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3.1.8. attēls. Aptaujāto 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku veselības problēmas un invaliditāte (%) 108 

3.1.9. attēls. Aptaujāto 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku apdzīvotās vietas tips un reģions (%) 108 

3.1.10. attēls. NVA apgūto kursu tēma un nodarbinātība profesijā, kuru apguva NVA (%) 112 

3.1.11. attēls. Galvenie iemesli, kādēļ piedalījās apmācību pasākumā un nodarbinātība profesijā, kuru apguva 

NVA organizētajos kursos (%) 

113 

3.1.12. attēls. Galvenie iemesli, kādēļ nepabeidza uzsāktās mācības (%) 115 

3.1.13. attēls. Apmācību organizēšanas procesa vērtējums (%) 116 

3.1.14. attēls. Apmācību organizēšanas procesa vērtējums  (%) 117 

3.1.15. attēls. Apmācību organizēšanas procesa vērtējums (%) 118 

3.1.16. attēls. Apmācību organizēšanas procesa vērtējums (%) 119 

3.1.17. attēls. Apmācību organizēšanas procesa vērtējums (%) 120 

3.1.18. attēls. Apmācību organizēšanas procesa vērtējums (%) 121 

3.1.19. attēls. Apmācību organizēšanas procesa vērtējums (%) 122 

3.1.20. attēls. Apmācību organizēšanas procesa vērtējums (%) 123 

3.1.21. attēls. Apmācību organizēšanas procesa vērtējums (%) 123 

3.1.22. attēls. Iegūto zināšanu un prasmju izmantošana (%) 125 

3.1.23. attēls. Iegūto zināšanu un prasmju izmantošana: dažādu aspektu vērtējums (%) 126 

3.1.24.A. attēls. Darbs profesijā, kuru apguva NVA organizētajos kursos, un dzimums (%) 126 

3.1.24.B. attēls. Darbs profesijā, kuru apguva NVA organizētajos kursos, un izglītība (%) 127 

3.1.24.C. attēls. Darbs profesijā, kuru apguva NVA organizētajos kursos, un reģions (%) 128 

3.1.25. attēls. Ieņemamais amats/ profesija: salīdzinot ar laika posmu pirms 12 mēnešiem un 24 mēnešiem (%) 128 

3.1.26. attēls. Ieņemamais amats/ profesija, salīdzinot ar laika posmu pirms 24 mēnešiem: dzimums (%) 129 

3.1.27. attēls. Samaksa/ alga: salīdzinot ar laika posmu pirms 12 mēnešiem un 24 mēnešiem (%) 129 

3.1.28. attēls. Samaksa/ alga, salīdzinot ar laika posmu pirms 24 mēnešiem: dzimums (%) 130 

3.1.29. attēls. Darba pienākumi (uzdevumi): salīdzinot ar laika posmu pirms 12 mēnešiem un 24 mēnešiem (%) 130 

3.1.30. attēls. Darba pienākumi (uzdevumi), salīdzinot ar laika posmu pirms 24 mēnešiem: dzimums (%) 131 

3.1.31. attēls. Darba rezultāti: salīdzinot ar laika posmu pirms 12 mēnešiem un 24 mēnešiem (%) 131 

3.1.32. attēls. Darba rezultāti, salīdzinot ar laika posmu pirms 24 mēnešiem: dzimums (%) 133 

3.1.33. attēls. Viedoklis par NVA organizēto apmācību lietderību un atbilstību darba tirgum (%) 134 

3.1.34. attēls. Nodarbinātības valsts aģentūras sniegtās informācijas saprotamība (%) 135 

3.1.35. attēls. Piedāvāto apmācību programmu/ kursu dažādības vērtējums (%) 135 

3.1.36. attēls. NVA konsultanta atbalsta apmācību programmu/ kursu izvēlē vērtējums (%) 136 

3.1.37. attēls. Nodarbinātības valsts aģentūras sniegtā atbalsta kopumā vērtējums (%) 125 

3.5.1. attēls. 7.3.2. SAM projekta dalībnieku raksturojums: vecums un deklarētās dzīvesvietas statistiskais 

reģions (%) 

191 

3.5.2. attēls. 7.3.2. SAM projekta dalībnieku raksturojums: izglītība un profesijas pamatgrupa (%) 192 

3.5.3. attēls. 7.3.2. SAM projekta dalībnieku raksturojums: darba slodzes intensitāte (%) 193 

3.5.4. attēls. 7.3.2. SAM projekta dalībnieku nodarbinātība 6, 12, 18 un 24 mēnešus pēc dalības projektā 

noslēguma, dalījumā pēc dzimuma (%) 

196 
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3.5.5. attēls. 7.3.2. SAM projekta dalībnieku nodarbinātība 6, 12, 18 un 24 mēnešus pēc dalības projektā 

noslēguma, dalījumā pēc vecuma (%) 

196 

3.5.6. attēls. 7.3.2. SAM projekta dalībnieku nodarbinātība 6, 12, 18 un 24 mēnešus pēc dalības projektā 

noslēguma, dalījumā pēc apdzīvotās vietas tipa (%) 

197 

3.5.7. attēls. 7.3.2. SAM projekta dalībnieku nodarbinātība 6, 12, 18 un 24 mēnešus pēc dalības projektā 

noslēguma, dalījumā pēc izglītības (%) 

197 

3.5.8. attēls. Darba laika pieaugumu piedzīvojošo personu skaits 6, 12, 18 un 24 mēnešus pēc dalības projektā  199 

3.5.9. attēls. Vidējās bruto darba algas pieaugumu piedzīvojošo personu skaits 6, 12, 18 un 24 mēnešus pēc 

dalības projektā  

200 

3.5.10. attēls. 7.3.2. SAM profesiju pamatgrupas izmaiņas 6, 12, 18 un 24 mēnešus pēc dalības projektā 201 

3.5.11. attēls. 7.3.2. SAM projekta dalībnieki labākā nodarbinātības situācijā skaits 6, 12, 18 un 24 mēnešus 

pēc dalības projektā  

202 

3.5.12. attēls. 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku un aptaujas izlases salīdzinājums: dzimums (%) 206 

3.5.13. attēls. Ģimenē galvenokārt runātā valoda (%) 207 

3.5.14. attēls. 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku un aptaujas izlases salīdzinājums: personas ar invaliditāti 

(%) 

207 

3.5.15. attēls. Nodarbinātības statuss (%) 208 

3.5.16. attēls. 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku un aptaujas izlases salīdzinājums: izglītība (%) 208 

3.5.17. attēls. 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku un aptaujas izlases salīdzinājums: dzīvesvietas vietas 

tips (%) 

209 

3.5.18. attēls. 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku un aptaujas izlases salīdzinājums: reģions (%) 209 

3.5.19. attēls. Veselības problēmas, kas raksturīgas 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībniekiem (%) 211 

3.5.20. attēls. Novecošanās problēmas, kas raksturīgas 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībniekiem (%) 212 

3.5.21. attēls. Individuālā plāna ar ieteikumiem atcerēšanās dalībnieku vidū 213 

3.5.22. Individuālā plāna ar ieteikumiem vērtējums dalībnieku vidū 214 

3.5.23. attēls. Individuālā plāna ar ieteikumiem nozīmīguma vērtējums dalībnieku vidū 215 

3.5.24. attēls. Speciālistu konsultāciju un grupu nodarbību vērtējums, iekļaujot visus aptaujas dalībniekus 216 

3.5.25. attēls. Piedalīšanās speciālistu konsultāciju un grupu nodarbībās pēc dzimuma, % 216 

3.5.26. attēls. Speciālistu konsultāciju un grupu nodarbību vērtējums, iekļaujot tikai tos aptaujas dalībniekus, 

kas saņēmuši pakalpojumu 

217 

3.5.27. attēls. Dalība veselības uzlabošanas pasākumos: dzimums un izglītība (%) 218 

3.5.28. attēls. Veselības uzlabošanas pasākumu vērtējums: dzimums (%) 218 

3.5.29. attēls. Apmierinātība ar veselības uzlabošanas pasākumu organizāciju: dzimums un izglītība (%) 219 

3.5.30. attēls. Visu piedāvāto pasākumu izmantošana: dzimums un izglītība (%) 220 

3.5.31. attēls. Iemesli, kādēļ neizmantoja visus piedāvātos pasākumus (%) 220 

3.5.32. attēls. Iegūto zināšanu izmantošana savā darba ikdienā (%) 221 

3.5.33. attēls. Ieņemamais amats/ profesija: dzimums (%) 222 

3.5.34. attēls. Samaksa/ alga: dzimums (%) 222 

3.5.35. attēls. Darba pienākumi/ uzdevumi: dzimums (%) 223 

3.5.36. attēls. Darba rezultāti: dzimums (%) 223 

3.5.37. attēls. Pašsajūta darba dienas garumā: dzimums (%) 224 

3.5.38. attēls. Darbaspējas: dzimums (%) 225 

3.5.39. attēls. Ieņemamais amats/ profesija: salīdzinot ar laika posmu pirms 12 mēnešiem un 24 mēnešiem (%) 226 

3.5.40. attēls. Samaksa/ alga: salīdzinot ar laika posmu pirms 12 mēnešiem un 24 mēnešiem (%) 226 

3.5.41. attēls. Darba pienākumi (uzdevumi): salīdzinot ar laika posmu pirms 12 mēnešiem un 24 mēnešiem (%) 227 

3.5.42. attēls. Darba rezultāti: salīdzinot ar laika posmu pirms 12 mēnešiem un 24 mēnešiem (%) 227 

3.5.43. attēls. Pašsajūta darba dienas garumā: salīdzinot ar laika posmu pirms 12 mēnešiem un 24 mēnešiem 

(%) 

228 

3.5.44. attēls. Darbaspējas: salīdzinot ar laika posmu pirms 12 mēnešiem un 24 mēnešiem (%) 228 

3.5.45. attēls. 7.3.2. SAM sniegtā atbalsta vērtējums (%) 229 

3.5.46. attēls. Iemesli, kāpēc piedalījās atbalsta pasākumos (%) 230 

3.5.47. attēls. Viedoklis par piemērotāko vecumu, kad saņemt šāda veida atbalstu (%) 231 

3.5.48. attēls. Sekošana līdz savai veselībai un iespējām saglabāt darba spējas (%) 232 

3.5.49. attēls. Darba devēju rūpes par darbinieku veselību un darba spēju saglabāšanu (%) 232 
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Kopsavilkums 

 

Izvērtējumā ir sniegta Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ieguldījumu lietderības, 

efektivitātes un ietekmes uz nodarbinātību un darbaspēka mobilitāti analīze. Izvērtējumā vērtēti šādi 

prioritārā virziena “Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte” ieguldījumi: 

• 7.1. ieguldījumu prioritāte: Nodarbinātības pieejamības nodrošināšana darba meklētājiem un 

neaktīvām personām, tostarp ilgstošiem bezdarbniekiem un no darba tirgus attālinātām 

personām, kā arī izmantojot vietējās nodarbinātības iniciatīvas un atbalstu darbaspēka 

mobilitātei. 

• 7.2. ieguldījumu prioritāte: Jauniešu ilgtspējīga integrācija darba tirgū, īpašu uzmanību 

pievēršot nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā neiesaistītiem jauniešiem, tostarp jauniešiem, 

kuriem ir sociālās atstumtības risks, un jauniešiem no sociāli atstumtām kopienām, tostarp ar 

garantijas jauniešiem shēmas īstenošanu.  

• 7.3. ieguldījumu prioritāte: Darba ņēmēju, uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanās pārmaiņām. 

Izvērtējuma mērķa sasniegšanai ir veikta: 1) zinātniski pētnieciskās literatūras analīze par ieguldījumu 

ietekmi uz ilgtspējīgas un kvalitatīvas nodarbinātības veicināšanu un darbaspēka mobilitāti; 2) ES 

fondu un citu finanšu avotu ieguldījumu analīze nodarbinātībā un darbaspēka mobilitātē Latvijā; 3) 

padziļināta gadījumu izpēte: 7.1.1. SAM “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši 

darba tirgus pieprasījumam” un 7.3.2. SAM “Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju 

saglabāšanu un nodarbinātību” gadījumi. ES fondu un citu finanšu avotu ieguldījumu analīze veikta, 

izmantojot pārmaiņu teorijā balstītu izvērtēšanas modeli, saskaņā ar kuru analizētas mērķa grupu 

vajadzības, definētie mērķi, plānotās aktivitātes un tiem pieejamie vai paredzētie resursi, kā arī 

sasniegtie rezultāti, to ietekme uz labuma guvējiem, lietderība un efektivitāte. 

Izvērtējumā izmantoti daudzveidīgi datu avoti un to ieguves metodes. ES un Latvijas dokumenti, 

tiesību akti un atskaites par ieguldījumiem sniedz informāciju par intervences mērķa grupām, to 

vajadzībām, plānotajām un īstenotajām aktivitātēm, plānotajiem un sasniegtajiem iznākuma un 

rezultātu rādītājiem. Izvērtējot sasniegumus un izaicinājumus plānoto mērķu sasniegšanā vērtīgu 

informāciju izvērtējumam sniedza projektu īstenošanā iesaistītie eksperti, sadarbības partneri, 

īstenošanas uzraugi un darba devēji. Labuma guvēju raksturošanai izmantoti KPVIS administratīvie 

dati, savukārt ieguldījumu efektivitātes izvērtējumam izmantoti dati no vairākiem avotiem: KPVIS 

(dalībnieki un ES fondu ieguldījumi), NVA un VID, kā arī nodarbinātības statistika, kuru apkopo CSP. 

Padziļinātās gadījumu izpētes vajadzībām veiktas gan mērķa grupas aptaujas, gan padziļinātās 

intervijas ar 1) 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībniekiem (bezdarbniekiem un darba meklētājiem); 

un 2) 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībniekiem (gados vecākiem (50+) nodarbinātajiem. 

7.1. ieguldījumu prioritātē īstenoto specifisko atbalsta mērķu aktivitātes laika periodā no 2015. gada 

līdz 2021. gada 31. decembrim ir sekmējušas nodarbinātības pieejamības nodrošināšanu darba 

meklētājiem un neaktīvām personām. Ietekmes ziņā nozīmīgākās atbalstītās darbības ir (1) 

profesionālā apmācība, (2) profesionālās tālākizglītības programmu apguve un (3) neformālās 

izglītības programmu apguve, kas ietver sociālo un profesionālo pamatprasmju apguvi, tai skaitā valsts 

valodas prasmes pārbaudes. Kopumā 7.1.1. SAM “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes 

atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” aktivitātes ir sasniegušas 95 242 bezdarbniekus (unikālas 

personas), tajā skaitā 33 045 bezdarbniekus, kas vecāki par 50 gadiem. Būtiski, ka 26 492 7.1.1. SAM 

dalībnieku tūlīt pēc dalības apmācībās ir ieguvuši kvalifikāciju, savukārt pasākuma dalībnieku skaits, 

kas sešus mēnešus pēc pasākuma beigām ir nodarbināti, ir 36 062 personas. Šie rezultāti parāda, ka 

bezdarbnieku kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanas pasākumi sniedz būtisku ieguldījumu 

bezdarba situācijas risināšanā, bet padziļināti to raksturo Izvērtējumā veiktās kontrfaktuālās analīzes 
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rezultāti. Saskaņā ar kontrfaktuālās analīzes rezultātiem dalība profesionālajās apmācībās laika periodā 

no 2016.-2020. gadam ir paaugstinājusi dalībnieka nodarbinātības iespējas lielākā apmērā nekā dalība 

neformālās izglītības programmās. Augstāku pozitīvu ietekmi uz iesaistīšanos nodarbinātībā 6, 12 un 

18 mēnešu periodā ir devušas šādas profesionālās apmācību  tematiskās grupas: loģistikas darbinieks, 

noliktavas pārzinis, projektu vadība un mārketings, klientu apkalpošana, lietvedība, 

mazumtirdzniecības komercdarbinieks, viesmīlības speciālisti, frizieri un SPA speciālisti, aprūpētājs 

un apsardzes darbs; 6 un 12 mēnešu laikā – arī grāmatvedība un nodokļi. Neformālajā izglītībā 

augstāku pozitīvu ietekmi uz iesaistīšanos nodarbinātībā 6 un 12 mēnešu periodā ir devušas šādas 

apmācību programmas: C, D un CE kategorijas autovadītāju, latviešu valodas augstākā līmeņa, angļu 

valodas ar priekšzināšanām augstākajiem līmeņiem un biznesa angļu valodas apguvei (Lower 

Intermediate & Intermediate, Higher Intermediate, Advanced). 

7.2. ieguldījumu prioritātes pasākumi jauniešu ilgtspējīgai integrācijai darba tirgū, īpašu uzmanību 

pievēršot nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā neiesaistītiem jauniešiem, tika un joprojām tiek īstenoti 

kā vairāki viens otru papildinoši pasākumi, un sekmē jauniešu pāreju uz nodarbinātību. Pozitīva 

ietekme uz darbā iekārtojušos vai pašnodarbinātību uzsākušo īpatsvaru 12 mēnešus pēc dalības fiksēta 

gandrīz visās pasākuma aktivitātēs. Vidējā termiņā pozitīva ietekme uz darbā iekārtojušos vai 

pašnodarbinātību uzsākušo īpatsvaru saglabājas to vidū, kas piedalījušies šādās apmācībās: svešvalodu 

apguve, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība, profesionālās tālākizglītības un 

profesionālās pilnveides programmas (kopā) un sākotnējās profesionālās izglītības programmas 

(kopā). Tomēr jānorāda, ka turpmāk plānojot līdzīgas aktivitātes būtu jāizvairās no tik detalizētas 

mērķa grupas definēšanas, kas radīja administratīvo slogu un sarežģījumus aktivitāšu īstenošanā.  

7.3. ieguldījumu prioritātē īstenoto specifisko atbalsta mērķu aktivitātes ir sekmējušas nodarbināto 

drošības un veselības aizsardzības uzlabošanu un darba vides sakārtošanu atbilstoši darba aizsardzības 

un darba tiesību prasībām, un aktivitāšu īstenošana ilgtermiņā veicina kvalitatīvu darbavietu 

veidošanu. Daudzveidīgais īstenoto aktivitāšu klāsts ir sekmējis gan darba aizsardzības jautājumu 

sakārtošanu uzņēmumos, gan dažādu sabiedrības grupu, tajā skaitā darba devēju, informēšanu par 

darba vides sakārtošanas un nodarbināto veselības un darbspējas saglabāšanas jautājumiem, gan 

pētījumos balstītas informācijas iegūšanu par darba aizsardzību Latvijā, kā arī VDI speciālistu 

kapacitātes celšanu apmācībās un pieredzes apmaiņas braucienos. Vienlaikus jānorāda, ka atbalsta 

pasākumu darba devējiem gan 7.3.1. SAM, gan 7.3.2. SAM, kā arī gados vecākajiem nodarbinātajiem, 

analīze parāda, ka darba vides drošība un darbspēju saglabāšana ir ļoti nozīmīgi jautājumi, kuru 

risināšana ir jāturpina, bet izvēlētās pieejas ir salīdzinoši finanšu ietilpīgas, un labumu guvēju vidū 

trūkst izpratnes par sniegtā atbalsta svarīgumu. Tas liek secināt, ka jāturpina gan plašākas sabiedrības, 

gan darba devēju, gan gados vecāku nodarbināto informēšana par darba drošības un darbspējas 

saglabāšanas jautājumiem, bet atbalsta aktivitātes lietderīgāk ir sniegt citā veidā. 

 

Balstoties uz izvērtējuma analīzi, sniegti šādi galvenie ieteikumi nodarbinātības pieejamības un citu 

īstenoto pasākumu uzlabošanai: 

1) Nepieciešams pilnveidot bezdarbnieku profilēšanu NVA filiālēs, kopā ar bezdarbnieku 

izvēloties tādu apmācības veidu, kam ir augstākais potenciāls rezultēties darba atrašanā: 

• Jānovērš situācija, kad profesionālās apmācības tiek piedāvātas bezdarbniekam, kura 

situācijas gadījumā vienlaikus piepildās divi rezultātu jau sākotnēji negatīvi ietekmējoši 

apstākļi: (a) dzīves vietā nav atbilstošu vakanču un (b) bezdarbnieks nepauž gatavību 

reģionālajai mobilitātei pēc dalības profesionālajās apmācībās noslēguma; 

• Jānovērš situācija, kad jaunas profesionālās apmācības tiek piedāvātas bezdarbniekam, 

kura līdzšinējās dalības NVA organizētajās profesionālajās apmācībās nav rezultējušās ar 

iesaistīšanos nodarbinātībā kopumā un/vai darba atrašanu profesionālajās apmācībās 

apgūtajā konkrētajā profesijā. Vērtējumā jāiekļauj ilgāki laika posmi par šobrīd tiesību 
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aktos noteikto divu gadu posmu, kura laikā nav atļauta bezdarbnieka atkārtota iesaistīšana 

profesionālajā apmācībā (piemēram, trīs līdz pieci gadi), šādiem bezdarbniekiem veicot 

padziļinātu riska faktoru izvērtēšanu un izvērtējot nepieciešamību piedāvāt specifiskāku 

atbalsta programmu ar papildu pasākumiem, kas būtu tuvāka personas individuālajām 

vajadzībām; 

• Jānovērš situācija, kad profesionālās apmācības tiek piedāvātas bezdarbniekam, kam nav 

atbilstošu iespēju atrast darbu konkrētajā profesijā noteiktu ierobežojumu dēļ, tajā skaitā, 

piemēram, apmācot profesijā, kurā nepieciešamas noteiktas fiziskas spējas vai prasmes, 

kuru nav vai ir nepieciešams attīstīt pirms iesaistes profesionālajā apmācībā (veselības 

ierobežojumi, valodas prasmju ierobežojumi un tml.); 

• Noslēdzot neformālās izglītības programmas valsts valodu vai datorprasmju apmācībā 

zemākajos prasmju līmeņos (kā pamatprasmju, tā vidēju prasmju līmenī), kas 

nepieciešamas katram Latvijas iedzīvotājam, mudināt bezdarbnieku apgūt attiecīgās 

programmas augstāku sarežģītības pakāpi, lai nodrošinātu tādu prasmju līmeņa 

sasniegšanu, kas rezultātā dod labākas nodarbinātības iespējas. 

2) Nepieciešams stiprināt NVA darbinieku profesionalitāti un kapacitāti, lai: 

• Uzlabotos bezdarbnieku profilēšanas rezultāti un lielāka uzmanība būtu pievērsta apmācību 

potenciālam rezultēties darba atrašanā; 

• Sekmētu NVA darbinieku proaktīvu darbu ar darba devējiem, uzrunājot tos, izzinot viņu 

specifiskās vajadzības pēc noteiktas kvalifikācijas darbaspēka, izvērtējot, kādā veidā šo 

darbaspēku iespējams nodrošināt caur esošajām NVA organizētajām apmācību 

programmām un motivējot pieteikties programmās “Apmācības pie darba devēja” vai citās 

programmās, kuras uzrāda augstu efektivitāti; 

• Paaugstinātu NVA darbinieku izpratni par nepieciešamo atbalstu un uzraudzību 

bezdarbniekiem apmācību laikā, kā arī pēc darbā iekārtošanās; 

• Paaugstinātu NVA darbinieku kapacitāti sadarboties ar citām ieinteresētajām pusēm 

bezdarbnieku, kuriem ir augstāks sociālās atstumtības risks, identificēšanā un atbalsta 

sniegšanā; 

• Paaugstinātu NVA darbinieku prasmes darbam ar īpaši sarežģīti iesaistāmiem un 

nemotivētiem ilgstošajiem bezdarbniekiem, īpaši tas attiecas uz ilgstošajiem 

bezdarbniekiem vīriešiem 50 un vairāk gadu vecumā. 

 

3) Lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības pakalpojumu sniegšanu bezdarbniekiem, nepieciešams 

turpināt darbu pie bezdarbnieku apmācībā iesaistīto izglītības iestāžu uzraudzības un mācību 

procesa kvalitātes kontroles, t.sk. nodrošinot apmācību programmu ekspertīzi, metodoloģisko 

vadību un ieviešanas uzraudzību, ko 7.1.1. SAM īsteno IKVD. Uzraudzību un kontroli būtu 

nepieciešams nodrošināt vismaz līdzšinējā apmērā, paredzot arī papildu finansējumu apmācību 

programmu ekspertīzei (īpaši, datorprasmju programmās), ko varētu veikt uz līguma pamata 

piesaistīti nozares eksperti. 

 

4) Ņemot vērā apmācību pie darba devēja programmas augstos rezultātus nodarbinātības 

veicināšanā, nepieciešams aktīvāk sekmēt darba devēju iesaisti šajā programmā, kā arī noteiktu 

bezdarbnieku grupu iesaisti tajā: 

• Nepieciešams aktīvāk iesaistīt bezdarbniekus 50 un vairāk gadu vecumā apmācību pie 

darba devēja programmā 7.1.1. SAM ietvaros, sevišķi Latgales reģionā, kur pieejamo 

vakanču skaits ir zemāks nekā citur; 

• Ņemot vērā, ka apmācību pie darba devēja no 2022. gada drīkst īstenot arī ārstniecības 

iestādes, ieteicams izvērtēt, vai NVA var izveidot sadarbību ar reģionālajām slimnīcām, 
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kuras saskaras ar vidēji zema un vidējas kvalifikācijas darbaspēka trūkumu ar mērķi tos 

ilgstošos bezdarbniekus, kas apguvuši aprūpētāja vai līdzīgu profesiju, iesaistīt 

nodarbinātībā māsas palīga, pavāru un līdzīgās profesijās. Šāda mērķa sasniegšanā būtiska 

ir arī NVA aktīva loma, uzrunājot un motivējot attiecīgos darba devējus sadarbībai. 

 

5) Lai novērstu projektu vai pasākumu uzsākšanas aizkavēšanos un mazinātu nepieciešamību pēc 

īstenošanas nosacījumu grozīšanas, turpmākajos pasākumos, kuri ietver jaunas aktivitātes un 

pilotprojektus, kad pakalpojums vai aktivitāte ir jāizveido pilnībā no jauna un to nepieciešams 

izdiskutēt ar visiem iesaistītajiem partneriem, kā arī izprast klientu interesi un iespējas to 

izmantot, nepieciešams ņemt vērā šādus ieteikumus: 

• Projekta plānošanas posmā nepieciešams rūpīgāk izvērtēt sagaidāmā darba apjomu gan no 

projekta vadības, gan kontroles viedokļa, īpaši ņemot vērā, dalībnieku uzskaites un 

pārbaudes nepieciešamību, projekta sarežģītību, aktivitāšu daudzumu, kā arī īstenotāja 

pieredzi konkrētu aktivitāšu īstenošanā; 

• Būtiski ir ņemt vērā to, ka jaunu atbalsta pakalpojumu izveide prasa ievērojami vairāk laika 

un darba, tātad resursu, projekta sākuma posmā, kamēr izveidojas un nostabilizējas 

aktivitāšu īstenošanas algoritmi; 

• Vēlams ir arī paredzēt iespēju testēt noteiktus pakalpojumus pirms tiek izsludināti 

iepirkumi, lai labāk sagatavotu atbilstošu iepirkumu specifikāciju par pakalpojumu lielākos 

apjomos. 
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Summary 

 

The evaluation provides an analysis of the efficiency, effectiveness and impact on employment and 

labour mobility of the investments of the European Union Structural Funds and Cohesion Fund for the 

2014-2020 programming period under the Operational Programme "Growth and Employment". The 

evaluation assesses the following investments under the priority axis "Employment and Labour 

Mobility": 

• Investment priority 7.1: Ensuring access to employment for jobseekers and inactive persons, 

including the long-term unemployed and persons at a distance from the labour market, as well 

as through local employment initiatives and support for labour mobility. 

• Investment priority 7.2: Sustainable integration of young people into the labour market, with 

a particular focus on young people not in employment, education or training, including young 

people at risk of social exclusion and young people from marginalised communities, including 

through the implementation of the Youth Guarantee scheme.  

• Investment priority 7.3: Employee, enterprises and entrepreneurs adapting to change. 

 

To achieve the evaluation objective, the following has been carried out: 1) analysis of the scientific 

and research literature on the impact of investments on promoting sustainable and quality employment 

and labour mobility; 2) analysis of investments of EU funds and other financial sources in employment 

and labour mobility in Latvia; 3) in-depth case studies: the cases of SO No 7.1.1 “Up-skilling the 

unemployed in line with labour market demand” and SO No 7.3.2 “Extending the working lives and 

employability of older employees”. The analysis of the investments of the EU Funds and other 

financial sources was carried out using an evaluation model based on the Theory of Change, which 

analyses the needs of the target groups, the defined objectives, the planned activities and the resources 

available or foreseen for them, as well as the results achieved, their impact on the beneficiaries, their 

effectiveness and efficiency. 

The evaluation used a variety of data sources and methods. EU and Latvian documents, legislation and 

investment reports provide information on the target groups of the intervention, their needs, the 

activities planned and implemented, the output and result indicators planned and achieved. Experts 

involved in project implementation, cooperation partners, implementation supervisors and employers 

provided valuable information for the evaluation when assessing achievements and challenges in 

achieving the planned objectives.  

For the characterisation of beneficiaries, administrative data from the Management Information 

System for Cohesion Policy Funds (KPVIS) were used, while for the evaluation of the effectiveness 

of investments, data from several sources were used: the Management Information System for 

Cohesion Policy Funds (participants and EU fund investments), the State Employment Agency of Latvia 

and the State Revenue Service (SRS), as well as employment statistics compiled by the Central 

Statistical Bureau of Republic of Latvia (CSB). For the in-depth case studies, both target group surveys 

and in-depth interviews were carried out with (1) participants in actions supported by SO No 7.1.1 

(unemployed and jobseekers); and (2) participants in actions supported by SO No 7.3.2 (older (50+) 

employees. 

Investment priority 7.1. The activities of the specific support objectives implemented under the 

investment priority 7.1. in the period from 2015 to 31 December 2021 have contributed to ensuring 

access to employment for jobseekers and inactive persons. In terms of impact, the most significant 

supported activities are (1) vocational training, (2) acquisition of continuing vocational training 

programmes and (3) acquisition of non-formal education programmes covering basic social and 
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vocational skills, including national language proficiency tests. In total, the activities under SO No 

7.1.1 "Upgrading qualifications and skills of the unemployed in line with labour market demand" have 

reached 95 242 unemployed (unique persons), including 33 045 unemployed over 50 years of age. 

Significantly, 26 492 participants in SO No 7.1.1 have acquired a qualification immediately after 

participating in the training, while the number of participants employed six months after the end of the 

measure is 36 062. These results show that measures to improve the qualifications and skills of the 

unemployed make a significant contribution to tackling the unemployment situation, but this is further 

illustrated by the results of the counterfactual analysis carried out in the Evaluation.  

According to the results of the counterfactual analysis, participation in vocational training over the 

period 2016-2020 has increased the participant's employability to a greater extent than participation in 

non-formal education programmes. The following thematic groups of vocational training have had a 

higher positive impact on employment participation over the 6-, 12- and 18-month period: logistics 

worker, warehouse manager, project management and marketing, customer service, record keeping, 

retail salesclerk, hospitality professionals, hairdressers and spa professionals, caregiver and security 

work; over the 6- and 12-month period also accounting and taxation.  

In non-formal education, the following training programmes have had a higher positive impact on 

employment over the 6 and 12-month period: C, D and CE for drivers, Higher Intermediate Latvian, 

Higher Intermediate English and Business English (Lower Intermediate & Intermediate, Higher 

Intermediate, Advanced). 

Investment priority 7.2. The measures under investment priority 7.2. for the sustainable integration 

of young people into the labour market, with a particular focus on young people not in employment, 

education or training, have been and continue to be implemented as a series of complementary 

measures and contribute to the transition of young people to employment. A positive impact on the 

share of those entering employment or self-employment 12 months after participation has been 

recorded in almost all activities of the measure. In the medium term, the positive impact on the take-

up rate remains among those who have participated in the following training: foreign language training, 

driver training for vehicles and tractors, continuing vocational training and professional development 

programmes (total) and initial vocational training programmes (total). However, it should be pointed 

out that future planning of similar activities should avoid defining the target group in such detail, which 

created administrative burdens and complications in the implementation of the activities.  

Investment priority 7.3. The activities of the specific support objectives implemented under the 

investment priority 7.3. have contributed to improving the safety and health protection of employees 

and to improving the working environment in line with the requirements of labour protection and 

labour law, and the implementation of the activities contributes to the creation of quality jobs in the 

long term. The wide range of activities implemented has contributed to the improvement of labour 

protection issues in enterprises, to informing different groups of society, including employers, on 

issues related to the improvement of the working environment and the preservation of employees' 

health and fitness for work, to obtaining research-based information on labour protection in Latvia, 

and to improving the capacity of The State Labour Inspectorate (SLI) specialists through training and 

experience exchange visits. However, the analysis of support measures for employers under both SO 

No 7.3.1 and SO No 7.3.2, as well as for older employees, shows that the approaches chosen are 

relatively financially intensive and there is a lack of awareness among beneficiaries of the importance 

of the support provided. At the same time, the safety of the working environment and the preservation 

of working capacity are very important issues that need to be further addressed. This lead to conclude 

that there is a need to continue to inform the public, employers, and employees about work safety and 

preservation of working capacity, but support activities should be provided in another way. 
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Based on the analysis of the evaluation, the following main recommendations are made to improve 

access to employment and other measures implemented: 

1) To improve profiling of the unemployed in the branches of the State Employment Agency of Latvia, 

it is necessary to select the type of training (together with the unemployed) that has the highest potential 

to result in finding a job: 

- Avoid offering training to an unemployed person if two conditions that have a negative impact 

on the result are fulfilled at the same time: (a) there are no suitable vacancies in the place of 

residence and (b) the unemployed person does not express readiness for regional mobility after 

the conclusion of participation in professional training; 

- The situation should be avoided when new professional training is offered to an unemployed 

person whose previous participation in professional training organized by the NVA has not 

resulted in employment in general and/or finding a job in the specific profession learned in 

professional training. The assessment should include longer time periods than the two-year 

period currently stipulated in the legislation, during which re-engagement of the unemployed 

person in vocational training is not allowed (for example, three to five years), by performing 

an in-depth assessment of risk factors for such unemployed people and assessing the need to 

offer a more specific support program with additional measures, which would be closer to the 

individual needs of the person; 

- Avoid the situation where professional training is offered to an unemployed person who does 

not have adequate opportunities to find a job in a particular occupation due to certain 

constraints, including for example training in an occupation requiring certain physical abilities 

or skills that are not available or need to be developed before entering vocational training 

(health limitations, language skills limitations, etc.); 

- At the conclusion of non-formal education programmes in national language or computer skills 

training at the lower skill levels (both basic and intermediate) required by every Latvian, 

encourage the unemployed to follow programmes of a higher level of difficulty in order to 

ensure the attainment of skill levels that lead to better employability. 

 

2) There is a need to strengthen the professionalism and capacity of  State Employment Agency of 

Latvia staff in order to: 

- Improve profiling of the unemployed and focus more on the potential of training to result in 

finding a job; 

- Encourage the State Employment Agency of Latvia staff to work proactively with employers, 

reaching out to them, identifying their specific needs for skilled labour, assessing how this 

labour can be provided through existing training programmes organised by the State 

Employment Agency of Latvia , and motivating them to apply for the “Employer Training” or 

other programmes that are proving to be highly effective; 

- Raise awareness among State Employment Agency of Latvia staff of the support and supervision 

needed for the unemployed during training and after placement; 

- Increase the capacity of State Employment Agency of Latvia staff to cooperate with other 

stakeholders in identifying and supporting unemployed people at higher risk of social 

exclusion; 

- Increase the skills of State Employment Agency of Latvia staff to work with particularly difficult 

to engage and unmotivated long-term unemployed, especially for long-term unemployed men 

aged 50 and over. 

 

3) To ensure quality provision of education services to the unemployed, it is necessary to continue the 

work on monitoring and quality control of educational institutions involved in the training of the 
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unemployed, including the provision of expertise, methodological guidance and implementation 

monitoring of the training programmes implemented by the State Education Quality Service Republic 

of Latvia under SO No 7.1.1. Monitoring and control should be ensured at least at the current level, 

with additional funding for the expertise of training programmes (in particular computer skills 

programmes), which could be carried out by contracted experts in the field. 

 

4) Given the high employment performance of the employer-based training programme, there is a need 

to promote more actively the involvement of employers in this programme, as well as the involvement 

of certain groups of the unemployed: 

- There is a need to more actively involve the unemployed aged 50 and over in the employer 

training programme under SO No 7.1.1, especially in the Latgale region where the number of 

available vacancies is lower than elsewhere; 

- Given that employer training can also be provided by medical institutions from 2022, it is 

recommended to assess whether the State Employment Agency of Latvia can establish 

cooperation with regional hospitals facing shortages of low- and medium-skilled labour, with 

the aim of placing the long-term unemployed who have trained as carers or similar professions 

into employment as nursing assistants, cooks and similar professions. The active role of the 

State Employment Agency of Latvia in reaching out to and motivating relevant employers to 

cooperate is also crucial in achieving this objective. 

 

5) In order to avoid delays in the start-up of projects or activities and to reduce the need to amend the 

conditions of implementation, the following recommendations should be taken into account in future 

actions involving new activities and pilot projects where the service or activity has to be completely 

redesigned and needs to be discussed with all partners involved, as well as to understand the interest 

and capacity of clients to benefit from it: 

- During the project planning phase, a more thorough assessment of the expected workload from 

both a project management and control perspective is needed, taking into account in particular 

the need for participant recording and verification, the complexity of the project, the number 

of activities and the experience of the implementer in implementing specific activities; 

- It is important to take into account that the development of new support services requires 

considerably more time and work, i.e. resources, at the start of the project, while the algorithms 

for implementing the activities are being established and stabilised; 

- It is also desirable to provide for the possibility to test certain services before tendering in order 

to better prepare an appropriate procurement specification for larger volumes of services. 
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Ievads 

Izvērtējuma mērķis ir pierādījumu gūšana par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ieguldījumu 

lietderību, efektivitāti un ietekmi uz nodarbinātību un darbaspēka mobilitāti. Šajā izvērtējumā tiek 

vērtēti šādi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Nodarbinātība un 

darbaspēka mobilitāte” ieguldījumi: 

• 7.1. ieguldījumu prioritāte: Nodarbinātības pieejamības nodrošināšana darba meklētājiem un 

neaktīvām personām, tostarp ilgstošiem bezdarbniekiem un no darba tirgus attālinātām 

personām, kā arī izmantojot vietējās nodarbinātības iniciatīvas un atbalstu darbaspēka 

mobilitātei. 

• 7.2. ieguldījumu prioritāte: Jauniešu ilgtspējīga integrācija darba tirgū, īpašu uzmanību 

pievēršot nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā neiesaistītiem jauniešiem, tostarp jauniešiem, 

kuriem ir sociālās atstumtības risks, un jauniešiem no sociāli atstumtām kopienām, tostarp ar 

garantijas jauniešiem shēmas īstenošanu.  

• 7.3. ieguldījumu prioritāte: Darba ņēmēju, uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanās pārmaiņām. 

 

Izvērtējuma Tehniskajā specifikācijā formulēti šādi darba uzdevumi: 

3.1. Sagatavot zinātniski pētnieciskās literatūras, t.sk. Eiropas Komisijas un citu ES dalībvalstu, 

izvērtējumu (no 4 līdz 5 izvērtējumiem) analīzi par publisko ieguldījumu ietekmi uz ilgtspējīgas un 

kvalitatīvas nodarbinātības veicināšanu un darbaspēka mobilitāti un atbildēt uz šādiem izvērtēšanas 

jautājumiem: 

3.1.1. Kādi atbalsta pasākumi, t.sk. atbalsts darbaspēka mobilitātei, zinātniski pētnieciskās 

literatūras avotos tiek atzīti par vistiešāk nodarbinātību ietekmējošiem? 

3.1.2. Vai un kā investīcijas nodarbinātības veicināšanā sekmē izmaiņas darbaspēka 

piedāvājumā? 

3.1.3. Vai Latvijā pastāv īpaši tirgus apstākļi vai tradīcijas, kas nosaka / pamato publisko 

resursu (finanšu un ne finanšu) ieguldījumus ilgtspējīgas un kvalitatīvas nodarbinātības 

veicināšanā? 

3.2. Analizēt informāciju un datus par ES fondu un citu finanšu avotu ieguldījumiem nodarbinātībā 

un darbaspēka mobilitātē Latvijā un sniegt atbildes uz šādiem izvērtēšanas jautājumiem: 

3.2.1. Vai un cik lielā mērā ES fondu atbalsts ir veicinājis darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” prioritātes un nacionālās politikas plānošanas dokumentos noteikto mērķu 

sasniegšanu attiecībā uz nodarbinātību un darbaspēka mobilitāti Latvijā? 

3.2.2. Kādas ir atbalsta faktiskās gala labuma guvēju grupas; vai un kādā veidā atbalsts ir 

ietekmējis šo grupu situāciju darba tirgū kopā un dalījumā pa dzimumiem, izglītības līmeni, 

vecumu un nodarbinātības veidu? 

3.2.3. Cik lielā mērā atbalsta pasākumi bijuši saskaņoti (t.i., konsekventi un savstarpēji 

papildinoši); vai ārpus darbības programmas projektiem īstenotas līdzīgas investīcijas citos 

projektos ar līdzīgu mērķi sekmēt ilgtspējīgu un kvalitatīvu nodarbinātību un darbaspēka 

mobilitāti; vai šīs investīcijas ir savstarpēji papildinošas ar darbības programmas projektiem; 

kāda būtu situācija nodarbinātībā bez darbības programmas ieguldījumiem nodarbinātības un 

darbaspēka mobilitātē? 
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3.2.4. Kāda ir darbības programmas ieguldījumu īstenošanas efektivitāte nodarbinātības un 

darbaspēka mobilitātes veicināšanā, tai skaitā sociālo partneru iesaistes nodrošināšanā un 

īstenošanas šķēršļu pārvarēšanā? 

3.2.5. Kāda ir darbības programmas projektu ieviešanā izmantoto pieeju priekšrocības un 

trūkumi, kāds ir administratīvais slogs, vai un kā projektu ieviešanu ietekmē izmaiņas 

saistošajos normatīvajos aktos? 

3.3. Veikt darbības programmas 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt bezdarbnieku 

kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” un darbības programmas 7.3.2. 

specifiskā atbalsta mērķa “Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un 

nodarbinātību” ieguldījumu padziļinātu izpēti un atbildēt uz šādiem izvērtēšanas jautājumiem: 

3.3.1. Kāda ir darbības programmas 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt 

bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” atbalstīto 

darbību (konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, 

kvalifikācijas paaugstināšana un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās 

kompetences novērtēšana, neformālās izglītības programmu apguve, apmācība pie darba 

devēja, specifisku pakalpojumu sniegšana mērķa grupu bezdarbniekiem, konkurētspējas 

paaugstināšanas pasākumu izstrāde elastīgu apmācību formā,  atbalsts reģionālajai mobilitātei 

u.c.) saturiskā atbilstība aktuālajam pieprasījumam darba tirgū, vai pakalpojumu sniedzēju 

piedāvājuma kvalitāte atbilst darba tirgus tendencēm un prasībām? 

