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Ievads
Informatīvais ziņojums "Par algu subsīdiju instrumentu efektivitāti un
riskiem darba tirgus politikas pasākumos" (turpmāk – Informatīvais ziņojums)
izstrādāts pamatojoties uz „Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Valda
Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” uzdevumu
Nr.59.1, kas uzdod analizēt aktīvās darba tirgus politikas atbalsta instrumentu
(turpmāk - algu subsīdiju pasākumi) līdzšinējo efektivitāti un ietekmi uz darba
tirgu un izstrādāt pasākumu pilnveides priekšlikumus. Papildus tiek salīdzināti
nodokļu atlaižu piemērošanas iespējamie ieguvumi/zaudējumi ar algu subsīdiju
pasākumiem.
Darba vietu radīšanas stimulēšanai Eiropas Savienības (turpmāk – ES)
dalībvalstīs ir pieejami šādi atbalsta instrumenti (turpmāk – atbalsta instrumenti)
- nodokļu sloga mazināšana, īpašas nodokļu atlaides, pašnodarbinātības un
uzņēmējdarbības uzsākšanas veicināšanas pasākumi, darba tirgus situācijai
atbilstošas minimālās algas noteikšana, darba algu subsīdiju piešķiršana darba
devējiem, ja tie nodarbina nelabvēlīgākā situācijā esošus bezdarbniekus.
Iepriekš minētos instrumentus var iedalīt:
1) tādos atbalsta instrumentos (piemēram, nodokļu sloga mazināšana1,
pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanas veicināšanas
pasākumi2, darba tirgus situācijai atbilstošas minimālās darba algas
noteikšana3), kas ir tieši mērķēti un sniedz vienlīdzīgu atbalstu visiem
komersantiem, vienlaikus ietekmējot arī bezdarbnieku iespējas atrast
darbu, ņemot vērā, ka iepriekš minētie atbalsta instrumenti veicina
komersantu iespējas radīt vairāk jaunas darba vietas;
2) īpašas nodokļu atlaides4 - visbiežāk tiek piešķirtas komersantiem,
kas rada jaunas darba vietas lielos apmēros, piemēram, jaunu
investīciju piesaistes gadījumos, vai komersantiem, kas pieņem darbā
bezdarbniekus, kas atrodas īpaši nelabvēlīgākā situācijā un paši ar
saviem spēkiem darbu nespēj atrast. Šis atbalsts tiek sniegts tikai
konkrētiem komersantiem, līdz ar to, lai neradītu negodīgu
konkurenci, ir jābūt skaidri noteiktiem un piemērojamiem kritērijiem,
ja šādu atbalsta formu valsts izmanto;
3) darba algu subsīdijas darba devējiem (papildus informāciju skatīt
1.nodaļā tabulā „ES dalībvalstu algu subsīdiju pasākumi”), ja tie
pieņem darbā nelabvēlīgākā situācijā esošus bezdarbniekus. Darba
1

T.Hemmelgarn, G.Nicodeme „The 2008 Financial crisis and Taxation Policy” No 20, 2010 Pp 19
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxa
tion_paper_20_en.pdf.
2
„Public measures to support self-employment and job creation in one – person and micro enterprises, 2011,
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions”
3
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=earn_mw_cur&lang=en
4
„D. Prammer, „Quality of taxation and the crisis: tax shift from a growth perspective” No 29, 2011. Pp 35
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxa
tion_paper_29_en.pdf
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algu subsīdiju instrumenti ir tieši mērķēti uz atbalsta sniegšanu
nelabvēlīgākā situācijā esošajiem bezdarbniekiem, pastarpināti
sniedzot atbalstu komersantiem.
Visi šie atbalsta instrumenti izveidoti, lai veicinātu pozitīvas nodarbinātības
izmaiņas, jaunu darba vietu izveidi. Vienlaikus, īstenojot atbalsta instrumentus,
ir svarīgi izvairīties no tautsaimniecības resursu neefektīvas un neatbilstošas
pārdales efektiem (dead-weight), kas rodas gadījumos, ja sasniegtais gala
rezultāts (bezdarbnieks pieņemts darbā) būtu bijis tāds pats arī bez valsts sniegtā
finansiālā atbalsta. Lai atbalsta instrumenti sniegtu lielāku efektivitāti, atbalstam
jābūt precīzi mērķētam uz visnelabvēlīgākajā situācijā esošām personu grupām,
kurām pašu spēkiem iekļauties darba tirgū būtu sarežģīti, piemēram, personām
ar invaliditāti. Papildus jānodrošina komersantu, kas izmanto atbalsta
instrumentus, uzraudzību, lai mazinātu atbalsta instrumentu neatbilstošu
izmantošanu, kā arī darbinieku aizvietošanas vai rotācijas riskus5.
Tautsaimniecības resursu neefektīvas vai neatbilstošas pārdales risks var rasties,
ja tiek ieviesti tādi darba tirgus politikas pasākumi, kuru rezultāts būtu bijis tāds
pats kā bez šī pasākuma īstenošanas. Aizvietošanas risks var rasties, ja pašreiz
nodarbinātie darbinieki tiek aizvietoti ar kādu, kurš gūst atbalstu algu subsīdiju
pasākumu ietvaros. Vienlaikus ir svarīgi, lai jaunu darba vietu izveides atbalsta
instrumenti veicinātu ilgtermiņa darba vietu izveidošanu, ne tikai darba vietu uz
atbalsta saņemšanas periodu.
Informatīvajā ziņojumā tiks apskatītas iepriekš minēto atbalsta instrumentu
ieviešanas iespējas, īpaši pievēršot uzmanību iespējamajiem riskiem, kas varētu
rasties neatbilstoši vai neefektīvi ieviešot valsts atbalsta instrumentus.

1.Algu subsīdiju pasākumu ieviešanas efektivitāte
un iespējamie riski
Šobrīd Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA), lai veicinātu
nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku nodarbināšanu, atbilstoši Ministru
kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumiem Nr.75 „Noteikumi par aktīvo
nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu
organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles
principiem”” (turpmāk – MK noteikumi Nr.75) īsteno šādus algu subsīdiju
pasākumus:
- „Pasākumi noteiktām personu grupām”;
- „Darba vieta jaunietim”;
- „Apmācība pie darba devēja”.

5

EMCO/28/130911/EN- rev4 “REACHING THE EMPLOYMENT TARGET: PROGRESS AND THEMATIC
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Iepriekšminētie algu subsīdiju pasākumi, kuru ietvaros tiek sniegtas algu
subsīdijas vai tām pielīdzināti maksājumi, ir veidoti tā, lai panāktu mērķētāku
līdzekļu izlietojumu, sniedzot atbalstu tikai tiem bezdarbniekiem, kuriem
visvairāk nepieciešama dalība šajos pasākumos (skatīt sīkāku informāciju
pielikumā Nr.2 un Nr.3).
Darba tirgus politikas pasākumi, ja tie ir neatbilstoši izstrādāti vai ieviesti,
var radīt arī nelabvēlīgus darba tirgu deformējošus efektus. Tautsaimniecības
resursu neefektīvas vai neatbilstošas pārdales efekta iestāšanās risks saistīts arī
ar algu subsīdiju pasākumiem, jo pasākumu īstenošanā ir iesaistīti komersanti,
kuru viens no komercdarbības pamatuzdevumiem ir palielināt peļņas gūšanas
iespējas, tai skaitā arī optimizējot izdevumus. Lai novērstu tautsaimniecības
resursu neefektīvas vai neatbilstošas pārdales efektu, algu subsīdiju pasākumiem
jāatbilst šādiem starptautiskās un ES dalībvalstu labās prakses (skatīt zemāk
tabulu Nr.1) nosacījumiem:
- jābūt mērķētiem uz atbalsta sniegšanu tikai nelabvēlīgākajā situācijā
esošajiem bezdarbniekiem, kam citādā veidā iekļauties darba tirgū būtu
sarežģīti, piemēram, personām ar invaliditāti;
- bezdarbnieku skaitam, kas piedalās pasākumos, jābūt tādam, kas neizraisa
aizvietošanas riskus;
- atbalsta sniegšanas periodam jābūt ierobežotam laikā;
- valsts subsīdijas apmēram jābūt ierobežotam, kā arī zem minimālās algas
sliekšņa, darba devējam jālīdzfinansē labuma guvēja algu, kopā
sasniedzot vismaz minimālo normatīvajos aktos noteikto atalgojuma
apmēru (Latvijas gadījumā - minimālā mēneša darba alga);
- darba algas subsīdijas apmērs pakāpeniski tiek samazināts, darba devējam
ar laiku uzņemoties lielāku atalgojuma daļas finansēšanu.
Valsts
Austrija
Bulgārija
Francija
Ungārija
Nīderlande
Rumānija

Beļģija
Kipra
Zviedrija

Tabula Nr.1
ES dalībvalstu algu subsīdiju pasākumi
Algu subsīdiju pasākumu ietvaros atbalstītās mērķu grupas
Ilgstošie bezdarbnieki un vecāka gada gājuma bezdarbnieki
Jaunieši bez darba pieredzes
Jaunieši bez darba pieredzes
Īpaši nelabvēlīgākā situācijā esoši bezdarbnieki
Bezdarbnieki ar invaliditāti
Īpaši nelabvēlīgākā situācijā esoši bezdarbnieki, bezdarbnieki ar
invaliditāti, jaunieši bez darba pieredzes, bezdarbnieki ar zemu izglītības
līmeni
Jaunieši bez darba pieredzes, vecāka gada gājuma bezdarbnieki
Īpaši nelabvēlīgākā situācijā esoši bezdarbnieki, bezdarbnieki ar
invaliditāti
Īpaši nelabvēlīgākā situācijā esoši bezdarbnieki, bezdarbnieki ar
invaliditāti, jaunieši bez darba pieredzes, imigranti

