs 807
Valsts valodas apguve vidējā līmenī 2 332 Sociālā aprūpe 611
Valsts valodas apguve zemākā līmenī 1 793 Projektu vadība 489
Angļu valoda (bez priekšzināšanām) 1 579 Lietvedis 483
Datorzinības (ar priekšzināšanām) 1 250 Apsardzes darbs 470
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary) 1 131 Klientu apkalpošanas operators 327
Valsts valodas apguve augstākā līmenī 988 Šuvējs 229
Vācu valoda (bez priekšzināšanām) 808 Sociālās aprūpes darba pamati 223
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower
Intermediate)

463 Lokmetinātājs metināšanā ar
mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes
vidē

218

Datorprasmes grāmatvedībā (programma 1C
Grāmatvedība)

345 Projektu vadīšana 217

2013.gada janvārī – septembrī
darbā iekārtojušies 59 831 bezdarbnieki,
no kuriem 23 742 (39,7%) bezdarbnieki ir
iekārtojušies darbā pēc kāda aktīvā
pasākuma pabeigšanas (izņemot KPP
informatīvās dienas).
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Iekārtojušies darbā 6 mēnešu laikā pēc apmācību pabeigšanas:
 33,8% no bezdarbniekiem, kas ir pabeiguši profesionālo apmācību, pārkvalifikāciju vai

kvalifikācijas paaugstināšanu laika posmā no 2012.gada 1.aprīļa līdz 2013.gada 31.martam
(kopā – 7 447 personas), 6 mēnešu laikā no apmācību pabeigšanas ir iekārtojušies darbā.

 25,0% no bezdarbniekiem, kas ir pabeiguši neformālo apmācību (bez valsts valodas
programmas) laika posmā no 2012.gada 1.aprīļa līdz 2013.gada 31.martam (kopā – 9 082
personas), 6 mēnešu laikā no apmācību pabeigšanas ir iekārtojušies darbā.

 23,3% no bezdarbniekiem, kas ir pabeiguši neformālās izglītības programmas „Valsts
valodas apguve” no 2012.gada 1.aprīļa līdz 2013.gada 31.martam (kopā – 5 757 personas),
6 mēnešu laikā no apmācību pabeigšanas ir iekārtojušies darbā.

3. NVA klientu interese par darbu ārzemēs

NVA klienti, kas plāno doties darba
meklējumos ārpus Latvijas un 2013.gada
janvārī - septembrī konsultējušies pie
EURES speciālistiem, vislielāko interesi
izrāda par Lielbritāniju – 26 % klientu,
Vāciju – 20%, un Norvēģiju – 12%.

Interese par darbu ārzemēs ir
dažādās nozarēs: lauksaimniecības,
apstrādes, būvniecības, izmitināšanas un
ēdināšanas, transporta un uzglabāšanas,
veselības un sociālās aprūpes nozarēs.
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Vislielākā interese (20% no klientiem) ir par darbu lauksaimniecības, mežsaimniecības un
zivsaimniecības nozarēs un 19% - apstrādes rūpniecībā, 15% - izmitināšanas un ēdināšanas
pakalpojumu, 12% - būvniecības nozarēs, 8% - transporta un uzglabāšanas nozarē, 7%- veselības un
sociālās aprūpes nozarē.

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
un 3.ceturkšņa laikā samazinājies vidēji par
0,1 %punktu. 2013.gada 3.ceturksnī darba
devēji NVA Rīgas reģionālajā filiālē
reģistrējuši 3987 brīvās darba vietas, kas ir
par 139 mazāk nekā 2.ceturksnī, salīdzinot
ar attiecīgo laika periodu pirms gada.

2013.gada 3.ceturksnī darba devēji NVA Rīgas reģionālajā filiālē reģistrējuši 3 987 brīvās
darba vietas, kas ir par 139 mazāk nekā 2.ceturksnī, salīdzinot ar attiecīgo laika periodu pirms gada,
reģistrēto brīvo darba vietu skaits palielinājies par 335 vakancēm. Kopumā 2013.gada pirmajos trīs
ceturkšņos reģistrētas 11 536 brīvās darbvietas, no kurām lielākais skaits ir tādās nozarēs kā
apstrādes rūpniecība (2 589), tirdzniecība (2 117), transports un uzglabāšana (1 312) un
administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (1 165).

Kā katru gadu arī šogad Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aicina pašvaldības
uzņēmējus piedalīties grantu programmas „ATSPĒRIENS” konkursā. Kā prioritārie virzieni
noteikti transports, tūrisms, ražošana (jo īpaši: biotehnoloģija, ķīmija un farmācija, elektronikas un
elektrotehnikas ražošana, metālizstrādājumu ražošana), informācijas un komunikāciju tehnoloģijas,
profesionālie un zinātniski tehniskie pakalpojumi, izglītība. Programmas ietvaros tiks daļēji (līdz
80%) atbalstīti tādi jauno komersantu izdevumi, kas saistīti ar specifiskas tehnikas un licenču
iegādi, grāmatvedības vai juridisko pakalpojumu apmaksu, interneta mājas lapas izstrādi,
darbinieku apmācību u. tml. Vienam uzņēmumam pieejamā granta maksimālais apjoms ir 8000
latu.

