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IZM – Izglītības un zinātnes ministrija
JNI - Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva
JSPA - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
MK Ministru kabinets
NEET - Jaunieši, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu
NVA - Nodarbinātības valsts aģentūra
NVO - Nevalstiskā organizācija
LBAS - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
LDDK - Latvijas Darba devēju konfederācija
LJP - Latvijas Jaunatnes Padome
LM - Labklājības ministrija
LPS - Latvijas Pašvaldību savienība
SAM - Specifiskais atbalsta mērķis
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1. PRIORITĀRO VIRZIENU ĪSTENOŠANA
1.1. Prioritārā virziena Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte (7) un Izglītība,
prasmes un mūžizglītība (8) īstenošana
1. Uzsverot ieguldījumu jauniešu cilvēkkapitālā ilgtermiņa ietekmi iekļaujošas ekonomiskās izaugsmes
kontekstā un aktualizējot jauniešu bezdarba pieaugumu ekonomiskās krīzes laikā ES, kā arī ņemot
vērā stratēģijas “Eiropa 2020” izvirzītos nodarbinātības, izglītības un nabadzības un sociālās
atstumtības mazināšanas mērķus un Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēs
(apstiprinātas ar Padomes 2010.gada 21.oktobra Lēmumu 2010/707/ES), jo īpaši 7. un
8.pamatnostādnē noteikto aicinājumu dalībvalstīm jauniešu integrāciju darba tirgū veicināšanai,
Eiropas Padome un EK 2012.gadā un 2013.gadā ir publicējusi ieteikumus un priekšlikumus jauniešu
garantijas izveidošanai1. EK iniciatīvas “Jauniešu garantija” (turpmāk – Jauniešu garantija)
īstenošanu noteica kā nekavējoties īstenojamu pasākumu, aicinot dalībvalstis ar reģioniem, kuros
jauniešu bezdarba līmenis pārsniedz 25%, līdz 2013.gada decembrim iesniegt Jauniešu garantijas
īstenošanas plānu, nosakot tās institucionālo ietvaru, partnerības nosacījumus, finansēšanas modeli,
plānotos pasākumus un tml.
2. Arī Latvijā plānošanas dokumentos jaunieši ir noteikti kā viena no prioritārajām mērķa grupām
aktīvās darba tirgus politikas pasākumos, izglītības un nabadzības un sociālās atstumtības
mazināšanas jomā. Galvenie darbības virzieni šajās politikas jomās ir orientēti uz sociālās atstumtības
riskam pakļautajām jauniešu grupām, t.sk. jauniešiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī lai īstenotu Eiropas Padomes un EK izteiktos priekšlikumus un
rekomendācijas attiecībā par Jauniešu garantijas ieviešanu, Latvija izstrādāja plānu Jauniešu
garantijas īstenošanai un iesniedza to EK 2013.gada 20.decembrī (atbilstoši saņemtajam EK
atzinumam2 Jauniešu garantijas ieviešanas plāns tika precizēts un iesniegts atkārtoti 2014.gada
30.aprīlī, uz ko saņemta EK 2014.gada 30.oktobra vēstule Ref. Ares(2014)3606973).

1.2. Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Jauniešu garantijas ieviešana
4. Jauniešu garantijas īstenošana noteikta vairākos posmos:
1) aktīvās darba tirgus politikas pasākumu piemērošana jauniešu bezdarbnieku vecumā no 15 līdz 29
gadiem vajadzībām un šo pasākumu īstenošanu (tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 7.2.1. SAM “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu
nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros” NVA īstenotā projekta ietvaros);
2) 1-gadīgu un 1,5-gadīgu profesionālās izglītības programmu īstenošana, radot iespēju īsā laikā iegūt
kvalifikāciju un integrēties darba tirgū tiem jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kas dažādu
iemeslu dēļ neturpina mācības un nav atraduši darbu (tiek īstenots 7.2.1.SAM VIAA projekta
ietvaros);
3) jauna projekta īstenošana pašvaldībās ar mērķi atgriezt izglītībā un iesaistīt darba tirgū neaktīvos
jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem (tiks īstenots darbības programmas “Izaugsme un
Eiropas Padomes ieteikums par garantijas jauniešiem izveidi (2013.gada 22.aprīlis, 2013/C 120/01) pieejams http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:120:0001:0006:LV:PDF; Komisijas 2013.gada 19.jūnija
paziņojums „Sadarbība jauniešu labā – aicinājums darbībai, lai mazinātu jauniešu bezdarbu” pieejams
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/youth_lv.pdf
2
Pieejams - http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1094&langId=en
1
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nodarbinātība” 8.3.3. SAM “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti
izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai
jauniešu centru darbībā” (turpmāk – 8.3.3. SAM) ietvaros.
5. Atbalsta sniegšana jauniešiem ir uzsākta no 2014.gada 2.janvāra 7.2.1.SAM ietvaros kā “ātrāk
uzsākamais”3 SAM.
6. 7.2.1.SAM mērķis: nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātības un
iesaistes izglītībā veicināšana Jauniešu garantijas ietvaros.
7. 7.2.1.SAM mērķa grupa un atbalstāmās darbības: atbalsts tiek sniegts jauniešiem vecumā no 15 līdz
29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās un nav nodarbināti, prioritāri atbalstu sniedzot mērķa grupai
vecumā no 15 – 24 gadiem (ieskaitot).
8. 7.2.1. SAM ietvaros tiek īstenoti divi projekti. Pasākuma 7.2.1.1. ietvaros NVA īsteno projektu
“Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības
veicināšanai”, kura mērķis ir sekmēt jauniešu bezdarbnieku pāreju uz nodarbinātību, jo īpaši,
īstenojot darba tirgus prasībām atbilstošu prasmju un iemaņu paaugstināšanas pasākumus un
praktiskas pieredzes iegūšanu darbavietā. Savukārt VIAA īsteno 7.2.1.2. pasākuma projektu
“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros” ar mērķi
paplašināt sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanu, nodrošinot izglītojamajiem
darba tirgum nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas ieguvi, sekmējot to konkurētspēju darba
tirgū.
9. NVA projekta “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku
nodarbinātības veicināšanai” īstenošanas periods ir no 2014.gada 2.janvāra līdz 2018.gada
30.jūnijam.
Tabula 1 NVA projekta atbalstāmo darbību ietvaros plānotie un sasniegtie rezultāti

Atbalstāmā darbība

Atbalsta
pasākuma
uzsākšanas
datums

Atbalsta pasākumi

Darba
meklēšanas
atbalsta

pasākumi,
konkurētspējas
paaugstināšanas pasākumi un
karjeras konsultācijas (jauniešiem
no 15-29 gadiem (ieskaitot))



bezdarbnieka
individuālā
darba
meklēšanas plāna izstrāde, bezdarbnieka
profilēšana (klasifikācija secīgai iesaistei
aktīvajos nodarbinātības pasākumos),
piemērota darba noteikšana, informēšana
par darba meklēšanas metodēm, darba
meklēšanas pienākuma izpildes pārbaude
un citi aktīvu darba meklēšanu veicinoši
pasākumi,
kas
motivē
jauniešus
bezdarbniekus aktīvāk meklēt darbu un
iekļauties darba tirgū;
- karjeras konsultācijas, kas palīdz
izvēlēties turpmāko darbības jomu vai
apmācību virzienu, atbilstoši jauniešu
interesēm, vēlmēm un pieprasījumam
darba tirgū;

02.01.2014
.

02.01.2014
.