3.3.2. Kāda ir darbības programmas 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Paildzināt gados 

vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību” ieguldījumu lietderība un 

efektivitāte paildzinot nodarbināto iedzīvotāju vecumā virs 50 gadiem darbaspēju saglabāšanu 

un nodarbinātību?  

Kāda ir sniegtā atbalsta nozīme un nepieciešamība novecošanās pārvaldības jautājumu 

risināšanā uzņēmuma un personas līmenī (t.sk., darba devēju un nodarbināto motivācija drošas 

un veselīgas darba vides nodrošināšanā, preventīvās kultūras veidošanā un uzturēšanā)?  

Kāda ir atbalsta ietekme uz gados vecāko nodarbināto personu situāciju darba tirgū, t.sk. veicot 

aptauju, noteikt un analizēt 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa rādītāja r.7.3.2.a “atbalstu 

saņēmušo gados vecāku nodarbināto personu skaits labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus 

pēc atbalsta saņemšanas” sasniegšanu.   

Izvērtēt un apzināt problēmas, kas traucēja sasniegt plānotos rezultātus, vērtēt piesaistītās 

sociālo partneru ekspertīzes un aktivitāšu devumu projektam.  

Apzināt nepieciešamos uzlabojumus atbalstam Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada 

plānošanas periodā, kas vērsti uz kvalitatīvu darbavietu nodrošināšanu un ikviena nodarbināto 

(vecuma grupā 45 gadi un vairāk) darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību, gan individuālā, 

gan uzņēmuma līmenī. 

Izvērsts darba uzdevumu izpildē izmantoto kvantitatīvo un kvalitatīvo datu ieguves un analīzes metožu 

apraksts, kā arī informācija par izmantotajiem datu avotiem, ir sniegts ziņojuma pirmajā daļā 

“Izvērtējuma metodoloģija”.  

Izvērtējuma ziņojuma kopējā struktūra ir atspoguļota zemāk tabulā (sk. i. tabulu), norādot katrai daļai 

un nodaļai atbilstošos TS noteiktos darba uzdevumus. 
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i. tabula. Izvērtējuma ziņojuma struktūra un Tehniskās specifikācijas darba uzdevumi 

 

N.p. 

k. 
Izvērtējuma daļas un/vai nodaļas nosaukums 

TS 

uzdevuma 

nr. 

1.  Izvērtējuma metodoloģija  

2. Zinātniski pētnieciskās literatūras analīze 3.1. 

3.  Izvērtējuma rezultāti 3.2. – 3.3. 

3.1. 7.1.1. SAM: Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši  

darba tirgus pieprasījumam 

3.2., 3.3. 

3.2. 7.1.2. SAM: Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, 

nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru 

3.2. 

3.3. 7.2.1. SAM: Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu 

jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros 

3.2. 

3.4. 7.3.1. SAM: Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos 3.2. 

3.5. 7.3.2. SAM: Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un 

nodarbinātību 

3.2., 3.3. 

4. Secinājumi  3.1.-3.3. 

5. Ieteikumi 3.1.-3.3. 

 Pielikumi  

 

Izvērtējums veikts laikā no 2021. gada 15. decembra līdz 2022. gada 21. septembrim. Tā sagatavošanā 

piedalījās Dr.sc.soc. Inese Šūpule, Mg.sc.soc. Oksana Žabko, Mg.sc.soc. Pēteris Naļivaiko, Mg.sc.soc. 

Līva Krieķe, Dr.sc.soc. Evija Kļave. 
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1. Izvērtējuma metodoloģija 

 

Izvērtējuma veikšanas metodoloģijas detalizētais apraksts ir strukturēts atbilstoši izvērtējuma 

uzdevumiem (to numerācija ir norādīta atbilstoši TS lietotajai darba uzdevumu numerācijai). Katra 

darba uzdevuma izpildes apraksta ietvaros ir sniegta informācija par uzdevuma izpildē izmantotajiem 

datu avotiem un datu ieguves un analīzes metodēm. 

 

3.1. darba uzdevums 

Izvērtējuma 3.1. darba uzdevums paredz sagatavot zinātniski pētnieciskās literatūras, t.sk. Eiropas 

Komisijas un citu ES dalībvalstu, izvērtējumu (no 4 līdz 5 izvērtējumiem) analīzi par publisko 

ieguldījumu ietekmi uz ilgtspējīgas un kvalitatīvas nodarbinātības veicināšanu un darbaspēka 

mobilitāti. Pētnieciskās literatūras izpētes galvenie izvērtēšanas jautājumi ir šādi: 

• Kādi atbalsta pasākumi, t.sk. atbalsts darbaspēka mobilitātei, zinātniski pētnieciskās literatūras 

avotos tiek atzīti par vistiešāk nodarbinātību ietekmējošiem? 

• Vai un kā investīcijas nodarbinātības veicināšanā sekmē izmaiņas darbaspēka piedāvājumā? 

• Vai Latvijā pastāv īpaši tirgus apstākļi vai tradīcijas, kas nosaka / pamato publisko resursu 

(finanšu un ne finanšu) ieguldījumus ilgtspējīgas un kvalitatīvas nodarbinātības veicināšanā? 

Uzdevuma veikšanai kopumā atlasītie un izmantotie seši izvērtējumi ir tādi, kuru secinājumi ļauj 

atbildēt uz izvērtējuma jautājumiem un kuri vienlaikus ir drošticami, par ko iespējams pārliecināties 

pēc ziņojumā iekļautā pārskata par analīzei izmantotajiem datiem, analīzes gaitu, rezultātiem, korektu 

starpvalstu salīdzinājumu u.tml.  

Analizējamās literatūras izvēlē BISS pēc iespējas ir devis priekšroku (1) tādām publikācijām, kuras 

analizē un konsolidē daudzu valstu pieredzi (būtiski, ka tie pārstāv gan citu ES dalībvalstu pieredzi, 

gan Latvijas pieredzi), (2) pēc aplūkojamo problēmu rakstura un tēmas savstarpēji papildinošiem 

izvērtējumiem vai zinātniskiem rakstiem, un (3) rakstiem, kuri publicēti ietekmes ziņā respektablākos 

ārvalstu zinātniskajos žurnālos.  

Pirmais atlases kritērijs ļauj veidot plašāku pārskatu par aktīvā darba tirgus programmu ietekmes 

likumsakarībām, izvairoties no subjektivitātes, kas rastos, atlasot atsevišķus pētījumus. Vienlaikus 

Latvijas situācijas izpētē ir piedāvāts visaptverošākais aktīvā darba tirgus programmu pārskats (OECD, 

20191), ar kuru ir pietiekami, lai veidotu salīdzinājumu starp citās valstīs atklātajām aktīvā darba tirgus 

programmu darbības likumsakarībām un to izpausmēm Latvijā. Atlasot pētījumus, jāņem vērā, ka bieži 

aktīvo darba tirgus politikas programmu novērtējumi attiecināmi uz laika posmu līdz aptuveni 2015. 

gadam vai agrāk (atsevišķi pētījumi – līdz 2018. vai 2020. gadam), attiecīgi pastāv zināmi 

ierobežojumi sniegt pārskatu par pašām jaunākajām tendencēm un atziņām.  

Otrais atlases kritērijs novērš informācijas dublēšanos un ļauj paraudzīties uz pēc iespējas plašāku 

aktīvo darba tirgus programmu īstenošanas pieredzi attīstītajās pasaules valstīs un Latvijai līdzīgās 

valstīs – Eiropas centrālajā un ziemeļu reģionā.  

 

 

 

 

 
1 OECD (2019). Evaluating Latvia’s Active Labour Market Policies, Connecting People with Jobs. Paris: OECD. 



   

 

21 

 

Padziļinātai analīzei izvēlētie pētījumi, raksti un izvērtējumi, sniedzot īsu ieskatu un izvēles 

pamatojumu: 

Card, D., Kluve, J., & Weber, A. (2018). What Works? A Meta Analysis of Recent Active Labor 

Market Program Evaluations. Journal of the European Economic Association, 16(3), 894-931. 

https://doi.org/10.1093/jeea/jvx0282.  

Publikācija apkopo vairāk nekā 200 uz tās sagatavošanas brīdi jaunāko pētījumu rezultātus par aktīvo 

darba tirgus programmu efektivitāti. Šī ir būtiska zinātniskā raksta priekšrocība, jo tā secinājumi 

balstīti nevis uz vienu, situatīvu pētījumu/ izvērtējumu, bet uz sistemātisku ~ 200 dažādu izvērtējumu 

analīzi. Autori klasificē veiktos izvērtējumus pēc intervences programmas veida un dalībnieku grupas, 

kā rezultātā salīdzina trīs dažādus pēcprogrammas laika periodus. Izmantojot regresijas modeļus, 

autori novērtē programmas efektu (pētījumus, kas modelē nodarbinātības varbūtību) un aplēsto ietekmi 

un tās nozīmīgumu (visiem raksta izlasē iekļautajiem pētījumiem).  

 

OECD (2019). Evaluating Latvia’s Active Labour Market Policies, Connecting People with Jobs. 

Paris: OECD. 

Ziņojums par Latviju ir viens no padziļinātas ietekmes izvērtējumiem, ko OECD (2019) ir sagatavojusi 

sērijā par aktīvās darba tirgus politiku ietekmi uz nodarbinātību. Izvērtējums apskata vairākas 

likumsakarības, kas ir būtiskas šim ietekmes izvērtējumam, proti, kādi faktori (sociāli demogrāfiskie 

parametri) rada vislielākās atšķirības, personām iekļaujoties darba tirgū, iedalījumā pēc saņemtā 

atbalsta veida. Papildus tam, ziņojums aplūko reģionālās mobilitātes un atbalsta bezdarbnieku 

pašnodarbinātībai ietekmi. Šim nolūkam ziņojumā analizēti vairāku datu turētāju administratīvie 

mikrodati. Ziņojums ir būtisks papildinošs informācijas avots, kas, salīdzinot ar iepriekšējo ziņojumu 

par ārvalstu pieredzi, ļauj ievietot Latvijas specifisko situāciju plašākā kontekstā. 

 

Miyamoto, H. & Suphaphiphat, N. (2021). Mitigating Long-term Unemployment in Europe. IZA 

Journal of Labor Policy, 11(1). https://doi.org/10.2478/izajolp-2021-0003. 

Raksts ietver visaktuālāko datu apskatu par aktīvo nodarbinātības pasākumu vietu un lomu bezdarba 

samazināšanā, īpašu uzmanību veltot ilgstošam bezdarbam (personas, kas ir bez darba vismaz vienu 

gadu). Rakstā ir pētīti faktori, kas saistīti ar ilgtermiņa bezdarbu Eiropas valstīs, izmantojot 25 Eiropas 

valstu datus par laika posmu 2000.-2018. gads. Galvenie ilgstošā bezdarba iemesli rakstā tiek saistīti 

ar prasmju neatbilstību, darba tirgus saskaņošanas efektivitāti un darba tirgus politiku kopumā.  

 

Escudero, V. (2018). Are active labour market policies effective in activating and integrating low-

skilled individuals? An international comparison. IZA Journal of Labor Policy 7, Article 4. 

https://doi.org/10.1186/s40173-018-0097-5. 

Rakstā ir aplūkota aktīvās darba tirgus politikas efektivitāte darba tirgus rezultātu uzlabošanā, jo īpaši 

attiecībā uz zemi kvalificētu darbaspēku, izmantojot apvienotu starpvalstu datu bāzi, kurā iekļautas 31 

attīstītās valstis (tostarp, Čehija, Igaunija, Polija, Slovākija, Slovēnija un Ungārija) par laika posmu no 

1985. līdz 2010. gadam. Lai gan aptvertais laika posms, t.i., analizētās politikas, ir vismaz desmit gadus 

vecas, nozīmīgākais šī raksta ieguvums ir analīze, cik lielā mērā aktīvās darba tirgus politikas 

pasākumu efektivitāti ietekmē dažādi pasākumu ieviešanas nosacījumi (administrācija un pārvaldība) 

un raksturlielumi.  

 
2 Raksts pieejams arī kā agrīnāks identiska nosaukuma pētījuma ziņojums (IZA Working Paper): 

https://ftp.iza.org/dp9236.pdf (skatīts 17.01.2022.) 

https://ftp.iza.org/dp9236.pdf
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Molinder, J. (2021). How effective are mobility subsidies in targeting the unemployed? Lessons from 

the Swedish Model, 1965-1975. Economic and Industrial Democracy. 

https://doi.org/10.1177/0143831X211047887. 

Raksts ir vērsts uz retrospektīvu reģionālās mobilitātes programmu ietekmi uz darba tirgu Zviedrijā, 

kas, lai gan īstenots 1960-tajos un 70-tajos gados, taču, atšķirībā no citiem pētījumiem, apskata (1) 

programmu, kura īstenota 10 gadu laikā, (2) kura veicinājusi pietiekami būtisku iedzīvotāju 

pārcelšanos, (3) apskata pagātnē īstenoto politiku no mūsdienu perspektīvas un (4) savieno Zviedrijas 

pieredzi ar jaunākajām ES praksēm, piemēram, neseno Vācijas pieredzi, piedāvājot diskusiju par 

reģionālās mobilitātes politiku efektiem.  

 

Kruppe, T., & Lang, J. (2018). Labour market effects of retraining for the unemployed: the role of 

occupations. Applied Economics, 50(14), 1578-1600. 

https://doi.org/10.1080/00036846.2017.1368992.  

Rakstā analizēta bezdarbnieku – zemas kvalifikācijas darba meklētāju – pārkvalifikācijas programmu 

ietekme Vācijā. Galvenā uzmanība pievērsta tādu apmācību programmu ietekmei, kuru sekmīgas 

pabeigšanas rezultātā tiek iegūts oficiāls profesionālais grāds, kas bieži vien ir nepieciešams, lai 

piekļūtu noteiktām profesijām. Būtisks pienesums rakstā ir novērtējumam par dažādu profesiju, kuras 

apguvuši programmas dalībnieki, atšķirīgo efektu uz nodarbinātības iespējas pieaugumu. Šāds 

rezultāts ir iegūts, neskatoties uz faktu, ka nodarbinātības dienestā bezdarbniekiem ir piedāvāts apgūt 

tādas profesijas, kurām ir augsts darbaspēka pieprasījums.  

 

3.2. darba uzdevums 

3.2. uzdevums paredz analizēt informāciju un datus par ES fondu un citu finanšu avotu ieguldījumiem 

nodarbinātībā un darbaspēka mobilitātē Latvijā, atbildot uz pieciem izvērtēšanas jautājumiem: 

• Vai un cik lielā mērā ES fondu atbalsts ir veicinājis darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” prioritātes un nacionālās politikas plānošanas dokumentos noteikto mērķu 

sasniegšanu attiecībā uz nodarbinātību un darbaspēka mobilitāti Latvijā? 

• Kādas ir atbalsta faktiskās gala labuma guvēju grupas; vai un kādā veidā atbalsts ir 

ietekmējis šo grupu situāciju darba tirgū kopā un dalījumā pa dzimumiem, izglītības līmeni, 

vecumu un nodarbinātības veidu? 

• Cik lielā mērā atbalsta pasākumi bijuši saskaņoti (t.i., konsekventi un savstarpēji 

papildinoši); vai ārpus darbības programmas projektiem īstenotas līdzīgas investīcijas citos 

projektos ar līdzīgu mērķi sekmēt ilgtspējīgu un kvalitatīvu nodarbinātību un darbaspēka 

mobilitāti; vai šīs investīcijas ir savstarpēji papildinošas ar darbības programmas 

projektiem; kāda būtu situācija nodarbinātībā bez darbības programmas ieguldījumiem 

nodarbinātības un darbaspēka mobilitātē? 

• Kāda ir darbības programmas ieguldījumu īstenošanas efektivitāte nodarbinātības un 

darbaspēka mobilitātes veicināšanā, tai skaitā sociālo partneru iesaistes nodrošināšanā un 

īstenošanas šķēršļu pārvarēšanā? 

• Kāda ir darbības programmas projektu ieviešanā izmantoto pieeju priekšrocības un 

trūkumi, kāds ir administratīvais slogs, vai un kā projektu ieviešanu ietekmē izmaiņas 

saistošajos normatīvajos aktos? 
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Izvērtēšanas teorētiskais modelis 

Uzdevuma izpilde veikta, izmantojot pārmaiņu teorijā balstītu izvērtēšanas modeli (1.1. attēls). 

Pārmaiņu teorijas rekonstruēšana ietver to, ka izvērtējumā analizētas, kādas ir vajadzības, kādi ir 

mērķi, kādi ir pieejamie/ paredzētie resursi, kāda rīcība un rezultāti un galu galā – ietekme tika 

sākotnēji sagaidīta, un kāda bijusi darbības programmas īstenošana, tajā skaitā tās rezultāti un ietekme. 

Darbības programmas iekšējā saskaņotība izvērtēta, analizējot atbilstošajos dokumentos, tajā skaitā 

MK noteikumos, aprakstītos mērķus, resursus un plānoto rīcību. Vērtēta mērķu formulējuma atbilstība 

vajadzībām (precizitāte), kā arī plānoto rīcību atbilstība mērķiem (sasniedzamība). Modelis pārmaiņu 

teorijas rekonstruēšanai un novērtēšanai izvērtējumā lielu uzmanību pievērš darbības programmas 

lietderībai (novērtējot, vai izmantotā pieeja ir devusi gaidītos rezultātus), efektivitātei (novērtējot, vai 

plānotie rezultāti ir sasniegti ar viszemākajām izmaksām), ārējai saskaņotībai (sadarbības modeļi ar 

partneriem) un konteksta faktoriem. Pārmaiņu teorijas pieeja piedāvā aplūkot darbības programmas 

plānošanas un īstenošanas procesu kopumā (holistiskā pieeja), nefokusējot uzmanību tikai uz vienu no 

darbības programmas aspektiem. Šī pieeja paredz rekonstruēt gan nozīmīgāko dokumentu loģiku un 

iekšējo saskaņotību, gan arī galveno iesaistīto pušu pārstāvju priekšstatus par darbības programmas 

loģiku un iekšējo saskaņotību (novērtējot saskaņotību starp galvenajiem elementiem: vajadzības, 

mērķi, resursi, rīcība, rezultāti un ietekme). 

Pārmaiņu teorijas rekonstruēšana un tās īstenošanas novērtēšana ir atvērta dažādu metožu 

pielietošanai, kas ļauj elastīgi pielāgoties gan dažādiem definētajiem rezultatīvajiem rādītājiem, gan 

arī elastīgi izmantot izvērtējumam pieejamo metožu klāstu, tajā skaitā iekļaujot kontrfaktuālās 

ietekmes novērtēšanu. 

 

1.1. attēls. Pārmaiņu teorijā balstītais izvērtēšanas modelis 

 

 

Pārmaiņu teorijā balstītais izvērtēšanas modelis paredz šādus analīzes indikatorus: 

1) Precizitāte vajadzību un mērķu identificēšanā; 

2) Precizitāte mērķa grupas identificēšanā; 

3) Definēto mērķu un rīcības virzienu/ darbības saskaņotība; 

4) Mērķu, rīcības un plānoto nepieciešamo resursu saskaņotība; 

5) Plānoto rezultātu un rezultatīvo rādītāju saskaņotība ar paredzēto rīcību un pieejamajiem 

resursiem; 

Pārmaiņu teorija ĪSTENOŠANA

IEKŠĒJĀ SASKAŅOTĪBA

ĀRĒJĀ SASKAŅOTĪBA

PRECIZITĀTE

PIELIETOJAMĪBA

SASNIEDZAMĪBA

LIETDERĪBA

KONTEKSTA FAKTORI



   

 

24 

 

6) Projekta rezultātu un to ietekmes novērtēšana; 

7) Efektivitātes vērtējums; 

8) Sadarbība ar partneriem darbības programmas īstenošanā; 

9) Aktuālie konteksta faktori: Covid-19. 

Izmantojot pārmaiņu teorijā balstīto izvērtēšanas modeli un izstrādātos analīzes indikatorus, ir 

strukturēta izvērtējumā iegūtā informācija (apakšnodaļu virsraksti), un tie bija pamatā ekspertu 

interviju metodoloģijai un vadlīnijām. 

Covid-19 konteksta faktoru izvērtējumā ņemts vērā zinātniskajā literatūrā gūtās atziņas par VUCA jeb 

neskaidrības un sarežģītības vadīšanu, kas raksturoja situāciju Covid-19 pandēmijas pirmajos divos 

gados. Tie ir izaicinājumi, kas izriet no nepārtrauktām un dinamiskām pārmaiņām ārējā vidē, kas 

būtiski ietekmēja arī aplūkoto SAM īstenošanu Latvijā. Akronīms VUCA tiek lietots vadības un 

stratēģiju pētniecībā, analizējot ārējās vides ietekmi uz organizācijām un vadītājiem.3 Latvijā valsts 

pārvaldes nākotnes izaicinājumi, izmantojot VUCA skaidrojumus aplūkoti pētījumā “Pētījums par 

valsts pārvaldes lomu un attīstību nākotnē”4, un šeit sniegtas atziņas, kas aktualizējušās Covid-19 

pandēmijas ietekmē. 

1.2. attēls. Vadītāju darbības vides faktori Covid-19 apstākļos: VUCA (volatility, uncertainty, 

complexity un ambiguity) 

 

Avots: BISS; ODA (2015). Pētījums par valsts pārvaldes lomu un attīstību nākotnē. Pieejams: 

https://www.mk.gov.lv/lv/media/824/download. 

 

Akronīms “VUCA” apzīmē jēdzienus “nepastāvība” (volatility), kas raksturo pārmaiņu dinamiku, 

pārmaiņu mērogu un tempu; “nenoteiktība” (uncertainty) – paredzamības trūkums, tas, ka daļa 

 
3 Johansen, B. (2012). Leaders Make the Future: Ten New Leadership Skills for un Uncertain World. Berrett-Koehler 

Publishers. 
4 BISS; ODA (2015). Pētījums par valsts pārvaldes lomu un attīstību nākotnē. Pieejams: 

https://www.mk.gov.lv/lv/media/824/download. Skatīts: 10.08.2022. 

Nenoteiktība: 
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nākotnes notikumu būs pārsteidzoši; “sarežģītība” (complexity), raksturo daudzveidīgos spēkus un 

faktorus, kas ietekmē organizāciju darbību); un “neskaidrība” (ambiguity), kas attiecas uz grūtībām 

precīzi noteikt cēloņu un seku sakarības, un rada augstu risku kļūdaini interpretēt notikumus5.  

Būtiski uzsvērt, ka VUCA apstākļos, kas pilnā mērā raksturo lēmumu pieņemšanu Covid-19 

pandēmijas pirmajos divos gados (2020. gada marts – 2022. gada jūnijs), vadītājiem jāpārorientējas no 

ilgtermiņa plānošanas uz īstermiņa rīcības plāniem, gatavību pārskatīt prioritātes un reaģēt ātri. 

Vienlaikus vadītājiem šādos apstākļos var būt grūtības pārliecināties par savu viedokļu un plānoto 

rīcības virzienu pareizumu, jo dinamiskās pārmaiņas un sarežģītība ierobežo laiku iespējamās rīcības 

analīzei. Tādēļ izvērtējumā analizēts, kuru projektu vadībai sekmīgāk veicās pielāgoties Covid-19 

radītajiem izaicinājumiem un kādi faktori mazināja elastību projektu adaptācijā situācijai. 

 

Uzdevuma izpildē izmantojamie dati un to avoti 

Definēto uzdevumu veikšanai, ievērojot pārmaiņu teorijas prasības, bija nepieciešami gan kvalitatīvie 

(saturiski izvērsti un paskaidrojoši), gan kvantitatīvie (statistikas, ieguldījumu atdeves u.tml.) dati. 1.3. 

attēlā sniegts vispārējs datu avotu veidu un grupu pārskats, kuru raksturojums sniegts turpmākajā 

izklāstā.  

Pirmais nozīmīgais datu avots ir ES un Latvijas dokumenti, tiesību akti, pārskati un atskaites par 

ieguldījumiem (veido pamatu daļai no kvantitatīvā datu masīva). Šo dokumentu analīze ir pamats, kas 

raksturo intervences mērķa grupas un to vajadzības, to iekļaušanas un izslēgšanas nosacījumus, kā arī 

plānoto intervenci, administratīvā sloga izmaiņas laika gaitā, kā arī sasniedzamos mērķa rādītājus. Tie 

ir būtiski kritēriji, pret kuriem tiek salīdzināti faktiskie labuma guvēji (dalījumā pēc dzimuma, 

izglītības līmeņa, vecuma un nodarbinātības veida). Dokumentu analīze ir bāze, lai noskaidrotu, cik 

lielā mērā atbalsta pasākumi bijuši saskaņoti, t.i., konsekventi un savstarpēji papildinoši.  

1.3. attēls. Ieguldījumu nodarbinātībā un darbaspēka mobilitātē izvērtējuma datu ieguves avoti 

 

 
5 Bennet, N., Lemoine, G.J. (2014). What VUCA Really Means for You. Harvard Business Review. Pieejams: 

https://hbr.org/2014/01/what-vuca-really-means-for-you Skatīts 10.08.2022. 
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Nākamais nozīmīgais datu avots ir kvantitatīvie dati, kas šī izvērtējuma gadījumā tika iegūti no 

daudzveidīgiem avotiem. Datu atlase tika pakārtota veicamajam uzdevumam un izvērtēšanas modeļa 

(pārmaiņu teorijas) piemērošanas loģikai. Kvantitatīvos datus var iedalīt divās lielās grupās: 

(1) Labuma guvējus raksturojošie administratīvie dati, kur galvenais avots ir KPVIS (dati par 

personām vai juridiskajiem labuma guvējiem mikro datu līmenī); 

(2) Ieguldījumu efektivitātes izvērtējumam nepieciešamie dati, kuri tika iegūti no vairākiem 

avotiem un kuri bija pieejami atšķirīgos formātos, kas prasīja daudz laika datu savienošanas 

nodrošināšanai. Galvenie datu avoti ir: KPVIS (dalībnieki un ES fondu ieguldījumi), NVA un 

VID, kā arī nodarbinātības statistika, kuru apkopo CSP. 

Labuma guvējus raksturojošie administratīvie dati, kuru galvenais avots ir KPVIS, ir visprecīzākais 

datu avots, kas ļauj novērtēt intervences grupas (pasākumu dalībnieku) atbilstību sākotnēji 

definētajam mērķim, kas noteikts dokumentos. KPVIS dati ir oficiāli administratīvie dati, anonimizēti 

pieejami par katru pasākuma dalībnieku. Tie ir ar augstu ticamības pakāpi, kas ietver visus galvenos 

mērķa grupu raksturojošos parametrus: dzimumu, vecumu, dzīvesvietas reģionu, piederību noteiktām 

sociālā atstumtības riska grupām (saskaņā ar “Pārskatā par projekta dalībniekiem” ietvertajām 

pazīmēm). KPVIS pieejamā informācija par dalībniekiem tika savienota ar VID datu bāzēs pieejamo 

informāciju par labuma guvēju nodarbinātības situācijas izmaiņām 6, 12 vai 18 mēnešus, un, ja 

iespējams, 24 mēnešus pēc intervences beigām, reģistrējot izmaiņas nodarbinātības veidā, atalgojumā 

vai kvalifikācijā (pēc profesijas koda). Šādi dati vispilnīgāk ļauj raksturot to, vai un kādā veidā atbalsts 

ir ietekmējis šo grupu situāciju darba tirgū kopā un dalījumā pēc sociāli demogrāfiskajiem 

parametriem. 

Tāpat atsevišķu SAM līmenī ieguldījumu efektivitātes izvērtējumam izmantoti dati, kurus apkopo citas 

valsts iestādes, piemēram, NVA un CSP apkopotā nodarbinātības statistika. Kā sekundārais 

kvantitatīvais datu avots minams arī 2019. gada “Noslēguma izvērtējums “Eiropas Sociālā fonda 

atbalsta un īpašā piešķīruma Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas, tostarp garantijas jauniešiem shēmas 

īstenošanai, investīciju lietderība, efektivitāte un ietekme”, kurā sniegts 7.2.1. SAM ieguldījumu 

izvērtējums.  

Visos datu ieguves un analīzes posmos tika ņemts vērā tas, ka, sākot no 2020. gada marta, Latvijā ir 

fiksēta Covid-19 infekcijas izplatība, un ar to saistītie ierobežojumi un regulējums ir ietekmējis darba 

devējus un darba ņēmējus Latvijā.  

Trešais informācijas avots ir kvalitatīvie dati, kas tika iegūti vairākās aktivitātēs: 

(1) Ievada seminārs, kas tika organizēts 2022. gada 12. janvārī un kurā tika identificēta un definēta 

ieguldījumu problemātika saistībā ar ilgtspējīgas un kvalitatīvas nodarbinātības un darbaspēka 

mobilitātes veicināšanu Latvijā; 

(2) Ekspertu intervijas (summāri 3.2. un 3.3. uzdevuma izpildei tika veiktas 35 intervijas ar 42 

ekspertiem, aptverot dažādu līmeņu politikas veidotājus un īstenotājus, sociālos partnerus un 

darba devējus); 

(3) Kvalitatīvie dati, kas iegūti 3.3. uzdevuma izpildes laikā – tiešās mērķa grupas sniegtā 

atgriezeniskā saite (sk. sīkāk 3.3. uzdevuma izpildes raksturojumu). 

Kvalitatīvo datu ieguvei ir vairāki mērķi. Pirmkārt, tie sniedz saturiski paskaidrojošu informāciju par 

ES fondu sniegto atbalstu, kas papildina un ļauj izvērtēt iegūtos kvantitatīvos datus, piemēram, 

raksturojot ieguldījumu atbilstību mērķa grupu patiesajām vajadzībām un to efektivitāti, identificējot 

pakalpojuma sniegšanas stipras un vājās puses. Otrkārt, tie ļauj iegūt politikas veidotāju un citu 

iesaistīto pušu subjektīvo vērtējumu par ieguldījumu efektivitāti un atdevi. Treškārt, tie ļauj novērtēt 

administratīvo slogu projekta īstenošanā, kā arī tiesību aktu izmaiņu ietekmi uz projektu ieviešanu. 

Ceturtkārt, tā kā 7.1.2. SAM un 7.3.1. SAM, kā arī daļēji 7.3.2. SAM ieguldījumu izvērtējumam ir 
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pieejams maz kvantitatīvo datu, tad ekspertu intervijas ir nozīmīgs papildu avots, vērtējot ieguldījumu 

atdevi. Kopumā ekspertu intervijas uzskatāmas par visplašākā iesaistīto un ieinteresēto ekspertu loka 

sniegtu atgriezenisko saiti par ES fondu ieguldījumu efektivitāti nodarbinātības veicināšanā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto datu avotu dažādību, 1.4. attēlā kopsavilkuma veidā parādīti datu avoti 

DP prioritārā virziena “Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte” 7.1., 7.2. un 7.3. ieguldījuma 

prioritāšu specifisko atbalsta mērķu izvērtējumā izmantojamie datu avoti. 

 

1.4. attēls. 7.1., 7.2. un 7.3. ieguldījuma prioritāšu specifisko atbalsta mērķu izvērtējumā 

izmantojamie datu avoti 

  

 

Uzdevuma izpildē izmantotās metodes un to pamatojums 

Šajā apakšnodaļā aplūkota katra no iepriekš minētajām datu kopām, atbilstoši raksturojot to analīzē 

izmantojamās metodes un to pamatojumu. 

Dokumentu analīzes uzdevums ir identificēt ieguldījumu mērķa grupas, mērķa grupas vajadzības, uz 

kurām fokusēta plānotā intervence, plānotās intervences loģiku un sasniedzamos mērķa rādītājus. Tie 

ir būtiski kritēriji, pret kuriem tiek salīdzināti faktiskie labuma guvēji. Tāpat dokumentu analīzes 

mērķis ir iegūt pārskatu par to, kādi citi pasākumi bijuši pieejami ārpus DP projektiem, cik lielā mērā 

tie bijuši saskaņoti un savstarpēji papildinoši. 

Dokumentu analīzes izvēles pamatā ir metodes piemērotība – tā pēc būtības paredz analizēt 

sekundārus, t.i., iepriekš sagatavotus rakstiskus materiālus. Dokumentu analīzes rezultātā ziņojumos 

ietvertās informācijas apjoms tiek samazināts līdz pārskatāmam formātam, atlasot to informāciju, kas 

ir būtiska šī izvērtējuma uzdevuma izpildei. Tādējādi no apjomīga informācijas klāsta tiek iegūti dati 

un informācija, kas tālāk izmantojama, lai veiktu ieguldījumu efektivitātes izvērtējumu. 

Dokumentu analīzes rezultāts ir pārskats (kvantitatīvs un kvalitatīvs) par ieguldījumu mērķa grupām, 

mērķa grupas vajadzībām, uz kurām fokusēta plānotā intervence, plānotās intervences loģika un 

sasniedzamie mērķa rādītāji. Tas ir viens no pamatiem ieguldījumu efektivitātes izvērtējumam. 

•Dokumentu analīze

•Kvantitatīvie dati: KPVIS, NVA, VID, CSP dati

•Kvalitatīvie dati: ekspertu intervijas

•Gadījumu izpēte 3.3.1. uzdevuma izpildes ietvaros

7.1.1. SAM

•Dokumentu analīze

•Kvalitatīvie dati: ekspertu intervijas

•Kvantitatīvie dati: KPVIS, NVA
7.1.2. SAM

•Dokumentu analīze

•Kvantitatīvie dati: KPVIS, NVA, 2019. gada izvērtējuma rezultāti

•Kvalitatīvie dati: ekspertu intervijas
7.2.1. SAM

•Dokumentu analīze

•Kvantitatīvie dati: KPVIS, VDI dati

•Kvalitatīvie dati: ekspertu intervijas
7.3.1. SAM

•Dokumentu analīze

•Kvantitatīvie dati: KPVIS, NVA, VID dati

•Kvalitatīvie dati: ekspertu intervijas

•Gadījumu izpēte 3.3.2. uzdevuma izpildes ietvaros 

7.3.2. SAM
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Kvantitatīvo datu analīze 3.2. uzdevuma sasniegšanai tika veikta divos posmos: (1) aprakstošās 

statistikas sagatavošana par labuma guvējiem, balstoties uz iepriekš minētajiem datu avotiem; un (2) 

ieguldījumu efektivitātes izvērtējums. Lai veiktu abus posmus, iesākumā tika veikta datu masīva 

sagatavošana, kas paredzēja šādus soļus: 

• datu avotu identificēšana, balstoties uz šajā izvērtējumā veikto priekšizpēti un sadarbībā ar 

Pasūtītāju; 

• datu atlase; 

• datu kvalitātes kontrole (tās ietvaros tika novērtēta datu ieguves metodika, datu salīdzināmības 

iespējas; veikta datu ierobežojumu analīze un datu analīzes metožu pielāgošana, ņemot vērā 

identificētos datu ierobežojumus); 

• datu sagatavošana apstrādei (loģiskuma pārbaude, kodēšana u.tml.). 

Aprakstošās statistikas sagatavošanai par labuma guvējiem 7.1.1. SAM un 7.3.2. SAM aprēķinu 

veikšanai iegūtie dati tika izgūti datu masīvā, uz kura pamata tika aprēķināta aprakstošā statistika 

(skaits, īpatsvars) par labuma guvēju skaitu, analizējot šos rādītājus dalījumā pa dzimumiem, izglītības 

līmeni, vecumu, nodarbinātību, teritoriālo iedalījumu u.c. būtiskiem raksturlielumiem, kuri identificēti 

atbilstoši KPVIS fiksētajai informācijai.  

Atkarībā no SAM, kuru ieguldījumu efektivitāte tika izvērtēta, pielietotā kontrfaktuālās ietekmes 

analīzes metode atšķīrās. Ieguldījumu efektivitātes mērījumam 7.1.1. SAM tika nodalītas divas 

analīzes grupas – intervences grupa, kas saņēmuši konkrētus pakalpojumus, un kontroles grupu, kas ir 

līdzīga pēc raksturojuma (sk. turpinājumā), taču attiecīgo pakalpojumu nav saņēmušas. 7.3.2. SAM 

gadījumā ieguldījumu efektivitāte vērtēta, analizējot situācijas izmaiņu dinamiku intervences grupas 

ietvaros. Kopumā tātad ieguldījumu efektivitātes izvērtējums tika veikts, piemērojot divas 

kontrfaktuālās ietekmes analīzes metodes6:  

(1) mērījums, salīdzinot intervences un kontroles grupas rezultātu dinamiku (izmaiņas), t.i., 

salīdzinot, kā mainījusies nodarbinātības situācija to klientu grupā, kuri saņēma noteiktus 

pakalpojumus, pretstatot to līdzīgai/ potenciālai mērķa grupai, kas pakalpojumu nesaņēma – šī 

pieeja ļauj visuzskatāmāk raksturot to efektu, kas radies pakalpojuma saņemšanas rezultātā, 

atbildot uz jautājumu, kāda būtu situācija, ja intervence netiktu veikta (7.1.1. SAM; sekundārie 

dati no 2019. gada ziņojuma par 7.2.1. SAM); 

(2) situācijas izmaiņu dinamika intervences grupas ietvaros (visu SAM gadījumos, kur DP definē 

kvantitatīvi izmērāmus rezultāta vai iznākuma rādītājus), piemēram, pāreja no darba 

meklēšanas uz nodarbinātību, kvalifikācijas vai ienākumu paaugstināšanās. Šī pieeja izmantota 

tajos gadījumos, kad labuma guvēju grupām nav iespējams atlasīt līdzvērtīgu kontroles grupu. 

Šeit tomēr pastāv grūtības precīzi nodalīt to efektu, kas radies intervences rezultātā, no citiem 

efektiem (piemēram, kas radušies citu ārēju apstākļu ietekmes dēļ), tāpēc, veicot analīzi, tiek 

pieņemts, ka ārējo apstākļu ietekme ir bijusi vienmērīga un salīdzinoši stabila pirms intervences 

un tās laikā. Detalizētāki datu analīzei būtiskie pieņēmumi ir sniegti nodaļās, kurās raksturotas 

labuma guvēju situācijas izmaiņas. 

 

Kontrfaktuālās analīzes principi 7.1.1. SAM ieguldījumu izvērtējumam 

Analīze veikta par laika posmu 01.01.2016. līdz 31.12.2020. Kontroles grupas atlasīšanā izmantota 

noslieces rādītāja samērošanas (propensity score matching) pieeja, jo tā palīdz novērtēt politikas 

 
6 Metodes atbilst: EVALSED - The resource for the evaluation of Socio-Economic Development: Sourcebook - Method 

and Techniques. (2013). European Comsission, p. 78. Pieejams: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_sourcebook.pdf (skatīts 08.10.2021.) 
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ietekmi, ņemot vērā neatkarīgos mainīgos (ietekmējošos faktorus), kas nosaka (paaugstina) personas 

iespējas saņemt pakalpojumu. Noslieces rādītāja samērošanas metode mēģina samazināt 

neobjektivitāti, kas novērtējumos var rasties tādu mainīgo dēļ, kas ietekmē gan analīzē iekļautos 

neatkarīgos, gan atkarīgos rādītājus7. Šī pieeja tiek izmantota tikai 7.1.1. SAM rezultātu izvērtējumā, 

jo kontroles grupas atlasei nepieciešams pietiekami liels datu apjoms par mērķa grupu – 

bezdarbniekiem. Kontroles grupas izveidošanai veicamas šādas darbības: 

▪ izslēdzošo rādītāju ģenerālajam kopumam noteikšana, no kuras tiks atlasīta kontroles grupa: 

o dalības laika posms (no 01.01.2016. līdz 31.12.2020., ar iespēju identificēt atsevišķi 

tos, kas piedalījušies līdz 31.12.2019.); 

o persona ir  pieteikusies piedalīties aktīvās nodarbinātības pasākumā, taču gaida 

pakalpojuma saņemšanu (t.sk., gaidot pakalpojumu ir uzsākusi jaunas darba attiecības/ 

noņemta no uzskaites NVA)8. 

▪ mainīgo identificēšana, pēc kuriem salīdzināt intervences un kontroles grupas viendabīgumu 

(līdzību): balstoties uz OECD (2019) izvērtējumu, kurā konstatēts, ka trīs parametri rada 

visbūtiskākās atšķirības dalībā un rezultātos, kā primārie parametri izvēlēti šādi mainīgie  

dzimums, vecums, apdzīvotās vietas urbanizācijas pakāpe (pilsēta vai lauku teritorija)9, kā 

papildu salīdzinošie kritēriji izmantoti personas invaliditātes statuss, piederība 

mazākumtautību vai minoritāšu grupai un piederība ilgstošo bezdarbnieku grupai;  

▪ balstoties uz regresijas analīzi, aprēķināta līdzdalības intervences grupā varbūtība;  

▪ samērots katru intervences grupas dalībnieks ar vienu vai vairākiem kontroles grupas 

dalībniekiem, ar līdzīgu vērtējumu pēc atlasītajiem mainīgajiem, kā rezultātā veidojas 

kontroles grupas dalībnieku grupa. 

Analīzes turpinājumā tika vērtēta intervences ietekme uz tiem rādītājiem, kas norādīti DP kā 

sasniedzamie rādītāji, kā arī citiem efektu uz nodarbinātību raksturojošiem radītājiem: personas 

profesijas kods, atalgojums pēc VID datiem. 

Kontrfaktuālās analīzes veikšanai intervences un kontroles grupas dati tika atlasīti tieši no NVA 

administratīvajiem datiem (BURVIS). Ģenerālo kopu veidoja visi laika posmā no 01.01.2016. līdz 

31.12.2020. NVA reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji, kuri ir piedalījušies jebkādā 7.1.1. SAM 

finansētā aktivitātē (intervences grupas pamatam) vai kuri pieteikušies dalībai šādā aktivitātē, bet 

gaidījuši pakalpojuma saņemšanu, t.sk., šajā laikā noņemti no uzskaites NVA (kontroles grupas 

pamatam). 

No NVA administratīvajiem datiem (BURVIS) par katru personu tika atlasīta šāda informācija:  

• Personas identifikators (personas kods) – datu savienošanai ar VID datiem, pēc kā veikšanas 

identifikators tika aizvietots pret tādu, kas vairs neļauj identificēt personu; 

• Bezdarbnieka statusa reģistrācijas datums NVA (katrs atkārtotas reģistrēšanās fakts ir jauns 

ieraksts); 

• Bezdarba statusa zaudēšanas datums;  

• Vecums uz bezdarba statusa reģistrācijas brīdi; 

 
7 EVALSED - The resource for the evaluation of Socio-Economic Development: Sourcebook - Method and Techniques. 

(2013). European Comsission, p. 91. Pieejams: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_sourcebook.pdf (skatīts 08.10.2021.) 
8 Kontroles grupas definējuma piedāvājums sakrīt ar pieeju, kas izmantota, sagatavojot šo izvērtējumu: OECD (2019). 