30.09.2013. Rīgas pilsētas pašvaldība Valsts reģionālās attīstības aģentūrā iesniedza
projekta iesniegumu „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana Rīgas pilsētas
pašvaldībā, 2.kārta”. Ja projekta iesniegums tiks apstiprināts un piešķirts ERAF finansējums,
īstenojot projektu tiks jaunizveidotas 566 vietas bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs un 115
darba vietas. Plānotais projekta īstenošanas termiņš - 31.12.2014.

Rīgas pašvaldībai par plānoto darbinieku kolektīvo atlaišanu 2013.gada 3.ceturksnī
paziņojuši 3 Rīgā atrodošies uzņēmumi. Kolektīvā atlaišana skar 217 darbiniekus, kas nodarbināti
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145 – apdrošināšanas nozarē, 27 – finanšu un kreditēšanas nozarē un 45 – īpašumu attīstīšanas,
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas nozarē.

Ādažu novadā 3.ceturksnī darba devējiem bija nepieciešami darbinieki gan vienkāršajās
profesijās, tādās kā apkopējs – 14 vakances, sētnieks – 3, saiņošanas operators – 4 gan arī augstāk
kvalificētās – projekta vadītāji, konstruktori, komercpakalpojumu darbinieki un pārdevēji. Pieauga
pieprasījums pēc namdariem (6 vakances) un krāsotājiem (7 vakances). Kopumā filiālē darba devēji
reģistrējuši 48 vakances.

Novadā palielinājis darbinieku skaitu līdz 32 SIA „Ādažu desu darbnīca”, kurā ražo
produkciju pēc 70.gadu receptēm, jūlija sākumā atvērts siera cehs (2 darbinieki un palīdz ģimene),
kā arī privātais bērnudārzs „Pasaku valstība” atvēris jaunu filiāli, kurā ir vietas 40 bērniem.

Babītes novadā:
 atvērts privātais bērnudārzs „Varavīksnes putns” (līdz 10 audzēkņiem),
 jūlijā uzsākta Mūzikas skolas celtniecība, kuru plānots atvērt nākošā gada septembrī,
 Sociālajā dienestā izveidotas papildus 2 štata vietas – psihologs un sociālais darbinieks,
 Salas pagasta sākumskolā darbu uzsācis MONTESORI kabinets,
 Turpinās ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu

attīstība Babītes pagastā” realizācija,
Darba devēji filiālē reģistrējuši 10 brīvās darba vietas, no kurām profesijās pastnieks un

palīgstrādnieks ātri tika atrasti darbinieki, grūtības sagādā aizpildīt 2 šuvēju vakances, jo nav
atbilstošu pretendentu.

Baldones novadā SIA „MEGO” atvēris jaunu veikalu Baldonē ar apmēram 30 darba
vietām. Darba devējs filiālē reģistrēja 13 vakances tādās profesijās kā veikala kasieris, pārdevējs,
pavārs, šefpavārs, maiznieks, krāvējs, gaļas izcirtējs un apkopējs, kas arī ļoti operatīvi tika
aizpildītas. Darbam Baldonē vēl darba piedāvājums bija pastniekam, kas arī ātri tika atrasts.

Garkalnes novadā uzsākusi darbu kokapstrādes darbnīca Garkalnē (2 darba vietas).
Projekti:

 Līdz 2013.gada beigām tiks pabeigti energoefektivitātes rekonstrukcijas darbi Garkalnes
vidusskolā;

 Uzsākta iepirkumu procedūra par Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas tehniskā projekta
izstrādi;

 Uzsākti meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas darbi Garkalnes novadā ( Kodes grāvis);
 Turpinās ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā ( 1. kārta tiks pabeigta  2014.

gada jūnijā, 2.kārta -2015.gada jūnijā)
 Uzsākti pašvaldības iegādātās ēkas  Langstiņos rekonstrukcijas darbi bērnu dārza

vajadzībām;
Izglītība:

 Garkalnes vidusskolā uzsāktas 8 profesionālās ievirzes programmas, skola pārdēvēta par
Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošo vidusskolu; (8 jaunas darbavietas)

Garkalnes darba devējiem bija nepieciešami palīgstrādnieki un digitālās iespiešanas operatori.
Ķekavas novada teritorijā 1.septembrī atvērta jaunā Ķekavas sākumskola (1.kārta) ar 12

jaunām darba vietām, 7.septembrī – pirmsskolas izglītības iestāde Daugmalē „Namiņš” ar 20 darba
vietām, 17.septembrī Sociālais centrs Mellupos ar 3 jaunām darba vietām. Ķekavā ir plašs darba
piedāvājumu klāsts – nepieciešami ir dažādi speciālisti, bet darbiniekus atrast ir grūtības, tie tiek
meklēti gan Rīgā gan tuvākos un tālākos novados. Darba devēji aktīvi izmanto iespēju meklēt
darbiniekus ar filiāles darbinieku palīdzību.