Atbalstāmo darbību ietvaros plānotie un
sasniegtie rezultāti
Projektā
plānotie
rezultāti
kopā
61 747
sagatavotie
individuālie
darba
meklēšanas
plāni

Projektā sasniegtie
rezultāti 2014.gadā

31 336
sagatavotie
individuālie
darba
meklēšanas
plāni

50.75 %

185 236
karjeras
konsultācijas

27 283
karjeras
konsultācijas

14.73 %

Skaits

%

Specifiskais atbalsta mērķis, kurā projektu iesniegumu atlasi nepieciešams uzsākt 2014.gadā pirms normatīvās bāzes
apstiprināšanas.
3
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Neformālās izglītības programmu
īstenošana (jauniešiem no 15-29
gadiem (ieskaitot))

Profesionālās tālākizglītības un
profesionālās pilnveides izglītības
programmu
īstenošana
(jauniešiem no 15-29 gadiem
(ieskaitot) ), pamatā ar īpašām
pazīmēm
(piemēram,
vai
bezdarbniekam
ir
bērni,
maznodrošinātā statuss u.c.), kas
neļauj tiem izvēlēties attālinātu
apmācību formu. Minētajiem
bezdarbniekiem
nepieciešams
nodrošināt apmācību iespējas pēc
iespējas
tuvāk
dzīvesvietai.
Atbilstošāko apmācību formu
NVA
noteiks
profilēšanas
rezultātā)


Pirmās darba pieredzes jaunietim
ieguve (jauniešiem no 18-29
gadiem (ieskaitot) ar profesionālo
vai augstāko izglītību, kas
reģistrēti NVA bezdarbnieka
statusā vismaz vienu mēnesi vai ir
reģistrēti NVA bezdarbnieka
statusā mazāk par vienu mēnesi,
bet pirms bezdarbnieka statusa
iegūšanas vismaz 4 mēnešus nav
strādājuši) un iepriekšējais darba
stāžs nav bijis ilgāks par 12
mēnešiem
Darbam nepieciešamo iemaņu
attīstība nevalstiskajā sektorā
(jauniešiem no 18-24 gadiem
(ieskaitot))

Darbnīcas jauniešiem (jauniešiem
bezdarbniekiem vecumā no 15 līdz
24 gadiem (ieskaitot), kuri nav

konkurētspējas
paaugstināšanas
pasākumi,
kas
ietver
individuālās
konsultācijas un grupu nodarbības (kursi,
semināri, lekcijas un citas nodarbības)
darba meklēšanas metožu apguvei,
psiholoģiskajam atbalstam un darba tirgum
nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu
apguvei, tai skaitā darba tiesisko attiecību
veidošanā, darba tiesībās un darba
aizsardzībā.
Mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu
sistematizētu sociālo un profesionālo
pamatprasmju
apguve,
noslēguma
pārbaudījumu organizēšana (tai skaitā,
valsts valodas prasmes pārbaudes un
transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāja
kvalifikācijas
iegūšanas
eksāmeni).
Jaunietim pēc neformālās izglītības
programmu apguves izsniedz iegūto
zināšanu apliecinošu dokumentu.
- Profesionālās tālākizglītības programmu
apguve, kas dod iespēju jaunietim iegūt
profesionālo kvalifikāciju (pēc attiecīgās
programmas apguves jaunietis kārto
profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un
jaunietim, kurš nokārtojis profesionālās
kvalifikācijas eksāmenu, saskaņā ar
profesionālās
izglītības
ieguvi
regulējošajiem normatīvajiem aktiem
izsniedz
profesionālās
kvalifikācijas
apliecību);
- Profesionālās pilnveides izglītības
programmu apguve, kas jaunietim dod
iespēju pilnveidot savu profesionālo
meistarību un apgūt mainīgajām darba
tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas
profesionālās zināšanas un prasmes
(jaunietim saskaņā ar profesionālās
izglītības
ieguvi
regulējošajiem
normatīvajiem aktiem izsniedz apliecību
par profesionālās pilnveides izglītību).
Atbalsts vērsts uz jauniešu integrēšanu darba
tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas
darbavietas izveidi un jauniešu pastāvīgu
nodarbinātību (atbalstāmās darbības ietvaros
darba devēji, no jauna izveidojot darba vietu,
ar pasākumā iesaistītiem jauniešiem
bezdarbniekiem uz 12 mēnešiem nodibina
darba tiesiskās attiecības, nodrošina
kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz apgūt
jaunietim
bezdarbniekam
darbam
nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas).
Atbalsta sniegšana jauniešu darbam
sabiedrības labā, kas veicina biedrību un
nodibinājumu statūtos noteikto funkciju
nodrošināšanu un vērsta uz jauniešu
aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā bez
nolūka gūt peļņu (atbalstāmās darbības
ietvaros biedrības/ nodibinājumi slēdz
līgumu ar jaunieti bezdarbnieku, nodarbinot
to ne ilgāk kā 6 mēnešus).
Minētais pasākums dod iespēju jauniešiem
vienā vai vairākās izglītības iestādēs iepazīt
kopskaitā trīs profesionālās izglītības
programmas (atbalstāmās darbības ietvaros

43 222
jaunieši
bezdarbnieki

8 050 jaunieši
bezdarbnieki

18.62 %

13.02.2014.

2 779 jaunieši
bezdarbnieki

880 jaunieši
bezdarbnieki

31.67 %

19.02.2014
.

6 267 jaunieši
bezdarbnieki

1 033 jaunieši
bezdarbnieki

16.48 %

22.09.2014.

2 779 jaunieši
bezdarbnieki

70
jaunieši
bezdarbnieki

2.52 %

03.03.2014.

4 076 jaunieši
bezdarbnieki

962 jaunieši
bezdarbnieki

23.60 %

14.03.2014.

3 242 jaunieši
bezdarbnieki

501 jaunieši
bezdarbnieki

15.45 %

31.01.2014
.
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ieguvuši profesionālo izglītību vai
nav bijuši iepriekš nodarbināti)

Subsidētās darbavietas jauniešiem
bezdarbniekiem
(pasākumi
noteiktām personu grupām).
(jauniešiem
bezdarbniekiem
vecumā no 18 līdz 29 gadiem
(ieskaitot), kuri atbilst vienam no
šādiem nosacījumiem: ir persona
ar invaliditāti; ir bijuši bez darba
vismaz sešus mēnešus; nav
ieguvuši vispārējo izglītību vai
profesionālo kvalifikāciju vai ir
beiguši pilna laika izglītības
programmu ilgākais pirms diviem
gadiem un vēl nav ieguvuši pirmo
pastāvīgo algoto darbu
Atbalsts pašnodarbinātības vai
uzņēmējdarbības
uzsākšanai
(jauniešiem bezdarbniekiem no 18
līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri
NVA rakstveida vai citā formā
izteikuši
vēlmi
uzsākt
pašnodarbinātību
vai
uzņēmējdarbību un kuri atbilst
vismaz vienam no šādiem
nosacījumiem:
ir
ieguvuši
profesionālo vidējo izglītību vai
augstāko
izglītību
uzņēmējdarbības, biznesa vadības
vai citā tām pielīdzināmā jomā vai
jomā, kurā plānots uzsākt
komercdarbību
vai
pašnodarbinātību; ir apguvuši
profesionālās
izglītības
programmas,
kas
nodrošina
nepieciešamās
zināšanas
uzņēmējdarbības vadības jomā vai
jomā, kurā plānots uzsākt
komercdarbību
vai
pašnodarbinātību; ir ieguvuši
profesionālo vidējo izglītību vai
augstāko izglītību un apguvuši
neformālās izglītības programmu
(ne mazāk kā 120 akadēmiskās
stundas) ar uzņēmējdarbības
vadību saistītā jomā;
Atbalsts jauniešu reģionālajai
mobilitātei (jaunieši, kuri iesaistīti
neformālās izglītības programmu
apguvē,
profesionālās
tālākizglītības un profesionālās
pilnveides programmu apguvē,
saņem
atbalstu
atbalstāmajā
darbībā “Pirmā darba pieredze
jaunietim”,
“Darbnīcas
jauniešiem”
un
“Atbalsts
subsidēto darbavietu izveidei
jauniešiem”).

izglītības
iestādes
jauniešiem
bezdarbniekiem nodrošina iepazīstināšanu
ar izvēlētajai profesionālās izglītības
programmai nepieciešamajām teorētiskajām
un praktiskajām pamatzināšanām, praktisko
ievirzi izvēlētajā profesionālās izglītības
programmā).
Minētais pasākums paredz sekmēt mērķa
grupas
iekļaušanos
sabiedrībā,
konkurētspēju un iekārtošanos pastāvīgā
darbā, pilnveidojot viņu darba prasmes un
iemaņas (atbalstāmās darbības ietvaros
jaunieši bezdarbnieki tiek nodarbināti
līdzfinansētās darba vietās, lai palīdzētu
jauniešiem bezdarbniekiem izprast darba
tirgus prasības).