Datu avots: EMCO/28/130911/EN- rev4 “REACHING THE EMPLOYMENT TARGET: PROGRESS AND THEMATIC
SURVEILLANCE”
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Lai nodrošinātu pēc iespējas ilgtspējīgāku rezultātu, NVA organizēto algu
subsīdiju pasākumu ieviešanas nosacījumi ir izstrādāti, lai tie atbilstu ES labajai
praksei algu subsīdiju pasākumu ieviešanā. Visiem algu subsīdiju pasākumiem ir
noteiktas konkrētas nelabvēlīgākā situācijā esošas bezdarbnieku grupas, kas var
piedalīties pasākumā, kā arī valsts sniegtais subsīdiju apmērs ir ierobežots laikā.
Algu subsīdiju pasākumu galvenais mērķis ir nodrošināt bezdarbniekam
iespēju iegūt patstāvīgu darba vietu pēc darba algu subsīdiju pasākuma beigām.
Līdz ar to viens no algu pasākumu ieviešanas nosacījumiem ir darba devēju
pienākums pieņemt darbā pasākumā iesaistīto bezdarbnieku. Vienlaikus tiek
paredzēti gadījumi, kad šo nosacījumu var nepildīt, piemēram, ja bezdarbnieks ir
uzteicis darba līgumu, bezdarbnieks ir noslēdzis darba līgumu ar citu darba
devēju, darba devējs ir uzteicis darba līgumu, pamatojoties uz Darba likuma
101.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 7. vai 11.punktu.
Jau pašreiz algu subsīdiju pasākuma „Pasākumi noteiktām personu
grupām” ieviešanas nosacījumi ir izstrādāti tā, lai atbalsts tiktu sniegts īpaši
nelabvēlīgākā situācijā esošajiem bezdarbniekiem (bezdarbnieki, kuri ir vecāki
par 50 gadiem, kas atrodas NVA uzskaitē vismaz 24 mēnešus, bezdarbnieki ar
invaliditāti, u.c. mērķa grupas, kas atbilst Komisijas 2008.gada 6.augusta
Regulas (EK) Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par
saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu
atbrīvojuma regula) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 800/2008), 2.panta
18.punktā noteiktajiem nelabvēlīgākā situācijā esoša darba ņēmēja kritērijiem
un 2.panta 19.punktā noteiktajam īpaši nelabvēlīgā situācijā esoša darba
ņēmēja kritērijam). Valsts sniegtais subsīdiju apmērs ir ierobežots laikā,
piemēram, nelabvēlīgākā situācijā esošajiem bezdarbniekiem līdz 12 mēnešiem
vai īpaši nelabvēlīgākā situācijā esošajiem bezdarbniekiem līdz 24 mēnešiem,
bezdarbniekiem ar invaliditāti līdz 36 mēnešiem. Valsts sniegtais subsīdiju
apmērs nelabvēlīgākā situācijā esošajiem bezdarbniekiem tiek nodrošināts 50%
apmērā no algas. Komersanti pasākuma laikā nodibina darba tiesiskās attiecības
ar pasākuma dalībniekiem (nelabvēlīgākā situācijā esošajiem bezdarbniekiem).
Komersanti līdzdarbojas bezdarbnieku atlasē un atbilstoši paredzētajiem darba
pienākumiem un komersanta prasībām piemeklē atbilstošākos bezdarbniekus.
Nodibinātās darba tiesiskās attiecības sniedz darba ņēmējam (bezdarbniekam)
Darba likumā paredzētās garantijas, kā arī darba devējam sniedz iespēju rīkoties
saskaņā ar Darba likumu, ja darba ņēmējs (bezdarbnieks) nepilda savus
pienākumus, slikti strādā utml. Izmaiņas darba līgumā, pienākumu
palielināšanu/samazināšanu, darba apstākļu izmaiņas, piemēram, paredzot
strādāšanas iespējas no mājām, var veikt tikai abām pusēm savstarpēji
vienojoties. Vienlaikus darbiniekam, kurš nodarbināts aktīvajos nodarbinātības
pasākumos, ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu vienu dienu iepriekš.
Šāda norma paredzēta, lai gadījumā, ja bezdarbnieks paralēli darbam algu
subsīdiju pasākumos saņem piedāvājumu iegūt patstāvīgu darbu, varētu
operatīvi darba piedāvājumu pieņemt. Ņemot vērā iepriekš minētos pasākuma
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ieviešanas nosacījumus, pēc pasākuma pabeigšanas ir novērojams samērā augsts
darbiekārtošanas procents - no 2011.gadā 1272 pasākumu pabeigušajiem
dalībniekiem 1023 jeb 80% ir iekārtojušies darbā vai saglabājuši savu darba
vietu pie tā paša komersanta (skatīt sīkāku informāciju pielikumā Nr.2 un Nr.3).
Lai risinātu jauniešu bezdarba problēmu Latvijā, kas saistīta ar jauniešu
darba pieredzes trūkumu, Labklājības ministrija 2010.gadā izstrādāja jaunu
pasākumu „Darba prakses jauniešiem”. Šis pasākums, kura īstenošanu NVA
uzsāka 2010.gada 2.ceturksnī, bija paredzēts jauniešiem vecuma grupā no 18
līdz 24 gadiem, kuriem nav darba pieredzes. Pasākuma ietvaros jaunieši varēja
piedalīties 6 - 12 mēnešus ilgā praksē, kuras laikā katru mēnesi jaunieši saņēma
stipendiju Ls 120 apmērā. Pasākumā „Darba prakses jauniešiem” dalību bija
uzsākuši 2849 bezdarbnieki, dalību pabeidza 1821, no tiem darbā iekārtojās 825
bezdarbnieki.
Galvenokārt
darbā
iekārtojās
šādās
profesijās
–
mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, palīgstrādnieks, grāmatveža palīgs,
pārdevējs – konsultants, administrators, šuvējs, projekta vadītājs, projekta
vadītāja asistents, viesmīlis, lietvedis, bārmenis, apkopējs u.c.
Pasākuma īstenošanas gaitā 2010.gadā Labklājības ministrija veica
pasākuma ieviešanas efektivitātes izpēti, kā arī 2010.gada 21. un 22.septembrī
norisinājās divpusējs pieredzes apmaiņas pasākums „Jauniešu nodarbinātība
Latvijā un Austrijā”. Pasākuma izpētes rezultātā tika secināts, ka šāda jauniešu
prakses atbalsta sistēma piesaista pasākumā komersantus, kas pasākuma ietvaros
jaunietim izmaksājamo stipendiju uztver kā darba algas aizstājēju, un iespēju
samazināt savus izdevumus, nevis sagatavot un piesaistīt uzņēmuma attīstībai
nepieciešamo darba spēku. Vienlaikus pasākuma „Darba prakses jauniešiem”
atlīdzības forma - stipendija, nenodrošināja jauniešu ilgtermiņa sociālo drošību,
jo pasākuma norises laikā netika maksātas sociālās apdrošināšanas iemaksas.
Papildus, ja netiek slēgts darba līgums, jaunietis prakses laikā nav sociāli
apdrošināts pret nelaimes gadījumiem darbā (pasākumā „Darba prakses
jauniešiem” gan pret šo risku tika iegādāta atsevišķa apdrošināšana).
Līdz ar to, lai novērstu galvenos iepriekš minētā pasākuma trūkumus un
jaunietim sniegtu efektīvāku atbalstu, „Darba prakses jauniešiem” pasākums
tika aizstāts ar pasākumu „Darba vieta jaunietim”, veicot atbilstošus
precizējumus MK noteikumos Nr.75 6.
Sākot ar 2011.gadu, jauniešiem ir iespēja piedalīties pasākumā „Darba
vieta jaunietim” (skatīt sīkāku informāciju pielikumā Nr.2 un Nr.3). Pasākuma
„Darba vieta jaunietim” mērķis ir veicināt jauniešu bezdarbnieku ilgtspējīgāku
integrāciju darba tirgū, pārejot no „apmācības darba vietā” pieejas uz pastāvīgas

6

2010.gada 28.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1223 „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada
10.marta noteikumos Nr.166 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba
samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"”

LMzino_290612; Informatīvais ziņojums "Par algu subsīdiju instrumentu efektivitāti un riskiem darba tirgus
politikas pasākumos"

