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Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – aģentūra) sadarbībā ar pašvaldībām no
2009. gada septembra līdz 2010.gada 31. decembrim Eiropas Sociālā fonda projekta „Darba
praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”
(Nr.1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001/) ietvaros īstenos aktīvo nodarbinātības pasākumu
„Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība” (turpmāk
– darba praktizēšana).

Darba praktizēšanas mērķis ir nodrošināt bezdarbniekiem praktisko darba iemaņu
iegūšanu un uzturēšanu.
Darba praktizēšanas mērķa grupa ir aģentūrā reģistrētie bezdarbnieki, kas nesaņem
bezdarbnieka pabalstu, darba praktizēšanas vietas nodrošina pašvaldības, darba
praktizēšanas rezultāts rada sociālu labumu sabiedrībai.
Viena bezdarbnieka nodarbināšanas ilgums, strādājot normālu darba laiku (40 stundu
nedēļā), nav mazāks par divām nedēļām un nepārsniedz sešus mēnešus viena gada laikā.
Finansējumu piešķir:
1) bezdarbnieka ikmēneša darba praktizēšanas stipendijai LVL 100 apmērā par viena
mēneša darba dienām;
2) darba praktizēšanas izdevumu nodrošināšanai, tai skaitā;
 pašvaldības iegādātā darba praktizēšanai nepieciešamā ātri nolietojamā
inventāra ar kalpošanas laiku līdz vienam gadam - līdz LVL 80 vienai darba
praktizēšanas vietai1;
 transporta izdevumi darba praktizēšanā iesaistīto bezdarbnieku nokļūšanai uz
darba praktizēšanas vietu un atpakaļ - ne vairāk kā LVL 40,80 par vienu darba
praktizēšanas vietu.
3) Aģentūra sedz faktiskos Pašvaldības izdevumus ne vairāk kā LVL 20,00 apmērā
(par katru veikto veselības pārbaudi) par darba praktizēšanā iesaistīto bezdarbnieku
obligātajām veselības pārbaudēm;
4) darba praktizēšanā iesaistīto bezdarbnieku darba vadītāja darba alga. Dotāciju

piešķir 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas par kalendāra
mēnesi, ja darba vadītājs pārrauga ne mazāk kā 15 bezdarbnieku. Ja darba vadītājs
pārrauga mazāk par 15 bezdarbniekiem, dotāciju aprēķina proporcionāli pārraugāmo
bezdarbnieku skaitam2;

5) darba alga vienam darba praktizēšanas vietu organizētājam katrā pašvaldībā.
Dotāciju piešķir 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas par kalendāra
mēnesi2.
Aicinām jūsu pašvaldību piedalīties pasākuma īstenošanā, piedāvājot darba
praktizēšanas vietas aģentūrā reģistrētajiem bezdarbniekiem no 2009.gada septembra līdz
2010.gada 31.decembrim.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka jaunizveidojamajām darba praktizēšanas vietām
jāatbilst šādiem kritērijiem:

1
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Darba praktizēšanas vieta ir sešu mēnešu periods viena vai secīgi vairāku bezdarbnieku iesaistei noteiktu darbu veikšanā
Ir iespējamas šo nosacījumu izmaiņas.

 no jauna vai iepriekš pastāvējušā darba vietā, ja attiecības ar personu, kura
tikusi nodarbināta šajā darba vietā, ir pārtrauktas vismaz pirms četriem
mēnešiem;
 darba praktizēšanas vietām jābūt izveidotām nekomerciāliem mērķiem
pašvaldības teritorijā, struktūrvienībās, iestādēs un aģentūrās, izņemot
pašvaldību komercsabiedrības;
 darba praktizēšanas laikā jānodrošina bezdarbniekiem veicamie darbi 40
prakses stundām (ja bezdarbnieks ir jaunāks par 18 gadiem, tad 35 prakses
stundām) nedēļā (8 prakses stundām (ja bezdarbnieks ir jaunāks par 18
gadiem, tad 7 prakses stundām) dienā), nodrošinot atbilstošu atpūtu;
 darba praktizēšanas veikšanai nav nepieciešama iepriekš iegūta speciāla
kvalifikācija;
 veicamie darbi katrā darba praktizēšanas vietā jānodrošina 6 mēnešu
praktizēšanas periodā;
 veicamie darbi pēc iespējas jāsasaista ar pašvaldības attīstības plāniem.
ESFD - sadarbības iestāde, veicot pārbaudes pašvaldībās, konstatējusi, ka pašvaldības, ar kurām noslēgti līgumi par ESF
projekta “Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” (turpmāk
– projekts) īstenošanu, ne vienmēr ievēro projekta dokumentu uzglabāšanas un noformēšanas nosacījumus.
1) Projekta dokumentācija uzglabājama atsevišķi no pašvaldības pārējas dokumentācijas.
2) Vienota projekta lietu nomenklatūra pašvaldībām nav noteikta (uzglabājami visi ar projekta īstenošanu
saistītie dokumenti). Pašvaldība veido un apstiprina savu projekta lietu nomenklatūras sarakstu. Dokumentu
mapju uzrakstos obligāti jābūt norādītam projekta nosaukumam un dokumentu glabāšanas laikam.
3) Projekta dokumentācijas uzglabāšanas termiņš ir 31.12.2021.

Veicot pārbaudes pašvaldībās, lūdzu pievērsiet uzmanību projekta dokumentācijas uzglabāšanai un projekta
publicitātes nodrošināšanai - plakāts (pašvaldībā ar kuru noslēgts līgums), plakāta “kabatiņā” informācija par projekta
īstenošanas pagarinājumu līdz 31.12.2011. (informējiet pašvaldības par termiņa precizējumu). Publicitātes nodrošināšanai
var izmantot arī plāksnes (melnbalto vai krāsaino versiju) – pielikumā. Ja pašvaldība izvietojusi savu informāciju par projekta
īstenošanu, tad noformējumā noteikti jābūt ES un ESF logo (NVA mājas lapā, adrese http://www.nva.gov.lv/esf/index.php?cid=26), projekta nosaukumam un projekta numuram