18.09.2014.

1 390 darba
vietas

283
vietas

darba

20.36 %

Konsultatīva un finanšu atbalsta pasākumi
pašnodarbinātības vai komercdarbības
uzsākšanai, kas palīdz jauniešiem, uzsākt
komercdarbību vai pašnodarbinātību un
veiksmīgi darboties izvēlētajā jomā ne
mazāk kā divus gadus.

26.11.2014.

278 jaunieši
bezdarbnieki

69
jaunieši
bezdarbnieki

24.82 %

Finanšu atlīdzība transporta izdevumu
segšanai braucieniem no deklarētās
dzīvesvietas uz darba vai apmācību vietu un
atpakaļ un dzīvojamās telpas īres vai
dienesta viesnīcā dzīvošanas izdevumu
kompensāciju (nosakot atlīdzības apmēru
par dzīvojamo telpu īri vai dzīvošanu
dienesta viesnīcā, ņem vērā arī transporta
izmaksas vienam braucienam mēnesī no
deklarētās dzīvesvietas uz darba vai
apmācību vietu un atpakaļ).

17.03.2014.

3 965 jaunieši
bezdarbnieki

332 jaunieši
bezdarbnieki

8.37 %
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10. VIAA projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem
ietvaros” īstenošanas periods ir no 2014.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 30.jūnijam.
Tabula 2 VIAA projekta Atbalstāmo darbību ietvaros plānotie un sasniegtie rezultāti

Atbalstāmā darbība

Sākotnējās profesionālās

izglītības
programmu
īstenošana – jauniešiem
vecumā no 17 līdz 29
gadiem (ieskaitot) bez
iepriekš
iegūtas
profesionālās
kvalifikācijas vai ar
iepriekš
iegūtu
profesionālo
kvalifikāciju, kas iegūta
vismaz 12 mēnešus pirms
uzņemšanas
projekta
ietvaros
īstenotajās
izglītības programmās;
Izglītības
programmu

īstenošana ieslodzījuma
vietās
esošiem
jauniešiem vecumā no
15-29 gadiem (ieskaitot)
Karjeras
pasākumi

atbalsta


Atbalsta
pasākuma
uzsākšanas
datums

Atbalsta pasākumi

Atbalstāmo darbīnu ietvaros plānotie un
sasniegtie rezultāti
Projektā plānotie
rezultāti kopā

Projektā sasniegtie
rezultāti 2014.gadā
Skaits

%

Sākotnējās profesionālās izglītības
programmu
otrā
un
trešā
profesionālās kvalifikācijas līmeņa
ieguvei viena vai pusotra mācību
gada laikā īstenošana.

01.09.2014.

9 200 jaunieši

2 301
jaunieši

25.01 %

Izglītības programmu īstenošanu
ieslodzījuma
vietās
esošiem
jauniešiem vispārējo pamatprasmju
apguvei,
profesionālajai
tālākizglītībai,
profesionālajai
pilnveidei.
Karjeras atbalsta pasākumi, tai skaitā,
karjeras konsultācijas sākotnējās
profesionālās izglītības programmās
un
izglītības
programmās
ieslodzījuma
vietās
esošiem
jauniešiem, kā arī prasmju un
profesiju demonstrācijas, izstādes –
konkursi.

Plānots uzsākt
2015.g.
1.ceturksnī

500 jaunieši

0

0%

Plānots uzsākt
2015.g.
1.ceturksnī

6 500 jaunieši

0

0%

11. Pārskata periodā lielākā daļa atbalsta pasākumu 7.2.1.SAM ietvaros ir uzsākušies (nav uzsākta
izglītības programmu ieslodzījuma vietās esošiem jauniešiem un karjeras atbalsta pasākumu
īstenošana VIAA projekta ietvaros).
12. 8.3.3. SAM mērķis ir attīstīt mērķa grupas personu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tajā
skaitā aroda apguvē pie amata meistara, NVA vai VIAA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas
ietvaros vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas
pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
13. 8.3.3.SAM mērķa grupa ir NEET4 jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kas nav
iesaistīti ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās un kas nav reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki.
14. Saskaņā ar MK kārtības ruļļa 72.punktu ministrija ir izsludinājusi MK noteikumu projektu par 8.3.3.
SAM īstenošanu Valsts sekretāru sanāksmē 2015.gada 22.janvārī.
4

NEET jaunietis – jaunietis, kas nav iesaistīts ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās
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15. 2014.gada 13.novembrī EK tika nosūtīts „Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un
piemērošanas metodika Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to
iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko
organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros” projekts. EK 2015.gada 5.janvārī ir sniegusi
komentārus par metodiku. JSPA ir sagatavojusi atbildes uz saņemtajiem EK jautājumiem un veikusi
atbilstošus precizējumus metodikas projektā. Aktualizētais metodikas projekts nosūtīts saskaņošanai
EK 2015.gada 14.janvārī.
16. 2014.gada 1.septembrī JSPA, kas ir SAM 8.3.3. 1.kartas finansējuma saņēmējs, uzsāka projekta
“PROTI un DARI!” īstenošanu, paveiktais līdz 2014.gada beigām (atbalstu mērķa grupas jauniešiem
varēs sniegt tikai pēc vienas vienības izmaksu metodikas saskaņošanas ar Eiropas Komisiju):
17. 2014.gada novembrī un decembrī JSPA sadarbībā ar LPS organizēja septiņus reģionālos
informatīvos seminārus par SAM 8.3.3. projekta “PROTI un DARI!”5 īstenošanu Jauniešu garantijas
ietvaros. Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu
un nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā,
tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un VIAA, un nevalstisko
organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
18. Reģionālo semināru laikā pašvaldības tika iepazīstinātas ar projekta mērķi, īstenošanas
nosacījumiem un pašvaldību iespējām iesaistīties projekta īstenošanā. Kopumā septiņos semināros
piedalījās 276 dalībnieki. Projektu plānots īstenot sadarbībā ar visām Latvijas pašvaldībām, tādēļ uz
semināriem tika aicināti pārstāvji no visām 119 pašvaldībām. Atsaucību dalībai semināros izrādīja
pārstāvji no 103 pašvaldībām, tomēr kopumā semināros tika pārstāvētas 94 pašvaldības.
Tabula 3 8.3.3. SAM atbalstāmo darbību ietvaros plānotie un sasniegtie rezultāti

Atbalstāmā darbība



Mērķa grupas jauniešu
iesaiste projektā.



5

Atbalsta
pasākuma
uzsākšanas
datums

Atbalsta pasākumi

Mērķa grupas jauniešu iesaiste
projektā:
mērķa
grupas
jaunieša
uzrunāšana;

-

mērķa
grupas
jaunieša
profilēšana un konsultēšana;

-

mērķa
grupas
jaunieša
individuālās
pasākumu
programmas izstrāde;

-

mērķa grupas jaunieša virzība uz
VIAA vai NVA īstenotajiem
Jauniešu garantijas pasākumiem,
ja jaunietis pēc profilēšanas un
konsultācijām ar programmas
vadītāju ir gatavs nekavējoties
tajos iesaistīties.

2015.gada
3.ceturksnī

Atbalstāmo darbīnu ietvaros plānotie un
sasniegtie rezultāti
Projektā plānotie
rezultāti kopā
5262 jaunieši

Par projektu “Proti un dari”http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari
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Projektā sasniegtie
rezultāti 2014.gadā
Skaits
0

%
0,0 %

Mērķa grupas jauniešu
individuālās pasākumu
programmas īstenošana.





Metodoloģiskā atbalsta
sniegšana
sadarbības
partneriem visos projekta
īstenošanas posmos

Valsts
informācijas
sistēmas
pielāgošana
atbilstoši
projekta
ietvaros uzkrājamo datu
specifikai un piekļuves
nodrošināšana sadarbības
partneriem
un
finansējuma saņēmējam.