8

darba vietas izveidi, veicinot paša jaunieša un nākamā darba devēja savstarpēji
atbildīgu un uz nākotni vērstu sadarbību. Pasākuma „Darba vieta jaunietim”
ietvaros darba devējam un jaunietim - bezdarbniekam ir jānoslēdz darba līgumu,
kas, savukārt veicina ilgtermiņa darba vietas izveidi un jaunieša bezdarbnieka
ilgstošu nodarbinātību. Šādas pieejas efektivitāte atzīta arī starptautiskā līmenī
un tiek īstenota, piemēram, Austrijā, jo ir pierādījies, ka tā veicina gan jauniešu bezdarbnieku integrāciju darba tirgū, gan darba devēju motivāciju turpināt darba
tiesiskās attiecības ar pasākuma „Darba vieta jaunietim” dalībnieku arī pēc šī
pasākuma noslēgšanās. Šādas pieejas gadījumā dalībai pasākumā piesakās tikai
tie darba devēji, kam ir motivācija ar pasākuma palīdzību sev atrast
nepieciešamo darba spēku, kas tiks nodarbināts ilglaicīgi, arī pēc NVA
pasākuma īstenošanas beigām.
Pasākumā „Darba vieta jaunietim” tiek iesaistīti nelabvēlīgā situācijā
esošie jaunieši - bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem, - jaunieši, kas
reģistrējušies NVA un ir bezdarbnieki jau vismaz četrus mēnešus, kas liecina par
to, ka jaunieši bez NVA atbalsta paši saviem spēkiem darbu nevar atrast,
jaunieši pēc bērna kopšanas atvaļinājuma un jaunieši ar invaliditāti. Pasākums
nodrošina iespēju iegūt darba pieredzi laika periodā līdz deviņiem mēnešiem,
pakāpeniski apgūstot jaunas prasmes un iemaņas. Jauniešus pasākuma ietvaros
aizliegts nodarbināt mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbos
atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai). 2011.gadā dalību
pasākumā „Darba vieta jaunietim” uzsāka 381 bezdarbnieki (vienlaikus
2011.gadā savu dalību turpināja arī pasākums „Darba prakse jauniešiem”, kas
jau savu dalību bija uzsākuši iepriekš), 2012.gada 5 mēnešos dalību pasākumā
uzsākuši 196 bezdarbnieki.
Šobrīd pasākuma „Apmācība pie darba devēja” (turpmāk – praktiskā
apmācība) (skatīt sīkāku informāciju par iepriekš minēto pasākumu ieviešanas
nosacījumiem, kā arī pasākumos iesaistīto bezdarbnieku skaitu pielikumā Nr.2
un Nr.3) ietvaros bezdarbnieks apgūst profesijai (izņemot Profesiju klasifikatora
9.pamatgrupā minētās profesijas) nepieciešamās praktiskās darba iemaņas pie
darba devēja. Praktiskā apmācība ilgst līdz sešiem mēnešiem un bezdarbniekam
tiek sniegts finansiāls atbalsts - stipendija Ls 70 mēnesī. Apmācību izmaksu
segšanai uz sešiem mēnešiem NVA sedz izmaksas Ls 600 apmērā un dotāciju
bezdarbnieka darba vadītāja atlīdzībai – Ls100 par katru apmācību mēnesi.
Šādi praktiskās apmācības īstenošanas nosacījumi rada vairākus riskus:
- dalībai pasākumā visbiežāk piesakās darba devēji, kuri ir ieinteresēti
izmaksu optimizēšanā, neatbilstošā veidā konkurējot ar citiem tirgus
dalībniekiem, nevis ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā ar pastāvīgu darbinieku
piesaisti;
- tiek piesaistīti darba devēji, kas ieinteresēti salīdzinoši vienkāršāko
profesiju darbinieku piesaistē, kā, piemēram, 2011.gadā apmācībās tika
iesaistīti bezdarbnieki šādās profesijās: darbu rīkotāji, frizieri, šuvēji,
mežstrādnieki, kokapstrādes operatori, nagu kopšanas speciālisti,
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pārdošanas konsultanti, pārdevēji. Līdz ar to pastāv risks, ka stipendija
drīzāk darbojas kā darba algas aizstājējs profesijās, kur jau tā algu līmenis
ir zems, kā arī, ka šis pasākums var kavēt darba apstākļu (darba laika
regulējums, darba samaksa, darba drošība u.c.) uzlabošanu no darba
devēju puses;
- salīdzinoši zemais bezdarbnieka ieguvums Ls 70 stipendija bez sociālajām
garantijām nozīmē, ka paši bezdarbnieki ir ieinteresēti, ja vien ir pieejama
brīva darba vieta, izvēlēties citu darbu, tajā skaitā – emigrējot;
- var pastāvēt augsti tautsaimniecības resursu neefektīvas vai neatbilstošas
pārdales efekti, ja bezdarbnieks tiek apmācīts profesijā, kurā
nepieciešamās prasmes var apmācīt dažās dienās, nevis vairākos mēnešos.
Tas nozīmē, ka šajās profesijās arī bez valsts sniegtā atbalsta, komersants
nepieciešamības gadījumā spētu ātri apmācīt sev nepieciešamo darba
spēku.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.732
"Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība"
papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība"
pirmo un otro kārtu” (turpmāk -MK noteikumi Nr.732) 2011.gadā tika izstrādāts
jauns sadarbības mehānisms bezdarbnieku apmācību organizēšanai sadarbībā ar
darba devēju organizācijām un nozaru darba devēju organizāciju apvienībām
šādās prioritārajās nozarēs (turpmāk – Apmācības prioritārajās nozarēs) (skatīt
sīkāku informāciju par iepriekš minēto pasākumu ieviešanas nosacījumiem,
pielikumā Nr.2):
1) apstrādes rūpniecībā (klasifikācija pēc NACE 2.redakcijas: C10 - 33);
2) uz eksportu orientētās pakalpojumu nozarēs:
- transports un loģistika (klasifikācija pēc NACE 2.red.: H49 – 52);
- tūrisms (klasifikācija pēc NACE 2.red.: I55, N79);
- informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (klasifikācija pēc NACE 2.red.:
J61 - 62).
Izstrādātajos pasākuma „Apmācības prioritārajās nozarēs” ieviešanas
nosacījumos nebija iestrādāti nosacījumi, kas mazinātu tautsaimniecības resursu
neatbilstošas vai neefektīvas pārdales efekta iestāšanās risku, tādēļ ieviešanas
nosacījumus nepieciešams pārskatīt, izstrādājot noteikumu projektu „Grozījumi
MK noteikumos Nr.732”.
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2.Turpmāk plānotās darbības algu subsīdiju pasākumu pilnveidei
2.1.Nepieciešamās izmaiņas pašreizējos darba tirgus politikas pasākumos
Lai algu subsīdiju pasākumi būtu efektīvi, subsīdijas jāvērš uz objektīvi
nelabvēlīgākajā situācijā esošajiem bezdarbniekiem, izmantojot valsts piešķirto
subsīdiju kā samazināta darba ražīguma kompensējošu mehānismu. Lai gan jau
šobrīd ir veikta būtiska algu subsīdiju pasākumu ieviešanas nosacījumu
pilnveide (skatīt sīkāk informatīvā ziņojuma 1.nodaļu), tomēr arī turpmāk
nepieciešams vērtēt algu subsīdiju pasākumu ieviešanas efektivitāti, kā arī
tautsaimniecības resursu neefektīvas vai neatbilstošas pārdales efekta iestāšanās
risku gadījumos turpināt darbu pie algu subsīdiju pasākumu ieviešanas
nosacījumu pilnveides.
Papildus jau šobrīd veiktajiem algu subsīdiju pasākumu ieviešanas
nosacījumu uzlabojumiem, nepieciešams turpmāk vērtēt pasākumu ieviešanas
gaitu un nepieciešamības gadījumā ieviest šādus uzlabojumus:
1) diferencēt algu subsīdijas apmēru vai subsīdijas izmaksu ilgumu atkarībā no
invaliditātes smaguma, lai motivētu darba devējus ņemt darbā invalīdus ar
smagāku invaliditāti. Iespējams algu subsīdiju diferencēšanu jāattiecina arī uz
citām mērķa grupām (jo īpaši ilgstošiem bezdarbniekiem). Pašreiz lielākoties
algu subsīdiju pasākumā „Pasākumi noteiktām personu grupām” darba devēji
darba attiecības nodibina ar bezdarbniekiem ar invaliditāti, ņemot vērā, ka
bezdarbniekiem ar invaliditāti ir vislielākais finansiālais atbalsts.
Nelabvēlīgā situācijā esošo bezdarbnieku, tajā skaitā – ilgstošo
bezdarbnieku – algas subsīdiju pasākumu iespējamās reformas:
- pakāpeniska atbalsta apmēra samazināšana;
- bezdarbnieku profilēšanas sistēmas pilnveide labākai algu subsīdiju
pasākumu mērķēšanai;
- darba devēju (labuma guvēju) noteikšanas mehānisma pārskatīšana,
iespējams, dodot pašam nelabvēlīgākā situācijā esošajam bezdarbniekam
iespēju izvēlēties, pie kura darba devēja subsīdiju izmantot;
2) pāreja no stipendiju atbalsta uz algu subsīdiju atbalstu praktiskās apmācības
ietvaros (skatīt papildus informāciju 1.nodaļā par izstrādāto Ministru kabineta
noteikumu projektu „Grozījumi MK noteikumos Nr.75”);
3) subsīdijas apmērs pasākuma laikā tiek pakāpeniski samazināts;
4) jāturpina aizvietošanas kontroles nosacījumu pilnveide. Lai uzlabotu
aizvietošanas kontroli, nepieciešams ieviest arī sociālās apdrošināšanas iemaksu
nomaksas kontroles mehānismu, lai pārliecinātos, ka esošie darbinieki (vai
darbinieki, kas jau izbeiguši darba tiesiskās attiecības ar darba devēju) netiek
aizstāti ar valsts subsidētajiem darbiniekiem. Kā iespējamo variantu šī kontroles
mehānisma ieviešanai varētu piedāvāt izvērtēt, salīdzinot ar iepriekšējo periodu
(gadu) – vidēji sešos mēnešos nomaksāto iemaksu apjomu pa darbiniekiem.
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Papildus, lai algu subsīdiju pasākumi būtu efektīvi, ESF projekta
„Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības
sistēmas attīstība” ietvaros tiks veikta NVA nodarbinātības pasākumu, t.sk.
"Pasākumi noteiktām personu grupām", "Darba vieta jaunietim" novērtējums, kā
arī sniegti priekšlikumi subsidētās nodarbinātības pasākumu pilnveidei.
Vienlaikus, lai izpētītu ilgstošā bezdarba situāciju un iegūtu skaidru
priekšstatu par situāciju, kā arī iegūtu augsta līmeņa ekspertīzi ilgstošo
bezdarbnieku atbalsta sistēmas pilnveidei, Labklājības ministrija un Aģentūra
2012.gada 25.maijā noslēdza līgumu ar Pasaules Banku par pētījuma "Latvija:
kurš ir bezdarbnieks, ekonomiski neaktīvais un trūcīgais?" veikšanu. Pētījumā
analizēs ilgstošā bezdarba iemeslus, nabadzības slazdus, pabalstu un darbaspēka
nodokļu mijiedarbību, pašlaik īstenotos atbalsta pasākumus. Zinātniskajā
pētījumā plānots analizēt šādus procesus:
- darba tirgus stāvoklis un situācijas attīstība pēckrīzes periodā;
- cilvēku ar ierobežotu pieeju darba tirgum profilēšana;
- izdevumu un snieguma analīze bezdarbnieku atbalsta programmām ;
- Latvijas nodokļu un pabalsta sistēmas savstarpējā mijiedarbība un tās
radītā finansiālā motivācija iesaistīties darba tirgū;
- citu valstu pieredze, sasaistot sociālos pabalstus ar aktivizācijas
pasākumiem;
- iespējas veidot tādas ienākumu un nodarbinātības atbalsta programmas,
kas sniedz optimālu līdzsvaru starp dalības darba tirgū veicināšanu un
pietiekama sociālā atbalsta sniegšanu.
Lai novērstu informatīvā ziņojuma 1.nodaļā minētās nepilnības algu
subsīdiju pasākumos, ir izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts
„Grozījumi MK noteikumos Nr.75” (VSS-374, izsludināts 2012.gada 5.aprīļa
Valsts sekretāru sanāksmē). Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi
MK noteikumos Nr.75” precizē pasākuma „Pasākumi noteiktām personu
grupām” īstenošanas nosacījumos, papildinot tos ar „grūtībās nonākuša
uzņēmuma” definīciju atbilstoši Komisijas regulas Nr.800/2008, Komisijas
2006.gada 15.decembra Regulas (EK) Nr.1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta
piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1998/2006)
prasībām un Kopienas pamatnostādņu prasībām.
2.2.Apmācības pie darba devēja
Lai novērstu informatīvā ziņojuma 1.nodaļā minētās nepilnības praktiskajās
apmācībās, ir izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi MK
noteikumos Nr.75” (VSS-374, izsludināts 2012.gada 5.aprīļa Valsts sekretāru
sanāksmē). Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi MK noteikumos
Nr.75” praktiskās apmācības ieviešanas nosacījumos paredz šādas izmaiņas:
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- noteikt, ka praktiskās apmācības laikā darba devējs ar bezdarbnieku
nodibina darba tiesiskās attiecības, nevis slēdz praktiskās apmācības
līgumu, tādējādi nodrošinot to, ka praktiskās apmācības laikā
bezdarbnieks saņem nevis stipendiju Ls 70 apmērā, bet gan darba algu
vismaz valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā. Valsts subsīdijas
apmērs pirmajos divos mēnešos ir Ls 100, par nākamajiem diviem
apmācību mēnešiem Ls 80, bet par pēdējiem diviem apmācību mēnešiem
60 Ls;
- praktiskā apmācībā ietvert profesionālās kompetences apgūšanu, kas
atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa
profesionālajai kompetencei;
- noteikt darba devēja pienākumu pēc praktiskās apmācības pabeigšanas
turpināt nodarbināt darbinieku attiecīgajā profesijā vēl vismaz sešus
mēnešus, mēnesī maksājot vismaz valstī noteikto minimālo darba algu. Ja
darba devējs bez attaisnojošiem iemesliem, kas noteikti līgumā par
praktiskās apmācības īstenošanu, pēc praktiskās apmācības pabeigšanas
atsakās uz sešiem mēnešiem turpināt darba tiesiskās attiecības ar
bezdarbnieku, darba devējam ir pienākums atmaksāt aģentūrai izdevumus,
kas izlietoti bezdarbnieka praktiskajai apmācībai;
- noteikt, ka bezdarbnieku var atkārtoti iesaistīt praktiskajā apmācībā ne
agrāk kā divus gadus pēc iepriekšējās praktiskās apmācības pabeigšanas;
- Aģentūra, ņemot vērā izstrādāto darba devēju atlases kārtību, apzina
un izvēlas darba devējus bezdarbnieku praktiskās apmācības īstenošanai,
ņemot vērā, ka praktiskā apmācība netiek organizēta pie darba devējiem,
kas darbojas saimnieciskās darbības nozarēs, kuras minētas Komisijas
regulas Nr. 1998/2006 1.panta 1.punktā un pie darba devējiem, kuri atbilst
grūtībās nonākušam saimnieciskās darbības veicējam.
Ar iepriekš minētajām izmaiņām praktiskajā apmācībā tiktu veikti šādi
uzlabojumi:
- darbinieki būs sociāli aizsargāti un apdrošināti, jo tiks nodibinātas darba
tiesiskās attiecības;
- subsīdiju pakāpenisks samazinājums motivēs darba devēju plānot
ilgstošas darba tiesiskās attiecības ar pasākuma dalībnieku;
- var tikt piesaistīti tādi darba devēji, kuriem ir finansiālas iespējas, lai
motivētu un noturētu apmācītos bezdarbniekus, palielinot algas apmēru;
- atbilstošāks valsts atbalsta sadalījums starp darba devēju un bezdarbnieku,
kā arī valsti un darba devēju;
- tiks nodrošinātas plašākas iespējas personai, apgūstot nepieciešamās
zināšanas pie darba devēja, pēc dalības pasākumā, ja nepieciešams
nokārtot kvalifikācijas eksāmenu un iegūt nepieciešamo profesionālās
kvalifikācijas apliecību.
Kopumā visi subsīdiju pasākumi var veicināt aizvietošanas riska iestāšanos,
kas var rasties, ja pašreiz nodarbinātie darbinieki tiek aizvietoti ar kādu, kas gūst
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atbalstu algu subsīdiju pasākumu ietvaros. Minētā riska iestāšanās iespējamība ir
aktuāla arī algu subsīdiju pasākumiem, ja pasākumi tiek īstenoti plašākā apmērā
nekā pieļauj vispārējais darba vietu radīšanas temps tautsaimniecībā, kā arī ja
nepastāv pietiekami un efektīvi kontroles mehānismi. Šobrīd, ņemot vērā no
jauna radīto darba vietu zemo skaitu (vidēji mēnesī ap 2000-3000 aktuālām
NVA reģistrētām vakancēm), ir būtiski saglabāt aizvietošanas riska kontroles
mehānismus. Ņemot vērā iepriekš minēto, jau pašreiz ir ieviesti nosacījumi
aizvietošanas riska mazināšanai, jo MK noteikumu Nr.75 74.punkts nosaka, ka
darba devējs pasākumos, kas paredz darba līguma slēgšanu, var pieteikt tikai no
jauna izveidotas darba vietas (darba vietā vismaz četrus mēnešus pirms
bezdarbnieka dalības pasākumā nav tikusi nodarbināta neviena cita persona, un
attiecīgais bezdarbnieks nav ticis nodarbināts pie attiecīgā darba devēja vismaz
12 mēnešus pirms iesaistes pasākumā).
NVA, slēdzot līgumu ar komersantu par pasākumu ieviešanu, vērš tā
uzmanību uz to, ka darba devējs apņemas neaizvietot esošos darbiniekus ar
pasākuma dalībniekiem. Gadījumos, kad NVA saņem ziņas par iespējamu
darbinieku aizvietošanu, piemēram, saņemta atlaistā darbinieka sūdzība, darba
devēja pienākums ir pierādīt neaizvietošanas faktu konkrētajā gadījumā.
Darbinieka aizvietošana ir uzskatāma par pasākuma ieviešanas nosacījumu
pārkāpumu, kura rezultātā tiek lauzts pasākuma ieviešanas līgums.
2.3. Apmācības prioritārajās nozarēs
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.732 2011.gadā tika izstrādāts jauns
sadarbības mehānisms „Apmācības prioritārajās nozarēs” (skatīt sīkāku
informāciju par iepriekš minēto pasākumu ieviešanas nosacījumiem, pielikumā
Nr.2):
1) apstrādes rūpniecībā (klasifikācija pēc NACE 2.redakcijas: C10 - 33);
2) uz eksportu orientētās pakalpojumu nozarēs:
- transports un loģistika (klasifikācija pēc NACE 2.red.: H49 – 52);
- tūrisms (klasifikācija pēc NACE 2.red.: I55, N79);
- informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (klasifikācija pēc NACE 2.red.:
J61 - 62).
Izstrādātajos pasākuma „Apmācības prioritārajās nozarēs” ieviešanas
nosacījumos sākotnēji nebija iestrādāti nosacījumi, kas mazinātu
tautsaimniecības resursu neatbilstošas vai neefektīvas pārdales efekta iestāšanās
risku, līdz ar to šobrīd ieviešanas nosacījumi tiek pārskatīti, pilnveidojot
pasākuma ieviešanas kārtību. Labklājības ministrija ir izstrādājusi noteikumu
projektu „Grozījumi MK noteikumos Nr.732” (turpmāk – Noteikuma projekts)
(Noteikuma projekts 2012.gada 7.jūnijā nosūtīts saskaņošanai Finanšu
ministrijai, Tieslietu ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienībai, Latvijas Darba devēju konfederācijai), kuros paredzēti
šādi darba devēju pienākumi pasākuma ietvaros:
LMzino_290612; Informatīvais ziņojums "Par algu subsīdiju instrumentu efektivitāti un riskiem darba tirgus
politikas pasākumos"