Mārupes novada pašvaldība ir viena no tām pašvaldībām, kura neskatoties uz ekonomisko
krīzi valstī, krīzes sekas neizjuta īpaši krasi. Uzņēmējdarbības aktivitāte novadā ir vērtējama kā
laba, pašlaik novadā aktīvi ir 2313 uzņēmumi, no kuriem 69 uzņēmumi no jauna reģistrēti.
2013.gadā Mārupes novadā ir izsniegtas 10 būvatļaujas komercdarbības objektu būvniecībai,
piemērām jauna loģistikas centra izbūvei, 4 biroju un noliktavu telpu būvniecībai, kancelejas preču
bāzes būvniecībai, polietilēna, polipropilēna un biopolimēru iepakojuma ar apdruku ražošanas,
noliktavas un biroja ēku būvniecībai, kas tuvākā nākotnē arī radīs jaunas darba vietas Mārupes
novadā.
2013.gada 29.maijā Jaunmārupē ir atvērta jauna pašvaldības Sabiedriskā ēka, kurā sekmīgi darbu
uzsākusi Mazcenu bibliotēka (2 darbinieki), Sociālā dienesta filiāle (5 darbinieki) un ārstniecības
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iestāde. Plānots 2014.gadā atvērt Dienas centru Skultē. Sakarā ar straujo iedzīvotāju skaita
palielināšanos uzsākts darbs arī pie jaunas pirmsskolas izglītības iestādes veidošanas un
Jaunmārupes sākumskolas paplašināšanas, izveidojot pamatskolu. Arī šīs aktivitātes radīs jaunas
darba vietas Mārupes novadā.

Olaines novada teritorijā 2013.gada 3.ceturksnī nav uzsākti jauni projekti, kuri radītu
jaunas darba vietas. Esošajās iestādēs un uzņēmumos reģistrētas vakances tādās profesijās kā
noliktavas pārzinis, pavārs, pavāra palīgs, cepējs, virtuves darbinieks, viesmīlis, ieslodzījuma vietas
apsargs, projektēšanas inženieris, ēdnīcas vadītājs u.c.

Ropažu novadā 2013.gada septembrī Silakrogā tika atvērta pirmsskolas izglītības iestādes
„Auseklītis” filiāle ar 3 darba vietām. Sociālo palīdzība sniegta 52 personām – GMI, 8 personām –
dzīvokļa pabalsts, 25 ģimenes saņēmušas A/S Latvenergo dāvanu kartes, izsniegtas 573 pārtikas
pakas trūcīgām personām Latvijas Sarkanā Krusta ES projekta ietvaros. Darbam Ropažu novada
iestādēs un uzņēmumos bija nepieciešami tīrītāji, pastnieks, iesaiņotāji, palīgstrādnieki, granulu
ražošanas operators, autokrāvēja vadītājs kā arī pirmsskolas izglītības skolotāji un psihologs.

Salaspils novadā 2013.gada 3.ceturksnī darbam dažādos uzņēmumos bija nepieciešami
šuvēji, līnijstrādnieki, pastnieki, pārdevēji, kasieri galdnieki, veļas mazgātāji, skolotāja palīgi,
florists u.c.

Stopiņu novadā 2013.gada 3.ceturksnī darba devējiem bija nepieciešami tādi speciālisti kā
autoatslēdznieks, restaurētājs, krāsotājs, mūrnieks, kokapstrādes operators, klientu apkalpošanas
vadītājs, komercdirektors u.c.

NVA Ogres filiāles darbības teritorijā ir 4
novadi: Ogres novads, Lielvārdes novads, Ķeguma
novads un Ikšķiles novads. 2013.gada 3. ceturksnī
darba devēji NVA Ogres filiālē reģistrējuši 108
brīvās darba vietas, kas ir par 56 mazāk nekā
2.ceturksnī.

Kopumā teritorijai ir izdevīgs ģeogrāfiskais
stāvoklis, tā izvietota Latvijas valsts centrālajā daļā,
neliels attālums līdz galvaspilsētai. Līdz ar to
iedzīvotājiem ir plašākas darba meklēšanas
iespējas. Vidēji 45 - 50% darba ņēmēju strādā Rīgā.
Iedzīvotāju skaits pēdējo trīs gadu laikā būtiski samazinājies (izņēmums ir Ikšķiles novads, kurā
pateicoties intensīvai individuālo mājokļu būvniecībai un Rīgas tuvumam, iedzīvotāju skaits ir
palielinājies).

2013.gada 3.ceturksnī jauni uzņēmumi ar ievērojamu skaitu darba vietu nav uzsākuši
darbību, kā arī nav pārtraukuši darbību.

Vietējiem uzņēmumiem tiek piedāvātas plašas iespējas attīstībai Latvijā un ārvalstīs. Sekojot
līdz šī brīža uzņēmējdarbības tendencēm, izstrādāta īpaša atbalsta un attīstības veicināšanas
programma “Biznesa uzrāviens” vietējiem uzņēmumiem. Programmā uzņēmumiem pieejami dažādi
uzņēmējdarbības realizācijai primāri nepieciešami pakalpojumi ar līdz pat 100% līdzfinansējumu.

SIA "Ogres trikotāža" no 04.07.2013. aktuāls tiesiskās aizsardzības process, 07.10.2013.
iecelts administrators (pēc Lursoft datiem). Sazinoties ar personāla nodaļu saņemts apstiprinājums.
Šobrīd uzņēmumā nodarbināti ap 260 cilvēku. Dati par kolektīvo atlaišanu vai izmaiņām personāla
skaitā uzņēmumā NVA nav saņemtas, taču tas rada bažas par iespējamu bezdarba līmeņa
paaugstināšanos filiāles apkalpes zonā.
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NVA Valmieras filiāles darbības teritorijā
ir Valmieras pilsēta, Beverīnas, Burtnieku,
Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadi. 2013.g. 9
mēnešos Valmieras filiālē reģistrētas 1 183 darba
vietas, kas ir par 68 darba vietām vairāk nekā 2012.
gadā. Ja salīdzinām ceturkšņu griezumā, tad 2013.g.
3.ceturksnī (343) ir mazāks darba vietu skaita
pieaugums nekā tas bija vērojams 2012.g.3.ceturksnī
(456). Šis samazinājums varētu būt skaidrojams ar
darba devēju nepatiku reģistrēt vakances, norādot
darba algas apjomu sludinājumā, īpaši vērojams tas
bija no komercbanku puses – brīvo darba vietu
piereģistrēšana tika pārtraukta brīdī, kad jānorāda
alga.
Saistībā ar regulāro personāla mainību lielajos veikalos, vērojams stabils brīvo vakanču
pieprasījums mazumtirdzniecībā, arī apstrādes rūpniecībā, samazinājies ar vakanču skaits
lauksaimniecībā (sezonas darbu ietekme).