Mērķa grupas jauniešu individuālās
pasākumu programmas īstenošana:
atbalsta pasākumu sniegšana mērķa
grupas jauniešiem saskaņā ar mērķa
grupas
jauniešu
individuālajām
pasākumu programmām, tajā skaitā:
neformālās un ikdienējās mācīšanās
aktivitātes; speciālistu konsultācijas
(psihologs, karjeras konsultants u.c.,
izņemot ārstniecības personālu);
dalību
pasākumos
(nometnes,
semināri, sporta aktivitātes, kultūras
pasākumi);
brīvprātīgā
darba
aktivitātes;
iesaisti
nevalstisko
organizāciju un jauniešu centru
aktivitātēs, pasākumos un projektos;
aktivitātes
profesijas
specifikas
iepazīšanai, tai skaitā vizītes
uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt
profesionālo kvalifikāciju vai apgūt
arodu pie amata meistara; iesaisti
vietējās sabiedriskajās aktivitātēs
specifiski pasākumi mērķa grupas
jauniešiem ar invaliditāti (surdotulka,
asistenta palīdzību, specializēto
transportu) u.c. pasākumus, kas
iekļauti mērķa grupas jaunieša
individuālajā pasākumu programmā
un ir vērsti uz jauniešu prasmju
attīstību.
- metodoloģisko vadlīniju darbam ar
mērķa grupas jauniešiem izstrāde;
-informatīvo pasākumu organizēšana
par projekta īstenošanas jautājumiem
sadarbības partneriem;
-mācību satura izstrāde, mācību
nodrošināšana
programmu
vadītājiem, mērķa grupas jauniešu
mentoriem un projekta īstenošanas
un vadības personālam darbam ar
mērķa grupas jauniešiem;

- regulāru supervīziju un pieredzes
apmaiņas pasākumu nodrošināšana
programmu vadītājiem un mērķa
grupas jauniešu mentoriem;
- konsultāciju sniegšana programmu
vadītājiem un mērķa grupas jauniešu
mentoriem tiešsaistē, telefoniski un
klātienē visā projekta īstenošanas
laikā par projekta īstenošanu.
Valsts
informācijas
sistēmas
pielāgošana
atbilstoši
projekta
ietvaros uzkrājamo datu specifikai un
piekļuves nodrošināšana sadarbības
partneriem
un
finansējuma
saņēmējam.

Metodoloģisko
vadlīniju
izstrādi
un
mācību satura
izstrādi plānots
uzsākt
2015.gada
2.ceturksnī

-

-

-

-

-

-

Pārējos
atbalsta
pasākumus
plānots uzsākt
2015.gada
3.cetruksnī

Plānots uzsākt
2015.gada
2.cetruksnī
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1.2. Kopējie un īpašie programmas rādītāji
19. Dati saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1304/2013 19. panta 3.punktu un I un II pielikumu – (JNI kopējie
rezultāta rādītāji, ESF kopējie un specifiskie rezultāta rādītāji, ESF un JNI kopējie iznākuma rādītāji
kā ari kopējie iznākuma rādītāji dalībniekiem) ir apkopoti ziņojuma 2. un 3.pielikumā.
Informācija par kopējiem iznākuma rādītāju dalībniekiem:
20. Informācija par kopējiem iznākuma rādītāju dalībniekiem projektu ietvaros tiek uzkrāta atbilstoši
2013.gada 17.decembra Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr.1304/2013 un tās I. pielikumā
“Kopējie iznākuma un rezultātu rādītāji ESF investīcijām” un II. pielikumā “JNI rezultātu rādītāji”
noteiktajam.
21. 7.2.1. SAM 1. kārtas (NVA projekta) dati pamatā tiek uzkrāti NVA Bezdarbnieku uzskaites un
reģistrēto vakanču informācijas sistēmā (BURVIS). Savukārt VIAA datu (7.2.1. SAM 2.kārta)
uzkrāšana tiek nodrošināta, datus ievadot excel tabulās, kurus attiecīgi pārbaudei nosūta NVA, līdz
starpresoru vienošanās ar NVA par datu ievadi un apmaiņu noslēgšanai.;
22. Ņemot vērā, ka BURVIS notiek pilnveidojuma izstrāde 2007 – 2013. plānošanas perioda projekta
“Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas
sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība”6 ietvaros, šobrīd iztrūkstošo informāciju par
projektos iesaistītiem jauniešiem dalījumā pēc mājsaimniecībām tiek uzkrāta manuāli. (BURVIS
pilnveidojumus plānots veikt līdz 2015.gada jūnijam)
Iznākumu un rezultātu rādītāju izpilde 2014.gadā:
23. Pārskata periodā 7.2.1.SAM ietvaros faktiski sasniegtie iznākuma un rezultāta rādītāji kopumā atbilst
pārskata perioda finanšu progresam. Lai kopumā nodrošinātu rādītāju izpildi, tiks intensificēta
atbalsta sniegšana turpmākajos projektu īstenošanas posmos.
24. Rādītāju izpilde teritoriālā griezumā analizēta, vērtējot rādītāju plānoto un faktisko izpildi 2014.gadā.
Pamatā rādītāju izpilde teritoriālā griezumā atbilst plānotajam, nodrošinot lielāko atbalsta intensitāti
Rīgā un Latgalē.
Tabula Nr. 3 NVA projekta Rādītāju izpilde teritoriālā griezumā
Plānotā izpilde 2014.g.
Rādītāja nosaukums un
plānotais projektā

Bezdarbnieki, tostarp
ilgtermiņa bezdarbnieki
(projektā kopējais
plānotais rādītājs - 19
000)

Kvalifikāciju ieguvušie
dalībnieki tūlīt pēc dalības
apmācībās (projektā

6

Teritoriālā
griezumā

Faktiskā izpilde 2014.g.

Skaits

%

Rīga

1366

36.70%

Kurzeme

584

Vidzeme

Teritoriālā
griezumā

Komentārs
Skaits

%

Rīga

936

26,77%

15.69%

Kurzeme

659

18,84%

406

10.91%

Vidzeme

425

12,15%

Latgale

890

23.91%

Latgale

1043

29,83%

Zemgale

476

12.79%

Zemgale

434

12,41%

Kopā

3722

100%

Kopā

3497

100%

Rīga

335

36.73%

Rīga

157

18,60%

Kurzeme

143

15.68%

Kurzeme

165

19,55%

Pārskata periodā iznākuma rādītāja
faktiskā izpilde bijusi 18.40% no
projektā plānotā rādītāja un tas bijis
93.95 % apmērā no iepriekš plānotā
2014.gadā (t.i., plānotā izpilde 3 722,
faktiskā – 3 497 bezdarbnieki, tostarp
ilgtermiņa bezdarbnieki).
Pārskata periodā rezultāta rādītāja
faktiskā izpilde bijusi 15.30% no
projektā plānotā rādītāja un tas bijis

Nr. 3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/001
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kopējais plānotais rādītājs
- 5 515)

Dalībnieki, kas ir
bezdarbnieki, un pabeidz
JNI atbalstīto intervenci
(projektā kopējais
plānotais rādītājs - 12
920)

Dalībnieki, kas ir
bezdarbnieki un pēc
aiziešanas saņem darba,
pieaugušo izglītības,
mācekļa vai prakses
vietas piedāvājumu
(projektā kopējais
plānotais rādītājs - 11
266)

Dalībnieki, kas ir
bezdarbnieki un pēc
aiziešanas iesaistījušies
izglītībā/apmācībā,
kvalifikācijas ieguvē, vai
ir nodarbināti, tostarp
pašnodarbināti (projektā
kopējais plānotais rādītājs
- 11 266)

Dalībnieki, kas ir ilgstošie
bezdarbnieki, un pabeidz
JNI atbalstīto intervenci
(projektā kopējais
plānotais rādītājs - 3 420)

Dalībnieki, kas ir ilgstošie
bezdarbnieki un saņem
darba, pieaugušo
izglītības, mācekļa vai
prakses vietas
piedāvājumu pēc
aiziešanas (projektā
kopējais plānotais rādītājs
- 2 052)