Evaluating Latvia’s Active Labour Market Policies, Connecting People with Jobs. Paris: OECD. 
9 Parametru atlasē ir ņemtas vērā ILO rekomendācijas un iepriekšējo izvērtējumu pieredze, ka vairāk par trīs mainīgo 

iekļaušanu intervences un kontroles grupu salīdzināšanai rada pārāk šauras analīzes grupas, kā rezultātā iegūtie efektivitātes 

mērījumi var zaudēt statistisko nozīmīgumu. 
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• Dzimums;  

• Dzīvesvieta (pilsēta, novads, pagasts); 

• Invaliditātes statuss (ja persona tādu atzinusi); 

• Atbalsta nodarbinātības pasākums (nosaukums un tips); 

• Pieteikuma atbalsta pasākumam iesniegšanas datums; 

• Pieteikuma atbalsta pasākumam rezultāts (saņemts/ gaida/ nav saņemts); 

• Atbalsta pasākuma īstenošanas vieta (pilsēta, novads, pagasts); 

• Piedalīšanās sākuma datums; 

• Piedalīšanās beigu datums; 

• Pārtraukšanas datums; 

• Sākotnējās izglītības līmenis; 

• Profesija; 

• Izglītības iegūšanas gads; 

• Izglītības grupa uz bezdarba statusa reģistrācijas brīdi; 

• Iegūtā kvalifikācija pēc dalības atbalsta pasākumā; 

• Tautība; 

• Valsts valodas prasmes; 

• Persona pēc bērna kopšanas atvaļinājuma uz bezdarba statusa reģistrācijas brīdi; 

• Iepriekšējās nodarbošanās veids; 

• Iepriekšējās/ pēdējās nodarbošanās profesija (profesijas kods) pirms reģistrēšanās NVA; 

• Iepriekšējās/ pēdējās nodarbošanās beigu datums pirms reģistrēšanās NVA. 

Pēc tam, kad tika saņemts sākotnējais datu masīvs no NVA (BURVIS), ar Finanšu ministrijas atbalstu 

katrai personai tika pievienota šāda informācija no VID administratīvajiem datiem par personas statusu 

ar šādu laika intervālu pēc NVA datos norādītā piedalīšanās pasākumā beigu datuma: 6, 12, 18 mēneši 

pēc pasākuma beigām: 

• Personas identifikators (personas kods) – tehniski nepieciešams datu savienošanai ar NVA 

datiem; 

• Profesijas (aroda, amata, specialitātes) kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram pirms 

reģistrēšanās NVA; 

• Darba ienākumi atbilstoši darba devēja ziņojumam pirms reģistrēšanās NVA;  

• Mēneša ienākums atbilstoši mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijai, ja attiecināms, pirms 

reģistrēšanās NVA; 

• Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts atbilstoši Ziņojumam par 

pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka, vai ārvalstu darba 

ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka valsts sociālā apdrošināšanas obligātajām iemaksām, 

pirms reģistrēšanās NVA; 

• Nostrādāto stundu skaits mēnesī atbilstoši darba devēja ziņojumam, ja attiecināms, pirms 

reģistrēšanās NVA; 

• Darba attiecību veids atbilstoši darba devēja ziņojumam, ja attiecināms, pirms reģistrēšanās 

NVA; 

• Darba attiecību vai pašnodarbinātības uzsākšanas datums pēc noņemšanas no uzskaites NVA; 

• Darba attiecību vai pašnodarbinātības pārtraukšanas datums pēc noņemšanas no uzskaites 

NVA; 

• Darba ienākumi atbilstoši darba devēja ziņojumam pēc noņemšanas no uzskaites NVA;  

• Mēneša ienākums atbilstoši mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijai, ja attiecināms pēc 

noņemšanas no uzskaites NVA; 
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• Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts atbilstoši Ziņojumam par 

pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka, vai ārvalstu darba 

ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka valsts sociālā apdrošināšanas obligātajām iemaksām, 

pēc noņemšanas no uzskaites NVA; 

• Nostrādāto stundu skaits mēnesī atbilstoši darba devēja ziņojumam, ja attiecināms, pēc 

noņemšanas no uzskaites NVA; 

• Darba attiecību veids atbilstoši darba devēja ziņojumam, ja attiecināms, pēc noņemšanas no 

uzskaites NVA; 

• Profesijas (aroda, amata, specialitātes) kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram, pēc 

noņemšanas no uzskaites NVA. 

Saņemto NVA (BURVIS) un VID datu raksturs, kvalitātes pārbaudes rezultāti un veiktās darbības 

sīkāk raksturotas, veidojot pārskatu par kontrfaktuālās analīzes rezultātiem. Datu apstrādē izmantota 

MS Excel, Access un SPSS programmas. 

Izvērtējumā veiktā izmaksu – ieguvumu analīze arī paredzēja (1) noteikt vienas vienības izmaksas 

katrai atbalsta pasākumu aktivitātei vai katrai dalībnieku grupai gadījumos, kur, pēc būtības, 

sasniedzamajiem rādītājiem ir kvantitatīvs raksturs un ir jēgpilni veikt vienas vienības izmaksu 

aprēķinu (7.1.1. SAM un 7.3.2. SAM); (2) novērtēt, kuriem 7.1.1. SAM atbalsta pasākumiem ir 

vislabākais rezultāts (augstākā ietekme) par viszemāko cenu (izmaksu efektivitāte). Ieguldījumu 

efektivitātes rādītājs ir kontrfaktuālās ietekmes analīzē aprēķinātā ietekmes rādītāja un vidējo izmaksu 

konkrētā grupā attiecība (dalījums/ koeficients). Interpretējot iegūto koeficientu, kas rāda augstāku ES 

fondu ieguldījumu efektivitāti, ir jāņem vērā arī mērķa grupas vajadzības un ekspertu interviju 

rezultāti, proti, arī ES fondu ieguldījumiem ar zemāku efektivitāti var būt jēga, ja tie palīdzējuši 

sasniegt kādus nozīmīgus nodarbinātības politikas mērķus.  

Ekspertu intervijas tika veiktas ar mērķi aptvert gan politikas veidotāju grupu, gan tiešos ieguldījumu 

prioritāšu projekta uzraudzītājus (t.sk., pakalpojuma sniedzējus), gan sociālos partnerus, pakalpojuma 

saņēmējus (darba devējus), gan ekspertus darba tirgus aktuālā un prognozējamā pieprasījuma jomā. 

Kopumā summāri 3.2. un 3.3. uzdevuma izpildei tika veiktas 35 intervijas ar 42 ekspertiem dažādu 

ekspertu intervijas. Ekspertu intervijas tika veiktas ar šādu institūciju un organizāciju pārstāvjiem: 

Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departaments un Darba attiecību un darba aizsardzības 

politikas departaments, Nodarbinātības valsts aģentūra, Valsts Darba inspekcija, Valsts izglītības 

attīstības aģentūra, Izglītības kvalitātes valsts dienests, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, 

sociālie partneri (Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Darba devēju konfederācija) un 7.3.1. 

un 7.3.2. iesaistītie darba devēji (Eksperta interviju dalībnieku sarakstu skat. 1. Pielikumā). 

Ekspertu intervijas tika veiktas, izmantojot katram ekspertam individualizētus jautājumus atbilstoši 

viņa darbības laukam, atbildībai un kompetencei. Izvērtējumā tika izstrādātas un ar Pasūtītāju 

saskaņotas kopīgas ekspertu intervijās apspriežamo tēmu vadlīnijas, kas pirms katras intervijas tika 

operacionalizētas – formulētas konkrētos vairākos jautājumos – gatavojoties uz katru interviju. Pirms 

intervijas pētnieks, kurš veica attiecīgo interviju, veica sagatavošanās darbu, iepazīstoties ar eksperta 

pārstāvētās institūcijas funkcijām un lomu, projektu gadījumos – ar tā mērķiem, mērķa grupām, 

sasniedzamajiem rezultātiem. Pēc katras intervijas tika sagatavots intervijas audio ieraksta transkripts, 

lai pēc tam veiktu kvalitatīvo datu analīzi, t.sk. salīdzinošo analīzi ar citiem izvērtējumā iegūtajiem 

datiem.  

Ņemot vērā daudzveidīgos datu avotus, kas izmantoti 3.2. uzdevuma izpildē, tie ziņojumā apkopoti 

integrētā veidā dalījumā pa izvērtējuma tēmām. 
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3.3. darba uzdevums 

3.3. uzdevums paredz 7.1.1. SAM un 7.3.2. SAM ieguldījumu padziļinātu izpēti. Šī uzdevuma izpildei 

katra SAM ieguldījumu analīze tika veikta kā gadījuma izpēte, nosakot datu avotus un analīzes 

metodes atbilstoši katra apakšuzdevuma specifikai. Tā rezultātā darba uzdevuma metodoloģijas 

apraksts ir sadalīts divās daļās. 

3.3.1. apakšuzdevums: 7.1.1. SAM ieguldījumu padziļināta gadījuma izpēte 

3.3.1. apakšuzdevums paredz (1) analizēt 7.1.1. SAM “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un 

prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” atbalstīto darbību saturiskā atbilstību aktuālajam 

pieprasījumam darba tirgū un (2) pakalpojumu sniedzēju piedāvājuma kvalitātes atbilstību darba tirgus 

tendencēm un prasībām. 

7.1.1. SAM atbalstītās darbības ietver plašu intervenču metožu klāstu: karjeras konsultācijas, 

konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas 

paaugstināšana un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana, 

neformālās izglītības programmu apguve, apmācība pie darba devēja, specifisku pakalpojumu 

sniegšana mērķa grupu bezdarbniekiem, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu izstrāde elastīgu 

apmācību formā, atbalsts reģionālajai mobilitātei u.c.  

Uzdevuma izpildē izmantojamie dati un to avoti 

Uzdevuma izpilde organizēta kā gadījuma izpēte, kurā izmantotas dažādas savstarpēji papildinošas 

kvantitatīvās un kvalitatīvās datu vākšanas metodes (sk. pārskatu 1.5. attēlā). Pirmā datu avotu grupa 

ir dokumenti un pētījumi. Tāpat kā 3.2. uzdevuma izpildē, pirmā dokumentu grupa ir politikas 

plānošanas dokumenti, tiesību akti u.tml., kas raksturo intervences mērķa grupas un to vajadzības, kā 

arī plānoto intervenci un sasniedzamos mērķa rādītājus. Šīs datu grupas piemēri minēti jau iepriekš, 

raksturojot 3.2. uzdevuma izpildi.  

1.5. attēls. 7.1.1. SAM gadījuma izpētes datu ieguves avoti 
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Nākamā būtiskā datu grupa ir kvantitatīvie dati – dažādi administratīvie un statistikas dati: KPVIS, 

NVA, VID dati, kā arī CSP dati par nodarbinātajiem. Šo datu uzskaitījums un apraksts sniegts 3.2. 

uzdevuma aprakstā, identificējot 7.1.1. SAM specifiskos informācijas avotus.  

Trešā būtiskā datu grupa ir kvantitatīvie dati – 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (bezdarbnieku 

un darba meklētāju) aptauja. 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptaujas mērķis bija iegūt 

atgriezenisko saiti par mērķa grupas skatījumu, cik lielā mērā viņu apmeklētie pasākumi atbilst 

aktuālajam pieprasījumam darba tirgū un kāda bija pakalpojumu sniedzēju piedāvājumu kvalitātes 

atbilstība darba tirgus prasībām. 

Ceturtā datu grupa ir kvalitatīvie dati – 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (bezdarbnieku un 

darba meklētāju) padziļinātās intervijas. Šo datu mērķis ir iegūt paskaidrojošo informāciju par to, 

kāpēc mērķa grupas dalībnieki izjutuši, ka saņemtie pakalpojumi atbilst vai neatbilst viņu vajadzībām 

un darba tirgus prasībām. 

Piektā datu grupa ir kvalitatīvie dati – ekspertu (t.sk., darba devēju un izglītotāju) intervijas. To mērķis 

ir iegūt subjektīvu vērtējumu par dažādu ES fondu un citu finanšu instrumentu ieguldījumu atbilstību 

mērķa grupu patiesajām vajadzībām un to efektivitāti, identificējot pakalpojuma sniegšanas stipras un 

vājās puses. Ekspertu intervijas uzskatāmas par visplašākā iesaistīto un ieinteresēto ekspertu loka 

sniegtu atgriezenisko saiti par ES fondu ieguldījumu efektivitāti nodarbinātības veicināšanā. 

 

Uzdevuma izpildē izmantojamās metodes un to pamatojums 

Šīs apakšnodaļas turpinājumā secīgi aplūkotas katra no iepriekš minētajām datu kopām, atbilstoši 

raksturojot to analīzē izmantojamās metodes (t.sk., pamatojumu), ja tās nav raksturotas jau iepriekš, 

aplūkojot 3.2. uzdevumu. Jāatzīmē, ka dokumentu analīze un kvantitatīvo administratīvo un statistisko 

datu analīze tiks veikta, lai gūtu atbildes gan uz 3.2., gan uz 3.3.1. uzdevumu, tāpēc atšķirības šo datu 

raksturā un analīzes metodēs nav gaidāmas. 

Dokumentu analīzes uzdevums ir identificēt ieguldījumu mērķa grupas, mērķa grupas vajadzības, uz 

kurām fokusēta plānotā intervence, plānotās intervences loģiku un sasniedzamos mērķa rādītājus. 

Dokumentu analīzes izvēles pamatā ir metodes piemērotība – tā pēc būtības paredz analizēt 

sekundārus, t.i., iepriekš sagatavotus rakstiskus materiālus. Dokumentu analīzes rezultātā ziņojumos 

ietvertās informācijas apjoms tiek samazināts līdz pārskatāmam formātam, atlasot to informāciju, kas 

ir būtiska šī izvērtējuma uzdevuma izpildei. Tādējādi no apjomīga informācijas klāsta tiek iegūti dati 

un informācija, kas tālāk izmantojama, lai veiktu ieguldījumu efektivitātes izvērtējumu. Dokumentu 

analīzes rezultāts būs pārskats (kvantitatīvs un kvalitatīvs) par identificēto ieguldījumu mērķa grupu, 

mērķa grupas vajadzībām, uz kurām fokusēta plānotā intervence, plānotās intervences loģiku un 

sasniedzamajiem mērķa rādītājiem. Tas ir viens no pamatiem ieguldījumu efektivitātes izvērtējumam. 

Kvantitatīvo datu analīze 3.3.1 uzdevuma sasniegšanai tiks veikta 3.2. uzdevuma veikšanas ietvaros, 

metožu raksturojumu un pamatojumu izvērsti skatīt iepriekš, kas attiecas uz 7.1.1. SAM izvērtējumu. 

Kopumā datu analīze tika veikta divos posmos: (1) aprakstošās statistikas sagatavošana par labuma 

guvējiem, balstoties uz KPVIS, VID, NVA; un (2) ieguldījumu efektivitātes izvērtējums. 

7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (bezdarbnieku un darba meklētāju) aptauja tika 

organizēta laika periodā no 2022. gada 31. maija līdz 30. jūnijam. Aptaujas veikšanai tika izmantota 

kombinēta aptaujas metode, pielietojot gan interneta (tiešsaistes) aptaujas metodi, gan telefona 

intervijas. Kopumā aptaujā plānotais minimālais aptaujas dalībnieku skaits bija 500 pasākuma 

dalībnieku. Aptaujas rezultātā tika sasniegti 726 projekta dalībnieki. No tiem 604 respondenti (83%) 

tika aptaujāti tiešsaistē, izsūtot projekta dalībniekiem saiti uz aptaujas anketu e-pastā, bet 122 

respondenti (17%) tika aptaujāti pa telefonu. Par aptaujas datu bāzi tika izvēlēti tie 7.1.1. SAM 

atbalstīto darbību dalībnieki, kas laika periodā no 2015. gada marta līdz 2021. gada 31. decembrim 
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piedalījušies profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā, jo citos 

atbalsta pasākumos iesaistītie dalībnieki lielā mērā pārklājas ar šo mērķa grupu. Tiešsaiste aptaujas 

saite tika izsūtīta visiem šīs mērķa grupas pārstāvjiem, kam bija pieejams e-pasts. Vienlaikus daļa e-

pastu izrādījās nefunkcionējoši, īpaši tas attiecas uz domēnu ‘.ru’ e-pasta adresēm. Papildu 

telefonintervijas tika veiktas, lai mazinātu zemo krievvalodīgo un vīriešu pārstāvniecību, un šeit izejas 

datu bāze bija kontaktinformācija, kur ir sniegts telefons, bet nav funkcionējoša e-pasta. Iegūto datu 

analīze tika veikta ar IBM SPSS Statistics 22 programmu.  

 

Padziļinātās intervijas ar 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībniekiem (15) tika veiktas laika 

periodā no 2022.gada 3. jūnija līdz 29. jūnijam. Padziļināto  interviju mērķis bija iegūt paskaidrojošu 

un izvērstāku informāciju par to, kāpēc mērķa grupas dalībnieki izjutuši, ka saņemtie pakalpojumi 

atbilst vai neatbilst viņu vajadzībām un darba tirgus prasībām. Padziļinātajās intervijas arī tika 

precizēta informācija par to, vai 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieki izvēlas profesionālās 

apmācības kursus profesijā, kurā reāli plāno strādāt, kā arī tas, kā tiek vērtētas izredzes atrast darbu 

profesijā, kuru apgūst 7.1.1. SAM projekta ietvaros. Kritēriji, kas tika ņemti vērā, atlasot potenciālos 

padziļināto interviju dalībniekus, balstoties uz pieejamo administratīvo informāciju, bija (1) profesijas, 

kurās konkrētajā dzīves vietā nav vakances; (2) profesijas, kas saistītas ar smagu fizisku slodzi, 

personām pēc 55 gadu vecuma. Padziļināto interviju dalībnieku detalizēts apraksts ir sniegts 2. 

Pielikumā. Saņemot intervijas dalībnieku piekrišanu, tika veikti interviju audioieraksti. Katrai 

intervijai tika sagatavots tās atšifrējums rakstiskā formā (transkripts), kas tika izmantots turpmākajai 

datu analīzei.  

 

Ekspertu interviju apraksts sniegts 3.2. uzdevuma metodoloģijas aprakstā.  

Ņemot vērā daudzveidīgos datu avotus, kas izmantoti 3.3.1. uzdevuma izpildē, gadījuma izpētes 

rezultāti tiks atspoguļoti ziņojumā dalījumā pa izvērtējuma tēmām/ jautājumiem integrētā veidā. 

 

3.3.2. apakšuzdevums: 7.3.2. SAM ieguldījumu padziļināta gadījuma izpēte 

3.3.2. apakšuzdevums paredzēja veikt daudzveidīgu datu vākšanu un analīzi, lai iegūtu atbildes uz 

šādiem jautājumiem par 7.3.2. SAM “Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un 

nodarbinātību” ieguldījumiem:  

• Kāda ir ieguldījumu lietderība un efektivitāte paildzinot nodarbināto iedzīvotāju vecumā virs 

50 gadiem darbaspēju saglabāšanu un nodarbinātību?  

• Kāda ir sniegtā atbalsta nozīme un nepieciešamība novecošanās pārvaldības jautājumu 

risināšanā uzņēmuma un personas līmenī (t.sk. darba devēju un nodarbināto motivācija drošas 

un veselīgas darba vides nodrošināšanā, preventīvās kultūras veidošanā un uzturēšanā)?  

• Kāda ir atbalsta ietekme uz gados vecāko nodarbināto personu situāciju darba tirgū, t.sk. veicot 

aptauju, noteikt un analizēt 7.3.2. SAM mērķa rādītāja r.7.3.2.a “atbalstu saņēmušo gados 

vecāku nodarbināto personu skaits labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc atbalsta 

saņemšanas” sasniegšanu?  

• Izvērtēt un apzināt problēmas, kas traucēja sasniegt plānotos rezultātus, vērtēt piesaistītās 

sociālo partneru ekspertīzes un aktivitāšu devumu projektam.  

• Apzināt nepieciešamos uzlabojumus atbalstam Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada 

plānošanas periodā, kas vērsti uz kvalitatīvu darbavietu nodrošināšanu un ikviena nodarbināto 

(vecuma grupā 45 gadi un vairāk) darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību, gan individuālā, 

gan uzņēmuma līmenī. 
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Uzdevuma izpildē izmantojamie dati, to avoti un datu ieguvei nepieciešamais laiks 

Uzdevuma izpilde organizēta kā gadījuma izpēte, kurā izmantotas dažādas savstarpēji papildinošas 

kvantitatīvās un kvalitatīvās datu vākšanas metodes (sk. 1.6. attēlu). 

 

1.6. attēls. 7.3.2. SAM gadījuma izpētes datu ieguves avoti 

 

 

 

 

Pirmā datu avotu grupa ir dokumenti un pētījumi. Tāpat kā 3.2. un 3.3.1. uzdevuma izpildē, pirmā 

dokumentu grupa ir politikas plānošanas dokumenti, tiesību akti u.tml., kas nosaka tālākā 

izvērtējuma mērķi un robežas, jo tie raksturoto intervences mērķa grupas un to vajadzības, kā arī 

plānoto intervenci un sasniedzamos mērķa rādītājus. Šīs datu grupas piemēri minēti jau iepriekš, 

raksturojot 3.2. un 3.3.1. uzdevuma izpildi.  

Nākamā būtiskā datu grupa ir kvantitatīvie dati – dažādi administratīvie un statistikas dati: KPVIS 

un VID dati. Šo datu uzskaitījums un apraksts sniegts 3.2. uzdevuma aprakstā, identificējot 7.3.2. SAM 

specifiskos informācijas avotus. Attiecībā uz 7.3.2. SAM, šie dati tika izmantoti, lai gūtu atbildi uz 

jautājumu, kāda ir ieguldījumu lietderība un efektivitāte paildzinot nodarbināto iedzīvotāju vecumā 

virs 50 gadiem darbaspēju saglabāšanu un nodarbinātību, t.sk., 7.3.2. SAM rādītāja r.7.3.2.a “atbalstu 

saņēmušo gados vecāku nodarbināto personu skaits labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc 

atbalsta saņemšanas” sasniegšanu. Ņemot vērā to, ka administratīvie un statistikas dati nebija 

pietiekami, lai pilnībā raksturotu 7.3.2. SAM ieguldījumu lietderību un efektivitāti, būtiski papildinoši 

dati ir tiešās mērķa grupas aptaujā, padziļinātajās intervijās un ekspertu intervijās iegūtā informācija. 

Trešā būtiskā datu grupa ir kvantitatīvie dati – 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (gados 

vecāko (50+) nodarbināto personu) aptauja, kuras mērķis bija iegūt informāciju uz vairākiem 

būtiskiem 3.3.2. uzdevumā formulētajiem jautājumiem. To starpā: (1) sniegtā atbalsta nozīme un 

nepieciešamība novecošanās pārvaldības jautājumu risināšanā personas līmenī (t.sk. nodarbināto 

Dokumentu 
analīze

KPVIS & VID 
administratīvie 

vai citi 
statistikas dati

Labuma guvēju 
aptauja

Labuma guvēju 
padziļinātās 

intervijas

Ekspertu 
intervijas 

(t.sk, DD)
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motivācija drošas un veselīgas darba vides nodrošināšanā, preventīvās kultūras veidošanā un 

uzturēšanā); (2) atbalsta ietekme uz gados vecāko nodarbināto personu situāciju darba tirgū; (3) 

uzlabojumi, kas nepieciešami atbalstam Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas 

periodā, kas vērsti uz kvalitatīvu darbavietu nodrošināšanu un ikviena nodarbināto (vecuma grupā 45 

gadi un vairāk) darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību. 

Ceturtā datu grupa ir kvalitatīvie dati – 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (gados vecāko 

(50+) nodarbināto personu) padziļinātās intervijas. Šo datu mērķis bija iegūt paskaidrojošo un 

izvērstāku informāciju tiem viedokļiem, ko nodarbinātie būs snieguši kvantitatīvās aptaujas laikā. 

Tādēļ padziļināto interviju veikšana tika sadalīta divās daļās: pirms aptaujas un pēc aptaujas. 

Padziļinātās intervijas pirms aptaujas palīdzēja izstrādāt aptaujas anketu, jo iepriekš bija nepietiekama 

informācija par projektā iesaistīto mērķa grupu pieredzi, savukārt intervijas pēc aptaujas ļāva precizēt 

aptaujā iegūto informāciju un izvērst tos jautājumus, kuri, pēc aptaujas datiem, prasīja vairāk 

paskaidrojumu.  

Piektā datu grupa ir kvalitatīvie dati – ekspertu (t.sk., darba devēju, kuru nodarbinātie 

piedalījušies 7.3.2. SAM aktivitātēs) intervijas. To mērķis bija iegūt subjektīvu vērtējumu par virkni 

uzdoto jautājumu, un proti: (1) par sniegtā atbalsta nozīmi un nepieciešamību novecošanās pārvaldības 

jautājumu risināšanā uzņēmuma un personas līmenī; (2) atbalsta ietekmi uz gados vecāko nodarbināto 

personu situāciju darba tirgū; (3) izvērtējumu un problēmu identificēšanu, kas traucēja sasniegt 

plānotos rezultātus, vērtējot piesaistītās sociālo partneru ekspertīzes un aktivitāšu devumu projektam; 

(4) nepieciešamo uzlabojumu apzināšanu atbalstam Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada 

plānošanas periodā, kas vērsti uz kvalitatīvu darbavietu nodrošināšanu un ikviena nodarbināto 

(vecuma grupā 45 gadi un vairāk) darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību. 

 

Uzdevuma izpildē izmantojamās metodes un to pamatojums 

Šajā apakšnodaļā secīgi aplūkota katra no iepriekš minētajām datu kopām, atbilstoši raksturojot  

izmantojamās metodes, ja tās nav raksturotas jau iepriekš, aplūkojot 3.2. un 3.3.1. uzdevumu. Jāatzīmē, 

ka dokumentu analīze un kvantitatīvo administratīvo un statistisko datu analīze tiks veikta, lai gūtu 

atbildes gan uz 3.2., gan uz 3.3.2. uzdevumu, tāpēc būtiskas atšķirības šo datu raksturā un analīzes 

metodēs nav gaidāmas. 

Dokumentu analīzes uzdevums ir identificēt ieguldījumu mērķa grupas, mērķa grupas vajadzības, uz 

kurām fokusēta plānotā intervence, plānotās intervences loģiku un sasniedzamos mērķa rādītājus.  

Kvantitatīvo datu analīze 3.3.2. uzdevuma sasniegšanai tiks veikta 3.2. uzdevuma īstenošanas 

ietvaros, metožu raksturojumu un pamatojumu izvērsti skatīt iepriekš, kas attiecas uz 7.3.2. SAM 

izvērtējumu. Kopumā analīze tiks veikta divos posmos: (1) aprakstošās statistikas sagatavošana par 

labuma guvējiem, balstoties uz KPVIS un VID datiem; un (2) ieguldījumu efektivitātes izvērtējums. 

Aprakstošās statistikas sagatavošana notiks pēc identiskiem principiem, kuri raksturoti 3.2. uzdevuma 

gadījumā. Kontrfaktuālās ietekmes analīzē izmantota pieeja, kas parāda situācijas izmaiņu dinamiku 

intervences grupas ietvaros, balstoties ne tikai uz administratīvajiem un statistikas datiem, bet arī 

pasākuma dalībnieku aptauju.  

7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (gados vecāko (50+) nodarbināto personu) aptauja tika 

organizēta laika periodā no 2022. gada 6. aprīļa līdz 6. maijam. Aptaujas veikšanai tika izmantota 

kombinēta aptaujas metode, pielietojot gan interneta (tiešsaistes) aptaujas metodi, gan telefona 

intervijas. Kopumā aptaujā plānotais minimālais aptaujas dalībnieku skaits bija 170 pasākuma 

dalībnieki no kopumā 470. Aptaujas rezultātā tika sasniegti 175 projekta dalībnieki. No tiem 63 

respondenti (36%) tika aptaujāti tiešsaistē, izsūtot projekta dalībniekiem saiti uz aptaujas anketu e-

pastā, bet 112 respondenti (64%) tika aptaujāti pa telefonu. Iegūto datu analīze tika veikta ar IBM 

SPSS Statistics 22 programmu. 
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Padziļinātās intervijas ar 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībniekiem (50+ nodarbinātajiem) tika 

veiktas divos posmos. No plānotajām 15 intervijām 9 intervijas tika veiktas pirms aptaujas anketas 

izstrādes, lai labāk saprastu 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku iespējamās atbildes uz aptaujas 

jautājumiem un precīzāk noformulētu aptaujas anketas jautājumus un atbilžu variantus. Šīs intervijas 

tika veiktas laika periodā no 2022.gada 22.februāra līdz 10. martam. Otrajā posmā tika veiktas 6 

intervijas, kuru uzdevums bija labāk izprast 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku vīriešu 

motivāciju vai tās trūkumu piedalīties projekta aktivitātēs un rūpēties par savu darbspēju saglabāšanu. 

Šīs intervijas tika veiktas laika periodā no 2022.gada 13.maija līdz 20. maijam. Padziļināto interviju 

dalībnieku detalizēts apraksts ir sniegts 3. Pielikumā.  

Ekspertu interviju apraksts sniegts 3.2. uzdevuma metodoloģijas aprakstā.  

Ņemot vērā daudzveidīgos datu avotus, kas izmantoti 3.3.2. uzdevuma izpildē, gadījuma izpētes 

rezultāti atspoguļoti ziņojumā dalījumā pa izvērtējuma tēmām/ jautājumiem integrētā veidā. 
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2. Zinātniski pētnieciskās literatūras analīze 

Nodarbinātību veicinošie atbalsta pasākumi 

Šīs nodaļas mērķis ir sniegt zinātniskās literatūras avotu pārskatu, lai atbildētu uz diviem šī Izvērtējuma 

jautājumiem. Tie ir: pirmkārt, noteikt, kādi atbalsta pasākumi, t.sk., atbalsts darbaspēka mobilitātei, 

tiek atzīti par vistiešāk nodarbinātību ietekmējošiem? Otrkārt, vai un kā investīcijas nodarbinātības 

veicināšanā sekmē izmaiņas darbaspēka piedāvājumā? Šo uzdevumu veikšanai pētījuma 

metodoloģijas saskaņošanas gaitā apstiprināto zinātniskās literatūras avotu analīze veikta integrētā 

veidā, sakārtojot pēc aplūkojamo jautājumu tēmām. 

Salīdzinot tādus aktīvās darba tirgus politikas pasākumus kā apmācības, nodarbinātību veicinošos 

pasākumus, subsidēto nodarbinātību un rehabilitāciju, tiešu darba vietu radīšanu un atbalstu 

uzņēmējdarbības uzsākšanai, virkne pētījumu, kurās analizēta Eiropas valstu, t.sk., Latvijas pieredze, 

rāda, ka visaugstākā efektivitāte, kas veicina personu iekļaušanos darba tirgū, ir apmācību 

pasākumiem, kuri vērsti uz personas prasmju un iemaņu (cilvēkkapitāla) paaugstināšanu. Papildus tam 

noteiktās bezdarbnieku grupās (sociālās atstumtības riska grupas un iedzīvotāji ar zemām prasmēm, 

kuriem ir ierobežotas iespējas darba tirgū) augsti efektīvas ir arī uzņēmējdarbības uzsākšanas atbalsta 

programmas, kā arī subsidētās nodarbinātības programmas (Escudero, 201810; Miyamoto & 

Suphaphiphat, 202111). 

Saskaņā ar Hiroaki Mijamoto un Nudžina Sufafifata (Hiroaki Miyamoto & Nujin Suphaphiphat, 

202112) veiktās analīzes rezultātiem, Latvija (līdztekus Austrijai, Vācijai, Francijai, Horvātijai, 

Portugālei un Somijai) ir to valstu starpā, kas prioritāri novirza savu aktīvās darba tirgus politikas 

budžetu investīcijās bezdarbnieku apmācībai. Tā ir pozitīvi vērtējama tendence, ņemot vērā, ka tieši 

šādiem pasākumiem ir visaugstākā ilgtermiņa ietekme kopumā un ilgstošo bezdarbnieku grupā.  

Vienlaikus pastāv virkne nosacījumu, lai šie apmācību pasākumi spētu paaugstināt personas prasmes 

un iemaņas. Izvērtējuma autori, balstoties uz veikto zinātniskās literatūras analīzi, ir izveidojuši 

ietekmējošo faktoru apkopojumu, kuru demonstrē 2.1. attēlā, turpinājumā izklāstot galvenos 

argumentus.  

Pirmkārt, apmācību pasākumiem ir jānovērš prasmju neatbilstība darba tirgum – t.i., piedāvātajiem 

pasākumiem jāļauj apgūt tādas prasmes un kvalifikāciju, kuras vajadzīgas darba devējiem. Saskaņā ar 

starptautiskajiem novērtējumiem ilgtermiņā Latvijas darba tirgus situācija ir uzlabojusies, pateicoties 

aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošanai. Salīdzinot ar laiku pirms ekonomiskās recesijas 

2009. gadā, t.i., laika posmu 2005. – 2008. gads, 2015. – 2018. gadā darbaspēka prasmju neatbilstības 

īpatsvars attiecībā pret darba tirgus pieprasījumu Latvijā ir samazinājies (Miyamoto & Suphaphiphat, 

2021)13. Citiem vārdiem, darbaspēka piedāvājuma atbilstība šajā laika posmā ir uzlabojusies. 

 

  

 
10 Escudero, V. (2018). Are active labour market policies effective in activating and integrating low-skilled individuals? 

An international comparison. IZA Journal of Labor Policy 7, Article 4. https://doi.org/10.1186/s40173-018-0097-5. 
11 Miyamoto, H. & Suphaphiphat, N. (2021). Mitigating Long-term Unemployment in Europe. IZA Journal of Labor 

Policy, 11(1). https://doi.org/10.2478/izajolp-2021-0003. 
12 Turpat. 
13 Turpat. 

https://doi.org/10.2478/izajolp-2021-0003
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2.1. attēls. Nodarbinātību veicinošo pasākumu mijiedarbība 

 
Avots: Izvērtējuma autori, balstoties uz zinātniskas literatūras un pētījumu analīzi. 

 

Atbilstoši mērķim novērst bezdarbnieka prasmju neatbilstību, H. Mijamoto un N. Sufafifats 

(Miyamoto & Suphaphiphat, 202114) vērš uzmanību, ka visaugstākā efektivitāte ir tādai intervencei, 

t.i., darbam ar bezdarbnieka gadījumu, kur bezdarbniekam tiek mērķtiecīgi veidota viņam 

individualizēta dažādu aktīvās darba tirgus politikas pasākumu kombinēšana, kurā iekļautas 

konsultācijas, apmācības un, iespējams, finanšu atbalsts. Šeit svarīgi, lai individuālā intervences 

programma izrietētu no bezdarbnieka profilēšanas rezultātiem, kurā tiek ņemts vērā ne tikai personas 

sociāli ekonomiskais raksturojums (izglītība, darba pieredze, motivācija u.tml.) un prasmju 

izvērtējums, bet arī reģionālās darba tirgus īpatnības – vai šīs personai raksturīgās prasmes ir 

pieprasītas un kuru prasmju paaugstināšana ir nepieciešama konkrētajam reģionam, kur bezdarbnieks 

meklē darbu. Būtisks ir arī piedāvāto apmācību programmu ilgums, proti, vai tas ir pietiekams noteiktu 

praktisko iemaņu attīstīšanai un nostiprināšanai.  

 

 
14 Miyamoto, H. & Suphaphiphat, N. (2021). Mitigating Long-term Unemployment in Europe. IZA Journal of Labor 

Policy, 11(1). https://doi.org/10.2478/izajolp-2021-0003. 
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Kopumā valstīm, kurās raksturīgs augsts ilgstošā bezdarba īpatsvars, H. Mijamoto un N. Sufafifats 

(Miyamoto & Suphaphiphat, 202115) iesaka šādu kombinēto pasākumu kopumu izmantot pēc iespējas 

plašākā mērogā. Gadījumā, ja darba tirgū tiek iekļauti ilgstošie bezdarbnieki, autori norāda, ka ir 

svarīgi nodrošināt arī viņu atbalstu pēc darbā iekārtošanās, piemēram, piedāvājot bērnu vai citu 

aprūpējamo personu pieskatīšanas atbalstu, un mentoru pakalpojumus, kas palīdz novērst riskus un 

grūtības, kas rodas, uzsākot darbu. H. Mijamoto un N. Sufafifats (Miyamoto & Suphaphiphat, 202116) 

min Vāciju un Bulgāriju kā tādu valstu piemērus, kurās tiek nodrošināta šāda uzraudzība un atbalsts 

pēc darbā iekārtošanās. 

Vienlaikus kā Veronika Eskudero (Verónica Escudero, 201817), tā H. Mijamoto un N. Sufafifats 

(Miyamoto & Suphaphiphat, 202118) atzīst, ka intervenču efektivitāte ir atkarīga arī no citiem blakus 

faktoriem, no kuriem būtiskākais ir publisko nodarbinātības pakalpojumu sniedzēju (Latvijā tos 

nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra) kapacitāte, atbalsta pasākumu ieviešanas nosacījumi, to 

administrācija, pārvaldība un nepārtrauktība. Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu efektivitāti 

paaugstina tas, ja pieejamais finansējuma apjoms to organizēšanai tiek pielāgots/ saskan ar 

ekonomiskās attīstības cikliem un atbilst darba tirgus dinamikai (Escudero, 201819). Šeit V. Eskudero 

(2018)20 veiktā analīze parāda, ka ir īpaši būtiski piešķirt adekvātu finansējumu bezdarbnieku atbalsta 

programmām ekonomiskās lejupslīdes laikā, kad kopumā iespējas un finanšu līdzekļi dažādām 

programmām ir ierobežoti. Intervenču efektivitātes paaugstināšanai tiek ieteikta arī 

starpinstitucionālās sadarbības veicināšana starp nodarbinātības pakalpojumu sniedzējiem, 

pašvaldībām, sociālajiem dienestiem un darba devējiem.  

Papildus iepriekš minētajam, pētnieku grupa (Card, Kluve, & Weber, 201821), apkopojot vairāk nekā 

200 pētījumu rezultātus, secina, ka aktīvās darba tirgus politikas programmu efektivitāte ir izvērtējama 

un mērāma ilgākā laika posmā, ja iespējams, vismaz divu gadu ietvarā. Tas tāpēc, ka īstermiņā (līdz 

gadam pēc dalības pasākumā) programmas ietekmes rezultāts var būt maznozīmīgs vai neskaidrs, taču 

stabils pozitīvs efekts ir novērojams ilgākā laika posmā – empīriski pierādīts, ka vismaz divus gadus 

pēc dalības programmā noslēguma. Pētnieku grupa (Card, Kluve, & Weber, 201822) ir aprēķinājuši, 

ka īstermiņā (līdz gadam ilgā laika posmā) intervences rezultātā bezdarbnieki pēc dalības aktīvās darba 

tirgus programmās vidēji par 1-3 procentpunktiem biežāk iesaistās nodarbinātībā. Autori norāda, ka 

atsevišķos viņu analizētajos pētījumos konstatēta arī negatīva īstermiņa ietekme, kas pazūd, vērtējot 

iesaistīšanās nodarbinātībā īpatsvaru ilgākā laika posmā. Apkopojot vidēja termiņa (1-2 gadu laikā) 

rezultātus, pētnieki (Card, Kluve, and Weber 201823) konstatējuši, ka dalība programmā dod aptuveni 

3-5 procentpunktu augstāku iesaisti nodarbinātībā, bet ilgtermiņā (vairāk nekā divu gadu laikā) – 5-12 

procentpunktu augstāku iesaisti nodarbinātībā. Secinājumi par intervences ietekmi uz iesaisti 

nodarbinātībā īpaši izteikti darbojas dažādu apmācību programmu gadījumā (salīdzinot, piemēram, ar 

nodarbinātību veicinošiem pasākumiem vai pasākumiem, kas vērsti uz pēc iespējas ātrāku personu 

iekļaušanu nodarbinātībā). Vienlaikus bezdarbnieku apmācību pozitīvā ietekme uz nodarbinātības 

 
15 Miyamoto, H. & Suphaphiphat, N. (2021). Mitigating Long-term Unemployment in Europe. IZA Journal of Labor 

Policy, 11(1). https://doi.org/10.2478/izajolp-2021-0003. 
16 Turpat. 
17 Escudero, V. (2018). Are active labour market policies effective in activating and integrating low-skilled individuals? 

An international comparison. IZA Journal of Labor Policy 7, Article 4. https://doi.org/10.1186/s40173-018-0097-5. 
18 Miyamoto, H. & Suphaphiphat, N. (2021). Mitigating Long-term Unemployment in Europe. IZA Journal of Labor 

Policy, 11(1). https://doi.org/10.2478/izajolp-2021-0003. 
19 Escudero, V. (2018). Are active labour market policies effective in activating and integrating low-skilled individuals? 

An international comparison. IZA Journal of Labor Policy 7, Article 4. https://doi.org/10.1186/s40173-018-0097-5. 
20 Turpat. 
21 Card, D., Kluve, J., & Weber, A. (2018). What Works? A Meta Analysis of Recent Active Labor Market Program 

Evaluations. Journal of the European Economic Association, 16(3), 894-931. https://doi.org/10.1093/jeea/jvx028. 
22 Turpat. 
23 Turpat. 
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iespējām laika gaitā izsīkst. Tomass Kruppe un Džūlija Lange (Thomas Kruppe & Julia Lang, 201824) 

noteikuši potenciālo intervences efekta izsīkuma brīdi, balstoties uz Vācijas apmācību pasākumu 

īstenošanas pieredzi, proti, bezdarbniekiem, kuri piedalījušies apmācībās, dalība nodarbinātībā ir 

statistiski nozīmīgi augstāka 48 mēnešu (4 gadu) laikā pēc apmācību sākuma, bet pēc tam šīs atšķirības 

izlīdzinās (nodarbinātības īpatsvars kļūst līdzīgs). 