Valmieras pilsētā. Krievijas korporācijas "GazEnergoStroi" paziņojums par vēlmi investēt
bijušajā Valmieras gaļas kombināta teritorijā, atjaunojot gaļas pārstrādes uzņēmumu tradīciju
Valmierā. Potenciāli tiek minēts, ka uzņēmumā varētu tikt nodarbināti līdz 200 darbinieki.
Ilgtermiņa mērķis korporācijai ir Valmierā veidot tehnoloģisko parku ar vairākiem uzņēmumiem,
kam nākotnē varētu būt pozitīva ietekme uz situāciju nodarbinātības jomā ne tikai pilsētas līmenī,
bet arī apkārtējos novados. Tomēr pagaidām aktīva rīcība nav novērota.
Valmieras pilsētā turpinās daudzdzīvokļu ēku siltināšana, kas nodrošina darbaspēka pieprasījumu
celtniecībā (vērojams vakanču skaita pieaugums).

Ir uzsākta jaunā Vidzemes Augstskolas inženierzinātņu korpusa būvniecība (darbus veic
SIA "RKCF Renesanse" vietējais celtniecības uzņēmums). Kompleksu paredzēts nodot
ekspluatācijā līdz 2014. gada septembrim.

AS „Valmieras stikla šķiedra” 2013.g. jūlijā ir iegādājusies Lielbritānijas uzņēmumu „P-D
Interglas Technologies Ltd”. Šī uzņēmuma iegāde ir viens no veidiem, kā AS „VSŠ” turpina
nostiprināt un paplašināt stikla šķiedras un to produktu ražošanu pasaulē, līdz ar to garantējot
stabilu darba vietu skaitu uzņēmumā. AS „Valmieras stikla šķiedra” vadība plāno ieguldīt 7,1
miljonu latus uzņēmuma attīstībā.

SIA „Valmiera - Andren” uzņēmums ir attīstījis savu darbību un ieguvis pasūtījumus
Krievijas Federācijā. Jūlijā uz Karabašu (Krievijas Federācija, Urāli) ir nosūtīta pirmā stiklplastu
detaļu partija, kur uzņēmums būvē sērskābes rūpnīcu (pašlaik tur strādā 15 cilvēki no Valmieras).
Šogad uzņēmums ir noslēdzis 2 vislielākos stiklplasta līgumus Krievijā no tiem, kas atrodas brīvajā
tirgū. 30.augustā Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatora vērtēšanas komisijas sēde, kurā tika
nolemts atbalstīt 8 biznesa idejas.

Valmieras Biznesa un inovāciju inkubators, Vidzemes augstskola ir iesaistījušies sadarbības
projektā NOBANET. Tas ir Ziemeļvalstu un Baltijas valstu tīkls, kas piedāvā atbalstu mazajiem
uzņēmumiem, kuri vēlas apgūt jaunus tirgus, kā arī vienlaicīgi piedāvājot iesaistīto valstu augstākās
izglītības iestāžu studentiem apgūt pieredzi un zināšanas.

Valmieras profesionālā vidusskola, realizējot ESF projektu, ir uzsākusi jauniešu duālo
apmācību profesijā „Tekstiliju ražošanas un izgatavošanas speciālists”, kur apmācību programmas
realizācija notiek AS „Valmieras stikla šķiedra” uzņēmumā.

Valmieras un tuvākās pašvaldības (Kocēni, Burtnieki, Beverīna) ir apvienojušās tūrisma
popularizēšanai – regulāri notiek kopīgas tūrisma konsultatīvās padomes sēdes. Noslēdzot aktīvo
tūrisma sezonu, 11 tūrisma pakalpojumu sniedzēji no Valmieras un tuvākās apkārtnes saņēma
Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumu „Pateicība” par jaunu pakalpojumu izveidi un augstu
tūrisma pakalpojumu kvalitāti.

Turpinās cieša sadarbība starp Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Valmieras
nodaļu un Pleskavas apgabala Tirdzniecības un rūpniecības palātu. Krievijas uzņēmējus interesē
Latvijā integrētās dažādās tehnoloģijas (tostarp sabiedriskajā ēdināšanā un ražošanā), kas Latvijā
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parādās ātrāk kā Krievijā, tāpēc abas puses regulāri organizē uzņēmēju savstarpējo kontaktu
veidošanu.

Beverīnas novadā SIA „Diker-2”, kas nodarbojas ar jaunu preču tirdzniecību, galvenokārt
piegādā dažādus celtniecības materiālus celtniecības uzņēmumam SIA „Grods” (tajā skaitā arī
saules kolektorus). Sadarbojoties ar Dienvidkorejas saules kolektoru un silto grīdas paneļu
ražošanas uzņēmumu, pirms diviem gadiem noslēgtais līgums dod tiesības SIA ‘’Diker-2’’ būt kā
korejiešu silto grīdu ražošanas firmu Baltijā pārstāvis un būs šo grīdu piegādātājs. Ir uzsāktas
sarunas par silto grīdas paneļu montāžu uz vietas – Beverīnas novadā.