14

- piedalās bezdarbnieku atlasē un nosaka praktisko apmācību vajadzības un
minimālās izglītības un darba pieredzes prasības bezdarbniekiem;
- apņemas apmācīt vismaz piecus bezdarbniekus, no kuriem vismaz diviem
pēc apmācību pabeigšanas nodrošina darba vietu un apmācību laikā
noslēgtā darba līguma pagarināšanu vismaz uz sešiem mēnešiem;
- nodrošina bezdarbnieku praktisko apmācību prioritārajās nozarēs vienu
mēnesi. Praktiskajās apmācībās var piesaistīt ekspertus, kas ieguvuši
atbilstošu izglītību vai ne mazāk kā divus gadus ilgu pieredzi profesijā,
kurā veic bezdarbnieku praktisko apmācību;
- ja netiek piesaistīti iepriekš minētie eksperti, apmācību laikā nodrošina
darba vadītāju, kam ir vismaz vidējā profesionālā izglītība un vismaz divu
gadu pieredze attiecīgajā profesijā, kurā veic bezdarbnieku praktisko
apmācību;
- praktisko apmācību laikā bezdarbniekam izmaksā darba algu vismaz
minimālās mēneša darba algas apmērā visā pasākuma laikā (tai skaitā, sešu
mēnešu laikā pēc praktiskās apmācības pabeigšanas, kurā ar bezdarbnieku
tiek turpinātas darba tiesiskās attiecības);
- darba devējs ar bezdarbnieku nodibina darba tiesiskās attiecības. Pirmo
mēnesi pie darba devēja tiek apmācīti (izņemot Profesiju klasifikatora
9.pamatgrupā minētās profesijas) visi (vismaz pieci) bezdarbnieki, no
kuriem darba devējs izvēlas vismaz divus piemērotākos un turpina
nodarbināt pēc apmācību pabeigšanas vismaz sešus mēnešus;
- izsniedz apliecinājumu vai izziņu par bezdarbnieka dalību apmācībās, ja
bezdarbnieka apgūto profesionālo kompetenci nevērtē akreditēta izglītības
iestāde vai eksaminācijas centrs atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas
nosaka kārtību, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto
profesionālo kompetenci;
- pēc praktisko apmācību pabeigšanas par katru apmācīto, bet darbā
nepieņemto bezdarbnieku tiek veikts norēķina maksājums Ls 200 apmērā,
bet par katru uz sešiem mēnešiem darbā noturēto tiek veikts norēķina
maksājums Ls 800 apmērā. Ja darba devējs nav izpildījis savas uzņemtās
saistības (bezdarbnieku apmācību un darba attiecību turpināšanu), viņš
nesaņem iepriekš minētos maksājumus vai, ja maksājumi darba devējam
jau veikti, darba devēja pienākums ir tos atmaksāt finansējuma saņēmējam.
Izdevumi nav jāatmaksā vai arī tie tiek atlīdzināti proporcionāli
bezdarbnieka un darba devēja darba tiesisko attiecību ilgumam, ja darba
devējs savas uzņemtās saistības nav izpildījis šādu attaisnojošu iemeslu dēļ:
o bezdarbnieks ir zaudējis bezdarbnieka statusu;
o bezdarbnieks nav pabeidzis praktisko apmācību prioritārajās
nozarēs un ar darba devēja rīkojumu ir atskaitīts no
praktiskās apmācības, iestājoties vienam no šādiem
nosacījumiem:
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 bezdarbnieks ir kavējis vairāk par 20 procentiem no
praktiskās apmācības kopējā paredzētā apjoma;
 bezdarbnieks nav izpildījis darba devēja noteiktās
prasības praktiskās apmācības laikā un šā iemesla dēļ
nav apguvis profesijai nepieciešamās prasmes un
iemaņas;
 bezdarbnieks objektīvu iemeslu dēļ, kas nav atkarīgi
no viņa gribas, nav apmeklējis praktisko apmācību vai
nevar to turpināt un ir iesniedzis šo iemeslu
apliecinošu dokumentu;
 bezdarbnieks apmācības laikā atkārtoti nav ievērojis
darba devēja noteiktos apmācības vietas kārtības
noteikumus vai darba devēja norādījumus;
o bezdarbnieks ir rakstveidā atteicies noslēgt darba līgumu ar
darba devēju vai pēc darba devēja atkārtota rakstveida
uzaicinājuma bezdarbnieks nav ieradies noslēgt darba
līgumu;
o bezdarbnieks ir uzteicis darba līgumu, izņemot gadījumus,
kad darba līgums ir uzteikts, pamatojoties uz Darba likuma
100.panta piekto daļu;
o bezdarbnieks ir noslēdzis darba līgumu ar citu darba devēju;
o darba devējs ir uzteicis darba līgumu, pamatojoties uz Darba
likuma 101.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 7. vai
11.punktu.”
- darba devējs pasākumā var piedalīties tikai vienu reizi divos gados un tiek
izslēgts no dalības pilnībā, ja neievēro noteikumus;
- darba devējs nodrošina finansējuma atmaksu, ja tiek konstatēti neatbilstoši
veikti izdevumi un ja šie izdevumi ir radušies darba devēju rīcības vai
bezdarbības dēļ.
Ar iepriekš minētajiem pilnveidotajiem pasākuma ieviešanas nosacījumiem
tiktu mazināta tautsaimniecības resursu neatbilstošas vai neefektīvas pārdales
efekta iestāšanās iespējamība:
- jo bezdarbniekam darba vietā nepieciešamās praktiskās prasmes un
iemaņas var apmācīt dažās nedēļās, nevis vairākos mēnešus, turpretim, ja
darba devējiem nepieciešams, lai bezdarbniekam būtu iegūta profesija ar
profesionālo kvalifikāciju, joprojām darba devējs var izmantot pasākumu
„Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma”7;
- piešķirtais finansiālais atbalsts darba devējam (apmācību izdevumiem)
nerada konkurences aspektu pārkāpumus un labvēlīgi iedarbotos uz
7

Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma - NVA organizē un sedz bezdarbnieku apmācību izmaksas izglītības
iestādē, ja darba devējs NVA iesniedz rakstisku pieprasījumu apmācību organizēšanai; darba devējs uzņemas
pienākumu pēc apmācības pabeigšanas pieņemt bezdarbnieku darbā un nodarbināt attiecīgajā profesijā vismaz
trīs mēnešus.
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uzņēmējdarbības kopējo vidi, kas ir jo īpaši svarīgi tajos reģionos, kur ir
salīdzinoši maz darba devēju un darba vietu privātajā sektorā;
- nodibinot darba tiesiskās attiecības, tiktu nodrošināta saikne ar darba vietu,
jo līdzšinēji noteiktais salīdzinoši zemais bezdarbnieka ieguvums (Ls 70
stipendija apmācību laikā, bez sociālajām garantijām) nozīmē, ka paši
bezdarbnieki ir ieinteresēti, ja vien ir pieejama brīva darba vieta, izvēlēties
citu darbu, tajā skaitā – emigrējot;
- var tikt piesaistīti darba devēji, kuriem ir iespēja no savas puses arī
palielināt finansiālo līdzdalību, palielinot algas apmēru, lai motivētu un
noturētu apmācāmo;
- arī darba devējs tiek aizsargāts darba tiesisko attiecību ietvaros, jo
bezdarbnieks, noslēdzot darba līgumu, uzņemas arī pienākumus un
atbildību pret darba devēju atbilstoši Darba likuma nosacījumiem.
Priekšlikumu izstrādes procesā tiek iesaistītas arī nozaru asociācijas 2012.gada 7.martā tika rakstiski nosūtīti pasākuma „Bezdarbnieku apmācības
sadarbībā ar darba devēju organizācijām” ieviešanas nosacījumu izmaiņu
priekšlikumi ar lūgumu sniegt savu viedokli. Tika saņemtas atbildes no Latvijas
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas un Mašīnbūves un
Metālapstrādes Rūpniecības asociācijas. Vienlaikus šobrīd notiek Noteikumu
projekta saskaņošana, tai skaitā arī ar Latvijas Darba devēju konfederāciju.
3.Algu subsīdiju pasākumiem pielīdzināmi atbalsta instrumenti – nodokļu
atlaides
Šobrīd ir uzsākta diskusija par nodokļu sloga mazināšanu – konkrētāk par
iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk - IIN) samazināšanu, kas ir tieši
mērķēta un sniedz vienlīdzīgu atbalstu visiem darba ņēmējiem, palielinot neto
atalgojuma apmēru. Pastarpināti IIN samazināšana ietekmēs arī komersantus, jo
samazinātā IIN likme palīdzēs noturēt darbā darbinieku, nepalielinot bruto
atalgojuma apmēru, jo neto algas apmērs palielināsies pateicoties samazinātai
IIN likmei un palielinātam neapliekamajam minimumam. Līdz ar to pastarpināti
tiks radīti labvēlīgāki nosacījumi arī komersantiem (līdzekļu ietaupījums no
iespējamās darbinieku bruto algas palielinājuma), tādejādi netieši veicinot
komersantu iespējas radīt vairāk jaunas darba vietas.
Valdības koalīcija 2012.gada 10.maijā vienojās, ka IIN nākamo trīs gadu
laikā tiks samazināts par pieciem procentpunktiem - no pašreizējiem 25% uz
20%. Finanšu ministrija rosina samazināt IIN no 2013.gada 1.janvāra par vienu
procentpunktu (no 25% uz 24%), bet nākamajos gados tas varētu būt pat
straujāks - divi procentpunkti, tādējādi trīs gadu laikā IIN samazinot līdz 20%.
Tomēr galīgo lēmumu par nodokļa likmēm ir jāpieņem Saeimai.
Papildus tiek plānots, ka š.g. vasarā 2013.gada valsts budžeta kontekstā
valdībā tiks diskutēts arī par neapliekamā minimuma paaugstināšanu (no 45 līdz
Ls 60) un atvieglojumu palielināšanu par apgādībā esošām personām, ko,
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savukārt, regulē 2010.gada 30.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1097
“Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma
apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai”.
Latvijā kopumā starp Baltijas valstīm ir augstāks darba spēka nodokļa
slogs, pie kam salīdzinot ar Igauniju un Lietuvu, Latvijas darba ņēmējiem ir
lielākais nodokļu slogs, turpretim darba devēju nodokļu maksājuma daļa ir
vismazākā (skat. zemāk pievienoto attēlu). Valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu likme Latvijā - 35,09%, Lietuvā – 40,79%, Igaunijā -39,2% un
IIN Latvijā - 25%, Lietuvā – 15%, Igaunijā -21%.
Darba nodokļu likmes un IIN atvieglojumi Baltijas valstīs

Datu avots :Finanšu ministrija 2012.gada 9.maijs

Lai gan darba nodokļu likmju mazināšana sniegtu vienlīdzīgu atbalstu
visiem komersantiem, vienlaikus ietekmējot arī bezdarbnieku iespējas atrast
darbu, tomēr valstij, nosakot nodokļu apmēru, ir jāpanāk kompromiss starp
nodokļu likmi, kas veicinātu jaunu darba vietu radīšanu, atbalstu zemāku darba
algu saņemošajiem (piemēram, ar neapliekamā minimuma instrumentu) un
sociālo atbalstu (sociālās apdrošināšanas pakalpojumi) valsts iedzīvotājiem,
kuriem tā ir nepieciešama (pensionāri, personas ar invaliditāti, bezdarbnieki
u.c. personu grupas).
Ņemot vērā iepriekš minēto, tālāk informatīvajā ziņojumā darba nodokļu
likmju mazināšana netiks skatīts kā atbalsta instruments, kas veicinātu
bezdarbnieku atgriešanu darba tirgū. Šajā nodaļā tiks apskatītas īpašas nodokļu
atlaides, kuras visbiežāk tiek piešķirtas komersantiem, kas rada jaunas darba
vietas lielos apmēros, piemēram, jaunu investīciju piesaistes gadījumos, vai
komersantiem, kas pieņem darbā bezdarbniekus, kas atrodas īpaši nelabvēlīgākā
situācijā. Šis atbalsts tiek sniegts tikai konkrētiem komersantiem, līdz ar to, lai
ar valsts sniegto atbalstu neradītu negodīgu konkurenci komersantu starpā, ir
jābūt skaidri noteiktiem kritērijiem, kad šādu atbalsta formu valsts piešķir, lai
veicinātu investīciju piesaisti vai lai kompensētu samazinātu darba ražīgumu un
veicinātu nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku atgriešanu darba tirgū.
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Algu subsīdiju pasākumu un nodokļu atlaižu mērķi ir līdzīgi - veicināt
bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū. Lai izvērtētu valsts sociālās
apdrošināšanas darba devēju iemaksas daļas un IIN atcelšana uz 1 gadu
iespējamo ietekmi uz jaunu darba vietu radīšanu, tika teorētiski aprēķināti
iespējami darba devēju ieguvumi, kā arī apzināti iespējamie riski, ieviešot šādas
nodokļu atlaides (informāciju skatīt 1.pielikumā). Ja darba devējam ļautu
izvēlēties bezdarbnieku, kuru nodarbināt ar nodokļu atlaidi, tad darba devējs
piemeklētu bezdarbnieku ar vispiemērotāko izglītību un darba pieredzi, kuru
ļoti iespējams būtu pieņēmis darbā arī bez nodokļu atlaides, tādēļ šādā gadījumā
pastāv augsts tautsaimniecības resursu neatbilstošas pārdales risks.
Atšķirībā no tiešām darba nodokļu atlaidēm algu subsīdiju pasākumu
ietvaros sniegtās subsīdijas ļauj ierobežot gan subsīdiju labuma guvēju skaitu, ja
rodas paaugstināti aizvietošanas riski, piemēram, mazinoties ekonomikas
izaugsmei, gan tos tiešā veidā mērķēt tikai uz tiem bezdarbniekiem, kuriem to
sniegšana ir ekonomiski pamatota ar minimāliem tautsaimniecības resursu
neefektīvas un neatbilstošas pārdales efekta riskiem.
Vienlaikus darba nodokļu atlaides var radīt neskaidri kvantificējamu
ietekmi uz valsts budžetu. Pastāv augsts risks, ka, pieaugot darbinieku
aizvietošanas gadījumu skaitam vai instrumentiem neradot pietiekamu atdevi
(netiek no jauna izveidotas darba vietas), salīdzinot ar samazinātajiem nodokļu
ieņēmumiem, būs sarežģīti veikt operatīvas izmaiņas vai pārtraukt pasākuma
īstenošanu, vai arī ierobežot tā apmēru. Turpretim, darba tirgus politikas
pasākumu ietvaros sniegtās subsīdijas ietekme uz budžetu ir skaidri
kvantificējama, jo atbalsts tiek sniegts pieejamo finanšu resursu ietvaros.
Realizējoties paaugstinātiem darba tirgus deformējošajiem riskiem, piemēram,
ekonomikas stagnācijas vai lejupslīdes gadījumā, iespējama resursu novirzīšana
mazāk darba tirgu deformējošiem pasākumiem, kā arī var veikt operatīvu
pasākumu pārveidi (skatīt papildus informāciju 1.pielikumā).
Piemērojot nodokļu atlaides, salīdzinoši grūti novērst tautsaimniecības
resursu neefektīvas un neatbilstošas pārdales efektus, kā arī nodrošināt atbilstību
starptautiskās un ES dalībvalstu labās prakses nosacījumiem (skatīt informatīvā
ziņojuma 1.nodaļu).
Nodokļu atlaides kā vienu no instrumentiem, kas veicinātu nelabvēlīgākā
situācijā esošu bezdarbnieku atgriešanu darba tirgū, varētu piemērot gadījumos,
ja tiek apzināti iespējamie riski un veikti pasākumi, kas šo risku iestāšanās
iespēju mazina. Tas nozīmē, ka vienlaikus ar nodokļu likumdošanas grozījumu
veikšanu, papildus administratīvais slogs būtu jāuzliek arī Valsts ieņēmuma
dienesta darbiniekiem, kuriem sadarbībā ar NVA un Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūru būtu jāpārbauda pirms nodokļu atlaižu piešķiršanas, vai
darbā pieņemtais bezdarbnieks atbilst īpaši nelabvēlīgā situācijā esošu
bezdarbnieku kritērijiem un vai bezdarbnieks, kuru plāno pieņemt darbā,
saņemot nodokļa atlaides, nav iepriekš bijis nodarbināts pie konkrētā darba
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devēja. Papildus, ieviešot nodokļu atlaides, būtu jānodrošina arī NVA ieviesto
algu subsīdiju un nodokļu atlaižu savstarpēju nepārklāšanos.
Kā alternatīvs nodokļu atlaižu ieviešanas mehānisms varētu būts valsts
atbalsta programmu formā, kur varētu novērst iepriekš minētos riskus,
piemēram, NVA kompensē jeb atmaksā noteiktu darba devēja samaksāto
nodokļu summu komersantam, ja tas pieņem un noteiktu laika periodu
nodarbina nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku, taču salīdzinot darba
devēju potenciālos ieguvumus, ja tiek nodarbināta persona, maksājot minimālo
algu, tad lielāks finansiālais ieguvums šobrīd ir algu subsīdiju pasākumu
ietvaros (skatīt zemāk pievienoto tabulu Nr.2 un papildus informāciju
1.pielikumā).
Tabula Nr.2
Darba devēju finansiālā ieguvuma salīdzinājums algu subsīdiju pasākumos un valsts
sociālās apdrošināšanas darba devēju iemaksas atcelšanas gadījumā uz 1 gadu
Nodokļu atlaide/algu
subsīdiju pasākuma
nosaukums
Valsts sociālās
apdrošināšanas darba devēju
iemaksas daļas atcelšana uz 1
gadu
Pasākumi noteiktām personu
grupām

Finansiālais atbalsts, ja bezdarbniekam maksā 200 Ls/mēnesī

Kopā

Ls 48,18 x12 mēneši =Ls 577,68

Ls 578

Dotācija darba algai Ls100 x 12 =Ls 1200
Dotācija darba vadītāja darba algai Ls100 x 12 =Ls 1200

Ls 2400

Darba vieta jaunietim

Dotācija darba algai Ls100 x 6 =Ls 600
Dotācija darba algai Ls 50 x 3 =Ls 150
Dotācija darba vadītāja darba algai Ls100 x 9 =Ls 900

Ls 1650

Apmācības pie darba devēja

Dotācija darba algai Ls100 x 2 =Ls 200
Dotācija darba algai Ls 80 x 2 =Ls 160
Dotācija darba algai Ls60 x 2 =Ls 120
Dotācija darba vadītāja darba algai Ls100 x 6 =Ls 600

Ls 1080

Apmācības prioritārajās
nozarēs

Apmācību izmaksas Ls 200

Ls 1000

Dotācija bezdarbnieka algai ne vairāk kā 800 latu apmērā, ko maksā
darba devējam par bezdarbnieka pieņemšanu darbā. Minēto dotāciju
darba devējam izmaksā, ja darba devējs pēc viena mēneša praktiskās
apmācības ir turpinājis darba attiecības ar bezdarbnieku
nepārtrauktus sešus mēnešus uz pilnu darba laiku, mēnesī
izmaksājot bezdarbniekam darba algu vismaz minimālās
mēnešalgas apmērā.