Kopumā apmācību programmu zemāku pozitīvo ietekmi uz nodarbinātību īstermiņā, rezultātiem 

izlīdzinoties un kļūstot ar izteikti augstāku efektivitāti ilgtermiņā, (Card, Kluve, & Weber, 201825)  

skaidro ar to, ka ieguldījumi cilvēkkapitālā (prasmju apgūšanā un kvalifikācijas paaugstināšanā) 

saglabā savu vērtību ilgākā laika periodā. Savukārt tādi aktīvās darba tirgus politikas pasākumi, kuru 

mērķis ir ātri iesaistīt bezdarbniekus nodarbinātībā, nepaaugstina cilvēkkapitālu, un tie tiek raksturoti 

kā maza ieguldījuma pasākumi. Gadījumos, ja personai nav ilgstošas iepriekšējas darba pieredzes, ātrai 

iesaistīšanai nodarbinātībā bez atbalsta prasmju attīstīšanai visbiežāk ir zema ilgtermiņa ietekme. 

Vairāki pētījumi parāda līdzīgas tendences par to, kādā veidā apmācību pasākumu ietekmes apmērs 

atšķiras ne tikai laika gaitā, bet arī no iesaistīto personu sociāli demogrāfiskā raksturojuma. 

Visbūtiskāko (pozitīvu) ietekmi atbalsta programmas atstāj uz ilgstošajiem bezdarbniekiem vai 

sievietēm bezdarba situācijā (Card, Kluve, & Weber, 201826; Kruppe & Lang, 201827). Visgrūtāk ir 

panākt pozitīvu ietekmi kā jauniešu, tā vecāka gadagājuma (pirmspensijas vecuma) bezdarbnieku 

grupās. 

Analizējot zinātnisko literatūru, redzams, ka bieži bezdarbnieku apmācību programmas tiek analizētas 

kā vienots kopums, kurš tiek pretstatīts citiem atbalsta veidiem (piemēram, Card, Kluve, & Weber 

201828; Escudero, 201829; Miyamoto & Suphaphiphat, 202130; OECD, 201931). Reti pieejami 

izvērtējumi, kur apmācību pasākumi sadalīti profesiju, prasmju vai kvalifikācijas līmeņu apakšgrupās, 

kas ļautu salīdzināt iekļaušanos darba tirgū atkarībā no apgūtās profesijas. T. Kruppe un Dž.Lange 

(Kruppe & Lang, 2018)32 piedāvā vienu no pētījumiem, kuros apmācību programmu efektivitāte tiek 

aplūkota sīkāk, atkarībā no bezdarbnieku apgūtajām profesijām. Autoru aplūkotajā piemērā parādās, 

pirmkārt, tas, ka sieviešu apgūto profesiju skaits ir mazāks, bet vīriešu apgūto profesiju dažādība ir 

plašāka, kam potenciāli var būt ietekme uz iegūtajiem rezultātiem. Neskatoties uz šaurāku apgūto 

profesiju klāstu, apmācību ietekme uz turpmāko sieviešu iesaisti nodarbinātībā ilgtermiņā ir mazliet 

augstāka. Otrkārt, lai gan visi apmācību dalībnieki ir apguvuši darba tirgū pieprasītas profesijas, kas 

paaugstina izredzes iegūt darbu, ietekme uz nodarbinātību variē atkarībā no profesijas – visaugstāko 

efektu devušas metālapstrādes, elektrības un transporta vadītāju apmācības, kuras apguvuši vīrieši, 

savukārt sievietēm visaugstākā ietekme uz nodarbinātību ir veselības un sociālās aprūpes profesiju 

apguvei. Treškārt, apgūtajām profesijām ir arī atšķirīga ietekme laika gaitā – efekts pamatā samazinās, 

taču atsevišķām profesijām tas var paaugstināties. Komentējot rezultātus, T. Kruppe un Dž.Lange 

 
24 Kruppe, T., & Lang, J. (2018). Labour market effects of retraining for the unemployed: the role of occupations. 

Applied Economics, 50(14), 1578-1600. https://doi.org/10.1080/00036846.2017.1368992. 
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31 OECD (2019). Evaluating Latvia’s Active Labour Market Policies, Connecting People with Jobs. Paris: OECD.  
32 Kruppe, T., & Lang, J. (2018). Labour market effects of retraining for the unemployed: the role of occupations. 

Applied Economics, 50(14), 1578-1600. https://doi.org/10.1080/00036846.2017.1368992. 



   

 

42 

 

(Kruppe & Lang, 201833) norāda, ka apmācību pasākumu efektivitāti ietekmē darba apstākļi, kas 

raksturīgi konkrētajai profesijai vietējā darba tirgū, piemēram, atalgojuma līmenis vai darba grūtības 

pakāpe, kā rezultātā, uzsākot darbu jauniegūtajā profesijā, apmācību pasākuma dalībnieki var aiziet no 

šī darba pēc īsa laika. Attiecīgi darbaspēka pieprasījums šādās profesijās saglabāsies augsts, kamēr 

apmācību efektivitāte, izmantojot ierastos novērtējuma instrumentus un pieņēmumus, būs zema. 

Runājot par Covid-19 pandēmijas ietekmi H.Mijamoto un N.Sufafifats (Miyamoto & Suphaphiphat, 

(202134) norāda, ka tā veicinājusi vispārējo digitālo prasmju pieprasījuma strauju pieaugumu, kā 

rezultātā darbaspēka neatbilstības īpatsvars darba tirgus vajadzībām atkal var pieaugt. Blakus tam, 

analizējot pēdējo gadu laikā publicētās vakances, CEDEFOP (Eiropas Profesionālās izglītības 

attīstības centrs) ir noteicis virkni sociālo prasmju, kādas darba devēji prasa no pretendentiem. To 

starpā visbiežāk ir minētas spējas pielāgoties pārmaiņām, spējas strādāt komandā, vispārējās 

datorprasmes, angļu un citu svešvalodu zināšanas u.tml. Rezultātā H.Mijamoto un N.Sufafifats 

(Miyamoto & Suphaphiphat, 202135) secina, ka nākotnes atbalsta pasākumu efektivitāte atkarīga no 

digitālo un citu sociālo prasmju savlaicīgas apguves. Autori atzīst par labas prakses piemēriem digitālo 

prasmju apguves iekļaušanu/ integrēšanu bezdarbnieku apmācību programmās, ietverot digitālās 

tehnoloģijas ikdienas apmācību procesā un pārbaudījumu kārtošanā. Vairākas ES valstis ir noteikušas 

par prioritāti arī digitālo prasmju apgūšanu/ paaugstināšanu nodarbinātajiem. 

Viens no nodarbinātības atbalsta pasākumiem, kuru analīzi prasa darba uzdevums, ir atbalsts 

darbaspēka reģionālajai mobilitātei. Bieži zinātniskā literatūra, kurā aplūkota dažāda atbalsta 

pasākumu efektivitāte, t.sk., tā, kas aplūkota šīs nodaļas ietvaros, darbaspēka reģionālās mobilitātes 

atbalstu iekļauj kategorijā “citi pasākumi” vai vispār neapskata. Attiecīgi uzdevuma izpildei ir aplūkots 

viens pētījums, kas piedāvā gan datus, gan plašāku diskusiju par doto jautājumu. Džeikobs Molinders 

(Jakob Molinder, 202136) norāda, ka darbaspēka reģionālās mobilitātes programmas kā Eiropā, tā ASV 

līdz šim pamatā ir izmantotas šauri, un zinātniskajā literatūrā kopumā nav vienprātības, kādas sekas 

nestu šādu atbalsta programmu pieejamības paplašināšana. Lai parādītu līdzšinējo pieredzi Zviedrijā, 

kas iegūta samērā ilgu laika posmu atpakaļ valsts mazapdzīvotos un ekonomiski zemāk aktīvos 

reģionos (1960-tajos un 1970-tajos) un salīdzināta ar 21. gadsimtā Vācijā piedāvāto darbaspēka 

reģionālās mobilitātes programmu pieredzi, Dž.Molinders (202137) veicis izvērstu programmas 

dalībnieku salīdzinājumu ar citiem bezdarbniekiem. Autors parāda, ka, neskatoties uz laika posmu 

atšķirību, kad veiktas abas intervences, rezultāti un no tā izrietošie secinājumi saglabājušies ilgnoturīgi. 

Zviedrijas pieredze rāda, ka darbaspēka reģionālās mobilitātes atbalstu biežāk izmantojuši iedzīvotāji, 

kuru vecuma profils tuvāks regulāro svārstmigrantu profilam, t.i., kuri būtu migrējuši bez reģionālās 

mobilitātes atbalsta, būtiski jaunāki iedzīvotāji nekā vidēji ir bezdarbnieki, kā arī strādājoši tādās 

nozarēs, kurās jau ir labākas nodarbinātības iespējas. Līdzīga pieredze ir nesenā Vācijas programmā, 

turklāt programmu biežāk izmantojušas personas, kurām nav ģimenes. Rezultātā Dž.Molinders 

(202138) secina, ka reģionālās mobilitātes programma nav sasniegusi tos bezdarbniekus, kuriem ir 

zemākas nodarbinātības iespējas, piemēram, personas virs 50 gadu vecuma, kuras labprātāk mainījušas 

nodarbinātības jomu (profesiju), nekā vietu, t.i., ģeogrāfiski ir mazāk mobilas. Balstoties uz šiem 

rezultātiem, Dž.Molinders (202139) iesaka ar reģionālās mobilitātes programmām atbalstīt tos 

bezdarbniekus, kuri atrodas “uz izšķiršanās robežas” par mobilitāti, t.i., kur atbalsts piešķir reālu 
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stimulu/ iespēju. Tāpat autors iesaka saglabāt reģionālās mobilitātes programmas kā fokusētu 

programmu, kas vērsta uz personām ar noteiktām vajadzībām un mobilitātes atbalsts ir izšķirīgs 

lēmuma pieņemšanai. 

 

Latvijas ieguldījumu nodarbinātības veicināšanā specifikas raksturojums 

 

Šīs nodaļas mērķis ir sniegt zinātniskās literatūras avotu pārskatu, lai atbildētu uz vēl vienu šī 

Izvērtējuma darba apakšuzdevuma jautājumu, vai Latvijā pastāv īpaši tirgus apstākļi vai tradīcijas, kas 

nosaka vai pamato publisko resursu (finanšu un ne finanšu) ieguldījumus ilgtspējīgas un kvalitatīvas 

nodarbinātības veicināšanā. 

Lūkojoties uz Latvijas situāciju, pirmkārt, ir svarīgi atzīmēt, ka OECD (201940), veicot Latvijas aktīvā 

darba tirgus atbalsta programmu izvērtējumu par 2012.-2017. gadu, par galveno nodarbinātības 

politikas izaicinājumu, atzīst ilgstošā bezdarba saglabāšanos, kurš ir gandrīz divas reizes augstāks, 

nekā OECD valstīs vidēji (2017. gadā ilgstošais bezdarbs no kopējā darbaspēka veidoja 3,3% Latvijā 

un 1,8% vidēji OECD valstīs). Reģistrēto bezdarbnieku vidū 2017. gadā, ilgstošie bezdarbnieki (bez 

darba vairāk kā gadu) veidoja 38%, biežāk vīrieši, nekā sievietes (45% vīriešu; 37% sieviešu). 

2019. gadā OECD ziņojumā ietvēra arī NVA bezdarbnieku profilēšanas efektivitātes analīzi (tobrīd 

klienti tika sadalīti 39 grupās), kura tika īstenota kopš 2013. gada, un individuālo rīcības plānu 

izveidošanu, lai dalību aktīvās darba tirgus politikas pasākumu programmās piedāvātu atbilstoši 

bezdarbnieku vajadzībām. Ziņojuma autori atzina41, ka, lai gan kopumā profilēšanas rīka ieviešana 

bija vērsta uz mērķi paaugstināt piedāvāto aktīvās darba tirgus politikas atbalsta pasākumu atbilstību 

personas individuālajām vajadzībām, tomēr piesardzīgi vērtējams bija tas, ka lielākā daļa informācijas, 

kas tika izmantota profilēšanai, bija iegūta no paša bezdarbnieka atbildēm, paredzot arī iespēju 

atteikties atbildēt. Šādi iegūta informācija varēja būt neprecīza, un OECD pētnieki (201942) norādīja, 

ka sākotnējie profilēšanas rīka izvērtējumi rāda, ka nav statistiski nozīmīgu atšķirību starp 

bezdarbnieku darbā iekārtošanās varbūtību pēc sešiem mēnešiem atkarībā no tā, vai viņi saņēmuši 

profilēšanas pakalpojumu vai nav. Tāpēc OECD (201943) ziņojuma autori ieteica lielāku nozīmi 

piešķirt statistikas informācijai, kas iegūta no NVA apkopotajiem datiem par darba atrašanas iespējām 

un NVA darbinieka izvērtējuma. Šie ieteikumi tika īstenoti, NVA pārtraucot profilēšanu 39 grupās un 

samazinot tās līdz trīs grupām, un šobrīd, paralēli šī izvērtējuma sagatavošanai, sadarbībā ar OECD 

notiek NVA profilēšanas instrumentu pilnveidošana. 

Laika posmā kopš 2012. gada Latvijā ir būtiski pieaudzis dažādu darba tirgus atbalsta pasākumu klāsts, 

it sevišķi tāds, kas vērsts uz mazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu iekļaušanu darba tirgū. Vienlaikus 

apmācību pasākumi – kā formālā (profesionālā) apmācība, tā neformālā – joprojām ir būtisks atbalsta 

instruments, kas samazina prasmju neatbilstību darba tirgū un paaugstina darbaspēka piedāvājumu. Tā 

kā abi apmācību veidi ir vērsti uz atšķirīgu prasmju apgūšanu – formālā izglītība piedāvā profesionālo 

prasmju, bet neformālā izglītība dažādu papildus zināšanu (valodu, datorprasmju u.tml.) apgūšanu, tad 

viena persona var piedalīties apmācību pasākumos vairāk nekā vienu reizi (un atbilstoši, vairumā 

gadījumu informācijas apkopojumos dalībnieki tiek uzskaitīti summāri). Formālās izglītības pasākumi, 

atbilstoši OECD (201944) veiktajiem aprēķiniem, ir būtiski garāki – vidēji 91 diena iepretim neformālo 

pasākumu 42 dienām. Nozīmīgs atbalsta instruments ir arī karjeras konsultācijas un konkurētspējas 
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paaugstināšanas pasākumi (KPP), kam ir daudz plašāka darbības joma, bet kas ir ievērojami īsāki pēc 

ilguma (vidēji viena diena jeb 7 kontaktstundas), un tos saņem būtiski plašāks bezdarbnieku loks nekā 

formālo vai neformālo izglītību. Šī iemesla dēļ parasti karjeras konsultācijas un KPP izslēdz no 

ietekmes novērtējumiem, izņemot gadījumus, kad tos sasaista ar mācīšanās spēju paaugstināšanu, lai 

atbalstītu tālāko dalību formālās vai neformālās apmācības pasākumos. 

OECD (201945) veiktais novērtējums rāda, ka gan formālā izglītība, gan neformālās apmācības Latvijā 

sniedz ieguldījumu nodarbinātības veicināšanā – dalība apmācību pasākumos palielina iespējamību, 

ka persona atradīs darbu, un darbu atradušo personu ienākumus. Lielāku ieguvumu bezdarbniekiem 

dod dalība formālās izglītības pasākumos, un atšķirības saglabājas statistiski nozīmīgas visos 

novērtējuma laika atskaites posmos. Aprēķinos, kas balstīti uz datiem par 2012. – 2017. gadu, 18 

mēnešus pēc apmācību sākuma (līdz tam brīdim apmācības ir pabeigtas), formālās izglītības apmācību 

dalībnieku vidū bija vērojams 7,7 procentpunktu pieaugums nodarbinātības izredzēs, kamēr 

neformālās izglītības dalībniekiem pieaugums bija 4,9 procentpunkti. Tomēr vērojamas atšķirīgas 

tendences attiecībā uz abu veidu apmācību pasākumu ietekmi uz personas algu – lielāka ietekme bija 

neformālajām apmācībām, un arī šīs atšķirības ir statistiski nozīmīgas izvērtējumā iekļautajos atskaites 

posmos. Pēc 18 mēnešiem neformālās izglītības dalībniekiem bija 5,8 % palielinājums ikmēneša 

ienākumos, salīdzinot ar 2,2 % pieaugumu formālās izglītības apmācību dalībniekiem. Turklāt 

raksturīgs, ka pasākumu pozitīvā ietekme uz nodarbinātību un ienākumiem novērojama salīdzinoši ātri 

un saglabājas ilgu laiku. Labvēlīga un nozīmīga ietekme uz nodarbinātību ir vērojama 12 mēnešus pēc 

formālās apmācības un tikai 6 mēnešus pēc neformālajām apmācībām. Par apmācību pozitīvās 

ietekmes noturību liecina tas, ka tā saglabājas līdz pat 36 mēnešiem pēc to uzsākšanas. Tādējādi OECD 

(201946) secina, ka Latvijas bezdarbnieku apmācību programmas kopumā ir efektīvas gan valsts 

mērogā, gan salīdzinot ar citām valstīm. Vienlaikus autori brīdina, ka šie dati var būt specifiski 

raksturīgi pēc ekonomiskās krīzes periodam, proti, situācijai, kad salīdzinoši daudz darbspējas vecuma 

personu izkrita no nodarbinātības krīzes periodā, un ekonomiskā atveseļošanās radīja darbavietas, 

kuras bija samērā vienkārši aizpildīt, tiklīdz apmācībās bija aizpildīts prasmju trūkums, kas 

nepieciešams darba veikšanai. 

Iepriekš aplūkotajā ārvalstu zinātniskajā literatūrā nav diskutēta situācija par atkārtotas bezdarbnieku 

dalības aktīvās darba tirgus politikas pasākumos īpatsvaru un to ietekmi uz viņu nodarbinātības 

izredzēm. Apskatot Latvijas situāciju, raksturīgi, ka bezdarbnieki bieži piedalās vairākos pasākumos 

arī viena bezdarba perioda ietvaros. OECD aprēķināja (201947), analizējot pirmo bezdarba periodu 

laika posmā 2012. – 2017. gads, ka 30% no tiem, kas piedalījās jebkādā būtiskā aktīvās darba tirgus 

politikas pasākumā (šis formulējums izslēdz konkurētspējas paaugstināšanas un citus īslaicīgus 

pasākumus), ir piedalījušies vairāk nekā vienā pasākumā. 47% no tiem, kas piedalījušies formālās 

izglītības pasākumos savā pirmajā bezdarba periodā aplūkotā laika posma ietvaros, ir piedalījušies vēl 

kādā būtiskā aktīvās darba tirgus politikas pasākumā. Līdzīgi 36% no tiem, kas piedalījušies 

neformālajā apmācībā savā pirmajā bezdarba periodā, arī ir piedalījušies vēl kādā citā būtiskā 

pasākumā. OECD (201948) uzsver, ka tas, ka bezdarbnieks var piedalīties vairākos būtiskos 

pasākumos, ir nozīmīgs izaicinājums izvērtējumam, kura mērķis ir noteikt katra atsevišķā pasākuma 

ietekmi.  

Neskatoties uz to, ka tiesiskais regulējums analizētajā laika posmā ierobežoja bezdarbnieku atkārtotu 

dalību formālās izglītības pasākumos (viens pasākums reizi divos gados), neformālās izglītības 

ietvaros bezdarbnieka iespējas piedalīties dažādos pasākumos nav ierobežotas, piemēram, gada 

ietvaros var apgūt latviešu valodu trīs līmeņos un vēl kādu svešvalodu, kas būtiski paaugstina kopējo 

 
45 OECD (2019). Evaluating Latvia’s Active Labour Market Policies, Connecting People with Jobs. Paris: OECD. 
46 Turpat. 
47 Turpat. 
48 Turpat. 
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dalību skaitu tieši neformālajā izglītībā. Būtiski, ka bieži pārklājas arī bezdarbnieku dalība formālajā 

un neformālajā apmācībā. Aptuveni trešdaļa bezdarbnieku, kas piedalījušies formālajā apmācībā savā 

pirmajā bezdarba periodā, ir piedalījušies arī neformālajā apmācībā, bet 15% no tiem, kas piedalījušies 

neformālajā apmācībā savā pirmajā bezdarba periodā, ir bijuši arī formālās izglītības pasākumu 

dalībnieki (OECD, 201949).  

OECD (201950) aprēķini rāda, ka noteiktas bezdarbnieku grupas gūst lielāku ieguvumu no dalības 

apmācībās. Līdzīgi kā konstatēts ārvalstu zinātniskās literatūras analīzes rezultātā, sievietes iegūst 

vairāk no dalības formālās izglītības pasākumos nekā vīrieši attiecībā uz iespēju iekļauties 

nodarbinātībā. Pretējs rezultāts dzimumu griezumā ir attiecībā uz neformālās izglītības pasākumiem, 

no kuriem vairāk iegūst vīrieši. Formālajai izglītībai ir arī mazāka ietekme uz jauniešu līdz 30 gadiem 

darbā iekārtošanās iespēju. 

Apmācību kombinēšana ar citiem aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem paaugstina to efektivitāti. 

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu (KPP) piedāvājums pirms apmācībām mazliet uzlabo 

ietekmi uz nodarbinātību un ienākumiem gan formālās izglītības, gan neformālo apmācību gadījumā. 

Tā kā, kā atzīmē OECD (201951), NVA izskatīja iespēju samazināt KPP skaitu, dažus no tiem sasaistot 

ar neformālo apmācību kursiem, lai uzlabotu apmācību programmu un KPP kvalitāti kopumā, tad 

autori atzīst, ka svarīgi nodrošināt, ka šī reforma neierobežo piekļuvi KPP tiem, kas piedalās formālajā 

izglītībā. Vērtējot apmācību pasākumus, OECD (201952) atzīst par pozitīvu praksi reģionālās 

mobilitātes atbalsta programmas piedāvājumu bezdarbniekiem gan apmācību laikā, gan uzsākot darba 

attiecības, kuru Latvija ieviesa 2013. gadā. Pirmkārt, šis atbalsts paaugstina kā formālās izglītības, tā 

neformālo apmācību ietekmi. Kā potenciālo skaidrojumu autori min dalībnieku, kuri izmanto šo 

atbalstu, augstāku motivāciju mācīties, lai gan vienlaikus pastāv citi šāda rezultāta skaidrojumi, 

piemēram, iespēja izvēlēties mācību iestādi, kas piedāvā kvalitatīvāku izglītības programmu u.tml. 

Otrkārt, reģionālās mobilitātes programma (un tās vēlākai paplašināšanai) kopumā motivēja 

bezdarbniekus pieņemt attālāku darba vietu piedāvājumus, pozitīvie ietekmējot viņu darba tirgus 

iznākumus. Tāpat rezultāti rāda, ka ar darbu saistītā bezdarbnieku mobilitāte krītas līdz ar bezdarba 

ilgumu: varbūtība pārcelties citur, lai uzsāktu darbu, ir visaugstākā pirmajos trīs bezdarba mēnešos, 

tad pakāpeniski samazinās, pieaugot bezdarba ilgumam, līdz 13-18 mēnešu atzīmei, pēc kuras šī 

varbūtība saglabājas aptuveni nemainīga. Saskaņā ar OECD (201953) veikto analīzi, reģionālās 

mobilitātes programmā atbalstīto bezdarbnieku sociāli demogrāfiskais profils bija šāds: dalībnieki bija 

jaunāki par 35 gadiem, neprecējušies un bez augstākās izglītības. Izvērtējot rezultātus, OECD (201954) 

ziņojuma autori tomēr nonāk pie līdzīgiem secinājumiem kā Dž.Molinders (202155), ka jauniešiem un 

personām, kas nav precējušās, vajadzētu noteikt stingrākus pārcelšanās nosacījumus, kamēr atbalstu 

vajadzētu sniegt ģimeņu mobilitātei. Šobrīd programmas ierobežojumi ir tādi, ka kompensētie 

reģionālās mobilitātes izdevumi ir par zemu, lai veicinātu ģimeņu pārcelšanos. Tāpat autori iesaka 

tiesības piedalīties reģionālās mobilitātes programmā sasaistīt ar profilēšanas rezultātiem, lai izslēgtu 

tos, kam nav vajadzīgs mobilitātes atbalsts, atbrīvojot līdzekļus tiem, kam tas ir nepieciešams. 

  

 
49 OECD (2019). Evaluating Latvia’s Active Labour Market Policies, Connecting People with Jobs. Paris: OECD.  
50 Turpat. 
51 Turpat. 
52 Turpat. 
53 Turpat. 
54 Turpat. 
55 Molinder, J. (2021). How effective are mobility subsidies in targeting the unemployed? Lessons from the Swedish 

Model, 1965-1975. Economic and Industrial Democracy. https://doi.org/10.1177/0143831X211047887. 
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3. Izvērtējuma rezultāti 

7.1.1. SAM: Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes 
atbilstoši  darba tirgus pieprasījumam 

 

Šajā sadaļā analizēti tikai 7.1.1. SAM “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši  

darba tirgus pieprasījumam” īstenošanas rezultāti. Analīzē nav iekļauta 14.1.2. SAM “Atveseļošanas 

pasākumi labklājības jomā” īstenošanas analīze. Tas attiecas uz visām sadaļas nodaļām, tajā skaitā 

labuma guvēju raksturojumu, lietderības un efektivitātes analīzi, kā arī aptauju rezultātiem. 

Plānošanas un īstenošanas analīze 
 

7.1.1. SAM īss apraksts  

7.1.1. SAM mērķis ir veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju darba tirgū, un mērķa 

sasniegšanai tiek īstenoti dažādi atbalsta pasākumi, tajā skaitā: 

• Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi darba meklēšanas metožu apguvei, psiholoģiskajam 

atbalstam un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvei; 

• Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana un ārpus formālās 

izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana, kas ietver: profesionālās 

tālākizglītības programmu apguvi (tai skaitā elastīgu apmācību formā), un profesionālās 

pilnveides izglītības programmu apguvi (tai skaitā elastīgu apmācību formā); 

• Neformālās izglītības programmu apguve, kas ietver mainīgajām darba tirgus prasībām 

atbilstošu sistematizētu sociālo un profesionālo pamatprasmju apguvi, noslēguma 

pārbaudījumu organizēšanu, tai skaitā valsts valodas prasmes pārbaudes; 

• Transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība, kas ietver noslēguma pārbaudījumu 

organizēšanu, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenu 

kārtošanu un vadītāja apliecības saņemšanu; 

• Apmācība pie darba devēja tiek organizēta vajadzīgā darbinieka praktiskai sagatavošanai 

noteiktajā profesijā un citi. 

Lai nodrošinātu sniegtā atbalsta pieejamību, papildus minētajiem atbalsta pasākumiem dalībniekiem, 

tiek sniegts atbalsts reģionālajai mobilitātei, bezdarbniekiem ar invaliditāti tiek nodrošināti to 

vajadzībām atbilstoši specifiskie pakalpojumi – surdotulka, ergoterapeita un specializētā transporta 

pakalpojumi, kā arī tiek vērtēta iespēja organizēt apmācības elastīgā formā. Apmācībās pie darba 

devēja personai ar garīga rakstura traucējumiem tiek nodrošināta atbalsta persona. Apmācību laikā 

bezdarbniekiem tiek nodrošināta stipendija 5 EUR apmērā par 1 apmācību dienu. 

Kārtību, kādā tiek īstenots 7.1.1. SAM, nosaka gan Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumi Nr. 83656, 

gan Ministru kabineta 25.01.2011. noteikumi Nr.7557. 

 
56 Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumi Nr. 836 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. specifiskā 

atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" un 14.1.2. 

specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi labklājības jomā" īstenošanas noteikumi”. Pieejams: 

https://likumi.lv/ta/id/271412-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-711-specifiska-atbalsta-merka-

paaugstinat-bezdarbnieku-kvalifikaciju-un-prasmes-atbilstosi-darba-tirgus-pieprasijumam-un-1412-specifiska-atbalsta-

merka-atveselosanas-pasakumi-labklajibas-joma-istenosanas-noteikumi. Skatīts 10.08.2022. 
57 Ministru kabineta 25.01.2011. noteikumi Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba 

samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”. Pieejams: 

https://likumi.lv/ta/id/225425-noteikumi-par-aktivo-nodarbinatibas-pasakumu-un-preventivo-bezdarba-samazinasanas-

pasakumu-organizesanas-un-finansesanas-kartib. Skatīts 10.08.2022. 

https://likumi.lv/ta/id/271412-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-711-specifiska-atbalsta-merka-paaugstinat-bezdarbnieku-kvalifikaciju-un-prasmes-atbilstosi-darba-tirgus-pieprasijumam-un-1412-specifiska-atbalsta-merka-atveselosanas-pasakumi-labklajibas-joma-istenosanas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/271412-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-711-specifiska-atbalsta-merka-paaugstinat-bezdarbnieku-kvalifikaciju-un-prasmes-atbilstosi-darba-tirgus-pieprasijumam-un-1412-specifiska-atbalsta-merka-atveselosanas-pasakumi-labklajibas-joma-istenosanas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/271412-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-711-specifiska-atbalsta-merka-paaugstinat-bezdarbnieku-kvalifikaciju-un-prasmes-atbilstosi-darba-tirgus-pieprasijumam-un-1412-specifiska-atbalsta-merka-atveselosanas-pasakumi-labklajibas-joma-istenosanas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/225425-noteikumi-par-aktivo-nodarbinatibas-pasakumu-un-preventivo-bezdarba-samazinasanas-pasakumu-organizesanas-un-finansesanas-kartib
https://likumi.lv/ta/id/225425-noteikumi-par-aktivo-nodarbinatibas-pasakumu-un-preventivo-bezdarba-samazinasanas-pasakumu-organizesanas-un-finansesanas-kartib
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Saskaņā ar Ministru kabineta 08.02.2022. noteikumiem Nr. 10158 plānots, ka visā Latvijā atbalstu 

saņems 92 486 bezdarbnieki un darba meklētāji, tostarp ilgstošie bezdarbnieki un 30 513 bezdarbnieki 

un darba meklētāji, kas vecāki par 50 gadiem. 

7.1.1. SAM īstenošanas laiks: no 2015.gada 22.oktobra līdz 2023.gada 31.decembrim. 7.1.1. SAM 

finansējums saskaņā ar aktuālo Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumu Nr. 83659 redakciju, ko 

grozīja ar Ministru kabineta 08.02.2022. noteikumiem Nr. 10160, ir ne mazāk kā 102 772 327 EUR, tai 

skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 87 355 436 EUR, valsts budžeta finansējums – 13 263 648 

EUR un privātais līdzfinansējums – ne mazāk kā 2 153 243 EUR. 

 

Precizitāte vajadzību un mērķu identificēšanā 

Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumu Nr. 836 anotācija61 pamato gan 7.1.1. SAM aktualitāti, gan 

arī izmaiņas, salīdzinājumā ar ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā veiktās darbības 

programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.3.1.1.3.apakšaktivitāti “Bezdarbnieku un darba 

meklētāju apmācība”62, kurā tika īstenotas daudzas aktivitātes, kas 7.1.1. SAM tiek turpinātas. 

MK 23.12.2014. noteikumu Nr. 836 anotācijā ir labi pamatots, kāpēc ieguldījumiem apmācību 

pasākumos ir jābūt vienam no prioritārajiem investīciju virzieniem bezdarbnieku un darba meklētāju 

atbalstā. Piemēram, tajā sniegta informācija, ka gandrīz 50% visu reģistrēto bezdarbnieku ir iegūts 

tikai vispārējās vidējās izglītības līmenis vai zemāka izglītība. Vienlaikus cilvēkiem, kuri zaudē darbu 

un kuru zināšanu un iegūtās kvalifikācijas līmenis nav atbilstošs darba tirgus vajadzībām, ir grūti atrast 

darbu. Tāpēc ir nepieciešams atbalsts darba tirgū pieprasītas kvalifikācijas un prasmju iegūšanai. 

Kopumā definētais mērķis veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju darba tirgū atbilst 

vajadzību aprakstam.  

 

Precizitāte mērķa grupas identificēšanā 

7.1.1. SAM mērķa grupa ir Nodarbinātības valsts aģentūrā  reģistrēti bezdarbnieki un darba meklētāji, 

īpaši bezdarbnieki un darba meklētāji ar zemu un darba tirgus prasībām neatbilstošu prasmju un 

 
58 Ministru kabineta 08.02.2022. noteikumi Nr. 101 “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos 

Nr. 836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku 

kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi"”. Pieejams: 

https://likumi.lv/ta/id/329881-grozijumi-ministru-kabineta-2014-gada-23-decembra-noteikumos-nr-836-darbibas-

programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-1-1-specifi... Skatīts 10.08.2022. 
59 Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumi Nr. 836 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. specifiskā 

atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" un 14.1.2. 

specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi labklājības jomā" īstenošanas noteikumi”. Pieejams: 

https://likumi.lv/ta/id/271412-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-711-specifiska-atbalsta-merka-

paaugstinat-bezdarbnieku-kvalifikaciju-un-prasmes-atbilstosi-darba-tirgus-pieprasijumam-un-1412-specifiska-atbalsta-

merka-atveselosanas-pasakumi-labklajibas-joma-istenosanas-noteikumi. Skatīts 10.08.2022. 
60 Ministru kabineta 08.02.2022. noteikumi Nr. 101 “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos 

Nr. 836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku 

kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi"”. Pieejams: 

https://likumi.lv/ta/id/329881-grozijumi-ministru-kabineta-2014-gada-23-decembra-noteikumos-nr-836-darbibas-

programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-1-1-specifi...  Skatīts 10.08.2022. 
61 Ministru kabineta noteikumu “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 

„Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” īstenošanas noteikumi” projekta 

sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams: https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40336111. Skatīts 

10.08.2022. 
62 Pilns nosaukums: Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.prioritātes 

"Nodarbinātības veicināšana un sabiedrības veselības pasākumi" 1.3.1.pasākuma "Nodarbinātība" 1.3.1.1.aktivitātes 

"Darbspējas vecuma iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū, tai skaitā nodarbināto pārkvalifikācija un 

aktīvie nodarbinātības pasākumi" 1.3.1.1.3.apakšaktivitāte "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība". 

https://likumi.lv/ta/id/329881-grozijumi-ministru-kabineta-2014-gada-23-decembra-noteikumos-nr-836-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-1-1-specifi
https://likumi.lv/ta/id/329881-grozijumi-ministru-kabineta-2014-gada-23-decembra-noteikumos-nr-836-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-1-1-specifi
https://likumi.lv/ta/id/271412-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-711-specifiska-atbalsta-merka-paaugstinat-bezdarbnieku-kvalifikaciju-un-prasmes-atbilstosi-darba-tirgus-pieprasijumam-un-1412-specifiska-atbalsta-merka-atveselosanas-pasakumi-labklajibas-joma-istenosanas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/271412-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-711-specifiska-atbalsta-merka-paaugstinat-bezdarbnieku-kvalifikaciju-un-prasmes-atbilstosi-darba-tirgus-pieprasijumam-un-1412-specifiska-atbalsta-merka-atveselosanas-pasakumi-labklajibas-joma-istenosanas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/271412-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-711-specifiska-atbalsta-merka-paaugstinat-bezdarbnieku-kvalifikaciju-un-prasmes-atbilstosi-darba-tirgus-pieprasijumam-un-1412-specifiska-atbalsta-merka-atveselosanas-pasakumi-labklajibas-joma-istenosanas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/329881-grozijumi-ministru-kabineta-2014-gada-23-decembra-noteikumos-nr-836-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-1-1-specifi
https://likumi.lv/ta/id/329881-grozijumi-ministru-kabineta-2014-gada-23-decembra-noteikumos-nr-836-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-1-1-specifi
https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40336111
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kvalifikācijas līmeni, kā arī bezdarbnieki, vecāki par 50 gadiem. Mērķa grupa ir definēta atbilstoši 

analizētajām vajadzībām. Pastiprināta uzmanība attiecībā uz bezdarbnieku un darba meklētāju ar zemu 

un darba tirgus prasībām neatbilstošu prasmju un kvalifikācijas līmeni, kā arī bezdarbnieku, vecāku 

par 50 gadiem, konkurētspējas celšanu, ir labi pamatota un atbilstoša Latvijas darba tirgus situācijai. 

Definēto mērķu un rīcības virzienu/ darbības saskaņotība 

Atbalstāmo darbību pamatojums MK 23.12.2014. noteikumu Nr. 836 anotācijā63 ļauj secināt, ka tās 

kopumā ir labi pārdomātas, lielākajā daļā gadījumu jau aprobētas un atbilst izvirzītajiem mērķiem. 

Atbalstāmās darbības piedāvā plašas prasmju uzlabošanas iespējas, gan profesionālās kvalifikācijas 

ieguvi no jauna, gan jau iepriekš apgūto prasmju pilnveidi vai papildināšanu. Būtiski, ka tiek analizēts 

darbaspēka pieprasījums darba tirgū un apmācību piedāvājums tam tiek pielāgots. 

Mērķu, rīcības un plānoto nepieciešamo resursu saskaņotība 

7.1.1. SAM mērķu, rīcības un plānoto nepieciešamo resursu saskaņotība ir vērtējama kā laba un 

adekvāti saplānota. To ir sekmējusi pieredze iepriekšējo projektu īstenošanā, kad tika īstenotas šīs 

pašas aktivitātes vai tām līdzīgas. Gadu gaitā uzlabojot pakalpojuma sniegšanu, plānotāju vidū ir laba 

izpratne par aktivitāšu ieviešanas procesu un tam nepieciešamajiem resursiem: 

“Šie pasākumi jau ilglaicīgi tiek īstenoti, un ir radusies izpratne.” (Ekspertu intervija, FM 

7.1.1._NVA). 

Vienlaikus lielais dalībnieku skaits, kā arī atbalsta aktivitāšu skaits rada grūtības gan vadības, gan 

uzraudzības līmenī, ko būtu vieglāk īstenot, ja aktivitātes būtu sadalītas vairākos projektos. Tomēr 

jāuzsver, ka vadībai plānotie resursi ir pietiekoši un vadības struktūra adekvāti izveidota: 

“Projekts ir ļoti apjomīgs, ar vairākām aktivitātēm. [..] Līdz ar to mēs visu laiku esam tādā kustībā, 

izmaiņās. Beidzas vienas izmaiņas, un sākas nākamās. Varbūt paralēli iet jau vienas un otras izmaiņas. 

Mums nav tā, ka mēs tagad kaut ko tā pielāgojam, apstiprinām, un ar to tagad varam mierīgi strādāt 

gadu vai divus. Tā nekad nav. Mums vienmēr vienas izmaiņas ir beigušās, un nākamās ir jau pie 

sliekšņa, vai arī mēs jau paralēli strādājam ar nākamajām izmaiņām. Vai tās ir lielākas vai mazākas, 

bet visu laiku ir. Visu laiku ir kādi procesu pilnveidojumi, kas rada tādu kustību.” (Ekspertu intervija, 

FM 7.1.1._NVA). 

Ļoti laikietilpīga un samērā sarežģīta ir 7.1.1. SAM uzraudzības nodrošināšana, ko īsteno CFLA. Lai 

gan CFLA eksperti ar to tiek galā, intervijā tiek norādīts, ka vieglāk būtu, ja īstenotie pasākumi būtu 

sadalīti vairākos projektos, un katram projektam būtu savi MK noteikumi, nevis kā tas ir organizēts 

šobrīd, kad, piemēram, kad Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumi Nr. 83664 nosaka gan 7.1.1. SAM 

īstenošanas kārtību, gan 14.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi labklājības jomā” 

ar REACT-EU finansējumu īstenošanas kārtību. 

“Tas apjoms 7.1.1. projektā ir tik liels, ka šīs ik ceturkšņa maksājumu pieprasījumu pārbaudes [..] 

norit [..] no iesniegšanas brīža līdz pat nākamā pieprasījuma iesniegšanai. [..] Noteikti pamanījāt, cik 

daudz un dažādi ir tie pasākumi, kas projektā tiek īstenoti. Ļoti dažādi! Katram ir savas nianses, savas 

lietas, kam ir jāpievērš uzmanība. [..] Nedaudz apgrūtinoši ir arī tas, ka ir jāskatās paralēli divi MK 

 
63 Ministru kabineta noteikumu “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 

„Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” īstenošanas noteikumi” projekta 

sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams: https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40336111. Skatīts 

10.08.2022. 
64 Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumi Nr. 836 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. specifiskā 

atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" un 14.1.2. 

specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi labklājības jomā" īstenošanas noteikumi”. Pieejams: 

https://likumi.lv/ta/id/271412-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-711-specifiska-atbalsta-merka-

paaugstinat-bezdarbnieku-kvalifikaciju-un-prasmes-atbilstosi-darba-tirgus-pieprasijumam-un-1412-specifiska-atbalsta-

merka-atveselosanas-pasakumi-labklajibas-joma-istenosanas-noteikumi. Skatīts 10.08.2022. 

https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40336111
https://likumi.lv/ta/id/271412-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-711-specifiska-atbalsta-merka-paaugstinat-bezdarbnieku-kvalifikaciju-un-prasmes-atbilstosi-darba-tirgus-pieprasijumam-un-1412-specifiska-atbalsta-merka-atveselosanas-pasakumi-labklajibas-joma-istenosanas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/271412-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-711-specifiska-atbalsta-merka-paaugstinat-bezdarbnieku-kvalifikaciju-un-prasmes-atbilstosi-darba-tirgus-pieprasijumam-un-1412-specifiska-atbalsta-merka-atveselosanas-pasakumi-labklajibas-joma-istenosanas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/271412-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-711-specifiska-atbalsta-merka-paaugstinat-bezdarbnieku-kvalifikaciju-un-prasmes-atbilstosi-darba-tirgus-pieprasijumam-un-1412-specifiska-atbalsta-merka-atveselosanas-pasakumi-labklajibas-joma-istenosanas-noteikumi
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noteikumi. Vieni ir MK 836. noteikumi, un tāpat ir jāskatās MK 75. noteikumi. Pie tam tie MK 75. 

noteikumi ir tādi ļoti apjomīgi. Tāds paliels izaicinājums ir. [..] Bieži 7.1.1. projektā man ir nācies 

vilties KPVIS funkcionalitātē. Noteikti, ka mazāka apjoma projektiem, kur dalībnieku skaits ir mazāks, 

tās funkcionalitātes strādā, tās ir ērtas un ātras lietošanā, bet 7.1.1. projektā diemžēl es esmu 

secinājusi, ka Excel ir ērtāks un ticamāks. [..] Vieglāk būtu tad, ja būtu tas projekts ne tik plašs, ja 

būtu specifiskāki tie pasākumi un tomēr vienveidīgāki. Arī finansējuma saņēmēja pusē vadības 

personāls ir tiešām ļoti apjomīgs. Man liekas, ka mazākus projektus būtu vieglāk vadīt un īstenot arī 

finansiālajā ziņā.” (Ekspertu intervija, FM 7.1.1._CFLA). 