Vidzeme

99

10.86%

Vidzeme

105

12,44%

Latgale

218

23.90%

Latgale

297

35,19%

Zemgale

117

12.83%

Zemgale

120

14,22%

Kopā

912

100%

Kopā

844

100%

Rīga

929

36,67%

Rīga

559

25.83%

Kurzeme

397

15,71%

Kurzeme

444

20.52%

Vidzeme

276

10,90%

Vidzeme

247

11.41%

Latgale

605

23,90%

Latgale

672

31.05%

Zemgale

324

12,81%

Zemgale

242

11.18%

Kopā

2531

100%

Kopā

2164

100%

Rīga

811

36.75%

Rīga

191

32.43%

Kurzeme

346

15.68%

Kurzeme

116

19.69%

Vidzeme

241

10.92%

Vidzeme

61

10.36%

Latgale

527

23.88%

Latgale

159

26.99%

Zemgale

282

12.78%

Zemgale

62

10.53%

Kopā

2207

100%

Kopā

589

100%

Rīga

811

36.75%

Rīga

189

32.53%

Kurzeme

346

15.68%

Kurzeme

115

19.79%

Vidzeme

241

10.92%

Vidzeme

59

10.15%

Latgale

527

23.88%

Latgale

157

27.02%

Zemgale

282

12.78%

Zemgale

61

10.50%

Kopā

2207

100%

Kopā

581

100%

Rīga

246

36.72%

Rīga

143

23.99%

Kurzeme

105

15.67%

Kurzeme

101

16.95%

Vidzeme

73

10.90%

Vidzeme

74

12.42%

Latgale

160

23.88%

Latgale

229

38.42%

Zemgale

86

12.84%

Zemgale

49

8.22%

Kopā

670

100%

Kopā

596

100%

Rīga

148

36.82%

Rīga

76

26.39%

Kurzeme

63

15.67%

Kurzeme

46

15.97%

Vidzeme

44

10.95%

Vidzeme

31

10.76%

Latgale

96

23.88%

Latgale

102

35.42%

Zemgale

51

12.69%

Zemgale

33

11.46%

Kopā

402

100%

Kopā

288

100%

Rīga

148

36.82%

Rīga

76

26.76%

92.54 % apmērā no iepriekš plānotā
2014.gadā (t.i., plānotā izpilde 912,
faktiskā – 844 kvalifikāciju ieguvušie
dalībnieki
tūlīt
pēc
dalības
apmācībās).

Pārskata periodā rezultāta rādītāja
faktiskā izpilde bijusi 16.75% no
projektā plānotā rādītāja un tas bijis
85.50 % apmērā no iepriekš plānotā
2014.gadā (t.i., plānotā izpilde 2 531,
faktiskā – 2 164 dalībnieki, kas ir
bezdarbnieki, un pabeidz JNI
atbalstīto intervenci).

Pārskata periodā rezultāta rādītāja
faktiskā izpilde bijusi 5.23% no
projektā plānotā rādītāja un tas bijis
26.69 % apmērā no iepriekš plānotā
2014.gadā (t.i., plānotā izpilde 2 207,
faktiskā – 589 dalībnieki, kas ir
bezdarbnieki un pēc aiziešanas saņem
darba, pieaugušo izglītības, mācekļa
vai prakses vietas piedāvājumu).

Pārskata periodā rezultāta rādītāja
faktiskā izpilde bijusi 5.16% no
projektā plānotā rādītāja un tas bijis
26.33 % apmērā no iepriekš plānotā
2014.gadā (t.i., plānotā izpilde 2 207,
faktiskā – 581 dalībnieki, kas ir
bezdarbnieki un pēc aiziešanas
iesaistījušies
izglītībā/apmācībā,
kvalifikācijas ieguvē, vai nodarbināti,
tostarp pašnodarbināti).

Pārskata periodā rezultāta rādītāja
faktiskā izpilde bijusi 17.43% no
projektā plānotā rādītāja un tas bijis
88.96 % apmērā no iepriekš plānotā
2014.gadā (t.i., plānotā izpilde 670,
faktiskā – 596 dalībnieki, kas ir
ilgstošie bezdarbnieki, un pabeidz JNI
atbalstīto intervenci).

Pārskata periodā rezultāta rādītāja
faktiskā izpilde bijusi 14.04% no
projektā plānotā rādītāja un tas bijis
71.64 % apmērā no iepriekš plānotā
2014.gadā (t.i., plānotā izpilde 402,
faktiskā – 288 dalībnieki, kas ir
ilgstošie bezdarbnieki un saņem
darba, pieaugušo izglītības, mācekļa
vai prakses vietas piedāvājumu pēc
aiziešanas).
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Dalībnieki, kas ir ilgstošie
bezdarbnieki un pēc
aiziešanas iesaistījušies
izglītībā/apmācībā,
kvalifikācijas ieguvē, vai
ir nodarbināti, tostarp
pašnodarbināti (projektā
kopējais plānotais rādītājs
- 2 052)

Nodarbinātībā iesaistītie
dalībnieki sešos mēnešos
pēc aiziešanas (projektā
kopējais plānotais rādītājs
- 3 876)

Pašnodarbinātībā
iesaistītie dalībnieki sešos
mēnešos pēc aiziešanas
(projektā kopējais
plānotais rādītājs - 80)

Dalībnieki, kas piedalās
pieaugušo izglītībā,
apmācības programmās,
kuras pabeidzot tiek
iegūta kvalifikācija,
mācekļa praksē vai
stažēšanās pasākumos
sešos mēnešos pēc
aiziešanas (projektā
kopējais plānotais rādītājs
- 1 673)

Kurzeme

63

15.67%

Kurzeme

46

16.20%

Vidzeme

44

10.95%

Vidzeme

30

10.56%

Latgale

96

23.88%

Latgale

100

35.21%

Zemgale

51

12.69%

Zemgale

32

11.27%

Kopā

402

100%

Kopā

284

100%

Rīga

278

36.68%

Rīga

165

27.73%

Kurzeme

119

15.70%

Kurzeme

123

20.67%

Vidzeme

83

10.95%

Vidzeme

87

14.62%

Latgale

181

23.88%

Latgale

143

24.03%

Zemgale

97

12.80%

Zemgale

77

12.94%

Kopā

758

100%

Kopā

595

100%

Rīga

7

35.00%

Rīga

0

0%

Kurzeme

3

15.00%

Kurzeme

0

0%

Vidzeme

2

10.00%

Vidzeme

0

0%

Latgale

5

25.00%

Latgale

0

0%

Zemgale

3

15.00%

Zemgale

0

0%

Kopā

20

100%

Kopā

0

0%

Rīga

43

13.11%

Rīga

9

13.24%

Kurzeme

79

24.09%

Kurzeme

18

26.47%

Vidzeme

36

10.98%

Vidzeme

5

7.35%

Latgale

49

14.94%

Latgale

29

42.65%

Zemgale

121

36.89%

Zemgale

7

10.29%

Kopā

328

100%

Kopā

68

100%

Pārskata periodā rezultāta rādītāja
faktiskā izpilde bijusi 14.04% no
projektā plānotā rādītāja un tas bijis
71.64 % apmērā no iepriekš plānotā
2014.gadā (t.i., plānotā izpilde 402,
faktiskā – 284 dalībnieki, kas ir
ilgstošie bezdarbnieki un pēc
aizešanas iesaistījušies izglītībā,
apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, vai ir
nodarbināti, tostarp pašnodarbināti).
Pārskata periodā rezultāta rādītāja
faktiskā izpilde bijusi 15.35 % apmērā
no projektā plānotā un tas ir bijis
78.50% no iepriekš plānotā 2014.gadā
(t.i., plānotā izpilde 758, faktiskā –
595
nodarbinātībā
iesaistītie
dalībnieki sešos mēnešos pēc
aiziešanas).

Pārskata periodā rezultāta rādītāja
faktiskā izpilde bijusi 0 % apmērā no
projektā un iepriekš 2014.gadā
plānotā (t.i., plānotā izpilde 20,
faktiskā – 0 pašnodarbinātībā
iesaistītie dalībnieki sešos mēnešos
pēc aiziešanas).

Pārskata periodā rezultāta rādītāja
faktiskā izpilde bijusi 4.06 % apmērā
no projektā un tas ir bijis 20.73% no
iepriekš 2014.gadā plānotā (t.i.,
plānotā izpilde 328, faktiskā – 68
dalībnieki, kas piedalās pieaugušo
izglītībā, apmācības programmās,
kuras
pabeidzot
tiek
iegūta
kvalifikācija, mācekļa praksē vai
stažēšanās pasākumos sešos mēnešos
pēc aiziešanas).