Ņemot vērā iepriekš minētos riskus saistībā ar nodokļu atlaižu piemērošanu
(gadījumā, ja netiek izstrādāti īpaši kritēriji nodokļu atlaižu piemērošanai un
papildus pārbaudes mehānismi) un salīdzinoši zemos ieguvumus, kā arī jau
esošu un pārbaudītus ieviešanas mehānismu noteiktu bezdarbnieku mērķa grupu
ātrākai atgriešanai darba tirgū, algu subsīdiju pasākumi uzskatāmi par efektīvāku
un mērķētāku atbalsta mehānismu.
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4. Secinājumi un turpmāk veicamie uzdevumi
Analizējot algu subsīdiju pasākumu līdzšinējo efektivitāti un ietekmi uz
darba tirgu, kā arī salīdzinot tos ar nodokļu atlaižu piemērošanas iespējamajiem
ieguvumiem un zaudējumiem, var secināt, ka:
1) algu subsīdiju pasākumu mērķis ir kādas bezdarbnieku grupas pozitīva
diskriminācija darba tirgū ar pastarpinātu ietekmi uz papildus darba vietu
radīšanu. Algu subsīdiju pasākumiem jābūt efektīviem, subsīdijas vēršot tikai uz
objektīvi nelabvēlīgākajā situācijā esošajiem bezdarbniekiem, izmantojot valsts
piešķirto subsīdiju kā mehānismu samazināta darba ražīguma kompensēšanai ;
2) algu subsīdiju pasākumiem, lai tie neradītu darba tirgu deformējošos efektus
un tautsaimniecības resursu neatbilstošas vai neefektīvas pārdales efektus,
jāatbilst šādiem starptautiskās un ES dalībvalstu labās prakses nosacījumiem:
a) jābūt mērķētiem uz atbalsta sniegšanu tikai visnelabvēlīgākajā situācijā
esošajiem bezdarbniekiem;
b) labuma guvēju skaitam jābūt tādam, kas neizraisa būtiskus aizvietošanas
efektus;
c) atbalsta sniegšanas periodam jābūt ierobežotam laikā;
d) valsts subsīdijas apmēram jābūt ierobežotam, zem minimālās algas
sliekšņa, darba devējam jālīdzfinansē labuma guvēja alga, kopā sasniedzot
vismaz minimālo normatīvajos aktos noteikto atalgojuma apmēru (Latvijas
gadījumā - minimālā mēneša darba alga);
e) darba algas subsīdijas apmērs pakāpeniski tiek samazināts, darba devējam
ar laiku uzņemoties maksāt lielāku daļu no kopējās labuma guvēja algas;
f) pēc darba algu subsīdijas beigām darba devējiem ir jāpieņem darbā
pasākumā iesaistītais bezdarbnieks un jānodarbina kādu noteiktu periodu,
maksājot vismaz valstī noteikto minimālo atalgojuma apmēru;
3) atbilstoši iepriekš minētajiem ES dalībvalstu labās prakses nosacījumiem ir
pilnveidoti algu subsīdiju pasākumu („Pasākumi noteiktām personu grupām”,
„Darba vieta jaunietim”, „Apmācība pie darba devēja”) ieviešanas nosacījumi
(MK noteikumi Nr.75);
4) ņemot vērā šī informatīvā ziņojuma 3.nodaļā „.Algu subsīdiju pasākumiem
pielīdzināmi atbalsta instrumenti” un informatīvā ziņojuma 1.pielikumā minētos
riskus saistībā ar nodokļu atlaižu piemērošanu, NVA organizētie algu subsīdiju
pasākumi noteiktu bezdarbnieku mērķu grupu ātrākai atgriešanai darba tirgū
uzskatāmi par efektīvāku un mērķētāku atbalsta instrumentu.
Analizējot algu subsīdiju pasākumu līdzšinējo efektivitāti un ietekmi uz
darba tirgu, izvirzīti šādi turpmāk veicamie uzdevumi:
1) Labklājības ministrijai 2013.gadā, balstoties uz Pasaules Bankas ekspertu
veiktā pētījuma "Latvija: kurš ir bezdarbnieks, ekonomiski neaktīvais un
trūcīgais?", kā arī ESF projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus
prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība” ietvaros veikto pasākumu
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(t.sk. "Pasākumi noteiktām personu grupām", "Darba vieta jaunietim")
novērtējuma rezultātiem, izvērtēt nepieciešamību pilnveidot subsīdiju
pasākumu īstenošanas nosacījumus;
2) Labklājības ministrijai līdz 2012.gada beigām sadarbībā ar personu ar
invaliditāti interešu pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām izvērtēt
iespēju diferencēt algu subsīdijas apmēru vai subsīdijas izmaksu ilgumu
atkarībā no invaliditātes smaguma, lai motivētu darba devējus ņemt darbā
invalīdus arī ar smagāko invaliditāti;
3) NVA sadarbībā ar Labklājības ministriju līdz 2012.gada beigām, izvērtējot
Valsts ieņēmuma dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru datu
bāzēs pieejamo informāciju, pilnveidot aizvietošanās riska pārbaudes
mehānismu;
4) NVA līdz 2012.gada beigām, mērķētākai NVA pasākumu piedāvāšanai
atbilstoši klientu individuālai bezdarba situācijai, ieviest bezdarbnieku
profilēšanu (klasificēšanu):
a) izstrādāt elektroniskās bezdarbnieku profilēšanas/klasifikācijas
metodes pamatojumu un darbības aprakstu, nodrošinot NVA
īstenoto pasākumu iesaistes kritēriju sasaisti ar bezdarbnieku
profilēšanas grupām;
b) ESF projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes
pilnveide”
ietvaros
izveidot
elektroniskās bezdarbnieku
profilēšanas/klasifikācijas metodes NVA personāla ikdienas darbā
ar dažādām klientu mērķa grupām;
c) apmācīt NVA personālu par elektroniskās bezdarbnieku
profilēšanas/klasifikācijas metodes izmantošanu, kā vienu no
rīkiem bezdarbniekam atbilstošāko pasākumu noteikšanai;
5) NVA līdz 2012.gada beigām pilnveidot darba devējiem sniegtos
pakalpojumus, t.sk., vakanču reģistrēšanu, darbinieku atlasi, sadarbības formas
nodarbinātības pasākumu īstenošanā, informācijas apmaiņu;
6) NVA līdz 2012.gada beigām pilnveidot darba devēju un bezdarbnieku
piemeklēšanas sistēmu efektīvai vakanču aizpildīšanai, BURVIS tiks
papildināts ar vienotu darba tirgū pieprasīto prasmju un kompetenču sarakstu;
7) Labklājības ministrijai pilnveidot pasākuma ”Apmācības prioritārajās
nozarēs” ieviešanas nosacījumus, kā arī pārskatīt pasākuma īstenošanai plānoto
finansējumu, veicot grozījumus Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un
nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Bezdarbnieku un darba meklētāju
apmācība"".
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1.pielikums
Nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku atbalsta instrumentu
salīdzinājums
Algu
pasākumi

Atbalsta
mehānisma
mērķis

Mērķēšana
no
NVA
puses
Tautsaimnie
cības resursu
neatbilstošas
pārdales
efekts (deadweight)

subsīdiju

Bezdarbnieku pozitīva
diskriminācija/
samazināta
darba
ražīguma
kompensēšana/
maznozīmīgs
jaunu
darba vietu veidošanas
atbalsts
(mazākas
darbaspēka izmaksas)
Apzināta un selektīva

Valsts
sociālās
apdrošināšanas
darba
devēju
iemaksas
daļas
atcelšana uz 1 gadu
Kādas bezdarbnieku
grupas
pozitīva
diskriminācija/
maznozīmīgs jaunu
darba
vietu
veidošanas atbalsts
(mazākas darbaspēka
izmaksas)
Apzināta
neselektīva

un

Mazs/vidējs risks –
subsīdija tiek piešķirta
NVA
izvēlētam
bezdarbniekam, līdz ar
to iespējams mērķēt uz
visnelabvēlīgākajā
situācijā esošajiem

Vidējs/augsts – darba
devējs pats izvēlas
bezdarbnieku,
ko
nodarbināt
ar
nodokļu atlaidi (kuru,
iespējams,
būtu
pieņēmis darbā arī
bez nodokļu atlaides)

Darbinieka
aizsardzība

Sociāli apdrošināts

Nav
sociāli
apdrošināts. Juridiski
ļoti
riskants
piedāvājums,
maz
iespēju pamatot tiesā,
ja tāda būs

Darba tirgus
deformējošo
efektu (tajā
skaitā
–
aizvietošanu
un rotāciju)
pārbaude

Veic
NVA,
pēc
nepieciešamības
var
piesaistīt Valsts darba
inspekciju (turpmāk VDI)
un
Valsts
sociālās
apdrošināšanas
aģentūras (turpmāk VSAA),
jo
jau
sākotnēji ir apzināts un
skaidrs labuma guvējs
– darba devējs.
Pie optimāli veidotas
atbalsta sistēmas – ar
laika gaitā samazinošu
valsts atbalstu – notiek
automātiska
risku
mazināšanās,
darba
devējam pakāpeniski

VSAA un Valsts
ieņēmuma dienesta
(turpmāk - VID),
veicot pēcpārbaudes

Iedzīvotāju
ienākuma nodokļa
atcelšana uz 1
gadu

Uzņēmuma
ienākuma nodokļa
atlaides

Kādas
bezdarbnieku
grupas
pozitīva
diskriminācija/
maznozīmīgs jaunu
darba
vietu
veidošanas atbalsts
(mazākas
darba
spēka izmaksas)
Apzināta
un
neselektīva

Maznozīmīgs jaunu
darba
vietu
veidošanas atbalsts
(mazākas darbaspēka
izmaksas)

Vidējs/augsts
–
darba devējs pats
izvēlas
bezdarbnieku, ko
nodarbināt
ar
nodokļu
atlaidi
(kuru
iespējams,
būtu
pieņēmis
darbā
arī
bez
nodokļu atlaides)
Sociāli apdrošināts

Augsts
–
darba
devēja
rīcība
ir
neapzināta, līdz ar to
darba devējs neveic
apzinātu rīcību, bet
par
to
papildus
saņemot
nodokļa
atlaidi

VID,
veicot
pēcpārbaudes

VID,
veicot
pēcpārbaudes

Neapzināta
neselektīva

un

Sociāli apdrošināts
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Kontroles
objekts