Salīdzinot ar tiem projektiem, kuri mums finansiāli ir mazāk apjomīgi, tos ir noteikti vieglāk gan 

uzraudzīt, gan arī vadīt finansējuma saņēmējam. Šobrīd šis tiešām ir liels monstrs. Sociālā fonda 

projektu nevar salīdzināt ar ERAF, kur varbūt ir būvniecība un viens vai divi iepirkuma līgumi, un arī 

šo te rēķinu nav tik daudz. Jā, viņiem ir atkal cita specifika, kas ir jāpārbauda, bet kaut vai tas pats 

maksājuma pieprasījums nav, un nav tās izlases un dalībnieki. [..] Jaunam darbiniekam ielēkt uzreiz 

šajā projektā noteikti būtu grūti. Vieglāk būtu tad, ja projekts būtu mazāks, ne tik apjomīgs, ar ne tik 

daudz pasākumiem un būtu sadalīts vairākos projektos.” (Ekspertu intervija, FM 7.1.1._CFLA). 

Vienlaikus jānorāda, ka ekspertu vidū tika pausts arī viedoklis, ka 7.1.1. SAM aktivitātes sadalīt 

vairākos projektos nebūtu lietderīgi, jo tad būtu vairāki projekti ar vienādu mērķi, rastos cita veida 

sarežģījumi ar dalībnieku uzskaiti, piemēram, kā nodrošināt, demarkāciju, kā arī varētu pieaugt 

administrēšanas izmaksas. Ja neņem vērā vadības un administrēšanas sarežģītību, tad kopumā 7.1.1. 

SAM mērķu, rīcības un plānoto nepieciešamo resursu saskaņotība ir korekti saplānota.  

 

Plānoto rezultātu un rezultatīvo rādītāju saskaņotība ar paredzēto rīcību un pieejamajiem resursiem 

Gan 7.1.1. SAM iznākuma rādītāji, gan rezultāta rādītāji, gan arī 7.1.1. SAM pieejamais finansējums 

īstenošanas laikā ir pārskatīts un precizēts. Saskaņā ar spēkā esošo MK 23.12.2014. noteikumu Nr. 

836 versiju, 7.1.1. SAM pieejamais finansējums ir ne mazāk kā 102 772 327 EUR. Savukārt, MK 

23.12.2014. noteikumu Nr. 836 sākotnējā versija (pamata redakcija 09.01.2015. - 09.06.2015.)65 

paredzēja kopējo pieejamo finansējumu ne vairāk kā 91 902 801 EUR apmērā, ar iespēju to palielināt 

īstenošanas laikā. 

Savukārt, 7.1.1. SAM iznākuma un rezultātu rādītāji, kas sasniedzami 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 

ietvaros, saskaņā ar aktuālo MK 23.12.2014. noteikumu Nr. 836 redakciju ir: 

• Iznākuma rādītājs: bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki (atbalstu saņēmušie, dalību 

uzsākušie) – 92 486, tai skaitā līdz 2018. gada 31. decembrim – 42 000; 

• Iznākuma rādītājs: bezdarbnieki, vecāki par 50 gadiem (atbalstu saņēmušie, dalību uzsākušie), 

– 30 513; 

• Rezultāta rādītājs: kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki tūlīt pēc dalības apmācībās – 26 354; 

• Rezultāta rādītājs: pasākuma dalībnieki nodarbinātībā sešus mēnešus pēc pasākuma beigām – 

24 994. 

Salīdzinājumam MK 23.12.2014. noteikumu Nr. 836 sākotnējā versija (pamata redakcija 09.01.2015. 

- 09.06.2015.) paredzēja šādus 7.1.1. SAM iznākuma un rezultātu rādītājus: 

• Iznākuma rādītājs: bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki (atbalstu saņēmušie, dalību 

uzsākušie) – 85 000, bet projekta iesniegumā plānoti – 81 011, tai skaitā līdz 2018. gada 31. 

decembrim – 42 000; 

 
65 Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumi Nr. 836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 

7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" 

īstenošanas noteikumi". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 8.01.2015., Nr. 4 

https://www.vestnesis.lv/op/2015/4.7. Skatīts 12.09.2022. 

https://www.vestnesis.lv/op/2015/4.7
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• Iznākuma rādītājs: bezdarbnieki, vecāki par 50 gadiem (atbalstu saņēmušie, dalību uzsākušie) 

– 29 000, bet projekta iesniegumā plānoti – 27 639, tai skaitā līdz 2018. gada 31. decembrim – 

14 500; 

• Rezultāta rādītājs: kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki tūlīt pēc dalības apmācībās – 24 480, bet 

projekta iesniegumā plānoti – 23 331; 

• Rezultāta rādītājs: pasākuma dalībnieki nodarbinātībā sešus mēnešus pēc pasākuma beigām – 

22 950, bet projekta iesniegumā plānoti – 21 873. 

Neskatoties uz veiktajām izmaiņām gan iznākuma un rezultātu rādītājos, gan arī attiecībā uz 7.1.1. 

SAM pieejamo finansējumu, kopumā var uzskatīts, ka plānotie rezultāti un rezultatīvie rādītāji ir 

saskaņoti ar paredzēto rīcību un pieejamajiem resursiem. Izmaiņas rādītājos un finansējumā, kā arī 

saistībā ar dažādiem rīcības aspektiem, kas atspoguļojas arī MK 23.12.2014. noteikumu Nr. 836 

daudzajos grozījumos, liecina par 7.1.1. SAM adaptāciju konkrētajai situācijai un iespējām, nevis 

grūtībām sasniegt plānotos rezultātus. 

 

Rezultātu un to ietekmes novērtēšana 

KPVIS 7.1.1. SAM 26. maksājuma pieprasījumā apkopotie iznākuma rādītāji par atbalstu saņēmušo 

bezdarbnieku skaitu un sasniegto bezdarbnieku skaitu, kas vecāki par 50 gadiem, liecina, ka plānotie 

rādītāji ir jau pārsniegti (3.1.1. tabula). Apkopotā informācija par rezultātu rādītājiem liecina, ka arī 

rādītājs par kvalifikāciju ieguvušajiem dalībniekiem tūlīt pēc dalības apmācībās un rādītājs par 

pasākuma dalībniekiem nodarbinātībā sešus mēnešus pēc pasākuma beigām ir pārsniegti  (3.1.2. 

tabula). 

3.1.1. tabula. Iznākuma rādītāji: bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki, un bezdarbnieki, 

kas vecāki par 50 gadiem (unikālas personas) 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kopā % 

Iznākuma rādītājs: bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki (atbalstu saņēmušie, dalību 

uzsākušie) – 92 486 (unikālas personas) 

Rīga 2782 3479 2701 2608 3970 3042 2377* 20959* 22 

Pierīga 1334 1796 1499 1462 2173 1985 1442* 11691* 12 

Kurzeme 2062 2305 1788 1442 2245 1973 1211 13026 14 

Zemgale 1332 1647 1432 1171 1726 1583 1102 9993 10 

Latgale 4851 5850 4479 3851 5146 3950 2661 30788 32 

Vidzeme 1154 1444 1161 1128 1572 1374 952 8785 9 

Kopā 13515 16521 13060 11662 16832 13907 9745* 95242* 100 

Iznākuma rādītājs: bezdarbnieki, vecāki par 50 gadiem (atbalstu saņēmušie, dalību uzsākušie), – 

plānotais skaits 30 513 (unikālas personas) 

Rīga 1033 1328 1021 910 1276 918 624 7110 22 

Pierīga 407 519 470 459 635 562 340* 3392* 10 

Kurzeme 720 830 596 501 668 525 250 4090 12 

Zemgale 452 547 501 402 519 425 188 3034 9 

Latgale 1990 2466 1942 1690 2091 1470 760 12409 38 

Vidzeme 410 531 472 420 517 441 219 3010 9 

Kopā 5012 6221 5002 4382 5706 4341 2381* 33045* 100 

Avots: KPVIS. 7.1.1. SAM. Projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001). Maksājuma pieprasījums 

Nr. 26. 7.1. ESF projekta iznākuma rādītāji. * Precizēts Maksājuma pieprasījumā Nr. 27. 7.1. ESF projekta iznākuma 

rādītāji. 
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3.1.2. tabula. Rezultāta rādītāji: kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki tūlīt pēc dalības apmācībās 

un pasākuma dalībnieki nodarbinātībā sešus mēnešus pēc pasākuma beigām 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kopā % 

Rezultāta rādītājs: kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki tūlīt pēc dalības apmācībās, plānotais skaits – 

26 354 

Rīga 349 656 583 550 553 419 349 3459 13 

Pierīga 314 520 492 422 442 393 277 2860 11 

Kurzeme 544 830 712 614 532 500 311 4043 15 

Zemgale 393 612 616 486 421 420 351 3299 12 

Latgale 1190 2121 1885 1685 1268 1033 774 9956 38 

Vidzeme 342 502 503 415 432 382 299 2875 11 

Kopā 3132 5241 4791 4172 3648 3147 2361 26492 100 

Rezultāta rādītājs: pasākuma dalībnieki nodarbinātībā sešus mēnešus pēc pasākuma beigām, 

plānotais skaits – 24 994. 

Rīga 539 1724 1304 1716 1545 1445 1198 9471 26 

Pierīga 328 813 727 922 843 797 841 5271 15 

Kurzeme 439 1023 723 839 936 729 723 5412 15 

Zemgale 285 745 541 718 709 577 622 4197 12 

Latgale 502 1378 1090 1483 1295 1067 1224 8039 22 

Vidzeme 250 568 491 641 653 546 523 3672 10 

Kopā 2343 6251 4876 6319 5981 5161 5131 36062 100 

Avots: KPVIS. 7.1.1. SAM. Projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001). Maksājuma pieprasījums 

Nr. 26. 7.2. ESF projekta rezultāta rādītāji. 

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (KPP) tiek īstenoti trīs dažādos veidos: (1) individuālās 

konsultācijas un (2) 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, un (3) NVA 

filiāļu organizētas informatīvās dienas. 

Individuālās konsultācijas un grupu nodarbības, kas tika organizētas laika periodā no 2016. gada līdz 

2018. gada 31. decembrim paredzēja, ka atbalstu saņēmušo bezdarbnieku skaits vidēji gadā būs 29 000 

bezdarbnieku. Projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001) dokumentācija 

liecina, ka plānotais rezultāts ir sasniegts un pat pārsniegts, jo vidēji gadā atbalsts sniegts 29 847 

bezdarbniekiem (3.1.3. tabula). 

3.1.3. tabula. Sasniegtie rezultāti: KPP individuālās konsultācijas un grupu nodarbības, kas tika 

organizētas laika periodā no 2016. gada līdz 2018. gada 31. decembrim 

Gads 2016 2017 2018 Kopā 

Atbalstu saņēmušo 

bezdarbnieku skaits 

33985 30544 25012 89541 

Avots: KPVIS. 7.1.1. SAM. Projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001). Maksājuma pieprasījums 

Nr. 26. 3.1. Projektā īstenotās darbības un sasniegtie rezultāti. 

Laika periodā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim konkurētspējas paaugstināšanas 

pasākumi tika organizēti tikai kā grupu nodarbības (kursi). Tika paredzēts, ka tās notiek, ievērojot 

epidemioloģiskās drošības noteikumus valstī. Šajā periodā tika plānots, ka atbalstu saņēmušo skaits 

būs 9428 bezdarbnieki un darba meklētāji (dalības, nevis unikālas personas). Šajā periodā sasniegtais 
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rezultāts ir 6902 atbalstu saņēmušo bezdarbnieku skaits (dalības, nevis unikālas personas). Covid-19 

ierobežojumu dēļ 2021. gadā notika salīdzinoši neliels skaits KPP grupu nodarbību (3.1.4. tabula). 

3.1.4. tabula. Sasniegtie rezultāti: KPP grupu nodarbības, kas tika organizētas laika periodā no 

2019. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim 

Gads 2019 2020 2021 Kopā 

Atbalstu saņēmušo bezdarbnieku skaits 

(dalības, nevis unikālas personas) 

3523 3177 202 6902 

Avots: KPVIS. 7.1.1. SAM. Projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001). Maksājuma pieprasījums 

Nr. 26. 3.1. Projektā īstenotās darbības un sasniegtie rezultāti. 

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenošanu neelastīgāku, salīdzinājumā ar profesionālās 

izglītības un neformālās izglītības organizēšanu, padara arī tur paredzētā iepirkuma procedūra, kas 

pakalpojuma nodrošināšanu padara daudz laikietilpīgāku, salīdzinot ar iespējām, veicot 

izsludinājumus: 

“Mums ir konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, kur ir jāpiemēro iepirkuma procedūra. Jā, šis ir 

tāds smagnējs process, apjomīgs. Tas ir vienīgais apjomīgais pakalpojums, ko mēs nodrošinām, 

piemērojot publisko iepirkumu. Ir jau doma, ka mēs varētu arī šajā pakalpojumā pāriet [uz 

izsludinājumiem] un nepiemērot [iepirkumu], bet tas nav nekur apstiprināts. Tā procedūra, kas ir 

paredzēta, tā arī šobrīd ir jāpiemēro. Bet, ja nebūtu jāpiemēro iepirkums, tad mēs droši vien ātrāk 

tiktu pie īstenotāja un ātrāk varētu nodrošināt pakalpojumu klientiem.” (Ekspertu intervija, FM 

7.1.1._NVA). 

Vienlaikus eksperti jānorāda, ka KPP pēc to satura un mērķa nav salīdzināmi ar formālo vai neformālo 

izglītību, kā arī šie kursi netiek pakļauti akreditācijas un licencēšanas prasībām, jo ir paredzēti kā 

īstermiņa pasākumi pirms iesaistes laikietilpīgākās mācībās. Šie aspekti arī ierobežo iespējas izmantot 

izsludinājuma procedūru. 

Laika periodā no 2017. gada līdz 2018. gada 31. decembrim pasākums “NVA filiāļu organizētās 

informatīvās dienas” paredzēja, ka tajās dalību ņems vidēji gadā 38000 bezdarbnieku un darba 

meklētāju. Šajā periodā kopējais sasniegtais bezdarbnieku skaits NVA filiāļu organizētajās 

informatīvajās dienās ir 55 195 bezdarbnieki. Sākot no 2019. gada 1. janvāra informatīvās dienas NVA 

filiālēs tiek organizētas, bet šai darbībai netiek piešķirts rezultatīvais rādītājs. 

3.1.5. tabula. Sasniegtie rezultāti: NVA filiāļu organizētās informatīvās dienas laika periodā no 

2016. gada līdz 2018. gada 31. decembrim 

Gads 2017 2018 Kopā 

Atbalstu saņēmušo 

bezdarbnieku skaits 

26413 28782 55195 

Avots: KPVIS. 7.1.1. SAM. Projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001). Maksājuma pieprasījums 

Nr. 26. 3.1. Projektā īstenotās darbības un sasniegtie rezultāti. 

Viena no 7.1.1. SAM nozīmīgākajām darbībām ar lielāko ietekmi uz darba tirgu ir profesionālā 

apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana un ārpus formālās izglītības sistēmas 

apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana. Plānots, ka šajā aktivitātē ir jāiesaista 24 155 

bezdarbnieki (unikālas personas). Rezultāti par periodu līdz 2021. gada 31. decembrim liecina, ka 

plānotie rādītāji ir gandrīz sasniegti (98,4%). Vēl jāatzīmē, ka Covid-19 dēļ profesionālas apmācības 

nenotika 2020.gada 2.ceturksnī. 
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3.1.6. tabula. Sasniegtie rezultāti: profesionālās apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas 

paaugstināšana un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences 

novērtēšana; saņēmušo skaits 

Gads 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kopā 

Bezdarbnieki 

(dalību skaits). 

Plānots: 24 650* 

2786 5316 4650 3435 3519 2674 2120 24500 

Bezdarbnieki 

(unikālo personu 

skaits) 

Plānots: 24 155* 

2786 5297 4585 3256 3341 2526 1986 23777 

*Plānotie rādītāji ir sniegti atbilstoši konkrētajā maksājuma pieprasījumā norādītajam; pēc tam tie ir tikuši koriģēti, bet tas 

jau ir pēc aplūkotā perioda beigām un citos dokumentos. 

Avots: KPVIS. 7.1.1. SAM. Projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001). Maksājuma pieprasījums 

Nr. 26. 3.1. Projektā īstenotās darbības un sasniegtie rezultāti. 

Atbalstu profesionālās kompetences novērtēšanai, kas atbilst pirmajam, otrajam vai trešajam 

kvalifikācijas līmenim un ir apgūta ārpus formālās izglītības sistēmas, saņēmušo skaits līdz 2021. gada 

31. decembrim ir septiņas personas. Atbalsts ārpus formālās izglītības atzīšanai ir papildus atbalsta 

aktivitāte (ne kuponu sistēmā), kas ieviesta līdzās pārkvalifikācijai. Tas paredz, ka klients par saviem 

līdzekļiem iesaistās kvalifikācijas atzīšanā, bet NVA radušos izdevumus sedz ar pēcapmaksu. Mazais 

šo atbalstu saņēmušo skaits liecina, ka bezdarba situācijā nonākušai personai ir ierobežotas iespējas 

sākotnējā posmā ieguldīt savu finansējumu, pat ja izmaksas pēc tam sedz NVA. Plašākai šī atbalsta 

izmantošanai kā papildu aktivitāti NVA to piemēro apmācībā pēc darba devēja pieprasījuma, ja 

uzņēmumiem rodas šāda nepieciešamība. Tādēļ, iespējams, turpmāk atbalstu saņēmušo skaits pieaugs, 

tomēr tas ir atkarīgs arī no izmaiņām normatīvajā regulējumā, jo pieprasījums pēc šādas iespējas 

pieaug tad, kad darba pienākumu veikšanai tiek noteiktas kādas jaunas prasības attiecībā uz 

kvalifikāciju. 

7.1.1. SAM ietvaros tiek veikta arī īstenošanas personāla un sadarbības partneru konsultēšana par 

apmācību procesa organizēšanu un īstenošanu digitāli, izmantojot BURVIS un CV vakanču portālu: 

“Ieviesām iekšējās informācijas sistēmas digitalizāciju. Apmācību pasākumi tiek digitalizēti un 

administrēti informācijas sistēmā, ar kuru strādā gan sadarbības partneri izglītības iestādēs, gan 

klienti (bezdarbnieki), gan mēs paši pārvaldē. Visi procesi ir informācijas sistēmā, visi tiek 

administrēti un uzraudzīti. To mēs no 2019. gada nemitīgi ieviešam, uzlabojam, testējam. [..] Ieviesām 

2021. gada 1. jūlijā. Tas bija liels darbs, jo katru soli vajadzēja pārbaudīt, kā tas mijiedarbosies ar 

citiem soļiem. Tas diezgan stipri atvieglo mācību procesa administrēšanu visiem, jo praktiski visas 

darbības notiek informācijas sistēmā: dokumentu iesniegšana, norēķini, pieteikšanās, grupu pārvalde. 

Viss notiek digitāli. Viss tiek pilnveidots visu laiku. Es uzskatu, ka tas atviegloja darbu gan mums 

pārvaldē, gan filiālēs. Papīra aprites praktiski nav.” (Ekspertu intervija, FM 7.1.1._NVA). 

Neformālās izglītības programmu apguve paredz darba tirgus prasībām atbilstošu sociālo un 

profesionālo pamatprasmju apguvi, kā arī noslēguma pārbaudījumu organizēšanu, tai skaitā valsts 

valodas prasmes pārbaudes. Bezdarbniekam un darba meklētājam pēc neformālās izglītības 

programmu apguves izsniedz iegūto zināšanu apliecinošu dokumentu. Sākotnēji šajā sadaļā tika 

iekļauta arī transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība, kas ietver noslēguma 

pārbaudījumu organizēšanu, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas 

eksāmenu kārtošanu un vadītāja apliecības saņemšanu. Laika periodā no 2015. gada līdz 2021. gada 

31. decembrim plānotie rezultāti ir sasniegti un pārsniegti (3.1.7. tabula). 
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3.1.7. tabula. Sasniegtie rezultāti: neformālās izglītības programmu apguve; unikālo personu 

skaits 
Gads 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kopā 

Neformālā izglītība, 

kopā (unikālo personu 

skaits). Plānots: 55 498 

10608 11046 8162 7982 9551 8061 7283 62693 

Transportlīdzekļu un 

traktortehnikas 

vadītāju apmācība 

(unikālo personu 

skaits). Plānots: 15 005 

2044 2443 2201 1835 2338 2578 1878 15317 

Neformālā izglītība, 

neskaitot 

transportlīdzeklu un 

traktortehnikas 

vadītāju apmācību 

(unikālo personu 

skaits). Plānots: 40 493 

8564 8603 5961 6147 7213 5483 5405 47376 

Avots: KPVIS. 7.1.1. SAM. Projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001). Maksājuma pieprasījums 

Nr. 26. 3.1. Projektā īstenotās darbības un sasniegtie rezultāti. 

7.1.1. SAM nozīmīga aktivitāte ir arī apmācības pie darba devēja. Plānotais rezultāts ir 2667 

bezdarbnieki (unikālo personu skaits), kas iesaistīti apmācībās pie darba devēja. Īstenošanas laikā līdz 

2021. gada 31. decembrim plānotais rādītājs sasniegts par 82%, un kopumā apmācībās pie darba devēja 

piedalījušies 2182 bezdarbnieki (unikālās personas) (3.1.8. tabula). 

3.1.8. tabula. Sasniegtie rezultāti: apmācības pie darba devēja; unikālo personu skaits 

Gads 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kopā 

Apmācības pie 

darba devēja 

(unikālo personu 

skaits). Plānots: 2667 

121 178 313 424 460 383 303 2182 

Avots: KPVIS. 7.1.1. SAM. Projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001). Maksājuma pieprasījums 

Nr. 26. 3.1. Projektā īstenotās darbības un sasniegtie rezultāti. 

Arī šajā aktivitātē ir mainījušies nosacījumi, salīdzinot ar to, kādi tie bija sākumā. Ja sākotnēji bija 

paredzēts, ka apmācība pie darba devēja notiek 6 mēnešus un vēl 6 mēnešus turpinās nodarbinātība, 

tad mainīja nosacījumus, ka nodarbinātība jāturpina vēl trīs mēnešus (noslēdzot darba līgumu, un 

mēnesī izmaksājot darba algu vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā), bet šajā 

brīdī regulējums nosaka, ka praktiskā apmācība ilgst līdz 4 mēnešiem, bet nodarbinātības turpināšana 

vairs nav obligāta prasība. Šīs izmaiņas paredzēja Ministru kabineta 23.11.2021. noteikumi Nr. 76466, 

kas veica grozījumus MK 25.01.2011. noteikumos Nr. 75. Lai atbalstītu darba devējus iesaistīt 

praktiskajās apmācībās bezdarbniekus ar invaliditāti, šie noteikumi arī paredz, ka sākot ar 2022. gada 

1. janvāri tiek nodrošināts finanšu atbalsts – dotācija valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

veikšanai proporcionāli algas dotācijas daļai darba devējiem, kas nodarbina bezdarbniekus ar 

invaliditāti. Šīm izmaiņām būtu jāuzlabo personu ar invaliditāti iesaisti apmācībā pie darba devēja. 

Iepriekš regulējumā bija paredzēts, ka tikai tad, ja darba devējs, kas noslēdzis līgumu par pasākuma 

īstenošanu, ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar 

 
66 Ministru kabineta 23.11.2021. noteikumi Nr. 764 “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 

75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un 

finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/327856-grozijumi-

ministru-kabineta-2011-gada-25-janvara-noteikumos-nr-75-noteikumi-par-aktivo-nodarbinatibas-pasakumu-un-

preventivo-be... Skatīts 10.08.2022. 
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invaliditāti un kurš nodarbina bezdarbniekus šādās profesijās – asistents vai pavadonis personām ar 

invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs, speciālais 

pedagogs, vai biedrība vai nodibinājums, kura statūti paredz atbalsta sniegšanu personām ar redzes 

invaliditāti, tiek segtas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no algas dotācijas daļas). 

7.1.1. SAM paredzēta arī specifisku pakalpojumu sniegšana mērķa grupu bezdarbniekiem 

apmācību laikā (ergoterapeita un surdotulka pakalpojumi, specializēta transporta nodrošināšana 

bezdarbniekam ar invaliditāti, atbalsta personas nodrošināšana personai ar garīga rakstura 

traucējumiem). Plānotais rezultāts ir 894 bezdarbnieki (unikālo personu skaits), kas saņēmuši šāda 

veida pakalpojumus. Īstenošanas laikā līdz 2021. gada 31. decembrim šāda veida atbalsts sniegts 62 

personām, galvenokārt tādēļ, ka pieprasījums pēc šiem pakalpojumiem ir mazāks nekā gaidīts (3.1.9. 

tabula). 

3.1.9. tabula. Sasniegtie rezultāti: specifisku pakalpojumu sniegšana mērķa grupu 

bezdarbniekiem apmācību laikā (ergoterapeita un surdotulka pakalpojumi, specializēta 

transporta nodrošināšana bezdarbniekam ar invaliditāti, personai ar garīga rakstura 

traucējumiem atbalsta personas nodrošināšana); pakalpojumu skaits 

Gads 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kopā 

Pakalpojumu skaits 

Plānots: 894 

0 3 7 23 15 11 3 62 

Avots: KPVIS. 7.1.1. SAM. Projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001). Maksājuma pieprasījums 

Nr. 26. 3.1. Projektā īstenotās darbības un sasniegtie rezultāti. 

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu izstrāde elastīgu apmācību formā un to īstenošana 

paredzēja trīs e-apmācību moduļu izstrādi un ieviešanu. Dokumentu analīze parāda, ka ir izstrādāti un 

ieviesti šādi trīs apmācību moduļi: (1) “Kā sagatavoties darba intervijai. CV sagatavošana”; (2) “Mana 

nauda šodien un rīt - Finanšu pratība” un (3) “Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju”. 

Lai veicinātu klientu mobilitāti un iespēju sasniegt apmācību vietas, bezdarbniekiem, kas iesaistīsies 

profesionālā apmācībā, pārkvalifikācijā, kvalifikācijas paaugstināšanā, neformālās izglītības 

programmu,  tai skaitā transporta un traktortehnikas apguvē un apmācībā pie darba devēja, tiek sniegts 

atbalsts reģionālajai mobilitātei. Kopumā plānotais mobilitātes atbalstu saņēmušo skaits ir 21239 

bezdarbnieki. No 2015. gada līdz 2021. gada beigām atbalstu reģionālajai mobilitātei saņēmušo skaits 

ir 16 433 bezdarbnieki (3.1.10. tabula). 

3.1.10. tabula. Sasniegtie rezultāti: atbalsta reģionālajai mobilitātei saņēmušo skaits 

Gads 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kopā 

Atbalsta 

reģionālajai 

mobilitātei 

saņēmušo skaits 

93 2419 2635 3059 3687 3176 1364 16433 

Avots: KPVIS. 7.1.1. SAM. Projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001). Maksājuma pieprasījums 

Nr. 26. 3.1. Projektā īstenotās darbības un sasniegtie rezultāti. 

Kā parāda dinamika attiecībā uz atbalsta reģionālajai mobilitātei saņēmušo skaitu (3.1.10. tabula), 

2021. gadā ievērojami mazāks skaits ir saņēmuši šo atbalsta pakalpojumu, kas skaidrojams ar to, ka 

daļa apmācību Covid-19 ietekmē notika attālināti vai arī netika organizēta vispār. Attiecībā uz šo 

aktivitāti 2021. gada 23. novembrī tika arī veikti grozījumi Ministru kabineta 25.01.2011. noteikumos 
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Nr.7567, kas būtiski atvieglo transporta izmaksu aprēķinu mobilitātes atbalstam. Konkrētie grozījumi68 

atcēla iepriekšējos nosacījumus transporta izdevumu aprēķināšanā, kas iepriekš radīja lielu 

administratīvo slogu gan NVA filiāļu darbiniekiem, gan arī projekta īstenotāju vidū, un noteica, ka 

turpmāk izmantojama Finanšu ministrijas izstrādātā vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina 

un piemērošanas metodika viena kilometra un viena brauciena izmaksām darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai. Jaunie nosacījumi ir arī labvēlīgāki bezdarbniekiem saistībā 

ar transporta izmaksu atbalstu: 

“Šie svītrojumi, ko paredzēja grozījumi, ir ievērojami atvieglojuši darbu mūsu filiāļu koordinējošajiem 

ekspertiem. Bezdarbnieki šobrīd var izvēlēties, ar kādu transportu viņi vēlas nokļūt apmācību vietā, 

kas visbiežāk ir vieglais transportlīdzeklis. Patiešām, šo grozījumu ietekmi mēs redzam, un par to 

priecājamies katru dienu ar kolēģiem, ka ir izdevies atvieglot šo administratīvo slogu, tādējādi 

neciešot nedz klientam, nedz arī mūsu darbiniekiem, darbiniekus atbrīvojot no liekas slodzes.” 

(Ekspertu intervija, FM 7.1.1._NVA).    

7.1.1. SAM sniegtas arī karjeras konsultācijas bezdarbniekiem. Vidēji gadā tika plānots sniegt 30 

000 karjeras konsultācijas. Reāli 2019. gadā sniegtas 32 445, 2020. gadā 24 037, bet 2021. gadā 28 

288 karjeras konsultācijas. Kopumā 7.1.1. SAM sniegtas 84 770 karjeras konsultācijas. 

7.1.1. SAM 26. maksājuma pieprasījumā, kas attiecas uz periodu  01.10.2021. - 31.12.2021. un apkopo 

izdevumus un rezultatīvos rādītājus no projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 

7.1.1.0/15/I/001) sākuma līdz 2021. gada beigām, iekļautā informācija liecina, ka uz to brīdi iztērētais 

(pieprasītais) finansējums 7.1.1. SAM īstenošanai bija 92 953 124 EUR. Tas nozīmē, ka saskaņā ar 

aprēķiniem69, iztērētā finansējuma summa ir 88.6% no pieejamā finansējuma (102 772 327 EUR). 

Savukārt, 7.1.1. SAM aktuālie iznākuma rādītāji par atbalstu saņēmušo bezdarbnieku skaitu un 

sasniegto bezdarbnieku skaitu, kas vecāki par 50 gadiem, kā arī rezultātu rādītāji (par kvalifikāciju 

ieguvušajiem dalībniekiem tūlīt pēc dalības apmācībās un par pasākuma dalībniekiem nodarbinātībā 

sešus mēnešus pēc pasākuma beigām) ir pārsniegti. Kopumā tas nozīmē, ka 7.1.1. SAM efektīvi 

nodrošina plānoto rādītāju sasniegšanu, radot arī ietaupījumus izmaksās un var teikt, ka plānotie 

rezultāti ir sasniegti ar viszemākajām izmaksām.  

 

Sadarbība ar partneriem darbības programmas īstenošanā 

7.1.1. SAM sadarbības partneris ir Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD), kas 7.1.1. SAM 

īstenošanā iekļauts ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu izglītības pakalpojumu sniegšanu bezdarbniekiem. 

IKVD 7.1.1. SAM īstenošanā kā sadarbības partneris ir iesaistīts salīdzinoši nesen – formāli 2020. 

gada 4. ceturksnī; faktiski IKVD savus pienākumus sāka veikt no 2021. gada marta. IKVD pienākumus 

 
67 Ministru kabineta 25.01.2011. noteikumi Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba 

samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”. Pieejams: 

https://likumi.lv/ta/id/225425-noteikumi-par-aktivo-nodarbinatibas-pasakumu-un-preventivo-bezdarba-samazinasanas-

pasakumu-organizesanas-un-finansesanas-kartib. Skatīts 10.08.2022. 
68 Ministru kabineta 23.11.2021. noteikumi Nr. 764 “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 

75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un 

finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/327856-grozijumi-

ministru-kabineta-2011-gada-25-janvara-noteikumos-nr-75-noteikumi-par-aktivo-nodarbinatibas-pasakumu-un-

preventivo-be. Skatīts 10.08.2022. 
69 Skaidrojums: Aprēķini saskaņoti ar CFLA ieteikto metodiku, saskaņā ar kuru ņemts vērā, ka pieprasītais finansējums  

92 953 124 EUR iekļauj arī privāto finansējumu 4 086 865.33 EUR apmērā, savukārt spēkā esošajā 23.12.2014. noteikumu 

Nr. 836 redakcijā iekļautā privātā finansējuma izmaksu summa ir (ne mazāk kā) 2 153 243 EUR. Privātā finansējuma 

starpība 1 933 622.33 EUR apmērā nav iekļauta aprēķinos. 

https://likumi.lv/ta/id/225425-noteikumi-par-aktivo-nodarbinatibas-pasakumu-un-preventivo-bezdarba-samazinasanas-pasakumu-organizesanas-un-finansesanas-kartib
https://likumi.lv/ta/id/225425-noteikumi-par-aktivo-nodarbinatibas-pasakumu-un-preventivo-bezdarba-samazinasanas-pasakumu-organizesanas-un-finansesanas-kartib
https://likumi.lv/ta/id/327856-grozijumi-ministru-kabineta-2011-gada-25-janvara-noteikumos-nr-75-noteikumi-par-aktivo-nodarbinatibas-pasakumu-un-preventivo-be
https://likumi.lv/ta/id/327856-grozijumi-ministru-kabineta-2011-gada-25-janvara-noteikumos-nr-75-noteikumi-par-aktivo-nodarbinatibas-pasakumu-un-preventivo-be
https://likumi.lv/ta/id/327856-grozijumi-ministru-kabineta-2011-gada-25-janvara-noteikumos-nr-75-noteikumi-par-aktivo-nodarbinatibas-pasakumu-un-preventivo-be
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nosaka Ministru kabineta 16.06.2020. noteikumi Nr. 39770, kā arī Ministru kabineta 28.07.2020. 

noteikumi Nr. 49071, kas veica grozījumus atbilstoši MK 23.12.2014. noteikumos Nr.836 un MK 

25.01.2011. noteikumus Nr.75. 

Anotācijā72 Ministru kabineta 28.07.2020. noteikumiem Nr. 490, kas groza MK 23.12.2014. 

noteikumus Nr.836, skaidrots, ka IKVD uzdevums ir veikt vairāk nekā 177 privāto un valsts izglītības 

iestāžu visā Latvijā, kas īsteno profesionālās tālākizglītības, pilnveides, neformālās izglītības 

programmas, papildu uzraudzību un izvērtēšanu atbilstoši izglītības kvalitāti reglamentējošajiem 

normatīvajiem aktiem.  

Anotācijā73 Ministru kabineta 16.06.2020. noteikumiem Nr. 397, kas groza MK 25.01.2011. 

noteikumus Nr.75, skaidrots, ka IKVD piesaiste kvalitātes uzraudzībā tiek stiprināta, balstoties uz 

OECD pētījuma (OECD, 2019)74 secinājumiem, kuros uzsvērts, ka nepieciešams atrast efektīvus 

veidus kvalitātes uzlabošanai attiecībā uz privātajām izglītības iestādēm/mācību centriem, kas šķietami 

atbilst visiem kritērijiem (iegūta akreditācija un licence), tomēr ne visos gadījumos apmācību rezultāti 

vai dalībnieku viedoklis par apmācībām ir pozitīvs. 

Dokumentu analīze parāda, ka līdz 2021. gada 31. decembrim IKVD vecākie eksperti veikuši šādu 

mācību procesa kvalitātes kontroli: (1) 1022 izglītības programmu  īstenošanas adrešu un akreditācijas 

atbilstības kontrole; (2) veikta 53 izglītības programmu ekspertīze; (3) veiktas 40 pārbaudes pasākumu 

īstenošanas vietās. Paralēli kontroles veikšanai IKVD regulāri piedalās pasākumu īstenotāju izvēles un 

sadarbības izvērtēšanas  komisijās, veic izglītības iestāžu informēšanu par aktualitātēm, kā arī konsultē 

KPP pedagogus par pieredzi izglītības prasību izstrādē. Var secināt, ka IKVD iesaistīšana sekmē 

bezdarbniekiem sniegto izglītības pakalpojumu kvalitātes celšanu, jo tiek nodrošināta izglītības iestāžu 

(apmācību īstenotāju) uzraudzība un mācību procesa kvalitātes kontrole: 

“Šis projekts man šķiet ļoti vērtīgs. Tas ir ļoti mērķtiecīgi virzīts tiešām uz mērķa sasniegšanu. Mēs, 

sadarbības partneri IKVD, kuriem ir šīs zināšanas izvērtēšanā un pieredze normatīvo aktu lasīšanā 

un piemērošanā, esam palīgs šī projekta īstenošanas un kvalitātes izvērtēšanas procesā. Tas ir ļoti 

labi tādēļ, ka ikdienā bez tāda projekta un bez tādas papildu IKVD iesaistes mēs tik smalki nespētu 

izvērtēt programmas, jo IKVD kapacitāte principā to šobrīd nespēj izdarīt. Tas nav iespējams. Tikai 

caur šo projektu. Un mēs esam konstatējuši uzlabojamās lietas, kaut kādas neatbilstības vai 

papildinājumus, ko arī visu norādām un labojam, un tūlīt tas viss arī tiek uz karstām pēdām uzlabots 

un dzīvē ieviests. [..] Pirmkārt, mums ir lielākas tiesības prasīt no izglītības iestādēm nekā, piemēram, 

NVA pārstāvjiem, kuri aizbrauc. Mums ir šis deleģējums, ka mēs drīkstam visus dokumentus prasīt, 

sākot no līgumiem ar pedagogiem (vai tādi vispār ir) un beidzot ar jebkuru skolas dokumentu. Bez tam 

 
70 Ministru kabineta 16.06.2020. noteikumi Nr. 397. “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 

75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un 

finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/315590-grozijumi-

ministru-kabineta-2011-gada-25-janvara-noteikumos-nr-75-noteikumi-par-aktivo-nodarbinatibas-pasakumu-un-

preventivo-be. Skatīts 10.08.2022. 
71 Ministru kabineta 28.07.2020. noteikumi Nr. 490 “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos 

Nr. 836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku 

kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi"” Pieejams: 

https://likumi.lv/ta/id/316434-grozijumi-ministru-kabineta-2014-gada-23-decembra-noteikumos-nr-836-darbibas-

programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-1-1-specifi. Skatīts: 10.08.2022. 
72 Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr.836 “Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un 

prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” īstenošanas noteikumi”” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma 

ziņojums (anotācija). Pieejams:  https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490072. Skatīts: 10.08.2022. 
73 Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 „Noteikumi 

par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas 

kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams: 

https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488317. Skatīts: 10.08.2022. 
74 OECD (2019). Evaluating Latvia’s Active Labour Market Policies, Connecting People with Jobs. Paris: OECD. 

https://likumi.lv/ta/id/315590-grozijumi-ministru-kabineta-2011-gada-25-janvara-noteikumos-nr-75-noteikumi-par-aktivo-nodarbinatibas-pasakumu-un-preventivo-be
https://likumi.lv/ta/id/315590-grozijumi-ministru-kabineta-2011-gada-25-janvara-noteikumos-nr-75-noteikumi-par-aktivo-nodarbinatibas-pasakumu-un-preventivo-be
https://likumi.lv/ta/id/315590-grozijumi-ministru-kabineta-2011-gada-25-janvara-noteikumos-nr-75-noteikumi-par-aktivo-nodarbinatibas-pasakumu-un-preventivo-be
https://likumi.lv/ta/id/316434-grozijumi-ministru-kabineta-2014-gada-23-decembra-noteikumos-nr-836-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-1-1-specifi
https://likumi.lv/ta/id/316434-grozijumi-ministru-kabineta-2014-gada-23-decembra-noteikumos-nr-836-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-1-1-specifi
https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490072
https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488317
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mēs arī varam pamatot, kāpēc mēs to prasām un kāpēc tur kaut kas ir vai nav pareizi, jo mēs esam 

strādājuši ar to, un arī norādīt, kā rīkoties, ja kaut kas nav tā, kā vajag. Tas ir ļoti vērtīgi. [..] Katrā 

ziņā tas ir ļoti veiksmīgs papildu instruments, lai uzlabotu visu šo programmu īstenošanas darbību un 

kvalitāti. [..] 2021. gadā rezultatīvajos rādītājos 77% no visiem sastādītajiem aktiem bija aizrādījumi 

(gan būtiski, gan mazāk būtiski), kas ir ļoti liels skaits. Mēs ļoti ceram, ka šogad jau būs mazāk.” 

(Ekspertu intervija, FM 7.1.1._IKVD). 

Būtiski, ka piesaistītie IKVD eksperti var precīzāk reaģēt arī uz apmācāmo bezdarbnieku sūdzībām 

par apmācību kvalitāti. Piemēram, ir bijušas sūdzības par atsevišķām neformālās izglītības 

programmām informāciju tehnoloģiju jomā, kurās pedagogi mācīja tikai teoriju vai arī stāstīja par 

novecojušām programmām:  

“Mums ir daudz sūdzību no izglītojamajiem par to, ka pedagogi bez maz vai mācās ar viņiem kopā. 

Tie pedagogi, kuri ir piesaistīti, piemēram, pieaugušo neformālās izglītības programmai informāciju 

tehnoloģiju jomā, viņi ne visi var uzturēt to līmeni, uz kuru viņi ir pieteikušies, lai apmācītu tos 

izglītojamos. Izglītojamie reizēm ir gudrāki par viņiem, un beigās viņi saprot, ka viņi neko neiegūs no 

tā, un tad viņi sūdzas, jo viņi grib, lai pedagogs būtu zinošāks. Tad mēs ejam iekšā un skatāmies 3-4 

nodarbības pēc kārtas pie attiecīgā pedagoga, jo vienu reizi apskatot, tur varētu būt argumenti, ka 

parasti ir labi, bet šoreiz tikai nesanāca. [..] Ja agrāk tie pedagogi, kuri mācīja, bija pieraduši, ka viņi 

visiem būs labi, tad šobrīd vairs tā nav, jo prasības ir augušas.” (Ekspertu intervija, FM 7.1.1._IKVD). 

Jāatzīmē, ka IKVD sadarbība ar NVA bija plānota kā izmēģinājuma projekts, lai attiecībā uz nākamo 

Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas periodu lemtu par IKVD kā sadarbības 

partnera ilglaicīgu piesaisti. Izvērtējuma uzdevums nebija padziļināti analizēt tieši IKVD ietekmi un 

atdevi uz 7.1.1. SAM atbalstāmajām darbībām, bet kopumā iegūtā informācija liecina, ka IKVD 

iesaistīšana sekmē izglītības pakalpojumu kvalitātes bezdarbniekiem paaugstināšanu, kas bez papildus 

finansējuma piesaistes IKVD nebūtu iespējama75. IKVD loma īpaši svarīga neformālās izglītības 

programmu kvalitātes uzraudzībā, jo pastāvošais normatīvais regulējums ļauj neformālās izglītības 

programmas (NVA gadījumā tās ir valodu un datorzinību programmas) īstenot ikvienam izglītības 

pakalpojuma sniedzējam, kas saņēmis licenci no vietējās pašvaldības, kuras lielākoties, izsniedzot 

licenci, nenodrošina papildu licencējamo programmu kvalitātes uzraudzību, kas var ietekmēt arī NVA 

klientu mācību kvalitāti. 