Tabula Nr. 4 VIAA projekta Rādītāju izpilde teritoriālā griezumā
Rādītāja
nosaukums un
plānotais projektā

Izglītībā vai
apmācībā
iesaistītas neaktīvas
personas (projektā
kopējais plānotais
rādītājs - 9 700)

Kvalifikāciju
ieguvušie
dalībnieki tūlīt pēc

Plānotā izpilde 2014.g.
Teritoriālā
griezumā

Faktiskā izpilde 2014.g.

Skaits

%

Rīga

1100

33.85%

Kurzeme

420

Vidzeme

Teritoriālā
griezumā

Komentārs
Skaits

%

Rīga

964

41.89%

12.92%

Kurzeme

280

12.17%

650

20.00%

Vidzeme

377

16.38%

Latgale

700

21.54%

Latgale

505

21.95%

Zemgale

380

11.69%

Zemgale

175

7.61%

Kopā

3 250

100%

Kopā

2 301

100%

Rīga

0

0%

Rīga

0

0%

Kurzeme

0

0%

Kurzeme

0

0%

Pārskata periodā iznākuma rādītāja
faktiskā izpilde bijusi 23.72% no
projektā plānotā rādītāja un tas ir bijis
70.80 % apmērā no iepriekš plānotā
2014.gadā (t.i., plānotā izpilde 3 250,
faktiskā – 2 301 izglītībā vai
apmācībā
iesaistītas
neaktīvas
personas).
Pārskata periodā netika
rezultāta rādītāja izpilde.
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plānota

dalības apmācībās
(projektā kopējais
plānotais rādītājs 6 500)

Vidzeme

0

0%

Vidzeme

0

0%

Latgale

0

0%

Latgale

0

0%

Zemgale

0

0%

Zemgale

0

0%

Kopā

0

0%

Kopā

0

0%

25. Par iznākuma un rezultāta rādītāju izpildes nobīdēm no 2014.gadā plānotā skatīt sadaļā 2. “Jautājumi,
kas ietekmē programmas darbības rezultātus un veiktie pasākumi” par problēmām, kas konstatētas
Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Jauniešu garantijas ievaros
26. 7.2.1.SAM projektu mērķgrupas dati atbilstoši 2013.gada 17.decembra Eiropas Parlamenta un
Padomes regulā Nr.1304/2013 noteiktajam ir apkopoti ziņojuma 3.pielikumā. Kopumā 2014.gadā
SAM ietvaros atbalsts sniegts 6 077 jauniešiem, tai skaitā, 2 303 (jeb 37,9% no visiem atbalstu
saņēmušajiem jauniešiem) vīriešiem un 3 774 (jeb 62,1% no visiem atbalstu saņēmušajiem
jauniešiem) sievietēm.

1.3. Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Jauniešu garantijas finanšu apguves dati
27. Dati kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1011/2014 II pielikuma 1.tabulā ir apkopoti
ziņojuma 1.pielikumā
Tabula Nr. 5 7.2.1. SAM finansējums (euro)
Kopējais
finansējums
NVA 33 977 162
VIAA 29 421 641

JNI finansējums

ESF finansējums

15 515 561
13 495 078

15 692 361
13 537 578

Valsts budžeta
finansējums
1 625 667
2 388 985

Privātais finsējums
1 143 573
-

28. 7.2.1.SAM pasākumiem “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku
nodarbinātības veicināšanai” un “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu
garantijas ietvaros” plānotais finansējums kopā – 63,4 milj. euro tai skaitā JNI finansējums – 29,0
milj. euro , ESF finansējums – 29,2 milj. euro, valsts budžeta līdzfinansējums – 4,0 milj. euro un
privātais līdzfinansējums – 1,1 euro.
29. Papildus 7.2.1.SAM ietvaros ir plānots finansējums pasākumam “Jauniešu garantijas pasākumu
īstenošana pēc 2018. gada” 3,3 milj. euro apmērā, tai skaitā ESF finansējums – 2,8 milj. euro un
valsts budžeta līdzfinansējums – 0,5 milj. euro.
Tabula Nr. 6 2014.gadā apgūtais valsts budžeta finansējums (euro)
NVA projekts
Izmaksu veids
Kopējās
attiecināmās
izmaksas, t.sk.:
JNI
finansējums
ESF
finansējums
Valsts budžeta
līdzfinansējums
Privātais
līdzfinansējums

Plānotā
izpilde
2014.g.,
EUR

VIAA projekts

Izpilde uz
31.12.2014.,
EUR

Izpilde
2014.g. pret
2014.g.
plānoto

Plānotā
izpilde
2014.g.,
EUR

Izpilde uz
31.12.2014.,
EUR

Izpilde
2014.g. pret
2014.g.
plānoto

3 454 290

3 160 474

91.50%

1 669 413

1 621 754

97.10%

1 587 106

1 469 256

92.58%

767 028

745 091

97.10%

1 587 106

1 469 256

92.58%

767 028

745 091

97.10%

151 696

140 690

92.75%

135 356

131 572

97.10%

128 382

81 272

63.31%

-

-

-
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30. NVA projekta gadījumā 2014.gadā piešķirtais valsts budžeta finansējums netika apgūts iepriekš
plānotajā apmērā (valsts budžeta finansējuma apguves izpilde 2014.gadā 91.50% apmērā), jo
atsevišķi atbalsta pasākumi ir uzsākti ar nobīdi no iepriekš plānotā laika grafika (sākotnēji tika
plānots uzsākt visus atbalsta pasākumus indikatīvi 2014.gada 1.ceturksnī), t.i., tikai 2014.gada
nogalē (atbalsta pasākuma “Pirmā darba pieredze jaunietim” īstenošana tika uzsākta 2014.gada
22.septembrī, “Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu
grupām)” – 2014.gada 18.septembrī un “Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības
uzsākšanai” – 2014.gada 26.novembrī) (nobīdes no iepriekš plānotā laika grafika saistītās ar
izmaiņām valsts atbalsta (de minimis) atbalsta piemērošana (proti, “viens vienots uzņēmums”
kritērija izvērtēšanas kārtību), privātā līdzfinansējuma uzskaites kārtības izstrādi, nepieciešamību
grozīt iekšējos normatīvos aktus par albalstāmo darbību īstenošanu, ņemot vērā izmaiņas ārējos
normatīvajos aktos – piemēram, izmaiņas attiecībā uz valsts atbalsta piešķiršanas nosacījumiem
darba devējiem, kas darbojas zivsaimniecības nozarē, kā arī CFLA sniedzis negatīvu atzinumu par
izsludinātajiem iepirkumiem).
31. Savukārt VIAA projekta gadījumā (valsts budžeta finansējuma apguves izpilde 2014.gadā 97.10%
apmērā) - iepriekš plānotā 2014.gadā piešķirtā valsts budžeta finansējuma neapguve ir saistīta ar
līdzekļu atlikumu atlīdzību un preču un pakalpojumu izmaksu (sakarā ar to, ka kavējas iepirkumu
procedūras izglītības iestādēs) un mērķstipendiju izmaksu (saistīts ar to, ka daļai izglītojamo
mērķstipendijas netika izmaksātas, ņemot vērā izglītojamo sekmes un neattaisnotos kavējumus)
plānojumā.
32. SAM 8.3.3. projekta īstenošanai 2014.gadā netika piešķirts finansējums no ES struktūrfondu
līdzekļiem. Projekta īstenošana tika nodrošināta izmantojot Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūras finansējumu. Apgūt projekta finansējumu kavē, tas ka MK noteikumu projekts nav
apstiprināts Ministru kabinetā.