Burtnieku novada Rencēnu pagastā ir izveidota Latvijā vienīgā jauniešu ar īpašām
vajadzībām komūna „Camphill nodibinājums Rožkalni”. Tiek apstrādāti 44 ha aramzemes, pašiem
savi liellopi, aitas, mājputni. Tiek audzēti garšaugi un zāļu tējas. Ir neliela piena pārstrādes, burtnīcu
ražotnes, kā arī filcēta vilna. Šeit strādā 6 darbinieki, komūnā ir 9 jaunieši ar īpašām vajadzībām.

Kocēnu novada Bērzaines pagastā, izmantojot ES finansiālo atbalstu saimniecību
modernizācijai, ir atjaunota vecā 100 vietīgā govju ferma un paplašināta līdz 200 vietām, uzbūvēta
jauna slaucamo govju kūts 170 vietām, tiek būvētas skābbarības tvertnes, kā arī traktortehnikas
remontdarbnīca.

Rūjienas novadā turpinās attīstīties sadarbība ar Japānas pilsētu Higašikavu. Novada
delegācija jūlijā viesojās Japānā, lai izpētītu turpmākās sadarbības amatniecībā, ir nogādāti 2
Rūjienas novada amatnieku katalogi un jau saņemti pirmie pasūtījumam amatniecības jomā.

NVA Liepājas filiāles darbības
teritorijā ir Liepājas pilsēta, Aizputes,
Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas,
Priekules, Rucavas un Vaiņodes novadi.
2013.gada 3.ceturksnī salīdzinot ar
2.ceturksni bezdarba līmenis ir
samazinājies – Liepājā par 134
bezdarbniekiem, t.i. par 0,1 %punktiem,
novados – par 77 bezdarbniekiem. Gan
Liepājā, gan novados bezdarba
samazināšanās iemesli ir iekārtošanās
darbā.

Liela uzmanība ir vērsta uz situāciju A/s “ Liepājas metalurgs“, kurā arī 3.ceturksnī
ražošana nav atsākta. Šī situācija ietekmē visus Liepājas un zināmā mērā arī novadu iedzīvotājus.
Uz 2013.gada 30.septembri NVA Liepājas filiālē reģistrējušies 122 strādājošie no “Liepājas
metalurga“, 15 no tiem jau atraduši citu darbu un NVA uzskaitē vairs neatrodas.

3.ceturksnī turpinājās aktīva sadarbība ar uzņēmējiem, aktīvi aicinot ievietot savas vakances
NVA vakanču bāzē. Ir vērojamas sekojošas tendences darba tirgū:

 Būvniecībā vērojams izteikts profesionālo darba roku trūkums, par ko liecina liels
pieprasījums pēc ēku fasāžu siltinātājiem, apdares darbu strādniekiem, flīzētājiem,
bruģētājiem.

 Aktuālākās vakances ražošanas sfērā – metāla un kokapstrādes iekārtu operatori, metinātāji,
ceha strādnieki.

 Aktuālākās vakances apkalpojošā  sfērā – mazumtirdzniecības veikala pārdevēji, pavāri,
konditori, šuvējas, apkopēji, kravas automobiļu un autobusu vadītāji.
Vadītāju, lietvežu, grāmatvežu vakancēs, lielākoties kā obligāta prasība ir norādītas – labas

angļu un krievu valodas zināšanas, kas liecina par to, ka amata pienākumos ir paredzēta dokumentu
un savstarpējās saziņas starptautiskā aprite.
Tendence – svešvalodas zināšanas kopā ar darba pieredzi, ir kļuvušas vienlīdz svarīgas, bez tām ir
grūti konkurēt darba tirgū.
Ir vērojama darba devēju pārliecība, ko viņi apliecina ikdienas sarunās – bezdarba Latvijā nav, ir
nevēlēšanās strādāt, atbildības trūkums un sabiedrībā valdošās lielās alkohola atkarības problēmas.

Arī turpmākā laika periodā – līdz 2013.gada beigām, situācijas izmaiņas būs atkarīgas no tā,
kas notiks ar lielāko darba devēju Liepājā – A/s “ Liepājas metalurgs“.
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NVA Jelgavas filiāles darbības
teritorijā ir Jelgavas pilsēta, Jelgavas un
Ozolnieku novadi. Salīdzinot ar 2013.gada
2.ceturksni reģistrēto bezdarbnieku skaits
Jelgavā un Jelgavas novadā ir samazinājies
– Jelgavā par 0,5%, Jelgavas novadā par
1,3%, bet Ozolnieku novadā 0,5
%punktiem. Vakanču skaits Jelgavas filiālē
palielinājies vidēji par 10 % salīdzinājumā
ar iepriekšējo ceturksni

Uzņēmumu plānotās aktivitātes mazumtirdzniecības un pakalpojumu apjomu palielināšanai
( Būvniecības nams „Kurši” Jelgavā šogad plāno paplašināties, līdzās veikalam izveidojot 800
kvadrātmetrus plašu piebūvi, Jelgavā sākušies būvdarbi vēl viena tirdzniecības tīkla „Rimi”
celtniecībai)