Atbalsta
mehānisma
caurskatāmī
ba/
laika
periods

Potenciālie
labuma
guvēji
–
darba devēji

Nepieciešam
ās izmaiņas
normatīvajos
aktos/
reaģēšanas
iespējas

8

pārņemot
valsts
finansēto
daļu
un
iekļaujot
uzņēmuma
darbaspēka izmaksās
Darba vietu skaits,
veiktās
sociālās
apdrošināšanas
iemaksas
Mehānisms
ir
caurskatāms un vidēji
smagnējs – darba
devējam nepieciešams
atbilst
noteiktiem
kritērijiem,
veikt
uzskaiti un nodrošināt
pārbaudēm
nepieciešamo
dokumentu
pieejamību. Citu ES
dalībvalstu pieredze –
stingra
kontrole
pasākuma īstenošanas
gaitā samazina darba
tirgu
deformējošos
efektus 8
Atkarīgs
no
algu
subsīdiju
uzbūves.
Labāks
rezultāts,
piesaistot
vidējas
tehnoloģiskas attīstības
uzņēmumus,
sasniedzams
ar
pakāpeniski
samazinošu subsīdiju
(mazina aizvietošanas
risku)
konstantā
naudas
vienībās
izteiktā
apmērā
(kompensē samazināto
darba ražīgumu un
vienlaikus
sniedz
iespēju darba devējam
palielināt savu daļu
algā, ja nepieciešams
darbinieka noturēšanai,
motivēšanai
Izmaiņas
veicamas
darba tirgus politikas
pasākumus
reglamentējošajos
Ministru
kabineta
noteikumos

Darba vietu skaits,
veiktās
sociālās
apdrošināšanas
iemaksas
Mehānisms
ir
smagnējs,
vairāku
pakāpju
un
salīdzinoši ilga (2
gadi) kontrole pār
algu
apmēru
uzņēmumā
pie
salīdzinoši
mainīgiem
ekonomiskajiem
apstākļiem
un
tautsaimniecības, kur
uzņēmēji lielākoties
veic investīcijas ar
salīdzinoši
īsu
atmaksāšanās
periodu
Ja
atbalsta
mehānisma
īstenošanas
un
uzraudzības
laika
periods
un
caurskatāmība
neatbilst
ekonomiskajiem
apstākļiem, tad var
izraisīt situāciju, kad
vairāk ieinteresēti ir
darba
devēji
ar
finansiālām
problēmām,
pirmsbankrota
situācijā utml

Izmaiņas veicamas
sociālās
apdrošināšanas jomu
reglamentējošajos
normatīvajos aktos
(arī
likumos),
papildus
nosakot
darba
devēju
civiltiesisko atbildību
negadījumu
darba

Darba vietu skaits,
veiktās
sociālās
apdrošināšanas
iemaksas
Mehānisms
ir
smagnējs, vairāku
pakāpju
un
salīdzinoši ilga (2
gadi) kontrole pār
algu
apmēru
uzņēmumā
pie
salīdzinoši
mainīgiem
ekonomiskajiem
apstākļiem
un
tautsaimniecības,
kur
uzņēmēji
lielākoties
veic
investīcijas
ar
salīdzinoši
īsu
atmaksāšanās
periodu
Ja
atbalsta
mehānisma
īstenošanas
un
uzraudzības laika
periods
un
caurskatāmība
neatbilst
ekonomiskajiem
apstākļiem, tas var
izraisīt
situāciju,
kad
vairāk
ieinteresēti ir darba
devēji
ar
finansiālām
problēmām,
pirmsbankrota
situācijā utml

Darba vietu skaits,
veiktās
sociālās
apdrošināšanas
iemaksas
Mehānisms
ir
caurskatāms
un
vienkāršs

Izmaiņas veicamas
attiecīgo
nodokli
reglamentējošajos
normatīvajos aktos
(arī likumos).
VID
darbības
reglamentējošos
dokumentos
un
Elektroniskās
deklarēšanas

Izmaiņas veicamas
attiecīgo
nodokli
reglamentējošajos
normatīvajos aktos
(arī likumos)

Visi darba devēji.

REACHING THE EMPLOYMENT TARGET: PROGRESS AND THEMATIC SURVEILLANCE
EMCO CONTRIBUTION TO THE DECEMBER EPSCO COUNCIL (EMCO/28/130911/EN- rev3)
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Ietekme
budžetu

uz

Skaidri kvantificējama
– pieejamo resursu
ietvaros. Realizējoties
paaugstinātiem darba
tirgu deformējošajiem
riskiem,
piemēram,
ekonomikas
stagnācijas
vai
lejupslīdes gadījumā,
iespējama
resursu
novirzīšana
mazāk
darba
tirgu
deformējošiem
pasākumiem
vai
pasākumu
operatīva
pārveide

vietā
seku
kompensēšanai u.c.,
līdz ar to skarot arī
Darba likumu un
darba
aizsardzību
reglamentējošajos
normatīvajos aktus
Nav
skaidri
kvantificējama
ietekme uz valsts
budžetu.
Augsts
risks, ka, realizējoties
paaugstinātiem darba
tirgu
deformējošajiem
riskiem
(vai
mehānismam neradot
pietiekamu
atdevi,
salīdzinot
ar
samazinātajiem
nodokļu
ieņēmumiem),
būs
sarežģīti
veikt
operatīvas izmaiņas
vai
pārtraukt
pasākuma
īstenošanu,
vai
ierobežot tā apmēru

Ieguvums
uzņēmumam
, ja maksā Ls
200
bruto
mēnesī

Ls 100 mēnesī 12
mēnešu garumā9

Ieguvums
uzņēmumam
, ja maksā Ls
500
bruto
mēnesī

9

Ls 100 mēnesī 12
mēnešu garumā10

Ls 48 mēnesī

120 Ls mēnesī

sistēmā

Nav
skaidri
kvantificējama
ietekme uz valsts
budžetu.
Augsts
risks,
ka,
realizējoties
paaugstinātiem
darba
tirgu
deformējošajiem
riskiem
(vai
mehānismam
neradot pietiekamu
atdevi, salīdzinot ar
samazinātajiem
nodokļu
ieņēmumiem)būs
sarežģīti
veikt
operatīvas izmaiņas
vai
pārtraukt
pasākuma
īstenošanu,
ierobežot tā apmēru
0 Ls mēnesī
IIN maksā darba
ņēmējs, līdz ar to,
saglabājot esošo
neto algu,
uzņēmēja ieguvums
būtu samazinātās
bruto darba
samaksas daļa. Šajā
gadījumā
uzņēmējam
ieguvumu nebūtu,
jo darbiniekam
strādājot pilnu
slodzi bruto darba
samaksa nevar būt
mazāka par valstī
noteikto minimālo
algu
Ls 140 mēnesī
IIN maksā darba
ņēmējs, līdz ar to,
saglabājot esošo
neto algu,
uzņēmēja ieguvums
būtu samazinātās

Nav
skaidri
kvantificējama
ietekme uz valsts
budžetu.
Augsts
risks, ka, realizējoties
paaugstinātiem darba
tirgu
deformējošajiem
riskiem
(vai
mehānismam neradot
pietiekamu
atdevi,
salīdzinot
ar
samazinātajiem
nodokļu
ieņēmumiem)
būs
sarežģīti
veikt
operatīvas izmaiņas
vai
pārtraukt
pasākuma
īstenošanu,
vai
ierobežot tā apmēru

Atkarīgs no atlaides
apmēra un peļņas.
Daudzi komersanti,
kas investē ražošanas
līdzekļos, periodiem
strādā bez peļņas

Atkarīgs no atlaides
apmēra un peļņas.
Daudzi komersanti,
kas investē ražošanas
līdzekļos, periodiem
strādā bez peļņas

„Pasākumi noteiktām personu grupām„ ietvaros
„Pasākumi noteiktām personu grupām„ ietvaros
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Fiskālā
ietekme

Ietekmi sedz no ES
struktūrfondu un valsts
budžeta
līdzekļiem,
ierobežots
un
prognozējams apjoms

Viedoklis

Sociālā
budžeta
ieņēmumu
samazinājums
pēc
Finanšu ministrijas
(turpmāk - FM) un
Starptautiskā valūtas
fonda (turpmāk
SVF) metodikas
Identisku efektu var
panākt,
atšķirīgi
veidojot
atbalsta
subsīdiju, neriskējot
ar Satversmes tiesu.
Satversmes 109.pants
noteic, ka ikvienam ir
tiesības uz sociālo
nodrošinājumu
vecuma,
darbnespējas,
bezdarba un citos
likumā
noteiktajos
gadījumos

bruto darba
samaksas daļa. Šajā
gadījumā uzņēmēja
ieguvums būtu Ls
140 mēnesī
Budžeta ieņēmumu
samazinājums īpaši
pašvaldības
budžetos pēc FM
un SVF metodikas

Ilgstošie
bezdarbnieki
pārsvarā ir ar zemu
kvalifikāciju.
Grūti
panākt
būtisku
efektu
uzņēmējiem
pie
mazām algām

Budžeta ieņēmumu
iespējams
samazinājums

Risks
par
darba
devēju nenozīmīgu
interesi
izmantot
minēto atvieglojumu,
ņemot vērā papildus
nosacījumu
–
uzņēmumam jāstrādā
ar peļņu

2.pielikums
Algu subsīdiju pasākumu ieviešanas nosacījumi
Pasākuma
nosaukums
Praktiskā
apmācība
(pie
darba
devēja)

Mērķis un/vai
ietekme uz
nodarbinātību
Praktiskā apmācība
ir
bezdarbnieka
praktiska apmācība
pie darba devēja, lai
sagatavotu
darba
devējam
nepieciešamo
speciālistu,
ja
darbībai noteiktajā
profesijā
nav
nepieciešams valsts
atzīts
izglītības
dokuments vai ja
bezdarbnieks
ir
ieguvis profesionālo
kvalifikāciju, bet ir
zaudējis
darba
iemaņas
un
profesionālās
prasmes.

Atbalsta veids

Mērķa grupa

Praktiskā apmācība ietver darba iemaņu un
profesionālo prasmju atjaunošanu, kas ilgst
ne vairāk kā trīs mēnešus, kā arī jaunu
profesijas ieguvi, kuras kopējais ilgums
nevar
pārsniegt
sešus
mēnešus.
Praktisko apmācību organizē, ja darba devējs
uzņemas saistības pēc apmācības beigšanas
pieņemt bezdarbnieku darbā un nodarbināt
attiecīgajā profesijā ne mazāk kā 6 mēnešus.

Bezdarbnieki,
kuri
vismaz 12 mēnešus
pirms
mācību
uzsākšanas nav bijuši
nodarbināti pie darba
devēja,
pēc
kura
pieprasījuma
tiek
īstenota
attiecīgā
bezdarbnieka
apmācība.
Lai
novērstu
esošo
darbinieku
aizvietošanu,
bezdarbnieku
apmācību neveic pie
tāda darba devēja vai
pēc tāda darba devēja
pieprasījuma, kurš ir
samazinājis darbinieku
skaitu iepriekšējo 12
mēnešu
periodā.