2. JAUTĀJUMI, KAS IETEKMĒ PROGRAMMAS DARBĪBAS
REZULTĀTUS, UN VEIKTIE PASĀKUMI
Problēmas, kas konstatētas Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Jauniešu garantijas
ievaros:
33. Iznākuma un rezultātu rādītāju izpildi ir ietekmējis tas, ka atsevišķi atbalsta pasākumi ir
uzsākti ar nobīdi no iepriekš plānotā laika grafika.
34. NVA projektā tikai 2014.gada nogalē uzsākti šādi atbalsta pasākumi - “Pirmā darba pieredze
jaunietim” (īstenošana tika uzsākta 2014.gada 22.septembrī), “Subsidētā darba vieta jauniešiem
bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)” (2014.gada 18.septembrī) un “Atbalsts
pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” (2014.gada 26.novembrī). Ņemot vērā, ka
rezultāta rādītājus uzskaita pēc dalībnieku aiziešanas (t.i., pēc dalības atbalsta pasākumos), novirzes
no iepriekš plānotā projekta laika grafika ir būtiskāk ietekmējušas tieši rezultāta rādītāju izpildi.
35. VIAA projekta īstenošana netika uzsākta iepriekš plānotajā termiņā, proti, sākotnēji plānotā ziemas
uzņemšana 1-gadīgajās programmās 2014.gada janvārī šajā projektā netika realizēta (jauniešu
uzņemšana uzsākta 2014.gada septembrī). Minētais saistīts ar to, ka, lai minimizētu risku attiecībā uz
izmaksu neattiecināšanu metodikas neatbilstības gadījumā, ar EK bija nepieciešams saskaņot projekta
izstrādāto metodiku par viena izglītojamā izmaksu standarta likmes aprēķinu 1-gadīgu un 1,5-gadīgu
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profesionālās izglītības programmu īstenošanā. Tādējādi, lai nodrošinātu atbalsta pieejamību
jauniešiem, minēto jauniešu iesaiste izglītības programmās tika īstenota cita VIAA projekta ietvaros,
veicot tajā atbilstošus grozījumus (jaunieši atbalstu saņēmuši VIAA projekta “Profesionālās izglītības
programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”,
darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes
ietvaros). Rīcība Lai nodrošinātu 7.2.1.SAM ietvaros plānoto rādītāju sasniegšanu, kā arī
finansējuma apguvi, LM ir aicinājusi VIAA pārskatīt projektā plānotās darbības un iespēju robežās
intensificēt izglītojamo uzņemšanas plānu, kā arī, izstrādājot MK noteikumu projektu par 7.2.1.SAM
īstenošanu, pagarinājusi 7.2.1.SAM projektu īstenošanas termiņu par 2 mēnešiem.
36. Papildus informējam, ka līdz ar MK noteikumu projektu par 7.2.1.SAM īstenošanu tiek paredzēts:
- paplašināt mērķa grupu profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās
izglītības pasākumos, nosakot, ka tajos var piedalīties jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (šobrīd
apmācību pasākumos var piedalīties jaunieši vecumā no 15 no 24 gadiem), tādējādi veicinot arī šo
jauniešu atbilstoši mainīgajām darba tirgus prasībām zināšanu un prasmju ieguvi un to pilnveidi.
Saskaņā ar NVA datiem, arī vecumā no 25 līdz 29 gadiem jauniešiem bieži vien ir iegūta tikai
vispārējā izglītība vai arī zemāks izglītības līmenis (t.i., šādu jauniešu ir 54% gadījumu,
salīdzinājumam – vecumā no 15 līdz 24 gadiem – 60%);
- precizēt atbalstāmās darbības “Darbnīcas jauniešiem” iesaistes kritērijus, proti, atbalstāmajā darbībā
“Darbnīcas jauniešiem” mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem, kuri nav ieguvuši
profesionālo izglītību vai kuri nav bijuši iepriekš nodarbināti, tādējādi jauniešiem, kuri nav ieguvuši
profesionālo izglītību, bet līdz šim ir strādājuši tikai mazkvalificētus darbus, kas nesniedz darba tirgū
pieprasītas zināšanas un prasmes, nav iespēja iesaistīties atbalstāmajā darbībā, lai pieņemtu
pārdomātu lēmumu par turpmāko izglītību un profesionālās darbības jomu. Ņemot vērā minēto, ir
nepieciešams nodrošinātu to, ka minētajā atbalstāmajā darbībā var iesaistīties arī tie jaunieši, kas
iepriekš strādājuši tikai mazkvalificētus darbus, tādējādi veicinot šo jauniešu konkurētspēju darba
tirgū;
- paredzēt atbalsta subsidēto darbavietu izveidei jauniešiem bezdarbniekiem ietvaros jauna speciālista
pakalpojumu apmaksu – atbalsta persona darba personām ar garīga rakstura traucējumiem. Šobrīd
pakalpojumu klāstā nav neviena pakalpojuma, kas nodrošinātu personu ar garīgās attīstības
traucējumiem veiksmīgu integrācijas pāreju darba tirgū, jo šim invaliditātes veidam ir nepieciešama
īpaša pieeja un atbalsts integrējoties citā vidē – tai skaitā darba vietā. Atbilstoši ieteikumiem, kas tika
izteikti no NVO pārstāvjiem, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar personu ar garīga rakstura traucējumiem
integrāciju sabiedrībā, tai skaitā arī darba tirgū, šādām personām veiksmīgai integrācijai darba tirgū
ir nepieciešama atbalsta personas palīdzība. Atbalsta persona darbā personai ar garīga rakstura
traucējumiem palīdz pasākuma noteiktām personu grupām ietvaros integrēties darba vietā (līdzdalība
pārrunās ar darba devēju, atbalsta sniegšana darba vadītāja norādīto darba uzdevumu apguvē un
izpildē, komunikācijas un saskarsmes veidošana ar darba devēju, darba vadītāju un darba kolēģiem,
psiholoģiska un motivējoša atbalsta sniegšana) un ievērot darba kārtības noteikumus un darba
pienākumus u.c. Lai integrācija būtu veiksmīgāka, šādam atbalstam pakāpeniski ir jāsamazinās,
radinot personu ar garīga rakstura traucējumiem patstāvīgi veikt darba pienākumus;
- paredzēt sludinājuma izmaksas plašsaziņas līdzekļos darba devēju piesaistei atbalsta subsidēto
darbavietu izveidei jauniešiem bezdarbniekiem, pasākuma “Pirmā darba pieredze” un pasākuma
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“Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” ietvaros, tādējādi nodrošinot visā
Latvijas teritorijā darba devēju informēšanu par iespēju organizēt pasākumus jauniešiem
bezdarbniekiem (minētais tiek īstenots atbilstoši MK noteikumiem Nr.75 noteiktajam attiecībā uz
pasākumu īstenotāju izvēli – proti, lai izvēlētos pasākumu īstenotājus, NVA publicē savā mājaslapā
internetā un valsts mēroga vai reģionālajos plašsaziņas līdzekļos paziņojumu pretendentiem par
pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanu pasākumu organizēšanai). Darba devēju pieteikšanās tiek
nodrošināta vienu reizi gadā, viena sludinājuma vidējās izmaksas no EUR 80 līdz EUR 120.
37. Ņemot vērā, ka netika saņemts EK saskaņojums par informācijas un publicitātes attiecināmību
no JNI finansējuma, informācijas un publicitātes pasākumi ir nodrošināti, īstenojot tikai obligātās
komunikācijas prasības (izvietojot plāksnes telpās un informāciju finansējuma saņēmēja tīmekļa
vietnē), kā arī nodrošinot bezmaksas informācijas izvietošanu reģionālajos un nacionālajos
plašsaziņas līdzekļos. Tomēr bez mērķtiecīgas paplašinātas informatīvās kampaņas nav iespējams
sniegt plašu informatīvo kampaņu jauniešu piesaistei projektos. Rīcība LM:
- sadarbībā ar Valsts kanceleju ir izstrādājusi infografiku – ceļa karti ar informāciju jauniešiem par
iespēju saņemt atbalstu Jauniešu garantijas ietvaros (gan 7.2.1.SAM, gan 8.3.3.SAM ietvaros);
- Latvija ir iesaistījusies EK pilotprojektā „Jauniešu informētības veicināšana par jauniešu
garantijas pasākumiem četrās ES dalībvalstīs” (pilotprojektu finansē EK). Šī pilotprojekta ietvaros
2015.gada 1.pusgadā tiks īstenota Jauniešu garantijas komunikācijas kampaņa – sabiedriskajās vietās
tiks izvietoti plakāti ar aicinājumu iesiastīties Jauniešu garantijas aktivitātēs, sagatavotes relīzes un
paziņojumi avīzēm un vietējiem medijiem, kā arī tiks rīkoti publicitātes pasākumi jauniešiem un
Jauniešu garantijas īstenošanā iesaistītajiem partneriem;
- MK noteikumu projektā par 7.2.1.SAM īstenošanu informācijas un publicitātes pasākumu
īstenošanai mērķgrupas piesaistei dalībai pasākumos (pasākumus jauniešu informēšanai un piesaistes
dalībai pasākumos, tai skaitā, konferences, seminārus, izstādes, drukātos materiālus, kā arī
informācijas ievietošanu nacionālajos un reģionālajos plašsaziņas līdzekļos) izmaksas ne vairāk kā
50 000 euro apmērā viena projekta ietvaros, ir paredzētas, sedzot tās no ESF finansējuma un valsts
budžeta līdzfinansējuma. Minētie pasākumi sekmēs jauniešu iesaisti pasākumos, tādējādi veicinot arī
jauniešu iesaisti nodarbinātībā un izglītībā;
38. Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodikas7 saskaņošana ir
procesā, kas aizkavē SAM 8.3.3. atbalsta sniegšanu jauniešiem. Rīcība: IZM veikt precizējumus
metodikā atbilstoši izteiktajiem FM komentāriem, IZM vienoties ar EK par telefonkonferenci vai citu
sarunu formātu, lai izrunātu atlikušos jautājumus.
39. Pilna laika studentu iesaistes ierobežojums. Ņemot vērā, ka atbilstoši likumā „Bezdarbnieku un
darba meklētāju likums” noteiktajam Latvijas Republikā pilna laika studenti var reģistrēties NVA kā
bezdarbnieki un darba meklētāji, bet EK vadlīnijas par JNI īstenošanu tika izstrādātas laikā, kad NVA
jau bija uzsākta atbalsta sniegšana jauniešiem – bezdarbniekiem, NVA pasākumā laika posmā līdz
š.g. 25.augustam pasākumā tika iesaistīti 1 341 pilna laika studenti. Rīcība Lai risinātu minēto

„Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika Eiropas Sociālā fonda darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu
prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko
organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros”
7
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problēmu, MK noteikumu projektā par 7.2.1.SAM īstenošanu izmaksas, kas radušās NVA, iesaistot
atbalsta pasākumos pilna laika studentus, 158 tūkst. euro apmērā plānots segt no ESF finansējuma un
valsts budžeta līdzfinansējuma, pārdalot no pieejamajiem finanšu līdzekļiem 7.2.1. SAM pasākuma
“Jauniešu garantijas pasākumu īstenošana pēc 2018.gada” ietvaros. Tā kā MK noteikumi Nr.758
paredz iespēju jauniešiem - bezdarbniekiem, kas pasākuma iesaistes laikā ir kļuvuši pilna laika
studenti, pabeigt iesaisti NVA apmācību pasākumā, nepieciešamības gadījumā LM vērtēs iespēju
pārdalīt 7.2.1.SAM nepieciešamos papildu līdzekļus);
40. Viens no aspektiem, kas jāņem vērā, vērtējot kopējo situāciju valstī un atbalstu saņēmušo personu
skaitu - jauniešu, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, skaita samazinājums. Saskaņā ar
Centrālās statistikas pārvaldes datiem laika posmā no 2010.gada līdz 2014.gadam Jauniešu garantijas
mērķa grupa (NEET grupas jaunieši) samazinājās divas reizes (no 53.4 tūkst. līdz 23.6 tūkst.).
Vienlaicīgi samazinās jauniešu bezdarba līmenis – no 36.2% 2010.gadā līdz 21.4% 2014.gadā.
Demogrāfiskās situācijas ietekmē ir samazinājies arī kopējais jauniešu skaits – par 25% 2014.gadā
salīdzinājumā ar 2010.gadu (gandrīz 300 tūkst.jauniešu 2010.gadā salīdzinājumā ar 226 tūkst.
2014.gadā). Ņemot vērā iepriekš minētās tendences jauniešu demogrāfiskajā un darba tirgus situācijā,
turpmākajos gados varētu ievērojami samazināties Jauniešu garantijas programmas mērķa grupa, kas
var ietekmēt izvirzīto rezultatīvo rādītāju sasniegšanu.
41. Kopumā, lai nodrošinātu iesaistīto institūciju projekta darbību koordināciju un sadarbības
nostiprināšanu, kā arī risinātu projektu ieviešanas laikā konstatētās problēmas:
- ir izveidota Jauniešu garantijas programmas īstenošanas konsultatīvā padome, kas ir koleģiāla
koordinējoša institūcija, kas izveidota, lai nodrošinātu sadarbību sekmīgai 7.2.1.SAM īstenošanai un
pārraudzībai (minētajā padomē ir pieaicināti pārstāvji no EM, FM, IZM, Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūras, Kultūras ministrijas, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas, LM,
Latgales plānošanas reģiona administrācijas, LBAS, LDDK, LJP, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas,
Latvijas Pašvaldību savienības, NVA, Pārresoru koordinācijas centra, Rīgas Domes,
Rīgas plānošanas reģiona administrācijas, Tieslietu ministrijas, VIAA, VARAM,
Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas, Zemgales plānošanas reģiona administrācijas);
- ik ceturksni LM tiek organizētas 7.2.1.SAM pasākumu ieviešanas progresa sanāksmes (ieviešanas
progresa sanāksmēs piedalās pārstāvji no LM, IZM, CFLA un finansējuma saņēmēji – NVA un
VIAA);
- kā arī ir plānots izveidot Jauniešu garantijas programmas komunikācijas pasākumu darba grupu ar
mērķi tās ietvaros rast labākos risinājumus informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanai (darba
grupā ir iekļauti pārstāvji no LM, NVA, VIAA un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras).

3. DARBĪBAS, KAS VEIKTAS, LAI IZPILDĪTU EX ANTE NOSACĪJUMUS
42. Partnerības līgumā ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas periodā 2014.-2020.gadā
(apstiprināts ar EK lēmumu 2014.gada 20.jūnijā) 7.2.1.SAM piemērojamais ex-ante nosacījums –
izstrādāts stratēģisks politikas ietvars, lai veicinātu jauniešu nodarbinātību, tostarp īstenojot

25.01.2011 Ministru Kabineta noteikumi Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo
bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”
8
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garantijas jauniešu shēmu, ir izpildīts, proti, kā jau iepriekš tika pieminēts, MK 2013.gada
17.decembra sēdē tika apstiprināti:
- Plāns Jauniešu garantijas īstenošanai Latvijā 2014.-2018.gadā, kas tika iesniegts EK 2013.gada
20.decembrī (atbilstoši saņemtajam EK atzinumam9 Jauniešu garantijas ieviešanas plāns tika precizēts un
iesniegts atkārtoti 2014.gada 30.aprīlī, uz ko saņemta EK 2014.gada 30.oktobra vēstule Ref.
Ares(2014)3606973);

- informatīvais ziņojums “Par jauniešu garantijas īstenošanu Latvijā 2014.-2018.gadā”. Ziņojums
raksturo Jauniešu garantijas vietu un īstenošanas mehānismu vispārējā politiskajā ietvarā, tā
papildinātību ar izglītības un aktīvās nodarbinātības politikas pasākumiem un prioritātēm, kā arī
sniegt informāciju par plānoto partnerības modeli un plānotajiem pasākumiem jauniešu atbalstam.
(2013.gada
17.decembra
MK
sēdes
protokols
Nr.67,
92.§,
pieejams:
http://polsis.mk.gov.lv/docSearch.do?searchtype=ows&clearnav=true);
- informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās
neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros” 1. un 2.kārtas īstenošanu”
(2013.gada
17.decembra
MK
sēdes
protokols
Nr.67,
93.§,
pieejams:
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4610).

PIELIKUMI
1.pielikums “2014.-2020. gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda (ESF) un
jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas ieviešanas statuss (uz 31.12.2014.), euro”
2.pielikums “Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Eiropas Sociālā fonda kopējie un
specifiskie rezultāta rādītāji attiecībā uz SAM 7.2.1. un SAM 8.3.3.”
3.pielikums “Kopējie iznākuma rādītāji dalībniekiem”
4.pielikums Kopsavilkums

9

Pieejams - http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1094&langId=en
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