 

Aktuālie konteksta faktori: Covid-19 

Covid-19 pandēmija, kuras dēļ 2020. gada 12.martā Latvijā izsludināja ārkārtējo situāciju un 

pulcēšanās un klātienes pasākumu organizēšanas ierobežošanu visā valsts teritorijā līdz 2020. gada 9. 

jūnijam atstāja ietekmi uz 7.1.1. SAM īstenošanu, kā visos tajos gadījumos, kad pasākumi, tajā skaitā 

apmācības, sākotnēji tikuši plānoti klātienē: 

“Ņemot vērā ārkārtas situācijas ierobežojumus Covid-19 izplatības dēļ, tika arī mainīta pasākuma 

īstenošana. Tās izglītības iestādes, kuras varēja un gribēja īstenot apmācības attālināti, saņemot 

saskaņojumu arī no LM un no sadarbības iestādēm, mūsu projekta ietvaros 2020. gadā arī uzsāka 

pasākuma īstenošanu attālināti. Līdz ar to bija jāizstrādā arī metodikas filiālēm, kā rīkoties, un 

izglītības iestādēm tika papildināti un grozīti īstenošanas noteikumi – tātad, kā īstenot pasākumus 

attālināti un kā mēs tos uzraugām.” (Ekspertu intervija, FM 7.1.1._NVA).    

 
75 Izglītības kvalitātes kontrole ir IKVD pamatfunkcija, diemžēl bez papildu finansējuma tā netiek nodrošināta pietiekamā 

apmērā. IKVD kapacitātes stiprināšana ir IZM pārziņā, tādēļ šis jautājums būtu jāskata arī ES fondu 2014. – 2020.gada 

plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un 

mūžizglītība” izvērtējumā. 
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Vienlaikus 7.1.1. SAM dokumentācijas analīze un ekspertu intervijās iegūtā informācija ļauj secināt, 

ka 7.1.1. SAM kopumā veiksmīgi spēja adaptēties izaicinājumiem un elastīgi pielāgojās jaunajai 

situācijai: 

“Pielāgojāmies, mēs piedāvājām apgūt apmācības attālināti. [..] Protams, bija atsevišķas 

programmas, kur to nevarēja – profesionālajā apmācībā, kvalifikācijas eksāmeni, valsts eksāmeni, 

transporta līdzekļu vadītāju apmācības, – bija uz kādu laiku jāaptur. Attiecīgi tad, kad ierobežojumi 

tika atcelti, tad apmācības tika turpinātas. Tas parādīja to, ka varam pielāgoties. Ātrāk vai ilgāk, tas 

skatoties, kādi pielāgojumi ir nepieciešami, cik daudz ir iesaistīto, lai mēs varētu kaut kam pielāgoties. 

Protams, jo vairāk iesaistīto, jo ilgāku laiku tas prasa. Protams, ir arī svarīgi, lai mūsu klienti spētu 

pielāgoties, jo, ja klientiem nav datora un interneta, tad arī klientiem nav tādas iespējas. Tā kā – tas 

ir svarīgi no visām pusēm, cik daudz viņiem ir iespējams pielāgoties katrai situācijai.” (Ekspertu 

intervija, FM 7.1.1._NVA). 

“Mums ļoti ātri vajadzēja pielāgoties, un es uzskatu, esam to ļoti veiksmīgi izdarījuši, ļoti īsā laikā. 

Tas varbūt nebija bez kļūdām, bet mūsu izglītības pasākumiem nebija nekāds ievērojams pārrāvums. 

Tas ir liels komandas darbs, bija prāta vētras, saskaņojumi ar IZM un LM, kā labāk to nodrošināt. Bet 

mēs pielāgojāmies, un otrajā Covid-19 vilnī bijām tam gatavi, bija izstrādāta sistēma, kā visu to 

varēsim darīt. Cik bija iespējams, pārgājām uz attālināto apmācību, arī izglītības iestādes mācēja ātri 

tam pielāgoties. Iemācījāmies ātri to administrēt un uzraudzīt, jo mums bija svarīgi ne tikai, ka tās 

apmācības notiek, bet arī notiek kvalitatīvi. Vajadzēja nodrošināt bezdarbnieku apmeklētības kontroli, 

jo tas ir sadarbības iestāžu aicinājums, lai to uzraudzītu diezgan stingri, jo tur tiek maksātas 

stipendijas un tāpēc stingri jākontrolē apmeklētība”. (Ekspertu intervija, FM 7.1.1._NVA). 

Kopumā ļoti pozitīvi vērtējot NVA projekta komandas spēju elastīgi pielāgoties Covid-19 radītajiem 

izaicinājumiem, jānorāda, ka salīdzinoši mazāk sekmīgi Covid-19 laikā veicās aktivitātes KPP 

īstenošanā. Viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ šo aktivitāti pielāgot veicās mazāk sekmīgi, ir 

salīdzinoši neelastīgā iepirkuma procedūra, kas tiek izmantota šajā aktivitātē. Salīdzinājumam, 

veiksmīgi Covid-19 situācijai un dažādiem ierobežojumiem adaptētās 7.1.1. aktivitātes profesionālajā 

izglītībā un neformālajā izglītībā pakalpojumu sniedzēju noskaidrošanai izmanto izsludinājumu 

procedūru, kas ir ievērojami elastīgāka; 

“[Izsludinājumu pieeja] mums operatīvi ļāva veidot grozījumus dokumentos un rīkojumu apstiprināt 

un saskaņot ar sadarbības iestādēm. Mums šis process atviegloja pārkārtošanos ārkārtas situācijas 

laikā.” (Ekspertu intervija, FM 7.1.1._NVA). 

Rezumējot Covid-19 ietekmi uz 7.1.1. SAM īstenošanu, var secināt, ka aktivitātes tika pielāgotas gan 

tam, lai reaģētu uz specifiski ar Covid-19 pandēmiju un noteiktajiem ierobežojumiem izraisīto 

bezdarba pieaugumu, gan arī, lai adaptētu aktivitātes un apmācības attālinātai apmācību pieejai vai 

jaukta tipa apmācību pieejai, jo veiktie grozījumi paredzēja gan jaunu aktīvo nodarbinātības pasākumu 

uzsākšanu, gan jaunu apmācību programmu ieviešanu, gan arī apmācību kvalitātes uzraudzības 

stiprināšanu. 
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Labuma guvēju raksturojums 
 

Šīs nodaļas mērķis ir sniegt raksturojumu, kādas ir 7.1.1. SAM ietvaros saņemtā atbalsta faktiskās gala 

labuma guvēju grupas, izmantojot KPVIS “Pārskatā par projekta dalībniekiem” uzkrātos datus par 

projekta dalībniekiem no 2015. gada marta līdz 2021. gada 31. decembrim (šīs nodaļas turpinājumā 

saukti par KPVIS datiem). 7.1.1. SAM ir nozīmīgs finansējuma avots NVA īstenotajiem aktīvās darba 

tirgus politikas pasākumiem.  

 

7.1.1. SAM labuma guvēju vispārējais statistiskais portrets 

Administratīvie dati fiksē visas bezdarbnieka dalības būtiskajos aktīvās darba tirgus politikas 

pasākumos un noteikt 7.1.1. SAM labuma guvēju vispārējo portretu pēc šādām pazīmēm: dzimums, 

vecums, deklarētās dzīvesvietas statistiskais reģions, deklarētās dzīvesvietas apdzīvotās vietas tips, 

izglītības līmenis, piederība personu ar invaliditāti grupai. Būtiski atzīmēt, ka sniegtie dati raksturo 

dalības reizes, nevis unikālās labumu guvušās personas, jo bezdarbniekiem aplūkotajā laika posmā bija 

iespējas saņemt atbalstu dažādu pasākumu ietvaros, kā arī pēc noteikta laika – atkārtoti. Šis aspekts 

detalizētāk ir aplūkots, veicot kontrfaktuālo analīzi (sk. nodaļu “7.1.1. SAM atbalstīto aktivitāšu 

efektivitāte dažādās labuma guvēju grupās”). Attiecīgi labuma guvēju statistiskais portrets aprēķināts, 

ņemot vērā personas dalības reižu skaitu. 

 

Saskaņā ar KPVIS “Pārskata par projekta dalībniekiem” datiem laika posmā 2015. gada marts – 2021. 

gada 31. decembris kopumā atbalsts 7.1.1. SAM ietvaros sniegts 115 772 dalības reizēm. 83 981 

dalības reizes (72,5%) atbalstītas 2015. – 2019. gadā, kad darbspējas vecuma personu nodarbinātības 

īpatsvars turpināja pieaugt, un 31 791 dalības reizes (27,5%) 2020. – 2021. gadā, kad Covid-19 

pandēmijas ierobežošanai ieviestie pasākumi samazināja darba tirgus dinamiku, izraisot bezdarba 

pieaugumu un NVA reģistrēto vakanču samazinājumu, kā arī paaugstināja digitālo prasmju 

pieprasījumu. Dalības atbilstība vienam vai otram laika posmam noteikta pēc dalības pasākumā beigu 

datuma, kas fiksēts KPVIS.  

 

Salīdzinot dalību skaitu ar katrā periodā aptverto gadu skaitu, redzams, ka vidēji gadā 2015. – 2019. 

gada periodā atbalsts 7.1.1. SAM ietvaros bijis intensīvāks (vidēji 16 796 dalības), nekā 2020. – 2021. 

gadā (vidēji 15 896 dalības). Abos laika periodos mainījās arī aktīvās darba tirgus politikas pasākumu 

piedāvājums. Šie rādītāji vērtējami divējādi. No vienas puses, 2. nodaļā ietvertajā zinātniskajā 

literatūrā iesaka pielāgot aktīvo darba tirgus politikas pasākumu finansējumu darba tirgus dinamikai 

un ekonomiskajiem attīstības cikliem. No šī viedokļa, dalību skaita samazināšanās var tikt uzskatīta 

par atbalsta sistēmas trūkumu. No otras puses, Covid-19 pandēmijas ierobežojumi strauji ienesa 

vajadzību pēc līdz šim sabiedrībā maz izplatītiem digitālajiem nodarbinātības un apmācību 

organizēšanas principiem, kā arī ES fondu plānošanas periods tuvojās beigām ar tam raksturīgo 

plānoto finanšu līdzekļu izlietojumu. Fakts, ka šādos apstākļos vidējais dalību skaits ir samazinājies 

par aptuveni 5,3%, rāda, ka politikas veidotāji kopumā ir veikuši nepieciešamos pielāgojumus samērā 

ātri un pēc iespējas pielāgojoties bezdarbnieku vajadzībām. 

 

Dzimums. Kopumā visā pārskata periodā 44 107 dalības reizēs (38,1%) piedalījās vīrieši un 71 665 

dalības reizēs (61,9%) – sievietes. Ja 2015. – 2019. gadā vīriešu proporcija no dalības reizēm bija 

38,9% (32 674), tad 2020. – 2021. gadā – vīriešu dalībnieku proporcija samazinājās līdz 36,0% 

(11 433). Attiecīgi sievietes 2015. – 2019. gadā veidoja 61,1% no dalībām (51 307) un 2020. – 2021. 

gadā – 64,0% (20358).  

 

Vecums. Labuma guvēju raksturojumam izvērtējuma autori sadalīja visus 7.1.1. SAM dalībniekus 

piecās vecuma grupās, tās veidojot tādējādi, lai būtu iespējams nošķirt plānošanas dokumentos un 

tiesību aktos nozīmīgas dalībnieku apakšgrupas, proti, jauniešus 15-29 gadu vecumā un personas 50 
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un vairāk gadu vecumā. Izvērtējuma turpinājumā, aplūkojot 7.1.1. SAM ietvaros sniegtā atbalsta 

pasākumu efektivitāti, piecas vecuma grupas iedalītas trīs lielās grupās, apvienojot divas vidējās 

vecuma grupas (30-49 gadu vecumu) un divas augstākā vecuma grupas (50-59 gadi un 60 un vairāk 

gadi). 7.1.1. SAM dalību sadalījums piecās vecuma grupās visā pārskata periodā un abos atsevišķi 

aplūkotajos atbalsta/ atšķirīgas dinamikas darba tirgus situācijas periodos (3.1.1. attēls) rāda, ka 2020. 

– 2021. gadā būtiski pieauga jauniešu 15-29 gadu vecumā atbalsts. 

 

3.1.1. attēls. 7.1.1. SAM labuma guvēju raksturojums vecuma grupu griezumā (% no dalības 

reizēm) 

 
 

Kopumā visā periodā no 2015. gada marta līdz 2021. gada 31. decembrim 10 379 (9,0%) 7.1.1. SAM 

dalību labuma guvēji bija 15-29 gadu vecumā, 31 410 (27,1%) bija 30-39 gadu vecumā, 31 555 

(27,3%) bija 40-49 gadu vecumā, 34 726 (30,0%) bija 50-59 gadu vecumā un 7702 (6,7%) bija 60 un 

vairāk gadu vecumā. Summāri visā laika periodā 42 428 dalību labuma guvēji bija 50 un vairāk gadu 

vecumā, t.i., 36,7% 7.1.1. SAM dalību labuma guvēju bija 50 un vairāk gadu vecumā, kas nozīmē, ka 

šī mērķa grupa ir bijusi pietiekami pārstāvēta kopējā novērtējuma periodā un laika posmā līdz Covid-

19 ierobežojumiem, lai gan redzams, ka atbalsta intensitāte mērķa grupai samazinājās tieši 2020. – 

2021. gadā (sk. 3.1.1. attēlu).  

 

Lai gan skaitliski, salīdzinot ar 2015. – 2019. gadu, 2020. – 2021. gada periodā 7.1.1. SAM ietvaros 

atbalstīto jauniešu 15 – 29 gadu vecumā dalību skaits bija samērā līdzīgs – 4 953 pirmajā periodā un 

5 426 otrajā periodā, tomēr īpatsvara ziņā redzams nozīmīgs jauniešu atbalsta pieaugums, samazinoties 

vecāka gadagājuma atbalstīto bezdarbnieku īpatsvaram (sk. 3.1.1. attēls). 

 

Tautība. Atbilstoši atskaites veidlapai KPVIS dati fiksē informāciju, vai dalībnieks pieder 

mazākumtautību iedzīvotāju vai citu valstu pilsoņu (migrantu) grupai. Atbilstoši šim rādītājam 

redzams, ka kopumā 50 195 (43,5%) dalības reizēs labuma guvēji bijuši piederīgi Latvijas 

mazākumtautībām vai migrantiem. 

 

Dalībnieki ar invaliditāti. Saskaņā ar KPVIS pieejamo informāciju kopumā 18 858 (16,3%) dalības 

reizēs labuma guvēji bija personas ar invaliditāti, kas ir augstāks īpatsvars nekā personu ar invaliditāti 

proporcija sabiedrībā kopumā. Ņemot vērā, ka personas ar invaliditāti darba tirgū atrodas mazāk 

labvēlīgā situācijā, šāds dalību īpatsvars norāda uz kvantitatīvi atbilstošu 7.1.1. SAM atbalstu mērķa 

grupai. Salīdzinot abus iepriekš minētos laika periodus, redzams, ka proporcionāli vairāk personas ar 

invaliditāti ir sasniegtas 2015. – 2019. gadā – 14 500 dalības jeb 17,3% pretstatā 4 358 dalībām un 

13,7% 2020. – 2021. gadā. 
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Deklarētās dzīvesvietas statistiskais reģions. Atbilstoši KP VIS pieejamo informāciju par 7.1.1. 

SAM labuma guvēju deklarēto dzīvesvietu, ziņojuma autori noteica divus raksturlielumus – deklarētās 

dzīvesvietas statistisko reģionu un apdzīvotās vietas tipu (valstspilsēta vai novada teritorija). Kopumā 

24 471 dalības reizēs (21,1%) labuma guvēji bija deklarēti Rīgā, 13 228 dalības reizēs (11,4%) – 

Pierīgas reģionā, 10 254 (8,9%) – Vidzemes, 15 052 (13,0%) Kurzemes, 11 324 (9,8%) – Zemgales 

un 41 443 dalības reizēs (35,8%) – Latgales statistiskajā reģionā. Salīdzinot 2015. – 2019. gadu ar 

vēlāko periodu, samazinājās dalības reižu īpatsvars Latgales reģionā (no 37,0% uz 32,5% 2020. – 

2021. gadā), mazliet pieaugot dalības reižu īpatsvaram Rīgas, Pierīgas, Vidzemes un Zemgales 

statistiskajos reģionos. 

 

Deklarētās dzīvesvietas apdzīvotās vietas tips. Kopumā 53 106 dalības reizēs (45,9%) labuma 

guvēja deklarētā dzīvesvieta atradās valstspilsētā un 62 666 dalības reizēs (54,1%) dzīvesvieta – 

novada teritorijā, t.sk., lauku apvidos deklarētā dzīvesvieta bija 43 009 (jeb 37,3%) dalības reizēs. 

Būtiski, ka, lai gan 2020. – 2021. gadā novadu teritorijās deklarēto 7.1.1. SAM labuma guvēju 

īpatsvars mazliet samazinājās, laukos deklarēto īpatsvars pieauga par 5,7 procentpunktiem. Ņemot 

vērā, ka šajā pašā laika posmā par 2,6 procentpunktiem pieauga Pierīgas reģionā deklarēto labuma 

guvēju īpatsvars, kā arī mazākā apmērā – Vidzemes un Zemgales reģionos deklarēto īpatsvars, ir 

pamats secinājumam, ka 2020. – 2021. gadā 7.1.1. SAM pasākumu labumu guvēju sastāvs pēc to 

demogrāfiskā un sociāli ekonomiskā raksturojuma mainījās, turklāt pieaugot augstāk kvalificēto 

darbspējas vecuma iedzīvotāju grupai (sk. arī izglītības griezumu un ilgstošo bezdarbnieku īpatsvaru). 

 

Izglītība. Atbilstoši KPVIS datiem kopumā 14 066 dalības reizēs (12,3%) labuma guvēji bija ar 

pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis), 

69 595 dalības reizēs (60,7%) – ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidējo izglītību (ISCED 

4. līmenis) un 31 003 (27,0%) dalības reizēs – ar augstāko izglītību (ISCED 5-8. līmenis). Līdzīgi kā 

deklarētās dzīvesvietas tipa un reģiona griezumā, 2020. – 2021. gada posmā mainījās labuma guvēju 

sastāvs dalījumā pēc izglītības – samazinās pamata (ISCED 1-2), vidējo vai vidējo profesionālo 

(ISCED 3-4) izglītību ieguvušo dalību īpatsvars un pieauga labuma guvēju ar augstāko izglītību 

(ISCED 5-8) īpatsvars (sk. 3.1.2. attēls). Ja 2015. – 2019. gadā bezdarbnieku ar augstāko izglītību 

dalības veidoja 25,2% no visiem labuma guvējiem, tad 2020. – 2021. gadā – 31,9%.  

 

3.1.2. attēls. 7.1.1. SAM labuma guvēju raksturojums izglītības līmeņu griezumā (% no dalības 

reizēm) 
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Ilgstošais bezdarbs. Atbilstoši KPVIS datiem 33 776 dalības reizēs (29,2%) labuma guvēji bija 

ilgstošie bezdarbnieki, kuru īpatsvars abos salīdzinātajos periodos atšķiras. 2015. – 2019. gadā 

ilgstošie bezdarbnieki 7.1.1. SAM ietvaros piedalījās 26 411 reizes, kas veidoja 31,4% no visām šī 

perioda dalībām, bet 2020. – 2021. gadā – 7 365 reizes, kuru īpatsvars no visām dalībām bija 23,2%, 

t.i., ilgstošo bezdarbnieku dalību īpatsvars samazinājās par 8,2 procentpunktiem. 

 

3.1.3. attēls. 7.1.1. SAM labuma guvēju raksturojums pēc dalības aktivitātēs (% no dalības 

reizēm) 

 
 

Dalība aktivitātēs. Kopumā visā analīzes periodā 24 506 (jeb 21,2%) dalības reizēs labuma guvēji 

piedalījās profesionālā apmācībā, pārkvalifikācijā, kvalifikācijas paaugstināšanā vai ārpus formālās 

izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanā (turpmāk tekstā un attēlos – 

profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana), 81 369 (jeb 70,3%) dalības 

reizēs labuma guvēji piedalījās neformālās izglītības programmu apguvē, 6 898 (jeb 6,0%) – dažādos 

konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos kā grupā, tā individuāli, 2 205 (jeb 1,9%) – apmācībā pie 

darba devēja un 794 (jeb 0,7%) – darbam nepieciešamo iemaņu attīstības pasākumā (sk. 3.1.3. attēls).  

 

Redzams, ka Covid-19 ierobežošanas pasākumi ir samazinājuši profesionālās apmācības, 

pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu īpatsvaru. Kopumā 2015. – 2019. gada 

posmā 19 141 (jeb 22,8%) dalības reizēs labuma guvēji piedalījās formālajā izglītībā, bet 2020. – 2021. 

gada posmā – 5 365 (jeb 16,9%). 59 740 (jeb 71,1%) dalības reizes 2015. – 2019. gadā attiecās uz 

neformālās izglītības programmām, kamēr 2020. – 2021. gada posmā – 21 629 (jeb 68,0%). Apmācībā 

pie darba devēja 2015. – 2019. gadā piedalījās 1 321 (jeb 1,6%), bet 2020. – 2021. gadā – 884 (jeb 

2,8%) labuma guvēji. Darbam nepieciešamo iemaņu attīstības pasākumā 2015. – 2019. gadā piedalījās 

264 (jeb 0,3%) un 2020. – 2021. gadā – 530 (jeb 1,7%) labuma guvēji. Šie dati rāda, ka pasākumi 

Covid-19 ierobežošanai mainīja ne tikai 7.1.1. SAM dalībnieku portretu, bet arī dalības īpatsvaru 

dažādos atbalsta pasākumos. 
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Labuma guvēju dalības pasākumos rezultāts 
 

Papildus 7.1.1. SAM labuma guvēju portretam demogrāfiskā un sociāli ekonomiskajā griezumā, šīs 

nodaļas turpinājumā ir sniegti dati, lai raksturotu 7.1.1. SAM rezultāta rādītājus, vienlaikus parādot 

dažādu labuma guvēju grupu saņemto atbalstu pasākumu griezumā. 3.1.11. tabulā ir aplūkots kopējais 

dalību skaits katrā pasākumā, dalības pārtraukšanas īpatsvars, iegūtas profesionālās kvalifikācijas 

īpatsvars (ja attiecināms uz pasākumu) un agrīni nodarbinātībā iesaistīto (ne vēlāk kā 4 nedēļas pēc 

dalības pasākumā) īpatsvars, par ko veikta atzīme KPVIS. Turpinājumā 3.1.12. –3.1.18. tabulās šie 

rezultāti ir aplūkoti dalījumā pēc dzimuma, vecuma, izglītības līmeņa, dzīvesvietas reģiona un 

apdzīvotās vietas tipa, piederības ilgstošo bezdarbnieku, minoritāšu vai personu ar invaliditāti grupai, 

kā arī atkarībā no pasākuma īstenošanas laika posma, izmantojot iepriekš minēto iedalījumu pirms un 

pēc Covid-19 ierobežojumu ieviešanas. 

 

7.1.1. SAM dalību īpatsvars tika raksturots 3.1.3. attēlā (sk. iepriekš). Vērtējot pirmo no rezultātu 

rādītājiem – dalības pārtraukšanu, jāņem vērā, ka ziņojuma autori ir koriģējuši KPVIS doto informāciju 

par profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas rezultātu, proti, 

dzēsuši atzīmi “dalība pārtraukta”, ja kolonā “iegūtā kvalifikācija” bija dots iegūtās profesionālās 

kvalifikācijas nosaukums (5 954 ieraksti/ dalības) vai atzīme “sekmju izraksts” (20 ieraksti/ dalības), 

un vienlaikus dotais dalības pārtraukšanas datums sakrita ar pasākuma beigu datumu. Tika pieņemts, 

ka šādus gadījumus nevar uzskatīt par dalības pārtraukšanu, proti, ja persona ir ieguvusi profesionālo 

kvalifikāciju vai sekmju izrakstu, tas nozīmē, ka mācību process ir noritējis līdz pilnībā un sekmju 

pārbaude eksāmenā ir notikusi; šī pieņēmuma rezultātā kopumā koriģēti 5 974 ieraksti/ dalības. 

 

3.1.11. tabulā redzams, ka kopumā 2015. – 2021. gadā kvalifikāciju labuma guvēji ir ieguvuši 20 708 

dalībās, no tiem vairums (20 651 dalības), piedaloties profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai 

kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumā, bet 57 dalību reizēs – caur apmācībām pie darba devēja. 

Redzams, ka vidēji 7.1.1. SAM ietvaros atbalstītās profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai 

kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos dalības pārtraukšanas īpatsvars ir 9,7%, profesionālā 

kvalifikācija tika iegūta 84,3% dalības reizēs. Apmācības pie darba devēja pasākuma rezultātā 

profesionālo kvalifikāciju ieguva 2,6% no labuma guvējiem.  

 

Papildus iepriekš minētajam, KPVIS plašāk fiksē agrīnu nodarbinātībā iesaistīšanās faktu (četru nedēļu 

laikā pēc dalības pasākumā), šaurāk maksājumu pieprasījumu ietvaros. Šie dati turpinājumā 

papildināmi ar NVA datu kontrfaktuālās analīzes rezultātiem (sk. turpinājumā nodaļu “7.1.1. SAM 

atbalstīto aktivitāšu efektivitāte dažādās labuma guvēju grupās”). KPVIS indikatīvi rāda, ka četru 

nedēļu laikā nodarbinātībā bija iesaistīti labuma guvēji kopumā 20 826 (jeb 18,0%) no visām 7.1.1. 

SAM dalībām (3.1.11. tabula).  

 

  



   

 

65 

 

3.1.11. tabula. Pasākumu dalību skaits un rezultāts – dalības pārtraukšana, iegūta kvalifikācija 

un agrīna iesaistīšanās nodarbinātībā 

 Dalību 

skaits 

Dalības 

pārtraukšana 

Iegūta 

profesionālā 

kvalifikācija/ 

neformālās 

izglītības 

apliecība 

Nodarbinātībā 

iesaistītie (ne 

vēlāk kā 4 

nedēļas pēc 

dalības) 

Skaits % Skaits % Skaits % 
KOPĀ 115 772 8 759 7,6% -* -* 20 826 18,0% 

Profesionālā apmācība, 

pārkvalifikācija, 

kvalifikācijas 

paaugstināšana 

24 506 2 378 9,7% 20 651 84,3% 5 355 21,9% 

Neformālā izglītība 81 369 4 810 5,9% 15 530 19,1% 12 816 15,8% 

Konkurētspējas 

paaugstināšanas pasākumi 

6 898 536 7,8% - - 864 12,5% 

Apmācība pie darba 

devēja 

2 205 682 30,9% 57 2,6% 1 542 69,9%** 

Darbam nepieciešamo 

iemaņu attīstība 

794 353 44,5% - - 249 31,4% 

Piezīme: * Kolonā ietverta kombinēta informācija un tā atspoguļo divus rādītājus – profesionālās kvalifikācijas iegūšanu, 

kas iespējama caur dalību divos pasākumos – profesionālā apmācībā un apmācībā pie darba devēja, un neformālās izglītības 

apliecības iegūšanas faktu, ja apmeklēts kāds no neformālās izglītības pasākumiem. Attiecīgi kopskaitu aprēķināt nav 

korekti. 

** 25.01.2011. MK noteikumi Nr. 75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba 

samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” līdz 

25.11.2021. paredzēja, ka bezdarbnieku pēc praktiskās apmācības pabeigšanas darba devējs turpina nodarbināt kā 

darbinieku attiecīgajā profesijā vēl vismaz trīs mēnešus (109.7 punkts). Tomēr pastāvēja iespēja, ka dalībnieks pārtrauc 

dalību pasākumā, tāpēc nodarbināto iesaistīto un dalību pārtraukušo kopsumma šim pasākumam veido ~ 100%. 

 

Lielāku ieguldījumu agrīnā nodarbinātībā pēc pasākuma beigām, kā rāda 3.1.11. tabula, ir 

profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem (21,9%), kā 

arī apmācības pie darba devēja (69,9%) un darbam nepieciešamo iemaņu attīstības (31,4%) 

pasākumiem. Apmācību pie darba devēja gadījumā augsto rezultātu nodrošināja pasākuma īstenošanas 

nosacījumi, proti, darba devējam bija jāturpina persona nodarbināt pēc dalības pasākumā vēl vismaz 

trīs mēnešus. Šis nosacījums tika atcelts ar 25.01.2011. MK noteikumiem Nr. 75 “Noteikumi par aktīvo 

nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un 

finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” grozījumiem 2021. gada novembrī. 

Attiecīgi šī pasākuma rezultātu izvērtēšanu būtu lietderīgi atkārtot par 2022. – 2023. gadu atsevišķi, 

lai noteiktu grozījumu ietekmi uz agrīnas iesaistes nodarbinātībā rezultātiem. Papildus rezultāta 

rādītāju noteikšanai, 3.1.11. tabulā redzams, ka līdz šim KPVIS samērā maz ir fiksēts, vai labuma 

guvējs ir ieguvis neformālās izglītības apliecību šo pasākumu apmeklējuma rezultātā (19,1%). 
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3.1.12. tabula. Pasākumu dalību skaits un rezultāts – dalības pārtraukšana, iegūta kvalifikācija 

un agrīna iesaistīšanās nodarbinātībā DZIMUMA griezumā 

 Dalību 

skaits 

Dalības 

pārtraukšana 

Iegūta 

profesionālā 

kvalifikācija/ 

neformālās 

izglītības 

apliecība 

Nodarbinātībā 

iesaistītie (ne 

vēlāk kā 4 

nedēļas pēc 

dalības) 

Skaits % Skaits % Skaits % 
VĪRIETIS: KOPĀ 44 107 3 064 6,9% -* -* 7 754 17,6% 

Profesionālā apmācība, 

pārkvalifikācija, 

kvalifikācijas 

paaugstināšana 

7 849 906 11,5% 6 412 81,7% 1 725 22,0% 

Neformālā izglītība 33 351 1 690 5,1% 9 078 27,2% 5 183 15,5% 

Konkurētspējas 

paaugstināšanas pasākumi 

1 847 112 6,1% - - 210 11,4% 

Apmācība pie darba 

devēja 

888 291 32,8% 27 3,0% 587 66,1%** 

Darbam nepieciešamo 

iemaņu attīstība 

172 65 37,8% - - 49 28,5% 

SIEVIETE: KOPĀ 71 665 5 695 7,9% -* -* 13 072 18,2% 

Profesionālā apmācība, 

pārkvalifikācija, 

kvalifikācijas 

paaugstināšana 

16 657 1 472 8,8% 14 239 85,5% 3 630 21,8% 

Neformālā izglītība 48 018 3 120 6,5% 6 452 13,4% 7 633 15,9% 

Konkurētspējas 

paaugstināšanas pasākumi 

5 051 424 8,4% - - 654 12,9% 

Apmācība pie darba 

devēja 

1 317 391 29,7% 30 2,3% 955 72,5%** 

Darbam nepieciešamo 

iemaņu attīstība 

622 288 46,3% - - 200 32,2% 

Piezīme: * Kolonā ietverta kombinēta informācija un tā atspoguļo divus rādītājus, kuriem kopskaitu aprēķināt nav korekti. 

** 25.01.2011. MK noteikumi Nr. 75 līdz 25.11.2021. paredzēja, ka pēc praktiskās apmācības pabeigšanas darba devējs 

turpina nodarbināt pasākuma dalībnieku vēl vismaz trīs mēnešus (sk. sīkāk 3.1.11. tabulas piezīmi).  

 

3.1.12. tabulā redzams, ka vīrieši biežāk kā sievietes ir pārtraukuši dalību profesionālās apmācības, 

pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos (11,5% vīriešiem un 8,8% sievietēm), 

attiecīgi par 3,8 procentpunktiem retāk vīrieši šo apmācību rezultātā ir ieguvuši arī profesionālo 

kvalifikāciju (81,7% vīriešiem un 85,5% sievietēm). Sievietes biežāk ir pārtraukušas dalību neformālās 

izglītības pasākumos (5,1% vīriešiem un 6,5% sievietēm) un konkurētspējas paaugstināšanas 

pasākumos (6,1% vīriešiem un 8,4% sievietēm). Agrīnā – četru nedēļu laika posmā pēc pasākuma 

noslēguma – nodarbinātībā iesaistīto sieviešu īpatsvars par 0,6 procentpunktiem pārsniedz 

nodarbinātībā iesaistīto vīriešu īpatsvaru (17,6% vīriešiem un 18,2% sievietēm).  
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3.1.13. tabula. Pasākumu dalību skaits un rezultāts – dalības pārtraukšana, iegūta kvalifikācija 

un agrīna iesaistīšanās nodarbinātībā VECUMA GRUPU griezumā 

 Dalību 

skaits 

Dalības 

pārtraukšana 

Iegūta 

profesionālā 

kvalifikācija/ 

neformālās 

izglītības 

apliecība 

Nodarbinātībā 

iesaistītie (ne 

vēlāk kā 4 

nedēļas pēc 

dalības) 

Skaits % Skaits % Skaits % 
15-29 GADI: KOPĀ 10 379 1 426 13,7% -* -* 2 551 24,6% 

Profesionālā apmācība, 

pārkvalifikācija, 

kvalifikācijas 

paaugstināšana 

2 046 275 13,4% 1 678 82,0% 541 26,4% 

Neformālā izglītība 5 985 397 6,6% 1 455 24,3% 1 075 18,0% 

Konkurētspējas 

paaugstināšanas pasākumi 

664 87 13,1% - - 90 13,6% 

Apmācība pie darba 

devēja 

890 314 35,3% 23 2,6% 596 67,0%** 

Darbam nepieciešamo 

iemaņu attīstība 

794 353 44,5% - - 249 31,4% 

30-49 GADI: KOPĀ 62 965 4 698 7,5% -* -* 12 245 19,4% 

Profesionālā apmācība, 

pārkvalifikācija, 

kvalifikācijas 

paaugstināšana 

14 248 1 429 10,0% 11 935 83,8% 3 383 23,7% 

Neformālā izglītība 44 644 2 728 6,1% 9 008 20,2% 7 739 17,3% 

Konkurētspējas 

paaugstināšanas pasākumi 

3 105 263 8,5% - - 424 13,7% 

Apmācība pie darba 

devēja 

968 278 28,7% 26 2,7% 699 72,2%** 

Darbam nepieciešamo 

iemaņu attīstība 

0 0 - - - 0 - 

50+ GADI: KOPĀ 42 428 2 635 6,2% -* -* 6 030 14,2% 

Profesionālā apmācība, 

pārkvalifikācija, 

kvalifikācijas 

paaugstināšana 

8 212 674 8,2% 7 038 85,7% 1 431 17,4% 

Neformālā izglītība 30 740 1 685 5,5% 5 067 16,5% 4 002 13,0% 

Konkurētspējas 

paaugstināšanas pasākumi 

3 129 186 5,9% - - 350 11,2% 

Apmācība pie darba 

devēja 

347 90 25,9% 8 2,3% 247 71,2%** 

Darbam nepieciešamo 

iemaņu attīstība 

0 0 - - - 0 - 

Piezīme: * Kolonā ietverta kombinēta informācija un tā atspoguļo divus rādītājus, kuriem kopskaitu aprēķināt nav korekti. 

** 25.01.2011. MK noteikumi Nr. 75 līdz 25.11.2021. paredzēja, ka pēc praktiskās apmācības pabeigšanas darba devējs 

turpina nodarbināt pasākuma dalībnieku vēl vismaz trīs mēnešus (sk. sīkāk 3.1.11. tabulas piezīmi).  

 

Aplūkojot dalības rezultātus vecuma grupu griezumā (3.1.13. tabula), novērojamas vairākas tendences. 

Pirmkārt, salīdzinot ar 30-49 gadus veciem dalībniekiem, dalībnieki 50 un vairāk gadu vecumā relatīvi 

retāk ir piedalījušies profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas un 

apmācības pie darba devēja pasākumos. Profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas 
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paaugstināšanas pasākumos ir piedalījušies 22,6% dalībnieki 30-49 gadu vecumā (no visām dalībām 

šajā vecuma grupā) un 19,4% dalībnieki 50 un vairāk gadu vecumā. Savukārt apmācībā pie darba 

devēja visbiežāk ir piedalījušies dalībnieki 15-29 gadu vecumā, lai gan 25.01.2011. MK noteikumi Nr. 

75 nav noteikuši ierobežojumus attiecībā uz dalībnieku vecumu. Apmācībās pie darba devēja ir 

piedalījušies 8,6% dalībnieku 15-29 gadu vecumā (no visām dalībām šajā vecuma grupā), 1,5% 

dalībnieku 30-49 gadu vecumā un 0,8% dalībnieku 50 un vairāk gadu vecumā. Attiecīgi dalībnieku 50 

un vairāk gadu vecumā visbiežāk ir piedalījušies neformālajā apmācībā (72,5% no visām dalībām šajā 

vecuma grupā), īpaši, datorprasmju apgūšanas programmās. 

 

Otrkārt, aplūkojot dalības pasākumā rezultātus, redzams, ka, jo vecāks ir dalībnieks, jo zemāks ir 

dalības pasākumā pārtraukšanas īpatsvars un augstāks iegūtas kvalifikācijas īpatsvars, ja tas 

attiecināms uz pasākumu (3.1.13. tabula). Tas netieši parāda, ka vecāki dalībnieki, sevišķi, 50 un vairāk 

gadu vecumā, ir vairāk orientēti uz pasākuma formālo prasību izpildi. Vidēji 13,7% gadījumu jaunieši 

15-29 gadu vecumā pārtrauc dalību kādā pasākumā, šis rādītājs ir 7,5% 30-49 gadu vecumā un 6,2% 

50 un vairāk gadu vecumā. Šī tendence atkārtojas, aplūkojot dalības pamešanas īpatsvaru biežāk 

apmeklētajos profesionālās un neformālās apmācības pasākumos. Profesionālo kvalifikāciju apmācību 

rezultātā ieguvuši 82,0% dalības reizēs labuma guvēji 15-29 gadu vecumā, 83,8% gadījumu, ja labuma 

guvējs bijis 30-49 gadu vecumā, un 85,7% gadījumu, ja labuma guvējs bijis 50 un vairāk gadu vecumā. 

 

Treškārt, redzams, ka tūlītējs rezultāts no dalības pasākumā, kas mērāms kā agrīna iesaistīšanās 

nodarbinātībā četru nedēļu laikā pēc pasākuma noslēguma, ir augstāks visjaunākajā vecuma grupā un 

samazinās, pieaugot vecumam. Zināmā mērā šo rezultātu dod arī jauniešu 15-29 gadu vecumā augstāks 

iesaistes īpatsvars apmācībā pie darba devēja, kas paaugstina agrīnas iesaistes nodarbinātībā rādītāju. 

Vidēji agrīna iesaiste nodarbinātībā ir 24,6% dalībām 15-29 gadu vecumā, 19,4% dalībām 30-49 gadu 

vecumā un 14,2% dalībām 50 un vairāk gadu vecumā. 

 

Aplūkojot dalības rezultātus izglītības griezumā (3.1.14. tabula), redzams, ka dalības īpatsvars 

profesionālās un neformālās apmācības programmās atšķiras samērā nedaudz (aptuveni 3 

procentpunktu robežās). Tā 22,4% dalībās profesionālā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas 

paaugstināšanā personām bija pamatskolas izglītība (ISCED 1. līmenis) vai zemākā līmeņa vidējā 

izglītība (ISCED 2. līmenis), šis rādītājs bija 22,0% personu grupā ar vidējo izglītību (ISCED 3. 

līmenis) vai pēcvidējo izglītību (ISCED 4. līmenis) un 19,2% grupā ar augstāko izglītību (ISCED 5-8. 

līmenis). Attiecīgi mazliet mazāks dalību neformālās apmācību programmās īpatsvars ir personām ar 

pamatskolas vai zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 1-2). 

 

No izglītības līmeņa ir atkarīgi pasākumu dalībnieku rezultāti – dalības pārtraušana, profesionālās 

kvalifikācijas iegūšanas īpatsvars un agrīnie rezultāti nodarbinātībā. Jo augstāks izglītības līmenis, jo 

retāka ir dalības pārtraukšana un augstāks dalībnieku īpatsvars ar iegūtu profesionālo kvalifikāciju un 

agrīnu iesaisti nodarbinātībā. Vienlaikus gan jāatzīmē, ka atkarībā no dalībnieku izglītības līmeņa 

atšķiras, kādas apmācību programmas (nosaukumi) viņi ir apguvuši un kuru rezultāti attiecīgi ir labāki 

(sk. turpinājumā).  
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3.1.14. tabula. Pasākumu dalību skaits un rezultāts – dalības pārtraukšana, iegūta kvalifikācija 

un agrīna iesaistīšanās nodarbinātībā IZGLĪTĪBAS griezumā 

 Dalību 

skaits 

Dalības 

pārtraukšana 

Iegūta 

profesionālā 

kvalifikācija/ 

neformālās 

izglītības 

apliecība 

Nodarbinātībā 

iesaistītie (ne 

vēlāk kā 4 

nedēļas pēc 

dalības) 

Skaits % Skaits % Skaits % 
ISCED 1-2: KOPĀ 14 066 1 418 10,1% -* -* 2 141 15,2% 

Profesionālā apmācība, 

pārkvalifikācija, 

kvalifikācijas 

paaugstināšana 

3 144 478 15,2% 2 500 79,5% 644 20,5% 

Neformālā izglītība 9 808 663 6,8% 2 318 23,6% 1 190 12,1% 

Konkurētspējas 

paaugstināšanas pasākumi 

555 60 10,8% - - 40 7,2% 

Apmācība pie darba 

devēja 

380 140 36,8% 12 3,2% 234 61,6%** 

Darbam nepieciešamo 

iemaņu attīstība 

179 77 43,0% - - 33 18,4% 

ISCED 3-4: KOPĀ 69 595 5 066 7,3% -* -* 11 613 16,7% 

Profesionālā apmācība, 

pārkvalifikācija, 

kvalifikācijas 

paaugstināšana 

15 285 1 431 9,4% 12 855 84,1% 3 200 20,9% 

Neformālā izglītība 48 478 2 735 5,6% 9 956 20,5% 6 835 14,1% 

Konkurētspējas 

paaugstināšanas pasākumi 

3 976 274 6,9% - - 448 11,3% 

Apmācība pie darba 

devēja 

1 405 429 30,5% 33 2,3% 983 70,0%** 

Darbam nepieciešamo 

iemaņu attīstība 

451 197 43,7% - - 147 32,6% 

ISCED 5-8: KOPĀ 31 003 2 115 6,8% -* -* 6 921 22,3% 

Profesionālā apmācība, 

pārkvalifikācija, 

kvalifikācijas 

paaugstināšana 

5 965 437 7,3% 5 220 87,5% 1 490 25,0% 

Neformālā izglītība 22 176 1 308 5,9% 3 044 13,7% 4 683 21,1% 

Konkurētspējas 

paaugstināšanas pasākumi 

2 318 195 8,4% - - 373 16,1% 

Apmācība pie darba 

devēja 

396 104 26,3% 11 2,8% 310 78,3%** 

Darbam nepieciešamo 

iemaņu attīstība 

148 71 48,0% - - 65 43,9% 

Piezīme: * Kolonā ietverta kombinēta informācija un tā atspoguļo divus rādītājus, kuriem kopskaitu aprēķināt nav korekti. 