Eksportējošo uzņēmumu plānotās aktivitātes saistībā ar uzņēmuma ražošanas apjomu
paplašināšanos (SIA„TS Riga” u.c. industriālajā rajonā esošo ražošanas uzņēmumu darbības
aktivitātes, tāpat arī salīdzinot ar pirmā pusgada darbības rezultātiem, dažu lielāko uzņēmumu
apjomi auguši - SIA „Latvijas Piens” apgrozījuma kāpināšanas temps pēdējo divu mēnešu laikā
dubultojies, š.g. pirmajos astoņos mēnešos „Latvijas Piens” sasniedzis 17,049 miljonu latu
apgrozījumu (6 mēnešu apgrozījums bija 9,9 miljoni latu), šogad arī „Jelgavas tipogrāfijas”
apgrozījums, salīdzinot ar pērno gadu, ir pieaudzis par 15 – 20 %.

Vides un resursu pieejamības uzlabojumi - Jelgavā atklāta „Fortum Jelgava” biokoģenerācijas
stacija, plānots, ka jau 2013./2014. gada apkures sezonā jaunā stacija nodrošinās līdz 85 procentiem
no Jelgavas centralizētās siltumapgādes slodzes. Pēc „Fortum Jelgava” aplēsēm, jaunā videi
draudzīgā stacija ļaus samazināt apkures tarifu par 10 %.

NVA Siguldas filiāles darbības
teritorijā ir Siguldas, Sējas, Saulkrastu,
Mālpils, Krimuldas, Inčukalna un Carnikavas
novadi. Laika periodā no 2013.gada 1.jūlija
līdz 2013.gada 30.septembrim bezdarbnieku
skaits ir samazinājies par 93 cilvēkiem.
2013.gada 3.ceturksnī darba devēji NVA
Rīgas reģionālajā filiālē reģistrējuši 221
brīvās darba vietas, kas ir par 30 mazāk nekā
2.ceturksnī, salīdzinot ar attiecīgo laika
periodu pirms gada, reģistrēto brīvo darba
vietu skaits samazinājies par 36 vakancēm.

Visos novados tika veikti izglītības iestāžu remontdarbi, līdz ar to bija nodarbināti daudzi
celtniecības darbu strādnieki un palīgstrādnieki. Carnikavas, Saulkrastu un Siguldas novados tūristu
un atpūtnieku apkalpošanai pakalpojumu sfēras darbinieki sezonu vēl nav beiguši. Visos novados
trūkst izglītības iestāžu darbinieki, jo mazs atalgojums, bet augstas prasības. Trūkst arī tirdzniecības
darbinieki, augsta darbinieku mainība, zemas algas.

Visos novados trūkst celtniecības darbinieku, jo renovāciju darbiem tiek piesaistīti ERAF
līdzekļi. Pārsvarā šiem projektiem arī ir sezonāls raksturs.

Carnikavas novadā tiek realizēti Carnikavas novada Kalngales ciema ūdenssaimniecības
rekonstrukcija un attīstība (projekta kopējā summa 1,4 miljoni lati). (B/d līmenis 3,4%)

Saulkrastu novadā darbi saistīti ar pludmales sakārtošanu, sakopšanu un tūristu
apkalpošanu vasaras sezonā.( B/d līmenis 4,3%)
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Siguldas novadā (b/d līmenis 5,4%) šobrīd:
 ir renovēta Siguldas novada pamatskola, kas septembrī uzsāka darbu (projekta kopējā summa

~395.000,- Ls). Tika pieņemti darbā ~30 pedagogi un ārpusklases darbu skolotāji.
 ir uzsākta jauna bērnudārza celtniecība ar 120 bērnu vietām. Šobrīd jau ir izsludinātas vakances

26 pirmsskolas izglītības skolotājiem un skolotāja palīgiem;
 šī gada laikā ir renovētas tikai 4 daudzdzīvokļu mājas, jo bankas nepiešķir kredītus

daudzdzīvokļu mājām;
 tiek turpināti Mores pagasta un Siguldas pilsētas ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbi;
 Siguldā ir uzsākta Pils kompleksa rekonstrukcija;
 Siguldas pilsētā notiek ceļu un ietvju remonts, izbūvēti jauni velo celiņi un mašīnu novietnes

Mālpils novadā paplašina savu darbību Sia „Kvist”, būs nepieciešami papildus darbinieki,
ko piesaistīs no profesionālās vidusskolas audzēkņiem (B/d līmenis 5,9%). Šogad Mālpils
profesionālā vidusskola ir uzsākusi jaunu profesijas apmācību programmu – apdares darbu
strādnieks.

Sējas novadā tiek veikti domes ēkas rekonstrukcijas darbi ēkas siltināšanai un apkures
rekonstrukcijai, projekta kopējā summa ~ 170.000,- Ls. (b/d līmenis 5,1%)

Krimuldas novadā tiek veikta Pirmskolas izglītības iestādes „Rūķītis rekonstrukcija un
jaunas ēkas daļas piebūve. (Projekta kopējā summa ir 1 miljons lati). Palielināsies no jauna uzņemto
bērnu skaits, līdz ar to arī darbavietas. Krimuldas novadā pabeigts remontēt Krimuldas vidusskolas
peldbaseinu. (b/d līmenis 5,3%)

Inčukalna novadā tiek veikts izglītības iestāžu remonts. (b/d līmenis 6,9%). Salīdzinot ar
citām pašvaldībām ir liels ilgstošo b/d skaits. Visos novados šobrīd tiek veikti ceļu remontdarbi,
līdz ar to tiek piesaistīti papildus ceļu būves darbinieki. Carnikavas, Saulkrastu un Siguldas novados
uz vasaru tiek piesaistīti tūristu un atpūtnieku apkalpošanai pakalpojumu sfēras darbinieki. Visos
novados trūkst celtniecības darbinieku, jo renovāciju darbiem tiek piesaistīti ERAF līdzekļi.
Pārsvarā šiem projektiem arī ir sezonāls raksturs.