Šobrīd spēkā esošais pasākuma ieviešanas
mehānisms
Darba devēja piesaistīto ekspertu un
mācībspēku izmaksām, izņemot ar materiāli
tehniskā nodrošinājuma iegādi un tā
uzturēšanu saistītās izmaksas var izlietot līdz
Ls 300 pirmajā gadījumā, līdz Ls 600 otrajā
gadījumā.
Apmācību laikā bezdarbniekam paredzēta
stipendija Ls 70,- apmērā mēnesī.
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Pasākuma
nosaukums

Mērķis un/vai
ietekme uz
nodarbinātību

Atbalsta veids

Ierosinātās izmaiņas
Dotācija darba algai Ls100 x 2 =Ls 200
Dotācija darba algai Ls 80 x 2 =Ls 160
Dotācija darba algai Ls60 x 2 =Ls 120
Dotācija darba vadītāja darba algai Ls100 x 6
=Ls 600

Pasākums
„Bezdarbnie
ku apmācība
sadarbībā ar
darba devēju
organizācijā
m un nozaru
darba devēju
organizāciju
apvienībām”

Ar darba devēju
asociāciju palīdzību
piesaistīt
darba
devējus, kur veikt
bezdarbnieku
praktisko apmācību
un
noteikt
bezdarbnieku
apmācību
vajadzības
un
minimālās
darba
pieredzes prasības,
kā arī nodrošināt,
bezdarbnieka
integrēšanu darba
tirgū vismaz uz
sešiem mēnešiem,
garantējot
darba
tiesisko
attiecību
nodibināšanu.

Pasākumu var īstenot šādos veidos:
1) tālākizglītības un pilnveides programmu
apguve izglītības iestādēs; 2) apmācība pie
darba devēja līdz sešiem mēnešiem
(praktiskā apmācība).
Apmācības tiek organizētas
apstrādes
rūpniecībā un uz eksportu orientētās
pakalpojumu nozarēs – transports un
loģistika,
tūrisms,
informācijas
un
komunikāciju tehnoloģijas.
Šobrīd spēkā esošais pasākuma ieviešanas
mehānisms
Izmaksu pozīcijas pasākumā:
1) apmācību (tai skaitā apmācība izglītības
iestādē un apmācība pie darba devēja) laikā
bezdarbniekiem izmaksā stipendiju Ls 70 par
katru apmācību mēnesi;
2) par darba devēju asociāciju iesaisti
apmācību īstenošanā – Ls 40 par katru
iesaistīto bezdarbnieku;
3) bezdarbnieku mācību nodrošināšanas
izmaksas darba devējiem Ls 1200 viena
bezdarbnieka apmācībai;
4) dotācija bezdarbnieka darba vadītāja
atlīdzībai – 50 procentu apmērā no valstī
noteiktās minimālās mēneša darba algas par
katru apmācību mēnesi.
Ierosinātās izmaiņas
Izmaksu pozīcijas pasākumā:
Apmācību izmaksas Ls 200
Dotācija bezdarbnieka algai ne vairāk kā 800
latu apmērā, ko maksā darba devējam par
bezdarbnieka pieņemšanu darbā. Minēto
dotāciju darba devējam izmaksā, ja darba
devējs pēc viena mēneša praktiskās
apmācības ir turpinājis darba attiecības ar
bezdarbnieku nepārtrauktus sešus mēnešus
uz pilnu darba laiku, mēnesī izmaksājot

Mērķa grupa

Bezdarbniekus apmāca
darba vietās, kuras
izveidotas no jauna,
vai darba vietās, kurās
vismaz četrus mēnešus
pirms
bezdarbnieka
mācību
uzsākšanas
nav tikusi nodarbināta
neviena cita persona.
Darba
devēja
pienākums ir pierādīt
neaizvietošanas faktu.

Bezdarbnieki,
kuri
vismaz 12 mēnešus
pirms
mācību
uzsākšanas nav bijuši
nodarbināti pie darba
devēja,
pēc
kura
pieprasījuma
tiek
īstenota
attiecīgā
bezdarbnieka
apmācība.
Lai
novērstu
esošo
darbinieku
aizvietošanu,
bezdarbnieku
apmācību neveic pie
tāda darba devēja vai
pēc tāda darba devēja
pieprasījuma, kurš ir
samazinājis darbinieku
skaitu iepriekšējo 12
mēnešu
periodā.
Bezdarbniekus apmāca
darba vietās, kuras
izveidotas no jauna,
vai darba vietās, kurās
vismaz četrus mēnešus
pirms
bezdarbnieka
mācību
uzsākšanas
nav tikusi nodarbināta
neviena cita persona.
Darba
devēja
pienākums ir pierādīt
neaizvietošanas faktu.
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Pasākuma
nosaukums

Kompleksie
atbalsta
pasākumi
Darba vieta
jaunietim

Pasākumi
noteiktām
personu
grupām

Mērķis un/vai
ietekme uz
nodarbinātību

Atbalsta veids

Mērķa grupa

bezdarbniekam darba algu vismaz minimālās
mēnešalgas apmērā.
Darba vieta jaunietim ilgums 9 mēneši. Katru
mēnesi jaunietim bezdarbniekam tiek
maksāta darba alga, kas nevar būt mazāka
par valstī noteikto minimālo algu - Ls 200
mēnesī, par kuru darba devējs veic visas
valstī noteiktās nodokļu iemaksas.

NVA
reģistrētie
jaunieši - bezdarbnieki
vecumā no 18 līdz 24
gadiem:

Projekta mērķis integrēt
jaunieti
bezdarbnieku
(vecumā no 18 līdz
24 gadiem) darba
tirgū,
vienlaikus
veicinot pastāvīgas
darba vietas izveidi 
un
jauniešu
pastāvīgu
nodarbinātību.

Sekmēt mērķgrupu
bezdarbnieku
iekļaušanos
sabiedrībā,
konkurētspēju
un
iekārtošanos
pastāvīgā
darbā,
pilnveidojot
viņu
darba prasmes un
iemaņas,
organizējot aktīvos
nodarbinātības
pasākumus
noteiktām personu
grupām.

-

kuriem
bezdarbnieka
statuss ir vismaz 4
mēnešus;
ir
pēc
bērna
kopšanas
atvaļinājuma (tēvs
vai māte);
kuriem
ir
invaliditāte.

Darba devēji saņem dotāciju jaunieša bezdarbnieka algai - Ls 100 mēnesī (par
jaunieti ar invaliditāti – Ls 150) pirmo sešu mēnešu laikā un Ls 50 mēnesī (par
jaunieti ar invaliditāti – Ls 100) pēdējo
trīs
mēnešu
laikā
proporcionāli
nostrādātajam laikam. Darba devējam jaunieša - bezdarbnieka darba algai ir
jānodrošina papildu finansējums, jo
darba samaksa nevar būt zemāka par
valstī noteiktās minimālās algas apmēru.
 Darba devējs saņem dotāciju 50 %
apmērā no valstī noteiktās minimālās
mēneša darba algas darba vadītāja
atalgojumam, ja pie darba devēja būs
nodarbināti pieci jaunieši - bezdarbnieki.
Dotācija darba vadītāja atalgojumam par
1 nodarbināto jaunieti būs viena
piektdaļa no valstī noteiktās minimālās
darba algas apmēra.
 Finanšu līdzekļi darba devējam par
izdevumiem par veselības pārbaužu
veikšanu, kas paredzētas normatīvajos
aktos
par
obligātajām
veselības
pārbaudēm.
 Ir paredzēti finanšu līdzekļi (līdz Ls 500)
darba devējam par darba vietas
pielāgojumu veikšanu tiem jauniešiem,
kuriem ir invaliditāte, un pielāgojumu
nepieciešamību
apstiprinājis
ergoterapeits
Mērķgrupu bezdarbnieku un darba devēju Bezdarbnieki,
kas
informēšana un piesaiste, darba vietu atbilst
Komisijas
pielāgošana invalīdu vajadzībām, mērķgrupu 2008.gada 6.augusta
bezdarbnieku nodarbināšana pie darba devēja Regulas
(EK)
un darbam nepieciešamo pamatprasmju un Nr.800/2008,
kas
iemaņu apguves nodrošināšana, invalīdu atzīst
noteiktas
nodarbināšanai nepieciešamo speciālistu atbalsta kategorijas par
(piemēram,
ergoterapeits,
surdotulks, saderīgām ar kopējo
pavadonis, darba vadītājs u.c.) piesaiste.
tirgu,
piemērojot
Līguma
87.
un
Viena mērķa grupas bezdarbnieka iesaistes
88.pantu
(vispārējā
ilgums pasākumā, ieskaitot ikgadējos
grupu
atbrīvojuma
apmaksātos atvaļinājumus, ir:
regula),
2.panta
 12 mēneši, ja pasākumā iesaistīts
18.punktā noteiktajiem
nelabvēlīgākā situācijā esošs darbinieks; nelabvēlīgākā situācijā
 24 mēneši, ja pasākumā iesaistīts īpaši
esoša darba ņēmēja un
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Pasākuma
nosaukums

Mērķis un/vai
ietekme uz
nodarbinātību


Atbalsta veids

Mērķa grupa

nelabvēlīgā situācijā esošs darbinieks;
12 - 36 mēneši, ja pasākumā iesaistīts
bezdarbnieks ar invaliditāti.

19.punktā noteiktajiem
īpaši
nelabvēlīgā
situācijā esoša darba
ņēmēja kritērijiem.
Bezdarbnieki
invaliditāti.

ar

3.pielikums
Algu subsīdiju pasākumi
Tabula Nr.1
Finansējums un iesaistīto klientu skaits 2011.gadā
Apakšpr
ogramm
as kods
04.02.00.

04.02.00
63.06.00
63.06.00

63.06.00

04.02.00

Pasākuma
nosaukums
Apmācība pie darba
devēja tam vajadzīgā
speciālista
sagatavošanai
Pasākumi noteiktām
personu grupām
Pasākumi noteiktām
personu grupām
Kompleksi atbalsta
pasākumi (ietverot
Darba vieta jaunietim)
Kompleksi atbalsta
pasākumi "Jauniešu
darba prakse"
Jauniešu darba prakšu
nodrošināšana

Izpilde uz
31.12.2011.
(Ls)

Pārejošo
klientu skaits
no 2010.gada

No jauna
iesaistīto
klientu skaits

Kopā 2011.gadā
iesaistīto
klientu skaits

562 289

712

468

1180

2398471

360

603

96311

3153574

1583

0

158312

0

12023

12023

1989

0

1989

364

0

364

2862055

470 109

2011.gadā algu subsīdiju pasākumu reģionālais sadalījums, ņemot vērā iesaistīto
bezdarbnieku skaitu –Rīga -28%, Kurzeme-23%, Latgale -24%, Vidzeme -11%, Zemgale 14%.

11

No 2011.gadā pabeigušajiem 306 iekārtojās darbā 196 jeb 64%
No 2011.gadā pabeigušajiem 966 iekārtojās darbā 827 jeb 86%
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Tabula Nr.2
Finansējums un iesaistīto klientu skaits 2012.gadā
Apakšpr
ogramm
as kods

04.02.00.

04.02.00
63.06.00
63.06.00

Pasākuma nosaukums
Apmācība pie darba devēja
tam vajadzīgā speciālista
sagatavošanai
Pasākumi noteiktām
personu grupām
Pasākumi noteiktām
personu grupām
Kompleksi atbalsta
pasākumi (ietverot Darba
vietu jaunietim)

Labklājības ministre

2012.gadā
plānots
finansējums
(Ls)

Pārejošo
klientu skaits
no 2011.gada

No jauna
iesaistīto
klientu skaits

Kopā
2012.gadā
iesaistīto
klientu skaits

354 916

471

100

571

2 476 524

603

187

790

2 458 775

947

410

1357

2 081 850

224

539

763

I. Viņķele

29.06.2012. 15:07
8505
L.Pauga
67021503, Linda.Pauga@lm.gov.lv
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