** 25.01.2011. MK noteikumi Nr. 75 līdz 25.11.2021. paredzēja, ka pēc praktiskās apmācības pabeigšanas darba devējs 

turpina nodarbināt pasākuma dalībnieku vēl vismaz trīs mēnešus (sk. sīkāk 3.1.11. tabulas piezīmi).  
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3.1.15. tabula. Pasākumu dalību skaits un rezultāts – dalības pārtraukšana, iegūta kvalifikācija 

un agrīna iesaistīšanās nodarbinātībā DEKLARĒTĀS DZĪVESVIETAS STATISTISKĀ 

REĢIONA griezumā 

 Dalību 

skaits 

Dalības 

pārtraukšana 

Iegūta 

profesionālā 

kvalifikācija/ 

neformālās 

izglītības 

apliecība 

Nodarbinātībā 

iesaistītie (ne 

vēlāk kā 4 

nedēļas pēc 

dalības) 

Skaits % Skaits % Skaits % 
RĪGAS REĢIONS: 

KOPĀ 

24 471 2 125 8,7% -* -* 4 650 19,0% 

Profesionālā apmācība, 

pārkvalifikācija, 

kvalifikācijas 

paaugstināšana 

3 613 403 11,2% 3 047 84,3% 868 24,0% 

Neformālā izglītība 19 084 1 425 7,5% 2 728 14,3% 3 428 18,0% 

Konkurētspējas 

paaugstināšanas pasākumi 

1 519 189 12,4% - - 211 13,9% 

Apmācība pie darba devēja 146 46 31,5% 2 1,4% 97 66,4%** 

Darbam nepieciešamo 

iemaņu attīstība 

109 62 56,9% - - 46 42,2% 

PIERĪGAS REĢIONS: 

KOPĀ 

13 228 1 043 7,9% -* -* 2 809 21,2% 

Profesionālā apmācība, 

pārkvalifikācija, 

kvalifikācijas 

paaugstināšana 

2 636 276 10,5% 2 252 85,4% 678 25,7% 

Neformālā izglītība 9 451 602 6,4% 1 561 16,5% 1 855 19,6% 

Konkurētspējas 

paaugstināšanas pasākumi 

857 63 7,4% - - 115 13,4% 

Apmācība pie darba devēja 179 54 30,2% 3 1,7% 126 70,4%** 

Darbam nepieciešamo 

iemaņu attīstība 

105 48 45,7% - - 35 33,3% 

VIDZEMES REĢIONS: 

KOPĀ 

10 254 724 7,1% -* -* 2 166 21,1% 

Profesionālā apmācība, 

pārkvalifikācija, 

kvalifikācijas 

paaugstināšana 

2 458 218 8,9% 2 135 86,9% 622 25,3% 

Neformālā izglītība 6 663 341 5,1% 1 514 22,7% 1 171 17,6% 

Konkurētspējas 

paaugstināšanas pasākumi 

736 54 7,3% - - 95 12,9% 

Apmācība pie darba devēja 298 63 21,1% 17 5,7% 243 81,5%** 

Darbam nepieciešamo 

iemaņu attīstība 

99 48 48,5% - - 35 35,4% 
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 Dalību 

skaits 

Dalības 

pārtraukšana 

Iegūta 

profesionālā 

kvalifikācija/ 

neformālās 

izglītības 

apliecība 

Nodarbinātībā 

iesaistītie (ne 

vēlāk kā 4 

nedēļas pēc 

dalības) 

Skaits % Skaits % Skaits % 
KURZEMES 

REĢIONS: KOPĀ 

15 052 1 345 8,9% -* -* 3 401 22,6% 

Profesionālā apmācība, 

pārkvalifikācija, 

kvalifikācijas 

paaugstināšana 

3 569 405 11,3% 2 976 83,4% 956 26,8% 

Neformālā izglītība 10 171 727 7,1% 2 380 23,4% 2 023 19,9% 

Konkurētspējas 

paaugstināšanas 

pasākumi 

835 43 5,1% - - 135 16,2% 

Apmācība pie darba 

devēja 

324 101 31,2% 13 4,0% 241 74,4%** 

Darbam nepieciešamo 

iemaņu attīstība 

153 69 45,1% - - 46 30,1% 

ZEMGALES 

REĢIONS: KOPĀ 

11 324 1 014 9,0% -* -* 2 324 20,5% 

Profesionālā apmācība, 

pārkvalifikācija, 

kvalifikācijas 

paaugstināšana 

2 901 307 10,6% 2 416 83,3% 708 24,4% 

Neformālā izglītība 7 468 537 7,2% 1 656 22,2% 1 337 17,9% 

Konkurētspējas 

paaugstināšanas 

pasākumi 

611 41 6,7% - - 83 13,6% 

Apmācība pie darba 

devēja 

237 85 35,9% 7 3,0% 167 70,5%** 

Darbam nepieciešamo 

iemaņu attīstība 

107 44 41,1% - - 29 27,1% 

LATGALES 

REĢIONS: KOPĀ 

41 443 2 508 6,1% -* -* 5 476 13,2% 

Profesionālā apmācība, 

pārkvalifikācija, 

kvalifikācijas 

paaugstināšana 

9 329 769 8,2% 7 825 83,9% 1 523 16,3% 

Neformālā izglītība 28 532 1 178 4,1% 5 691 19,9% 3 002 10,5% 

Konkurētspējas 

paaugstināšanas 

pasākumi 

2 340 146 6,2% - - 225 9,6% 

Apmācība pie darba 

devēja 

1 021 333 32,6% 15 1,5% 668 65,4%** 

Darbam nepieciešamo 

iemaņu attīstība 

221 82 37,1% - - 58 26,2% 

Piezīme: * Kolonā ietverta kombinēta informācija un tā atspoguļo divus rādītājus, kuriem kopskaitu aprēķināt nav korekti. 

** 25.01.2011. MK noteikumi Nr. 75 līdz 25.11.2021. paredzēja, ka pēc praktiskās apmācības pabeigšanas darba devējs 

turpina nodarbināt pasākuma dalībnieku vēl vismaz trīs mēnešus (sk. sīkāk 3.1.11. tabulas piezīmi).  
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Reģionu griezumā (3.1.15. tabula), pirmkārt, atšķiras dalībnieku sadalījums dažādu pasākumu starpā, 

un, otrkārt, atšķiras dalības rezultāti, ko ietekmē arī labuma guvēju izglītības līmeņa atšķirības reģionu 

starpā. Sadalījumā pasākumu ziņā pretnostatāmi ir Rīgas un Pierīgas reģions no vienas puses un 

Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Latgales reģioni no otras puses. Ja Rīgā dalības profesionālajā 

apmācībā veidoja 14,8%, tad Pierīgā – 19,9%, bet pārējos reģionos šis īpatsvars variēja 23-26% 

robežās atkarībā no konkrētā reģiona. Latgalē, kura veido lielāko dalību daļu, 22,5% veidoja 

profesionālā apmācība. Attiecīgi Rīgas reģionā bija visaugstākais dalību īpatsvars neformālajā 

apmācībā – 78,0%, Pierīgā – 71,4%, pārējos reģionos – 65-69% robežās. Apmācību pie darba devēja 

īpatsvars no visām dalībām Rīgā ir 0,6%, Pierīgā – 1,4%, pārējos reģionos variē 2,5-2,9% robežās. 

 

Latgales reģions izceļas ar zemāko dalības pārtraukšanas īpatsvaru – vidēji 6,1%, turklāt zemāki 

rādītāji ir gan attiecībā uz profesionālās, gan neformālās apmācības pārtraukšanu. Vienlaikus Latgales 

reģionam raksturīgs arī salīdzinoši (un kopā ar Kurzemes un Zemgales reģioniem) relatīvi zemāks 

profesionālo kvalifikāciju ieguvušo īpatsvars. Tas Latgalē bija 83,9% (viszemākais rādītājs bija 

Zemgales reģionā – 83,3%, visaugstākais Vidzemes reģionā – 86,9%). Attiecīgi var secināt, ka 

Latgales reģionā pasākumu dalībnieki ir orientēti uz tādu saistību izpildi kā regulāra dalība apmācībās, 

bet dalības rezultāti ir zemāki kā kvalifikāciju ieguvušo, tā agrīni nodarbinātībā iesaistīto skaita ziņā. 

Ja zemāku agrīnu iesaistīšanos nodarbinātībā Latgalē (sk. turpinājumā) var skaidrot ar zemāku darba 

tirgus dinamiku (mazāku darbavietu piedāvājumu), tad zemāks kvalifikāciju ieguvušo īpatsvars nav 

atkarīgs no šiem darba tirgus parametriem. Attiecīgi, salīdzinot ar citiem reģioniem, būtu jāpievērš 

vairāk uzmanības, vai apmācību dalībnieki ir spējīgi apgūt mācību vielu un mācību nodrošinājuma 

kvalitātei, kas ir divi nozīmīgi skaidrojumi zemākam kvalifikāciju ieguvušo īpatsvaram. Tāpat, 

apmācot bezdarbniekus reģionos ar zemāku darba tirgus dinamiku, uzmanību būtu jāpievērš 

apgūstamās profesijas pieprasījumam tuvējā darba tirgū, un, ja vakances pieejamas citur, tad būtu 

savlaicīgi jāizstrādā plāns, lai iesaistītos nodarbinātībā apgūstamajā profesijā, paredzot atbalsta 

pasākumus (piemēram, dalību reģionālās mobilitātes programmā), tādējādi, caur skaidru tālāko vīziju, 

paaugstinot bezdarbnieka motivāciju iegūt kvalifikāciju.  

 

Agrīnie iesaistes nodarbinātībā (četru nedēļu laikā pēc pasākuma noslēguma) rādītāji reģionos būtiski 

atšķiras. Visaugstākā agrīnā iesaiste raksturīga Kurzemes dalībniekiem – 22,6%, kam seko samērā 

līdzīgie Pierīgas un Vidzemes reģionu rādītāji – 21,1-21,2%, kamēr Latgalē vērojama viszemākā 

agrīnā iesaiste – 13,2%. Latgalē vērojama arī viszemākais agrīnas iesaistes nodarbinātībā rādītājs 

pasākumā apmācība pie darba devēja – 65,4%, kam seko Rīga – 66,4%, savukārt Vidzemes reģionā 

šis rādītājs bijis visaugstākais – 81,5%. 

 

Apdzīvotās vietas tipa griezumā redzams, ka dalības pārtraukšanas intensitātes un iegūtas 

profesionālās kvalifikācijas īpatsvara valstspilsētas ir pretnostatījamas novadu teritorijām un lauku 

apvidiem, jo pēdējos abi aplūkotie rādītāji ir labāki, kamēr agrīni nodarbinātībā iesaistīto īpatsvara 

ziņā rezultāts visu apdzīvoto vietu tipu griezumos ir bijis līdzīgs (3.1.16. tabula).  

 

Valstspilsētās deklarētie retāk piedalījušies profesionālajā izglītībā, salīdzinot ar novadu un lauku 

iedzīvotājiem. No visiem lauku teritorijās deklarētajiem 23,4% piedalījušies profesionālajā apmācībā, 

novados vidēji – 22,5% un valstspilsētās deklarētie – 18,2%. Valstspilsētās deklarētie biežāk dalību 

pārtrauc – 11,1% pretstatā 6,4% dalību pārtraukušajiem laukos deklarētajiem. Laukos deklarētie 

profesionālo apmācību dalībnieku ieguvuši kvalifikāciju 85,4% gadījumu, valstspilsētās deklarētie – 

82,0%. Taču agrīna darbā iekārtošanās ir vienāda – 18,0% valstspilsētās deklarētie un 18,1% lauku 

teritorijās deklarētie labuma guvēji iesaistījušies nodarbinātībā četru nedēļu laikā pēc pasākuma 

beigām.  
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3.1.16. tabula. Pasākumu dalību skaits un rezultāts – dalības pārtraukšana, iegūta kvalifikācija 

un agrīna iesaistīšanās nodarbinātībā APDZĪVOTĀS VIETAS TIPA griezumā 

 Dalību 

skaits 

Dalības 

pārtraukšana 

Iegūta 

profesionālā 

kvalifikācija/ 

neformālās 

izglītības 

apliecība 

Nodarbinātībā 

iesaistītie (ne 

vēlāk kā 4 

nedēļas pēc 

dalības) 

Skaits % Skaits % Skaits % 
VALSTSPILSĒTA: 

KOPĀ 

53 106 4 505 8,5% -* -* 9 566 18,0% 

Profesionālā apmācība, 

pārkvalifikācija, 

kvalifikācijas 

paaugstināšana 

9 643 1 072 11,1% 7 911 82,0% 2 222 23,0% 

Neformālā izglītība 39 229 2 774 7,1% 6 422 16,4% 6 363 16,2% 

Konkurētspējas 

paaugstināšanas 

pasākumi 

3 261 296 9,1% - - 416 12,8% 

Apmācība pie darba 

devēja 

677 214 31,6% 13 1,9% 462 68,2% 

Darbam nepieciešamo 

iemaņu attīstība 

296 149 50,3% - - 103 34,8% 

NOVADS: KOPĀ 62 666 4 254 6,8% -* -* 11 260 18,0% 

Profesionālā apmācība, 

pārkvalifikācija, 

kvalifikācijas 

paaugstināšana 

14 863 1 306 8,8% 12 740 85,7% 3 133 21,1% 

Neformālā izglītība 42 140 2 036 4,8% 9 108 21,6% 6 453 15,3% 

Konkurētspējas 

paaugstināšanas 

pasākumi 

3 637 240 6,6% - - 448 12,3% 

Apmācība pie darba 

devēja 

1528 468 30,6% 44 2,9% 1 080 70,7% 

Darbam nepieciešamo 

iemaņu attīstība 

498 204 41,0% - - 146 29,3% 

LAUKU TERITORIJA: 

KOPĀ 

43 009 2 771 6,4% -* -* 7 776 18,1% 

Profesionālā apmācība, 

pārkvalifikācija, 

kvalifikācijas 

paaugstināšana 

10 070 849 8,4% 8 601 85,4% 2 118 21,0% 

Neformālā izglītība 29 517 1 335 4,5% 6 582 22,3% 4 549 15,4% 

Konkurētspējas 

paaugstināšanas 

pasākumi 

2 023 137 6,8% - - 262 13,0% 

Apmācība pie darba 

devēja 

1 099 331 30,1% 30 2,7% 762 69,3% 

Darbam nepieciešamo 

iemaņu attīstība 

300 119 39,7% - - 85 28,3% 

Piezīme: * Kolonā ietverta kombinēta informācija un tā atspoguļo divus rādītājus, kuriem kopskaitu aprēķināt nav korekti. 

** 25.01.2011. MK noteikumi Nr. 75 līdz 25.11.2021. paredzēja, ka pēc praktiskās apmācības pabeigšanas darba devējs 

turpina nodarbināt pasākuma dalībnieku vēl vismaz trīs mēnešus (sk. sīkāk 3.1.11. tabulas piezīmi).  
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3.1.17. tabula. Pasākumu dalību skaits un rezultāts – dalības pārtraukšana, iegūta kvalifikācija 

un agrīna iesaistīšanās nodarbinātībā ILGSTOŠĀ BEZDARBA, MAZĀKUMTAUTĪBU UN 

PERSONU AR INVALIDITĀTI griezumā 

 Dalību 

skaits 

Dalības 

pārtraukšana 

Iegūta 

profesionālā 

kvalifikācija/ 

neformālās 

izglītības 

apliecība 

Nodarbinātībā 

iesaistītie (ne 

vēlāk kā 4 

nedēļas pēc 

dalības) 

Skaits % Skaits % Skaits % 
ILGSTOŠAIS 

BEZDARBNIEKS: 

KOPĀ 

33 776 1 673 5,0% -* -* 3 684 10,9% 

Profesionālā apmācība, 

pārkvalifikācija, 

kvalifikācijas 

paaugstināšana 

6 497 470 7,2% 5 605 86,3% 845 13,0% 

Neformālā izglītība 25 274 994 3,9% 5 163 20,4% 2 490 9,9% 

Konkurētspējas 

paaugstināšanas pasākumi 

1 585 96 6,1% - - 105 6,6% 

Apmācība pie darba 

devēja 

320 80 25,0% 10 3,1% 227 70,9%** 

Darbam nepieciešamo 

iemaņu attīstība 

100 33 33,0% - - 17 17,0% 

MAZĀKUMTAUTĪBU 

GRUPA: KOPĀ 

50 195 3 834 7,6% -* -* 7 397 14,7% 

Profesionālā apmācība, 

pārkvalifikācija, 

kvalifikācijas 

paaugstināšana 

8 790 931 10,6% 7 221 82,2% 1 646 18,7% 

Neformālā izglītība 37 710 2 369 6,3% 5 813 15,4% 4 935 13,1% 

Konkurētspējas 

paaugstināšanas pasākumi 

2 828 235 8,3% - - 307 10,9% 

Apmācība pie darba 

devēja 

688 214 31,1% 11 1,6% 463 67,3%** 

Darbam nepieciešamo 

iemaņu attīstība 

179 85 47,5% - - 46 25,7% 

INVALIDITĀTE: 

KOPĀ 

18 858 1 285 6,8% -* -* 1 989 10,5% 

Profesionālā apmācība, 

pārkvalifikācija, 

kvalifikācijas 

paaugstināšana 

3 807 381 10,0% 3 175 83,4% 532 14,0% 

Neformālā izglītība 13 626 762 5,6% 2 337 17,2% 1 243 9,1% 

Konkurētspējas 

paaugstināšanas pasākumi 

1 195 84 7,0% - - 110 9,2% 

Apmācība pie darba 

devēja 

122 28 23,0% 3 2,5% 87 71,3%** 

Darbam nepieciešamo 

iemaņu attīstība 

108 30 27,8% - - 17 15,7% 

Piezīme: * Kolonā ietverta kombinēta informācija un tā atspoguļo divus rādītājus, kuriem kopskaitu aprēķināt nav korekti. 

** 25.01.2011. MK noteikumi Nr. 75 līdz 25.11.2021. paredzēja, ka pēc praktiskās apmācības pabeigšanas darba devējs 

turpina nodarbināt pasākuma dalībnieku vēl vismaz trīs mēnešus (sk. sīkāk 3.1.11. tabulas piezīmi).  
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3.1.17. tabulā redzama citu būtisku parametru – personas piederības ilgstošo bezdarbnieku, 

mazākumtautību vai minoritāšu un personu ar invaliditāti mērķa grupām – ietekme uz dalības 

pasākumos rezultātu. 

 

Ilgstošo bezdarbnieku vidū ir augstāks dalības īpatsvars neformālo apmācību pasākumos, kas ir 

likumsakarīgi, ņemot vērā noteikumus, ar kādu biežumu bezdarbnieki drīkst piedalīties vienā vai otrā 

pasākumu veidā. Neformālās izglītības dalības īpatsvars ilgstošo bezdarbnieku grupā ir 74,8% un 

68,4% pārējo bezdarbnieku grupā. Ilgstošo bezdarbnieku dalībai pasākumā, līdzīgi kā novērots 

dalībnieku 50 un vairāk gadu vecumā un Latgales reģionā deklarēto dalībnieku grupu vidū, kas savā 

starpā daļēji pārklājas, raksturīgi zemāki dalības pārtraukšanas rādītāji nekā citiem (vidēji 5,0% 

ilgstošajiem bezdarbniekiem un 8,6% - citiem), augstāki saņemtas kvalifikācijas rādītāji (86,3% 

ilgstošajiem bezdarbniekiem un 83,5% pārējiem), bet zemāki agrīnas iesaistes nodarbinātībā rādītāji 

(vidēji 13,0% ilgstošajiem bezdarbniekiem un 25,0% pārējiem). Sevišķi zemi agrīnas iesaistes 

nodarbinātībā rādītāji ilgstošo bezdarbnieku grupā ir pēc dalības neformālās apmācības pasākumos 

(9,9% ilgstošajiem bezdarbniekiem un 18,4% pārējiem).  

 

Vienīgais pasākums, kur agrīnas dalības nodarbinātībā īpatsvars ilgstošajiem bezdarbniekiem ir 

praktiski vienāds ar citiem dalībniekiem, ir apmācība pie darba devēja – 70,9% (69,8% pārējiem). Tas 

nozīmē, ka, lai gan ilgstošo bezdarbnieku dalības īpatsvars apmācības pie darba devējiem pasākumā 

2015. – 2021. gadā ir bijis zems (0,95% pretstatā 2,3% pārējo bezdarbnieku grupā), šis ir vienīgais 

pasākums, kas īstermiņā ir devis līdzīgu rezultātu. Ņemot vērā, ka ar 2022. gadu šī pasākuma 

īstenošanas nosacījumi ir mainījušies, turpmākajos divos gados būtu jāvērtē, vai novērotā tendence 

saglabājas, un, ja šis nosacījums piepildās, būtu jāapsver aktīvāka ilgstošo bezdarbnieku iesaistīšana 

tieši šāda veida pasākumos. 

 

Mazākumtautību un minoritāšu grupu pārstāvjiem raksturīgs augstāks dalības īpatsvars neformālās 

apmācības programmās (75,1% pretstatā 66,6% pārējo bezdarbnieku grupā), kas skaidrojams ar 

biežāku dažāda līmeņa valsts (latviešu) valodas apguvi. Vidējais dalības pārtraukšanas īpatsvars 

mazākumtautību bezdarbniekiem ir vienāds ar citiem bezdarbniekiem, lai gan profesionālās apmācības 

programmu dalībnieki, kas ir mazākumtautību pārstāvji, dalību pārtraukuši par 1,4 procentpunktiem 

biežāk, profesionālo kvalifikāciju ieguvuši par 3,2 procentpunktiem retāk un agrīnas iesaistes 

nodarbinātībā rādītājs mazākumtautību bezdarbniekiem ir ievērojami zemāks nekā tiem, kuriem nav 

identificēta piederība mazākumtautību vai minoritāšu grupai. Vidēji 14,7% mazākumtautību 

bezdarbnieki ir iesaistījušies nodarbinātībā četru nedēļu laikā pēc dalības pasākumā, kamēr pārējo 

bezdarbnieku grupā šis rādītājs ir 20,5%. 

 

Personu ar invaliditāti dalības rezultāti attiecībā uz dalības dažādos pasākumos īpatsvaru, dalības 

pārtraukšanas un kvalifikācijas iegūšanas īpatsvaru ir mazliet zemāki par to bezdarbnieku vidējiem 

rezultātiem, kuriem nav invaliditāte, taču agrīnas nodarbinātībā iesaistīšanās rādītājs gan ir ievērojami 

zemāks. Kopumā personas ar invaliditāti profesionālajā apmācībā piedalījušās 20,2% gadījumu/ 

dalības reizēs (pārējie – 21,4%), vidējais dalības pārtraukšanas īpatsvars bija 6,8% (pārējiem 7,7%), 

bet augstāks personām ar invaliditāti dalības pārtraukšanas rādītājs bija profesionālo apmācību 

gadījumā – 10,0% (9,6% pārējiem). Lai gan personas ar invaliditāti retāk bija iesaistītas apmācībā pie 

darba devēja un darbam nepieciešamo iemaņu attīstības pasākumā, dalības pārtraukšanas rādītājs šajos 

pasākumos ir bijis būtiski zemāks nekā citu bezdarbnieku grupā, kas netieši parāda šādu pasākumu 

piemērotību, lai personas ar invaliditāti iekļautos darba tirgū (apmācībām pie darba devēja ir augstāks 

agrīnas iesaistes īpatsvars, salīdzinot ar pārējiem bezdarbniekiem). 
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3.1.18. tabula. Pasākumu dalību skaits un rezultāts – dalības pārtraukšana, iegūta kvalifikācija 

un agrīna iesaistīšanās nodarbinātībā pirms un pēc COVID-19 ierobežojumu ieviešanas 

 Dalību 

skaits 

Dalības 

pārtraukšana 

Iegūta 

profesionālā 

kvalifikācija/ 

neformālās 

izglītības 

apliecība 

Nodarbinātībā 

iesaistītie (ne 

vēlāk kā 4 

nedēļas pēc 

dalības) 

Skaits % Skaits % Skaits % 

2015.-2019.: KOPĀ 83 981 5 261 6,3% -* -* 14 392 17,1% 

Profesionālā apmācība, 

pārkvalifikācija, 

kvalifikācijas 

paaugstināšana 

19 141 1 518 7,9% 16 665 87,1% 3 987 20,8% 

Neformālā izglītība 59 740 2 928 4,9% 12 994 21,8% 8 927 14,9% 

Konkurētspējas 

paaugstināšanas 

pasākumi 

3 515 255 7,3% - - 434 12,3% 

Apmācība pie darba 

devēja 

1 321 428 32,4% 57 4,3% 962 72,8%** 

Darbam nepieciešamo 

iemaņu attīstība 

264 132 50,0% - - 82 31,1% 

2020.-2021.: KOPĀ 31 791 3 498 11,0% -* -* 6 434 20,2% 

Profesionālā apmācība, 

pārkvalifikācija, 

kvalifikācijas 

paaugstināšana 

5 365 860 16,0% 3 986 74,3% 1 368 25,5% 

Neformālā izglītība 21 629 1 882 8,7% 2 536 11,7% 3 889 18,0% 

Konkurētspējas 

paaugstināšanas 

pasākumi 

3 383 281 8,3% - - 430 12,7% 

Apmācība pie darba 

devēja 

884 254 28,7% 0 - 580 65,6%** 

Darbam nepieciešamo 

iemaņu attīstība 

530 221 41,7% - - 167 31,5% 

Piezīme: * Kolonā ietverta kombinēta informācija un tā atspoguļo divus rādītājus, kuriem kopskaitu aprēķināt nav korekti. 

** 25.01.2011. MK noteikumi Nr. 75 līdz 25.11.2021. paredzēja, ka pēc praktiskās apmācības pabeigšanas darba devējs 

turpina nodarbināt pasākuma dalībnieku vēl vismaz trīs mēnešus (sk. sīkāk 3.1.11. tabulas piezīmi).  

 

3.1.18. tabulā redzami salīdzināti pasākumu rezultāti atkarībā no dalības laika – pirms (2015. – 2019. 

gads) vai pēc (2020. – 2021. gads) Covid-19 ierobežojumiem. Redzams, ka kopumā ierobežojošie 

pasākumi ir atstājuši negatīvu ietekmi uz pasākumu rezultātu, proti, vidēji par 3,7 procentpunktiem ir 

pieaudzis dalības pārtraukšanas īpatsvars, sevišķi būtiski profesionālo apmācību gadījumā (pieaugums 

par 8,1 procentpunktu), attiecīgi par 12,8 procentpunktiem ir samazinājies profesionālo kvalifikāciju 

ieguvušo īpatsvars. Vienlaikus attiecībā uz agrīni nodarbinātībā iesaistīto īpatsvaru ir novērojama 

pretēja tendence – pieaugums par 3,1 procentpunktu. Šī tendence var būt skaidrojama ar vairākiem 

faktoriem. Pirmkārt, ar bezdarbnieku demogrāfiskā un sociāli ekonomiskā raksturojuma izmaiņām, kā 

rezultātā bezdarbnieku vidū pieauga augsti kvalificēto īslaicīgi bez darba palikušo iedzīvotāju 

īpatsvars, kuri pēc dalības pasākumā salīdzinoši ātri atgriezās darba tirgū. Otrkārt, redzams, ka 2020. 

– 2021. gadā par 4,7 procentpunktiem pieauga to dalībnieku agrīna iesaiste nodarbinātībā, kuri 

piedalījās profesionālajā apmācībā. Kā redzams 3.1.18. tabulā un arī turpinājumā, kur aplūkots dalību 

skaita sadalījums pēc apgūtās profesionālās izglītības programmas Covid-19 ierobežojumu laikā 
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apmācību dalību bija skaitliski mazāk, kā pastāvēja dažādi citi blakus nosacījumi. Piemēram, daļai 

profesionālās apmācības programmu bija iespējams nodrošināt teorētisko apmācību un tikai pēc ilgāka 

laika posma – praktisko apmācību klātienē, kā rezultātā daļai dalībnieku šajā pārtraukumā varēja 

aizmirsties teorētiskā bāze un praktiskā apmācība kļuva mazāk produktīva, kas veicināja dalības 

pārtraukšanas pieaugumu. Tāpat arī dalībai apmācībās tika izvirzīti papildu nosacījumi (piemēram, 

sejas masku lietošana u.tml.), kas netieši varēja veicināt mazāk motivēto dalības pārtraukšanu (vai 

nepietiekšanos mācībām un novirzīšanu uz citām atbalsta programmām), bet motivētāko – straujāku 

iesaisti darba tirgū. 

 

Labuma guvēju dalības noteiktās apmācību programmās rezultāts 
 

Papildus 7.1.1. SAM labuma guvēju portretam pasākumu griezumā, šīs nodaļas turpinājumā ir sniegti 

dati, lai raksturotu 7.1.1. SAM projekta rezultātus aktivitāšu – konkrētu profesionālās vai neformālās 

apmācības programmu – griezumā. Turpinājumā iekļautajās tabulās ir aplūkots kopējais dalību skaits 

katrā profesionālās vai neformālās apmācības programmā, to dalību īpatsvars dažādu sociāli 

demogrāfisko grupu griezumā, dalības pārtraukšanas īpatsvars, iegūtas profesionālās kvalifikācijas vai 

apliecības par neformālo izglītību un agrīni nodarbinātībā iesaistīto (ne vēlāk kā 4 nedēļas pēc dalības 

pasākumā) īpatsvars, par ko veikta atzīme KPVIS. Šie rezultāti parāda labuma guvējus neatkarīgi no 

tā, vai tā ir bijusi pirmā dalība jebkādā profesionālā vai neformālā apmācībā konkrētā bezdarba perioda 

ietvaros vai atkārtota. Dati ir analizēti kā kopā, tā dalījumā pēc dzimuma, vecuma, izglītības līmeņa, 

piederības ilgstošo bezdarbnieku, minoritāšu vai personu ar invaliditāti grupai, kā arī atkarībā no 

pasākuma īstenošanas laika posma, izmantojot iepriekš minēto iedalījumu pirms un pēc Covid-19 

ierobežojumu ieviešanas. Vērtējot rezultātus, jāņem vērā, ka dažādu mācību programmu efektivitāte 

ilgākā laika posmā tiek analizēta atsevišķi ar kontrfaktuālo metožu palīdzību nākamajā nodaļā “7.1.1. 

SAM atbalstīto aktivitāšu efektivitāte dažādās labuma guvēju grupās”. 

 

Profesionālo apmācību grupā KPVIS ir sastopami 98 nosaukumi un neformālās izglītības programmu 

grupā – 121 nosaukums (tostarp 27 nosaukumi dažādu traktortehnikas kategoriju apmācības 

programmas un 52 nosaukumi C, D un CE kategorijas autovadītāju apmācības programmas, t.sk., 

ietverot 95 kodu). Jāņem vērā, ka daļa no profesionālajām apmācībām bija sastopama aplūkotā laika 

perioda (2015. marts – 2021. gada 31. decembris) sākumā, piemēram, 2015. un 2016. gadā, un vēlākos 

posmos tika izslēgtas no saraksta, samazinoties darba tirgus pieprasījumam vai izvērtējot citus darba 

tirgus faktorus. Noteiktu profesiju (parasti raksturīgs mazs dalību skaits) apguve bija iespējama tikai 

pēc darba devēja pieprasījuma, taču šo apstākli KPVIS nav iespējams identificēt un nodalīt kā 

atsevišķu analīzes griezumu.  

 

Atbilstoši konsultācijām un saskaņojumu ar pasūtītāju profesionālā izglītības programmas tika 

apvienotas 18 radniecīgu profesiju tematiskajās grupās un neformālās izglītības programmas iedalītas 

18 grupās, detalizētāk nošķirot datorprasmju, latviešu, angļu un vācu valodas apguves dažādus 

līmeņus. Iegūtās profesiju vai neformālās izglītības programmu grupas, to dalībnieku kopskaits un 

īpatsvars kopā, dzimuma, vecuma un izglītības griezumā ir attēlots 3.1.19. un 3.1.20. tabulās. Šis 

dalījums turpinājumā ir lietots, lai raksturotu mācību programmu rezultātus kā ar aprakstošās 

statistikas, tā kontrfaktuālās analīzes palīdzību. 

 

2015.- 2021. gadā kopumā biežāk apgūtā profesiju tematiskā grupa (sk. 3.1.19. tabulu) ir “klientu 

apkalpošana, lietvedība, mazumtirdzniecības komercdarbinieks, viesmīlības speciālisti, frizieri un 

SPA speciālisti” (4 315 dalības jeb 17,6% gadījumu), nākamā – dažādi lokmetināšanas veidi (2 988 

dalības jeb 12,2%), trešā – “sociālā aprūpe, sociālās aprūpes darba pamati, organizācija un 

pakalpojumi” (2 930 dalības jeb 12,0%), papildus tam atsevišķi izdalīta “aprūpētāja” profesija (765 
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dalības jeb 3,1%). Bieži apgūta arī “projektu vadība un mārketings” (2 568 dalības jeb 10,5%), “mazā 

biznesa organizēšana” (2 389 dalības jeb 9,7%) un “drēbnieki un šuvēji” (1 896 dalības jeb 7,7%).  

 

Redzams, ka noteiktu profesiju apguve ir vairāk raksturīga vienam no dzimumiem, pastāv atšķirības 

arī vecuma un, likumsakarīgi, arī dalībnieku izglītības līmeņa griezumā. Vīrieši izteikti koncentrējas 

dažādu lokmetināšanas veidu (36,3%) un “elektromontieru, elektrotehniķu un inženierkomunikāciju 

speciālistu” profesiju tematiskās grupas apguvē (13,6%). Sievietes biežāk apgūst šādas profesiju 

tematiskās grupas: “klientu apkalpošana, lietvedība, mazumtirdzniecības komercdarbinieks, 

viesmīlības speciālisti, frizieri un SPA speciālisti” (24,8%, frizieru un SPA speciālistu  profesiju 

apguve piemērota pēc tieša darba devēja pieprasījuma vai profesionālās pilnveides ietvaros projekta 

sākotnējā fāzē), “sociālā aprūpe, sociālās aprūpes darba pamati, organizācija un pakalpojumi” (16,7%), 

“projektu vadība un mārketings” (12,3%), “mazā biznesa organizēšana” (11,2%) un “drēbnieki un 

šuvēji” (11,1%). Vecuma grupu griezumā redzams, ka “klientu apkalpošana, lietvedība, 

mazumtirdzniecības komercdarbinieks, viesmīlības speciālisti, frizieri un SPA speciālisti” biežāk 

apguvuši jaunieši 15-29 gadu vecumā (19,5%), personas 30-49 gadu vecumā (18,8%), bet 50 un vairāk 

gadu vecumā biežāk apgūtā profesija ir “sociālā aprūpe, sociālās aprūpes darba pamati, organizācija 

un pakalpojumi” (19,3%). Jauniešu biežākā dalība plaši pielietojamā profesiju tematiskajā grupā, kas 

ietver dažādas ar klientu apkalpošanu saistītas profesijas, liecina arī par plašākiem sistēmiskiem 

trūkumiem jauniešu formālās profesionālās izglītības sistēmā, kas piedāvā tās četrgadīgo programmu 

ietvaros. Iepriekš minētās ar klientu apkalpošanu saistītās profesijas ļoti plaši piedāvā arī profesionālās 

izglītības iestādes, no kurām “atbirušie” jaunieši nereti turpina apgūt īsāka satura pieaugušo izglītības 

programmas, piemēram, ar VIAA vai NVA atbalstu. Attiecīgi jauniešu gadījumā NVA profesionālās 

apmācības programmas var strādāt arī uz sākotnējās profesionālās izglītības sistēmas trūkumu 

ietekmes mazināšanu. 

 

Būtiski, ka ilgstošo bezdarbnieku vidū visbiežāk (un par 9,2 procentpunktiem biežāk nekā pārējie) 

apgūta profesiju tematiskā grupa “sociālā aprūpe, sociālās aprūpes darba pamati, organizācija un 

pakalpojumi” (18,7%). Personas ar invaliditāti biežāk ir apguvuši profesiju tematisko grupu “klientu 

apkalpošana, lietvedība, mazumtirdzniecības komercdarbinieks, viesmīlības speciālisti, frizieri un 

SPA speciālisti” (19,1%) un “sociālā aprūpe, sociālās aprūpes darba pamati, organizācija un 

pakalpojumi” (16,5%). 

 

Vienlaikus redzams, ka noteiktas profesijas, kas prasa fizisku spēku un izturību, ir apguvušas personas 

arī 50+ gadu vecumā, t.sk., personas ar invaliditāti un ilgstošie bezdarbnieki, kuru gadījumā būtu 

būtiski pārliecināties, vai persona, kas vēlas apgūt šo profesiju, tam ir piemērota (un profesijas 

apgūšana atbilst tās individuālajam plānam). Administratīvie dati neļauj noteikt, vai šāds izvērtējums 

ir veikts, taču vērš uzmanību uz to, ka norādītā tendence pastāv un, raugoties no apmācību efektivitātes 

viedokļa, tā būtu rūpīgi jāizvērtē. Šeit uzmanība būtu lielākā mērā jāpievērš dalībniekiem, kas 

apguvuši dažādus lokmetināšanas veidus, būvniecību (ņemot vērā nozares specifiskās prasības) un 

galdniecību, drēbnieku un šuvēju profesiju. 

 

Neformālās izglītības programmu vidū 2015.-2021. gadā (sk. 3.1.20. tabulu) vislielākais dalību skaits 

ir C, D un CE kategorijas autovadītāju programmām (10 529 dalības jeb 12,9%, pārsvarā vīrieši, biežāk 

15-29 un 30-49 gadu vecuma grupās), datorzinības bez priekšzināšanām (9 086 dalības jeb 11,2%, 

būtiski biežāk bezdarbnieki 50 un vairāk gadu vecumā), datorzinības ar priekšzināšanām, t.sk., 

OpenOffice apguve un prezentāciju sagatavošana (7 703 dalības jeb 9,5%, biežāk bezdarbnieki 50 un 

vairāk gadu vecumā), traktortehnikas dažādas kategorijas apmācību programmas (7 558 dalības jeb 

9,3%, būtiski biežāk vīrieši, biežāk 15-29 un 30-49 gadu vecuma grupās). Datorzinības ar un bez 

priekšzināšanām biežāk apguvuši ilgstošie bezdarbnieki un personas ar invaliditāti. 
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3.1.19. tabula. Profesionālo apmācību tematisko grupu dalību skaits un īpatsvars dzimuma, vecuma un izglītības grupu griezumā 

 KOPĀ Dzimums Vecuma grupa Izglītības līmenis 

Vīrietis Sieviete 15-29 

gadi 

30-49 

gadi 

50+ 

gadi 

ISCED 

1-2 

ISCED 

3-4 

ISCED 

5-8 

Skaits % % % % % % % % N % 
Būvstrādnieki un galdnieki 815 3,3% 8,0% 1,1% 1,5% 2,9% 4,5% 6,3% 3,8% 0,7% 

Apsardzes darbs 494 2,0% 5,3% 0,5% 0,8% 1,8% 2,7% 2,9% 2,3% 1,0% 

Autoremonts 205 0,8% 2,5% 0,0% 0,6% 0,7% 1,1% 0,1% 1,1% 0,5% 

Datorsistēmu tehniķis 356 1,5% 3,8% 0,3% 2,4% 1,4% 1,4% 0,0% 1,7% 1,5% 

Elektrokāra vadīšana un apkalpošana 574 2,3% 7,2% 0,1% 0,6% 2,2% 3,0% 3,6% 2,7% 0,8% 

Elektromontieri, elektrotehniķi un 

inženierkomunikāciju speciālisti 

1 083 4,4% 13,6% 0,1% 2,6% 3,9% 5,7% 5,3% 5,0% 2,5% 

Grāmatvedība un nodokļi 715 2,9% 0,3% 4,2% 1,9% 3,4% 2,4% 0,0% 0,9% 9,6% 

Klientu apkalpošana, lietvedība, 

mazumtirdzniecības komercdarbinieks, 

viesmīlības speciālisti, frizieri un SPA 

speciālisti 

4 315 17,6% 2,3% 24,8% 19,5% 18,8% 15,1% 14,2% 19,0% 16,1% 

Konditori, konditoru un pavāru palīgi 891 3,6% 0,9% 4,9% 5,5% 4,2% 2,3% 15,4% 1,8% 0,9% 

Loģistikas darbinieks, noliktavas 

pārzinis 

1 440 5,9% 3,2% 7,1% 6,1% 6,1% 5,4% 0,0% 6,5% 7,4% 

Lokmetināšana (dažādi veidi) 2 988 12,2% 36,3% 0,8% 16,6% 11,9% 11,6% 22,8% 13,4% 3,5% 

Mazā biznesa organizēšana 2 389 9,7% 6,6% 11,2% 16,7% 10,7% 6,4% 0,1% 8,8% 17,5% 

Projektu vadība un mārketings 2 568 10,5% 6,5% 12,3% 14,5% 12,3% 6,4% 0,1% 6,4% 26,5% 

Drēbnieki un šuvēji 1 896 7,7% 0,7% 11,1% 6,1% 7,9% 7,9% 8,7% 8,4% 5,7% 

Aprūpētājs 765 3,1% 0,4% 4,4% 2,7% 2,4% 4,5% 5,2% 3,5% 1,2% 

Sociālā aprūpe, sociālās aprūpes darba 

pamati, organizācija un pakalpojumi 

2 930 12,0% 1,9% 16,7% 2,0% 9,1% 19,3% 14,9% 14,3% 4,5% 

Lauksaimniecība, t.sk., bioloģiskā 69 0,3% 0,3% 0,3% 0,0% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 

Cita profesionālā apmācība 13 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

KOPĀ 24 506 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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3.1.20. tabula. Neformālo apmācību dalību skaits un īpatsvars dzimuma, vecuma un izglītības grupu griezumā 

 KOPĀ Dzimums Vecuma grupa Izglītības līmenis 

Vīrietis Sieviete 15-29 

gadi 

30-49 

gadi 

50+ 

gadi 

ISCED 

1-2 

ISCED 

3-4 

ISCED 

5-8 

Skaits % % % % % % % % N % 
Datorzinības (bez priekšzināšanām) 9 086 11,2% 8,4% 13,1% 1,7% 7,4% 18,4% 13,3% 14,3% 3,3% 

Datorzinības (ar priekšzināšanām), 

t.sk., OpenOffice apguve un 

prezentāciju sagatavošana 

7 703 9,5% 5,6% 12,2% 4,5% 7,9% 12,7% 9,4% 10,6% 7,2% 

Datorprasmes grāmatvedībā 2 517 3,1% 0,3% 5,0% 2,2% 3,2% 3,1% 0,5% 2,1% 6,6% 

Dizaina un projektēšanas 

datorprogrammas 

1 778 2,2% 2,0% 2,3% 3,0% 2,4% 1,8% 0,7% 1,6% 4,2% 

Digitālais mārketings 531 0,7% 0,2% 0,9% 2,2% 0,8% 0,2% 0,2% 0,4% 1,3% 

Web risinājumi; operētājsistēmu un 

programmu instalēšana 

1 649 2,0% 1,9% 2,1% 2,2% 1,9% 2,2% 1,3% 1,9% 2,7% 

Traktortehnika (dažādas kategorijas) 7 558 9,3% 21,8% 0,6% 15,4% 10,6% 6,2% 18,0% 10,1% 3,2% 

C, D un CE kategorijas autovadītāji 10 529 12,9% 29,6% 1,4% 24,8% 16,6% 5,3% 17,2% 14,0% 8,7% 

Latviešu valoda (pamata līmenis) 4 325 5,3% 6,5% 4,5% 4,1% 4,3% 7,0% 7,7% 5,7% 2,8% 

Latviešu valoda (vidējais līmenis) 6 194 7,6% 5,8% 8,9% 5,7% 7,0% 8,9% 10,0% 8,5% 4,6% 

Latviešu valoda (augstākais līmenis) 3 348 4,1% 1,6% 5,9% 3,2% 4,5% 3,8% 3,0% 4,1% 4,6% 

Angļu valoda (bez priekšzināšanām) 6 211 7,6% 4,2% 10,0% 2,9% 7,1% 9,4% 7,4% 8,2% 6,5% 

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) 

(Elementary) 

5 763 7,1% 3,1% 9,8% 6,4% 7,4% 6,7% 4,1% 6,2% 10,6% 

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) 

(Lower Intermediate & Intermediate) 

5 746 7,1% 3,4% 9,6% 6,7% 8,8% 4,7% 1,3% 3,8% 17,1% 

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) 

(Higher Intermediate, Advanced), t.sk., 

biznesa angļu valoda 

1 770 2,2% 1,0% 3,0% 2,3% 3,0% 1,0% 0,2% 0,6% 6,6% 

Vācu valoda (bez priekšzināšanām) 3 032 3,7% 2,2% 4,8% 3,0% 3,1% 4,8% 3,0% 4,1% 3,4% 

Vācu valoda (ar priekšzināšanām) 1 495 1,8% 1,0% 2,4% 1,2% 1,5% 2,4% 1,0% 1,8% 2,3% 

Citas svešvalodas 2 134 2,6% 1,3% 3,5% 8,3% 2,5% 1,6% 1,7% 2,1% 4,3% 

KOPĀ 81 369 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



   

 

 

 

Turpinājumā 3.1.21. un 3.1.22. tabulās ir raksturots dalības rezultāts katrai profesiju tematiskajai 

grupai un neformālās izglītības profesiju grupai. 