NVA Daugavpils filiāles darbības
teritorijā ir Daugavpils pilsēta, Daugavpils un
Ilūkstes novadi. Kopumā 2013.gada III
ceturksnī filiālē reģistrēto bezdarbnieku skaits
samazinājās par 445 cilvēkiem. Filiālē uzskaitē
jūlija sākumā bija 6 727 bezdarbnieki,
septembra beigās – 6 282 bezdarbnieki.
Bezdarbnieka statusu 2013.gada jūlijā -
septembrī zaudējusi 2091 persona, darbā
iekārtojušās (paziņoja NVA par darba
attiecībām) 882 personas, kas ir 42,1% no
bezdarbnieka statusa zaudējušo kopskaita.
Darba devēji III ceturksnī filiālē reģistrējuši 522
brīvās darbvietas, kas ir par 110 darbvietām
mazāk nekā II ceturksnī - 632.

Var secināt, ka 2013.gada III ceturksnī situācija vietējā darba tirgū turpināja uzlaboties. Bet
analizējot filiālē nodarbināto bezdarbnieku skaitu un reģistrēto vakanču skaitu, var secināt, ka III
ceturkšņa griezumā samazinājās nodarbinātība un notika darbvietu samazinājums, kas savukārt
liecina par darba iekārtošanās iespēju samazinājumu vietējā darba tirgū.

Gribētos atzīmēt, ka augustā 28 vakances pieteikusi Daugavpils reģionālā slimnīca
medicīnas nozares speciālistiem. Sakarā ar speciālistu trūkumu Daugavpils reģionālās slimnīcas
vadība nolēma izmantot arī NVA palīdzību speciālistu meklēšanā. Var prognozēt, ka šīs vakances
diez vai tika aizpildītas tuvākajā laikā, jo nav speciālistu vietējā darba tirgū, gan nestrādājošo, gan
bezdarbnieku vidū.

Analizējot pēdējos bezdarba rādītājus, var secināt, ka vietējā darba tirgū virsotne jau tika
sasniegta.
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Pašlaik tiek īstenoti daudzi celtniecības projekti, gan Daugavpils filiāles apkalpojošās
teritorijās, gan citos Latvijas reģionos. Būvdarbu apjomi III ceturksnī pieauga, bija pieprasījums pēc
pieredzējušiem celtniekiem, kā arī pēc nekvalificētiem būvstrādniekiem.

Vietējā darba tirgū vērojams speciālistu trūkums, it īpaši ēdināšanas, transportlīdzekļu
remonta un kokizstrādājumu un mēbeļu ražošanas sfērā, kas savukārt bremzē nozaru attīstību
Daugavpilī.

Pēc Daugavpils pilsētas domes datiem - pirmajā pusgadā saražotās produkcijas apjoms
Daugavpilī samazinājies par 6%.

Saražotās produkcijas apjoms pilsētas ražošanas uzņēmumos 2013.gada 6 mēnešos sastāda
79 miljonus latu un ir par 6% mazāks par 2012.gada 6 mēnešiem (84 miljoni latu), liecina
Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Biznesa attīstības nodaļas dati.

Ražošanas apjomi ir pieauguši pārtikas rūpniecībā, ķīmisko šķiedru ražošanā, plastmasas
izstrādājumu ražošanā. Ražošanas apjomi ir samazinājušies metālapstrādē un šūšanas rūpniecībā,
ritošā sastāva apkalpošanā. Tajā pašā laikā realizētās produkcijas apjoms metālapstrādē ir pat
nedaudz pieaudzis (par 1,6%). Strādājošo skaits rūpniecībā, salīdzinot ar 2012.gadu, būtiski nav
mainījies un sastāda 6 536 darbinieku.

NVA Rēzeknes filiāles darbības
teritorijā ir Rēzeknes pilsēta, Rēzeknes un
Viļānu novadi. Salīdzinot ar 2013. gada
2.ceturksni reģistrēto bezdarbnieku skaits
Rēzeknē ir samazinājies – Rēzeknē par
0,5%, Rēzeknes novadā par 1,1%, bet
Viļjānu novadā 1 %punktu. Palielinājies
NVA Rēzeknes filiālē reģistrēto darbvietu
skaits 2013.gada 3.ceturksnī ir 408
2.ceturksnī darba devēji filiālē reģistrējuši
631 brīvās darbvietas, 1.ceturksnī 386.

Salīdzinot ar 2013. gada pirmo pusgadu, 3. ceturksnī ekonomiskās situācijas Rēzeknē,
Rēzeknes un Viļānu novadā nav būtiski mainījusies.

Kopējam iedzīvotāju skaitam NVA Rēzeknes filiāles administrētajā teritorijā ir tendence
samazināties, pieaug iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma, kā rezultātā novērojamas
nelabvēlīgās iedzīvotāju novecošanās un depopulācijas tendences. Izglītotu un motivētu jauniešu,
darbspējas vecuma iedzīvotāju migrācija no laukiem uz pilsētām un ārzemēm rada kvalificētu
speciālistu trūkumu un ir bremzējošs faktors lauku attīstībai.

Gan pašas Rēzeknes pilsētas, gan it īpaši novadu teritoriju bezdarba kā ekonomiskās
aktivitātes līmeņa rādītāji nav īpaši labvēlīgi. Pastāv liela iedzīvotāju ienākumu līmeņu atšķirība
starp pilsētu un apkaimes teritorijām.

Pozitīvā nozīmē Rēzeknes pilsētreģionu Latgales plānošanas reģiona fonā raksturo
salīdzinoši daudz augstāks ekonomiski aktīvo individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits
uz 1000 iedzīvotājiem, kas var liecināt vai nu par aizsākušos augstākas sociālās un ekonomiskās
aktivitātes procesu, vai arī par ekonomiskās izaugsmes potenciālu tuvākajā nākotnē.

Publiskais sektors – valsts un vietējās pārvaldes, izglītības iestādes – ieņem nozīmīgu lomu
darba vietu nodrošināšanā, kas līdz ar lielāku nodarbinātības sektoru daudzveidību, salīdzinoši
stabilu un augstu darba samaksas līmeni lielā mērā nosaka augstāku nodarbinātības līmeni un
lielāku iedzīvotāju ienākumu nodokļu kopējo apjomu.

Publiskais sektors līdzās iedzīvotāju pašnodarbinātībai – mikrouzņēmumiem kopumā
uzlūkojams kā lielākais darba devējs Rēzeknes novadā.

Sakarā ar to, ka Rēzekne vienmēr bijusi nozīmīgs transporta mezgls, joprojām aktīvi
darbojas ar starptautiskajiem transporta pārvadājumiem saistītās uzņēmējsabiedrības. Jaunas darba
vietas piedāvā tādi transporta pārvadājumu uzņēmumi, kā „Autotraktus”, „Alekstrans”,  „Azgale”,
„EV Holding”, „UNIK”, „OMUSS”.

Tāpat turpinās darbi vairākos būvobjektos – vērienīgākie šobrīd ir Rēzeknes Augstskolas
Inženieru fakultātes jaunā kompleksa celtniecība darbi, kur iesaistītas vairākas vietējās, kā arī Rīgas
celtniecības firmas. Darbos iesaistītā SIA ECOSB COMPANY arī pašlaik ir pieteikusi mūrnieku,
apdares darbu strādnieku, montētāju vakances NVA Rēzeknes filiālē. Turpinās arī vairāku
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izglītības iestāžu renovācija un rekonstrukcija – arī šajos objektos pēdējo 3 mēnešu laikā izveidotas
jaunas darba vietas. Tām gan ir sezonāls raksturs un pēc objektu nodošanas daudzi celtniecības
speciālisti atkārtoti varētu palikt bez darba.

Pilsētā durvis vēruši vairāki jauni tirdzniecības uzņēmumi, kas gan būtiski neietekmē
nodarbinātības situāciju kopumā.

Ņemot vērā to, ka sācis darboties Austrumlatvijas daudzfunkcionālais pakalpojumu centrs,
kur rīkoto pasākumu skaitam ir tendence palielināties, izveidotas  jaunas darba vietas, kas saistītas
gan ar ēkas apsaimniekošanu, gan kvalitatīvu masu kultūras pasākumu nodrošināšanu (apskaņotāji,
mākslinieki noformētāji utt.). Centrs savas darbības nodrošināšanā aktīvi iesaista arī brīvprātīgos
darba veicējus – Rēzeknes Augstskolas un Rēzeknes mākslas skolas audzēkņus.
Rēzeknes pilsēta ir ekonomisko un pakalpojumu aktivitāšu centrs. Tāpēc ir raksturīga iedzīvotāju
koncentrēšanās Rēzeknes piepilsētas pagastos – Vērēmos, Griškānos, Ozolainē. Nozīmīgākās
nodarbinātības jomas novadā ir sabiedriskais sektors, no privātā sektora – kokapstrādes, loģistikas
un metālapstrādes uzņēmumi.

Rēzekne un Rēzeknes novads var lepoties ar saviem lielākajiem rūpniecības uzņēmumiem:
"Larta1" (slaukšanas iekārtas), "Verems" (kokapstrāde), "Rēzeknes Gaļas kombināts" (gaļas
pārstrāde), "Nook Ltd." (ripzāģi un ēvēļnaži), "Rēzeknes autobusu parks" (pasažieru pārvadājumi),
"Rēzeknes Dzirnavnieks" (graudu pārstrāde) u.c., kuri guvuši ievērojamu atzinību un augstu sniegto
pakalpojumu un produkcijas vērtējumu ne vien Rēzeknē un Latvijā, bet arī ārpus tās robežām.

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) iedibinātais apbalvojums “Labākais darba
devējs reģionā” šis vasaras beigās pasniegts diviem Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas (RSEZ)
uzņēmumiem – finiera saplākšņa ražotnei “Verems” un metālapstrādes uzņēmumam “LEAX
Rēzekne”. Latgales reģionā godalgotie uzņēmumi ir nozīmīgi darba devēji Rēzeknes reģionā, kas
strauji attīstās, investē ražotnēs un aktīvi iesaistās sociālā dialoga procesos.

A.Maskaļovs