 

3.1.21. tabula. Profesionālo apmācību tematisko grupu dalību skaits un rezultāts – dalības 

pārtraukšana, iegūta kvalifikācija un agrīna iesaistīšanās nodarbinātībā izglītības programmu 

tematisko grupu griezumā 

 Dalību 

skaits 

Dalības 

pārtraukšana 

Iegūta 

profesionālā 

kvalifikācija 

Nodarbinātībā 

iesaistītie (ne 

vēlāk kā 4 

nedēļas pēc 

dalības) 

Skaits % Skaits % Skaits % 
Būvstrādnieki un 

galdnieki 

815 103 12,6% 608 74,6% 111 13,6% 

Apsardzes darbs 494 28 5,7% 461 93,3% 83 16,8% 

Autoremonts 205 24 11,7% 158 77,1% 44 21,5% 

Datorsistēmu tehniķis 356 87 24,4% 229 64,3% 80 22,5% 

Elektrokāra vadīšana un 

apkalpošana 

574 27 4,7% 546 95,1% 95 16,6% 

Elektromontieri, 

elektrotehniķi un 

inženierkomunikāciju 

speciālisti 

1 083 160 14,8% 785 72,5% 264 24,4% 

Grāmatvedība un nodokļi 715 32 4,5% 667 93,3% 122 17,1% 

Klientu apkalpošana, 

lietvedība, 

mazumtirdzniecības 

komercdarbinieks, 

viesmīlības speciālisti, 

frizieri un SPA speciālisti 

4 315 499 11,6% 3 389 78,5% 1 103 25,6% 

Konditori, konditoru un 

pavāru palīgi 

891 194 21,8% 650 73,0% 199 22,3% 

Loģistikas darbinieks, 

noliktavas pārzinis 

1 440 212 14,7% 998 69,3% 461 32,0% 

Lokmetināšana (dažādi 

veidi) 

2 988 360 12,0% 2 442 81,7% 787 26,3% 

Mazā biznesa 

organizēšana 

2 389 126 5,3% 2 233 93,5% 486 20,3% 

Projektu vadība un 

mārketings 

2 568 135 5,3% 2 417 94,1% 524 20,4% 

Drēbnieki un šuvēji 1 896 209 11,0% 1 590 83,9% 376 19,8% 

Aprūpētājs 765 93 12,2% 574 75,0% 193 25,2% 

Sociālā aprūpe, sociālās 

aprūpes darba pamati, 

organizācija un 

pakalpojumi 

2 930 85 2,9% 2 831 96,6% 410 14,0% 

Lauksaimniecība, t.sk., 

bioloģiskā 

69 1 1,4% 68 98,6% 13 18,8% 

Cita profesionālā 

apmācība 

13 3 23,1% 5 38,5% 4 30,8% 
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Dažādu profesionālo apmācību grupu starpā visbiežāk dalība pārtraukta datorsistēmu tehniķa (24,4%) 

un konditoru, konditoru un pavāru palīgu (21,8%) programmu tematiskajās grupās. Viszemākais 

dalības pārtraukšanas īpatsvars raksturīgs lauksaimniecības, t.sk., bioloģiskās lauksaimniecības, 

programmā (1,4%); kas izriet no tās mazā  dalībnieku skaita un izglītības piedāvājuma  (tai raksturīgs 

arī visaugstākais profesionālo kvalifikāciju ieguvušo īpatsvars – 98,6%). Nākamais viszemākais 

dalības pārtraukšanas īpatsvars ir raksturīgs profesionālās apmācības programmu grupai “sociālā 

aprūpe, sociālās aprūpes darba pamati, organizācija un pakalpojumi” ar lielu dalību skaitu (2,9%), 

kurai arī raksturīgs nākamais augstākais kvalifikāciju ieguvušo īpatsvars – 96,6%. Tāpat samērā zema 

dalības pārtraukšana ir raksturīga “grāmatvedība un nodokļi” (4,5%) un “elektrokāra vadīšana un 

apkalpošana” (4,7%) programmām, kuras arī ir to programmu starpā, kurās vērojams augsts 

profesionālo kvalifikāciju ieguvušo īpatsvars.  

 

Izvērtējot šīs profesionālās apmācības programmu tematiskās grupas, redzams, ka iemesli, kāpēc tām 

raksturīga zema dalības pārtraukšana un augsta profesionālo kvalifikāciju ieguvušo proporcija, varētu 

būt atšķirīgi. To starpā ir: (1) mērķtiecīga dalībnieku atlase atbilstoši vajadzībām, (2) dalībnieku 

kompozīcija, turklāt, mijiedarbojoties dažādiem dalībnieku sociāli demogrāfiskajiem un ekonomiskās 

aktivitātes parametriem, kuri atsaucas uz motivāciju apgūt izvēlēto programmu; un (3) vienotas 

centralizētas eksaminācijas kārtības vai sistēmas profesionālajā pārkvalifikācijā trūkums, kā rezultātā 

pastāv risks, ka profesionālo apmācību pakalpojuma sniedzēji eksaminē dalībniekus atšķirīgi. 

Piemēram, grāmatvedības un nodokļu programmu visbiežāk apguvušas sievietes ar augstāko izglītību 

30-49 gadu vecumā, savukārt programmu grupu “sociālā aprūpe, sociālās aprūpes darba pamati, 

organizācija un pakalpojumi” visbiežāk ir apguvušas sievietes, 50 un vairāk gadu vecumā, kā arī 

ilgstošie bezdarbnieki kopumā un personas ar invaliditāti. Redzams, ka abu grupu sociāli 

demogrāfiskais raksturojums atšķiras, un, kā redzams iepriekš, ilgstošajiem bezdarbniekiem un 

personām 50 un vairāk gadu vecumā (kas daļēji ir savstarpēji pārklājošās grupas) ir raksturīga augsta 

dalības dažādos pasākumos formālo nosacījumu ievērošanas pakāpe. 

 

Zemākais profesionālo kvalifikāciju ieguvušo īpatsvars raksturīgs šādām profesionālās apmācības 

grupām: (1) datorsistēmu tehniķis (64,3%), kurai tomēr raksturīga par 0,6 procentpunktiem augstāka 

par vidējo līmeni agrīna iesaiste nodarbinātībā (22,5%), (2) loģistikas darbinieks, noliktavas pārzinis 

(69,3%), kurai raksturīgs visaugstākais agrīnas iesaistes nodarbinātībā rādītājs (32,0%), (3) konditori, 

konditoru un pavāru palīgi (73,0%), (4) būvstrādnieki un galdnieki (74,6%) un (5) aprūpētājs (75,0%). 

Pēdējā gadījumā profesionālo kvalifikāciju ieguvušo īpatsvars būtiski atšķiras no citas līdzīgas 

profesiju grupas “sociālā aprūpe, sociālās aprūpes darba pamati, organizācija un pakalpojumi” 

rezultāta (96,6%). Viens no skaidrojumiem varētu būt atšķirīgais abu programmu īstenošanas laika 

posms – aprūpētāju apmācība tika veikta galvenokārt 2020. – 2021. gadā, kamēr “sociālā aprūpe, 

sociālās aprūpes darba pamati, organizācija un pakalpojumi” – tikai 2015. – 2019. gadā. 

 

Nav skaidri novērojamas tendences, ka profesionālās kvalifikācijas iegūšana veicina agrīnu 

iesaistīšanos nodarbinātībā (četru nedēļu laikā), sk. turpinājumā datus par iesaistīšanos vēlākos 

periodos. Kā minēts iepriekš, visaugstākais agrīnas iesaistīšanās rādītājs ir “loģistikas darbinieks, 

noliktavas pārzinis”, kam raksturīgs viens no zemākajiem profesionālās kvalifikācijas iegūšanas 

īpatsvariem. Savukārt vairāku profesiju grupās ar augstu profesionālo kvalifikāciju ieguvušo īpatsvaru, 

agrīnie iesaistes nodarbinātībā rādītāji ir zemāki par vidējo. Viszemākais agrīnas iesaistes 

nodarbinātībā rādītājs ir programmu grupām “būvstrādnieki un galdnieki” (13,6%), “sociālā aprūpe, 

sociālās aprūpes darba pamati, organizācija un pakalpojumi” (14,0%), “elektrokāra vadīšana un 

apkalpošana” (16,6%), “apsardzes darbs” (16,8%) un “grāmatvedība un nodokļi” (17,1%). Jāatzīmē, 

ka atsevišķu profesiju grupās, piemēram, būvstrādnieku un elektrokāra vadīšana, iespējams, ka 

iesaistes nodarbinātībā (t.sk., agrīnas iesaistes nodarbinātībā) rādītāju ietekmē fakts, ka mērīta tiek 
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iesaiste Latvijas iekšējā darba tirgū, t.i., nav informācijas, vai persona nav uzsākusi darbu citā ES/ EEZ 

valstī, kas nosaukto profesiju gadījumā ir samērā vienkārši. 

 

3.1.22. tabula. Neformālo apmācību dalību skaits un rezultāts – dalības pārtraukšana, iegūta 

kvalifikācija un agrīna iesaistīšanās nodarbinātībā izglītības programmu griezumā 

 Dalību 

skaits 

Dalības 

pārtraukšana 

Iegūta 

neformālās 

izglītības 

apliecība 

Nodarbinātībā 

iesaistītie (ne 

vēlāk kā 4 

nedēļas pēc 

dalības) 

Skaits % Skaits % Skaits % 
Datorzinības (bez 

priekšzināšanām) 

9 086 497 5,5% 1 585 17,4% 1 066 11,7% 

Datorzinības (ar 

priekšzināšanām), t.sk., 

OpenOffice apguve un 

prezentāciju sagatavošana 

7 703 380 4,9% 1 122 14,6% 992 12,9% 

Datorprasmes 

grāmatvedībā 

2 517 201 8,0% 237 9,4% 573 22,8% 

Dizaina un projektēšanas 

datorprogrammas 

1 778 101 5,7% 122 6,9% 335 18,8% 

Digitālais mārketings 531 32 6,0% 0 0,0% 113 21,3% 

Web risinājumi; 

operētājsistēmu un 

programmu instalēšana 

1 649 64 3,9% 78 4,7% 219 13,3% 

Traktortehnika (dažādas 

kategorijas) 

7 558 199 2,6% 4 304 56,9% 1 338 17,7% 

C, D un CE kategorijas 

autovadītāji 

10 529 267 2,5% 2 781 26,4% 1 773 16,8% 

Latviešu valoda (pamata 

līmenis) 

4 325 418 9,7% 701 16,2% 496 11,5% 

Latviešu valoda (vidējais 

līmenis) 

6 194 628 10,1% 845 13,6% 797 12,9% 

Latviešu valoda (augstākais 

līmenis) 

3 348 312 9,3% 448 13,4% 513 15,3% 

Angļu valoda (bez 

priekšzināšanām) 

6 211 484 7,8% 860 13,8% 957 15,4% 

Angļu valoda (ar 

priekšzināšanām) 

(Elementary) 

5 763 280 4,9% 845 14,7% 961 16,7% 

Angļu valoda (ar 

priekšzināšanām) (Lower 

Intermediate & 

Intermediate) 

5 746 317 5,5% 581 10,1% 1 132 19,7% 

Angļu valoda (ar 

priekšzināšanām) (Higher 

Intermediate, Advanced), 

t.sk., biznesa angļu valoda 

1 770 150 8,5% 148 8,4% 486 27,5% 

Vācu valoda (bez 

priekšzināšanām) 

3 032 211 7,0% 437 14,4% 424 14,0% 

Vācu valoda (ar 

priekšzināšanām) 

1 495 66 4,4% 213 14,2% 197 13,2% 

Citas svešvalodas 2 134 203 9,5% 223 10,4% 444 20,8% 
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Neformālo izglītības programmu starpā visaugstākie dalības pārtraukšanas rādītāji ir latviešu valodas 

apguvei (3.1.22. tabula) dažādos līmeņos (9,3-10,1% atkarībā no līmeņa), citu svešvalodu (krievu un 

skandināvu valstu valodu) grupā (9,5%), angļu valodas ar priekšzināšanām (Higher Intermediate, 

Advanced), t.sk., biznesa angļu valodas (8,5%) un datorprasmes grāmatvedībā (8,0%) grupās. 

Visdrīzāk pārtraukšanas iemesli atšķiras starp latviešu valodas apmācību dalībām un pārējo neformālās 

izglītības programmu apguvēju grupām, ņemot vērā, ka būtiski atšķiras šo dalību labuma guvēju sociāli 

demogrāfiskais un ekonomiskais raksturojums. Ja latviešu valodu, it sevišķi to zemāko līmeni, biežāk 

apgūst personas ar pamata, vidējo un profesionālo vidējo izglītību (ISCED 1-2 un ISCED 3-4) grupas, 

tad augstākā līmeņa angļu valodu, citas svešvalodas un datorprasmes grāmatvedībā – personas ar 

augstāko izglītību (ISCED 5-8), kurām var būt atšķirīgas gaidas pret mācību programmas saturu un tās 

īstenošanas kvalitāti. Šeit būtiski ir analizēt saņemto atgriezenisko saiti no konkrēto mācību 

programmu dalībniekiem, ja tāda ir pieejama, kā arī veikt neatkarīgu mācību programmu īstenošanas 

novērtējumu. 

 

Viszemākais dalības pārtraukšanas rādītājs ir divām līdzīgām neformālās izglītības programmām – C, 

D un CE kategorijas autovadītāji (2,5%) un dažādas kategorijas traktortehnikas vadīšana (2,5%). Lai 

gan šīs ir neformālās izglītības programmas, iegūta tehnikas vadīšanas kategorija ļauj turpinājumā 

pretendēt uz dažādām vakancēm 8. profesiju pamatgrupas ietvaros, attiecīgi paplašina potenciāli 

pieejamo darbavietu skaitu. Tomēr 56,9% dažādas kategorijas traktortehnikas vadīšanas programmu 

dalību gadījumā labuma guvēji ir ieguvuši izglītību apstiprinošu apliecību, kas dot tiesības strādāt ar 

attiecīgo tehnikas veidu. Šeit, balstoties uz KPVIS datiem, nav iespējams salīdzināt neformālās 

izglītības programmu grupu rezultātus, jo daudzām nav nepieciešams kārtot formālu eksāmenu, kā tas 

ir autovadītāju un traktortehnikas vadītāju gadījumā. Tomēr šis rezultāts indikatīvi liecina par vidējiem 

apmācību rezultātiem, ja eksāmenu nokārto aptuveni puse dalībnieku. Vienlaikus gan autovadītāju, 

gan traktortehnikas vadītāju agrīnas iesaistes nodarbinātībā rādītājs ir tuvu vidējam visu neformālās 

izglītības programmu starpā. Dažādu traktortehnika vadīšanas programmu gadījumā šis rādītājs 

(17,7%) par 1,9 procentpunktiem pārsniedz vidējo, bet C, D un CE kategorijas autovadītāju gadījumā 

(16,8%) tas pārsniedz vidējo par 1,0 procentpunktu. Visaugstākie agrīnas iesaistes nodarbinātībā 

rādītāji ir angļu valodas ar priekšzināšanām (Higher Intermediate, Advanced), t.sk., biznesa angļu 

valodas (27,5%), datorprasmju grāmatvedībā (22,8%) un digitālā mārketinga apguves gadījumā 

(21,3%; piedāvāts tikai 2020. – 2021. gadā). 

 

Atbalstīto aktivitāšu efektivitāte dažādās labuma guvēju grupās 
 

Atbildot uz darba uzdevumu, vai un kādā veidā atbalsts ir ietekmējis šo 7.1.1. SAM labuma guvēju 

situāciju darba tirgū kopā (t.sk., dalījumā pa dzimumiem, izglītības līmeni, vecumu un nodarbinātības) 

un kāda būtu situācija nodarbinātībā bez darbības programmas ieguldījumiem nodarbinātības un 

darbaspēka mobilitātē, ir veikta kontrfaktuālā analīze. Tās pamatā ir divu grupu salīdzinājums, proti, 

intervences jeb 7.1.1. SAM labuma guvēju situācija darba tirgū ir salīdzināta ar kontroles grupas, kas 

bezdarbnieku nav saņēmuši atbalstu, bet bija uz to pieteikušies, situāciju (sk. metodoloģijas nodaļu). 

 

Kontrfaktuālajai analīzei tika izmantoti NVA BURVIS dati par visiem bezdarbniekiem un viņu 

dalībām pasākumos laika posmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim. Šis laika 

posms ir šaurāks par iepriekšējās nodaļās apskatītajiem datiem no KPVIS, jo intervences ietekmes 

noteikšanai bija nepieciešams nodrošināt, lai dalībniekiem ir pieejams vismaz viens (mazākais) 

atskaites punkts – 6 mēneši pēc dalības programmā noslēguma. Tomēr, tā kā pētījuma pierāda, ka 

ietekmes efektivitāte var parādīties arī vēlākā posmā, darba grupa sadarbībā ar pasūtītāju pieņēma 

lēmumu par iepriekš minēto kontrfaktuālās analīzes laika ietvaru, kas analizētu intervences efektu 6, 

12, un 18 mēnešus pēc dalības pasākumā. 
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Sākotnējais no NVA saņemto datu ierakstu skaits bija 234 688 dalībnieki, kas pieteikušies vai 

piedalījušies būtiskajos darba tirgus atbalsta pasākumos – profesionālajā apmācībā, profesionālajā 

pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā, neformālajās izglītības programmās, apmācībās pie 

darba devēja vai darbam nepieciešamo iemaņu attīstības programmās. 234 688 dalībās būtiskajos 

aktīvās darba tirgus politikas pasākumos bija pieteikušās vai piedalījušās 131 601 unikālās personas. 

Atsevišķi bija pieejama informācija par dalībnieku saņemtajiem citiem atbalsta pasākumiem – dalību 

konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, karjeras konsultācijās, atbalsta reģionālai mobilitātei 

programmā, ergoterapeita pakalpojuma un surdotulka pakalpojuma saņemšana. 

 

Veicot NVA datu sagatavošanu kontrfaktuālajai analīzei, tika konstatētas šādas likumsakarības un 

pieņemti lēmumi par noteiktu datu izslēgšanu no turpmākās analīzes: 

• no 234 688 dalības ierakstiem 371 gadījumā bezdarba sākuma un bezdarbnieka statusa 

zaudēšanas datums bija vienāds – šie gadījumi tika izslēgti no tālākas apstrādes; 

• no 131 601 unikālajām personām kopumā 73 125 personas ir piedalījušās vienā, bet 58 476 

personas ir piedalījušās vairākos būtiskos aktīvā darba tirgus pasākumos viena vai vairāku 

secīgu bezdarba periodu ietvaros analīzē ietvertajā laika posmā, no tiem 2 525 unikālajām 

personām īstenotas vai pieteiktas ir sešas un vairāk dalības (maksimālais skaits 15). Atšķirībā 

no 2019. gadā veiktā Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas izvērtējuma (Ernst & Young Baltic, 

2019)76, darba grupa secināja, ka atsakoties no visām personām, kuras piedalījušās vairāk kā 

vienā pasākumā, no datu analīzes tiktu izslēgta vairāk kā puse unikālo dalībnieku, kas var radīt 

maldīgus secinājumus. Attiecīgi, sekojot OECD (201977) izvērtējuma loģikai, vairāku dalību 

pasākumos gadījumā intervences ietekme tika aprēķināta pirmajai dalībai, pārējās dalības 

uzskatot par intervences iznākumu. Tomēr, ņemot vērā, ka 2 525 personām dalību skaits 

pārsniedza sešas, tika pieņemts, ka šajos gadījumos pastāv kādi būtiski citi apstākļi, kuru dēļ 

pasākumu dalībnieki nespēj iekļauties nodarbinātībā, tāpēc tie tika izslēgti no tālākas apstrādes. 

Abos punktos minēto pieņēmumu rezultātā kopā no turpmākās analīzes tika izslēgti 2 646 unikālo 

personu dati, tālākajiem datu analīzes soļiem saglabājot informāciju par 128 955 unikālajām personām. 

Turpinājumā, nosakot personas pieteikšanos un dalību būtiskajos aktīvās darba tirgus politikas 

pasākumos pēc to izpildes rezultāta, tika atlasītas intervences un kontroles grupas, un noteikts 6, 12 un 

18 mēnešu periods katrai no tām, sekojot 2019. gadā veiktā Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas 

izvērtējuma (Ernst & Young Baltic, 2019)78, loģikai. Intervences grupā tika iekļautas personas, kuras 

statuss pasākumā bija izpildīts vai pabeigts, savukārt kontroles grupā – personas, kuras gaida rindā un 

pasākums dažādu iemeslu dēļ nav izpildīts. Personas, kurām NVA BURVIS datos par dalību pasākumā 

tika atzīmēts kā “atteikts”, “noraidīts” vai “uzsākts” tiek atzītas par tādām, kas nekvalificējas, un tika 

izslēgtas no tālākas apstrādes (23 personas). Intervences novērtējuma 6, 12 un 18 mēnešu periods 

katrai no analīzes grupām tika noteikts: 

• Intervences grupai rēķinot no piedalīšanās pasākumā beigu datuma vai pārtraukšanas datuma; 

• Kontroles grupai rēķinot no bezdarbnieka/ darba meklētāja statusa iegūšanas datuma. 

Intervences novērtējumam NVA datiem tika pievienoti VID dati par personas nodarbinātību, fiksējot 

nodarbinātības faktu, nostrādāto stundu skaitu un bruto darba algu. Gadījumā, ja personai bijušas 

 
76 Ernst & Young Baltic (2019). Eiropas Sociālā fonda atbalsta un īpašā piešķīruma Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas, 

tostarp garantijas jauniešiem shēmas īstenošanai, investīciju lietderība, efektivitāte un ietekme. Pieejams: 

http://petijumi.mk.gov.lv/node/3051. Skatīts: 10.08.2022. 
77 OECD (2019). Evaluating Latvia’s Active Labour Market Policies, Connecting People with Jobs. Paris: OECD.  
78 Ernst & Young Baltic (2019). Eiropas Sociālā fonda atbalsta un īpašā piešķīruma Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas, 

tostarp garantijas jauniešiem shēmas īstenošanai, investīciju lietderība, efektivitāte un ietekme. Pieejams: 

http://petijumi.mk.gov.lv/node/3051. Skatīts: 10.08.2022. 
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vairākas darba vietas viena mēneša ietvaros, analīzē tika iekļauta visās darba vietās nostrādāto darba 

stundu un atalgojuma summa. Pievienojot VID datus, tika konstatēti šādi papildu datu analīzes 

ierobežojumi:  

• Intervences novērtējuma 6 un 12 mēnešu periods iekrīt pirms 2016. gada 1. janvāra, no kura 

tika pieprasīti VID dati par personu nodarbinātības rādītājiem – 3887 unikālās personas, šie 

gadījumi tika izslēgti no tālākas apstrādes; 

• Aprēķinātais intervences novērtējuma 6, 12 un 18 mēnešu periods iekrīt pēc 2022. gada 30. 

jūnija – 5 unikālās personas tika izslēgtas no tālākas apstrādes; 

• Nav nosakāms intervences novērtējuma 6, 12 un 18 mēnešu periods 3234 dalībām, jo datos 

nebija norādīts pasākuma beigu datums (bet pasākuma statuss bija izpildīts); 3105 šādu ierakstu 

attiecās uz 2020. gada dalībniekiem; gadījumi, kad šis intervences/ kontroles grupas 

dalībniekiem bija vienīgais dalības fakts, tika izslēgti no tālākas apstrādes (1 442 unikālās 

personas); 

• Ārzemnieku statuss, par kuriem VID datos nav fiksēta informācija – 10 dalībnieki, šie gadījumi 

izslēgti no tālākās apstrādes. 

 

Pēc augstāk veiktās datu sagatavošanas tālākai kontrfaktuālajai analīzei kopumā bija pieejami 123 611 

unikālo personu dati. 

Izvērtējot, cik lielā mērā ar pieejamajiem datiem ir iespējams raksturot dažādu atbalsta pasākumu 

ietekmi uz mērķa grupām (piemēram, konkurences paaugstināšanas pasākumu, karjeras konsultāciju, 

reģionālās mobilitātes atbalsta, ergoterapeita, surdotulka sniegto atbalstu), secināms:  

• Konkurences paaugstināšanas pasākumi ir plaši izmantoti pasākumi – kopumā NVA datos 

fiksēta īstenojusies dalība 100 653 reizes, tomēr analīzei sagatavotajā datu masīvā, ņemot vērā, 

ka noteikti dati ir izslēgti no aprēķiniem un ka persona var būt piedalījusies vairākkārt, 

pasākumus ir izmantojušas 28 216 unikālās personas atlasītajās intervences un kontroles 

grupās;  

• Karjeras konsultācijas sniegtas 56 902 reizes, analīzei sagatavotajā datu masīvā – 25 283 

unikālās personas; 

• Reģionālās mobilitātes atbalstu ar transporta finanšu atlīdzību ir saņēmuši 12 196 dalībnieki, 

vēl 1 613 – atbalstu reģionālajai mobilitātei bez izdevumu veida precizējuma un 69 dalībnieki 

saņēmuši arī īres izdevumu finanšu atlīdzību; 

• Ergoterapeita pakalpojumu saņēmuši 42 dalībnieki un surdotulka pakalpojumu – 17 dalībnieki, 

attiecīgi labuma guvēju skaits ir pārāk mazs, lai būtu iespējams veikt intervences ietekmes 

izvērtējumu. 

 

Turpinājumā 3.1.23. un 3.1.24. tabulā ir sniegts pārskats par to, kādos griezumos ir iespējams veikt 

kontrfaktuālo analīzi, ņemot vērā pasākumu dalībnieku skaitu, to sadalījumu un dalībnieku skaitu, kas 

pēc iepriekš noteiktajiem parametriem der kontroles grupas atlasei. Vērtējot tabulas, jāņem vērā, ka 

apmācību pie darba devēja un atsevišķu profesionālās apmācības programmu gadījumā ir norādīti 

griezumi, kuros ir iespējams veikt ticamu kontrfaktuālo novērtējumu, ņemot vērā pieejamo 

novērojumu skaitu intervences un kontroles grupās. Tomēr grupās, kurās dalībnieku skaits ir mazāks 

par 100 personām, var rasties situācija, ka konstatētās atšķirības nav atzīstamas par būtiskām tikai 

tāpēc, ka pieejamo novērojumu (dalībnieku) skaits nav pietiekams. Tāpat redzams, ka dažās 

profesionālās apmācības vai neformālās izglītības programmu grupās nav iespējams parādīt 

intervences grupas efektu uz personas turpmāko situāciju darba tirgū, jo intervences grupa ir par mazu.  
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3.1.23. tabula. Intervences un kontroles grupas lielums 7.1.1. SAM datu kontrfaktuālai analīzei 

Analīzes griezums Intervences grupa Kontroles grupa 

6 mēn. 12 mēn. 18 mēn. 6 mēn. 12 mēn. 18 mēn. 
Profesionālā apmācība       

Visi 9 152 9 046 8 782 13 547 14 140 14 098 

Vīrieši  2 998 2 948 2 890 5 843 6 082 6 059 

Sievietes 6 154 6 098 5 892 7 704 8 058 8 039 

15-29 gadi 965 938 863 2 436 2 474 2 456 

30-49 gadi 5 573 5 520 5 382 8 183 8 553 8 533 

50 un vairāk gadi 2 614 2 588 2 537 2 928 3 113 3 109 

Pamata vai nepabeigta vidējā 

izglītība (ISCED 1-2) 

1 176 1 162 1 125 2 568 2 675 2 664 

Vidējā vai vidējā profesionālā 

izglītība (ISCED 3-4) 

5 787 5 705 5 557 8 274 8 633 8 609 

Augstākā izglītība (ISCED 5-8) 2 183 2 173 2 094 2 668 2 795 2 789 

Piederība ilgstošā bezdarba grupai 3 917 3 906 3 867 1 935 2 294 2 294 

Piederība mazākumtautību grupai 2 643 2 614 2 539 4 114 4 270 4 255 

Persona ar invaliditāti 832 820 805 817 873 872 

Atbalsts 2016. – 2019. gadā 7 779 7 779 7 779 11 261 11 854 11 854 

Atbalsts pēc 01.01.2020. 1 373 1 267 1 003 2 286 2 286 2 244 

Neformālā izglītība       

Visi 33 365 33 344 32 465 62 152 63 961 63 793 

Vīrieši  14 842 14 834 14 345 28 010 28 803 28 704 

Sievietes 18 523 18 510 18 120 34 142 35 158 35 089 

15-29 gadi 3 257 3 257 3 052 9 567 9 680 9 628 

30-49 gadi 18 944 18 933 18 447 35 010 36 071 35 991 

50 un vairāk gadi 11 164 11 154 10 966 17 575 18 210 18 174 

Pamata vai nepabeigta vidējā 

izglītība (ISCED 1-2) 

4 044 4 043 3 937 8 844 9 063 9 038 

Vidējā vai vidējā profesionālā 

izglītība (ISCED 3-4) 

19 925 19 907 19 377 35 927 37 101 36 984 

Augstākā izglītība (ISCED 5-8) 9 377 9 375 9 132 17 246 17 661 17 635 

Piederība ilgstošā bezdarba grupai 13 812 13 806 13 742 7 026 8 018 8 018 

Piederība mazākumtautību grupai 14 599 14 593 14 260 27 555 28 258 28 188 

Persona ar invaliditāti 3 028 3 023 2 983 3 848 4 020 4 016 

Atbalsts 2016. – 2019. gadā 28 272 28 272 28 272 52 594 54 399 54 399 

Atbalsts pēc 01.01.2020. 5 093 5 072 4 193 9 558 9 562 9 394 

Apmācība pie darba devēja       

Visi 815 815 721 1 113 1 149 1 147 

Vīrieši  344 344 307 459 470 470 

Sievietes 471 471 414 654 679 677 

15-29 gadi 412 412 362 645 651 650 

30-49 gadi 303 303 273 338 357 356 

50 un vairāk gadi 100 100 86 130 141 141 
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3.1.24. tabula. Intervences un kontroles grupas lielums 7.1.1. SAM datu kontrfaktuālai analīzei 

Analīzes griezums Intervences grupa Kontroles grupa 

6 mēn. 12 mēn. 18 mēn. 6 mēn. 12 mēn. 18 mēn. 
Profesionālā apmācība       

Būvstrādnieki un galdnieki 292 289 289 710 745 742 

Apsardzes darbs 232 232 232 372 419 419 

Autoremonts 63 63 63 176 188 188 

Datorsistēmu tehniķis 85 81 81 222 236 233 

Elektrokāra vadīšana un 

apkalpošana 

276 276 276 613 638 638 

Elektromontieri, elektrotehniķi un 

inženierkomunikāciju speciālisti 

397 383 382 842 875 868 

Grāmatvedība un nodokļi 215 215 208 425 449 447 

Klientu apkalpošana, lietvedība, 

mazumtirdzniecības 

komercdarbinieks, viesmīlības 

speciālisti, frizieri un SPA 

speciālisti 

1 573 1 556 1 514 1 940 2 013 2 010 

Konditori, konditoru un pavāru 

palīgi 

246 245 210 926 952 950 

Loģistikas darbinieks, noliktavas 

pārzinis 

443 435 399 689 713 713 

Lokmetināšana (dažādi veidi) 1 161 1 130 1 097 1 962 2 011 2 000 

Mazā biznesa organizēšana 923 923 889 1 224 1 265 1 263 

Projektu vadība un mārketings 1 052 1 052 995 1 233 1 292 1 288 

Drēbnieki un šuvēji 689 689 689 789 829 827 

Aprūpētājs 199 171 152 319 320 318 

Sociālā aprūpe, sociālās aprūpes 

darba pamati, organizācija un 

pakalpojumi 

1 279 1 279 1 279 889 965 965 

Neformālā izglītība       
Datorzinības (bez 

priekšzināšanām) 

4 484 4 470 4 433 6 556 6 828 6 819 

Datorzinības (ar 

priekšzināšanām), t.sk., 

OpenOffice apguve un 

prezentāciju sagatavošana 

2 289 2 286 2 234 3 811 3 944 3 932 

Datorprasmes grāmatvedībā 994 992 968 2 120 2 177 2 173 

Dizaina un projektēšanas 

datorprogrammas 

640 640 613 1 565 1 613 1 609 

Web risinājumi; operētājsistēmu 

un programmu instalēšana 

413 413 400 925 941 941 

Traktortehnika (dažādas 

kategorijas) 

3 789 3 789 3 627 5 781 5 937 5 902 

C, D un CE kategorijas 

autovadītāji 

5 232 5 232 4 967 7 287 7 462 7 426 

Latviešu valoda (pamata līmenis) 2 062 2 060 2 035 5 788 5 931 5 917 

Latviešu valoda (vidējais līmenis) 2 468 2 468 2 443 4 882 5 056 5 052 

Latviešu valoda (augstākais 

līmenis) 

1 191 1 191 1 173 2 851 2 928 2 923 

Angļu valoda (bez 

priekšzināšanām) 

2 420 2 420 2 354 4 390 4 559 4 553 
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Analīzes griezums Intervences grupa Kontroles grupa 

6 mēn. 12 mēn. 18 mēn. 6 mēn. 12 mēn. 18 mēn. 
Angļu valoda (ar 

priekšzināšanām) (Elementary) 

2 166 2 166 2 095 4 325 4 415 4 405 

Angļu valoda (ar 

priekšzināšanām) (Lower 

Intermediate & Intermediate) 

2 289 2 289 2 251 4 009 4 104 4 095 

Angļu valoda (ar 

priekšzināšanām) (Higher 

Intermediate, Advanced), t.sk., 

biznesa angļu valoda 

696 696 678 1 661 1 704 1 701 

Vācu valoda (bez 

priekšzināšanām) 

1 014 1 014 995 1 853 1 916 1 905 

Vācu valoda (ar priekšzināšanām) 430 430 427 842 860 860 

Citas svešvalodas 788 788 772 3 315 3 394 3 391 

 

3.1.25. tabulā redzams, ka dalība profesionālajās apmācībās analīzē ietvertajā laika periodā (2016. – 

2020. gads) paaugstina dalībnieka nodarbinātības iespējas. Lielāks efekts vērojams sešu mēnešu 

periodā – vidēji 40,9% intervences un 29,0% kontroles grupas dalībnieku ir bijuši iesaistīti 

nodarbinātībā. 12 mēnešu atskaites posmā abu grupu nodarbinātībās īpatsvars pieaug, taču saglabājas 

statistiski nozīmīgi augstāka intervences grupas iesaiste nodarbinātībā – par 4,2 procentpunktiem 

augstāka nekā kontroles grupā, līdzīga tendence novērojama arī 18 mēnešu atskaites posmā – pieaugot 

abu grupu nodarbinātībai, intervences grupas pārsvars ir 1,6 procentpunkti.  

 

Lielāku ietekmi dalība profesionālajās mācībās atstāja uz sieviešu, jauniešu 15-29 gadu vecumā un 

personu 30-49 gadu vecumā, personu ar augstāko izglītību un personu ar invaliditāti iespējām 

iesaistīties nodarbinātībā. Jāuzsver, ka iesaiste profesionālā apmācībā būtiski paaugstina ilgstošo 

bezdarbnieku iespējas iekļauties nodarbinātībā, ja tas ir pirmais apmācību pasākums ilgākā laika 

posmā, lai gan kopumā ilgstošo bezdarbnieku ieguvums ir zemāks nekā vidēji visu profesionālo 

apmācību pabeigušo dalībnieku vidū. Tādējādi kopumā Latvijas profesionālās apmācības ietekmes 

izvērtējuma galvenie rezultāti sakrīt ar ārvalstu zinātniskajā literatūras pārskatā raksturotajām 

tendencēm. Atbilstoši analizētā laika posma darba tirgus tendencēm, kuram raksturīga mērenāka 

izaugsme un apskatāmā laika posma noslēgumā – arī Covid-19 pandēmija, mainās ietekmes uz 

nodarbinātību apmērs. 

 

Svarīgi, ka iesaiste profesionālajā apmācībā pēc 01.01.2020. ir devusi statistiski nozīmīgi augstāku 

intervences grupas iesaisti nodarbinātībā gan sešu, gan 12 un 18 mēnešu periodā, salīdzinot ne tikai ar 

kontroles grupu, bet arī iesaistes nodarbinātībā īpatsvaru, ja persona piedalījusies pasākumos līdz 

31.12.2019. Salīdzinot ar pasākumiem, kas notikuši līdz 31.12.2019., profesionālo apmācību 

programmu pozitīvais efekts uz nodarbinātību intervences grupā 12 mēnešu periodā bija 6,5 

procentpunktiem augstāks un 18 mēnešu periodā – par 5,6 procentpunktiem augstāks. Savukārt, 

salīdzinot ar kontroles grupu, iesaiste profesionālajā apmācībā pēc 01.01.2020. ir devusi par 6,9 

procentpunktiem augstāku iesaisti nodarbinātībā 12 mēnešu periodā un 1,7 procentpunktu – 18 mēnešu 

periodā. Kā minēts iepriekš, sākoties Covid-19 ierobežojumiem, mainījās bezdarbnieku sociāli 

demogrāfiskais portrets, kā arī, potenciāli, motivācija un mērķis piedalīties mācībās. Dati netieši 

liecina, ka pēc 01.01.2020. atbalsts bezdarbniekiem profesionālo apmācību programmu ietvaros, lai 

gan sašaurināja mācību pieejamību, vienlaikus tās padarīja efektīvākas no darbā iekārtošanās viedokļa. 

 

Tāpat, salīdzinot profesionālās apmācības un neformālās izglītības ietekmi uz intervences grupas 

nodarbinātību Latvijā (sk. turpinājumā 3.1.33. tabulu), redzama OECD (2019) pētījumā konstatētās 
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tendences saglabāšanās, proti, augstāka iespēja būt nodarbinātam 6, 12 un 18 mēnešus pēc dalības 

pasākumā noslēguma ir tad, ja persona piedalījusies profesionālajā apmācībā. 

 

3.1.25. tabula. 7.1.1. SAM profesionālo apmācību kontrfaktuāla analīze: dalības nodarbinātībā 

īpatsvars intervences un kontroles grupās 6, 12 un 18 mēnešus pēc dalības pasākumā 

Analīzes griezums Intervences grupa Kontroles grupa 

6 mēn. 12 mēn. 18 mēn. 6 mēn. 12 mēn. 18 mēn. 
Visi 40,9%* 47,6%* 50,0%* 29,0%* 43,4%* 48,4%* 

Vīrieši  37,5%* 43,2%* 44,8%* 29,9%* 41,2%* 46,0%* 

Sievietes 42,5%* 49,8%* 52,5%* 28,4%* 45,0%* 50,3%* 

15-29 gadi 44,1%* 48,2%* 49,0%* 29,5%* 44,1%* 46,5%* 

30-49 gadi 43,3%* 50,5%* 53,1%* 30,3%* 44,7%* 50,3%* 

50 un vairāk gadi 34,6%* 41,3%* 43,9%* 25,2%* 39,2%* 44,7%* 

Pamata vai nepabeigta vidējā 

izglītība (ISCED 1-2) 

35,5%* 39,8%* 41,2%* 24,6%* 35,0%* 36,6%* 

Vidējā vai vidējā profesionālā 

izglītība (ISCED 3-4) 

39,6%* 46,0%* 48,0%* 30,2%* 44,1%* 49,1%* 

Augstākā izglītība (ISCED 5-8) 47,2%* 56,1%* 60,2%* 29,7%* 49,2%* 57,8%* 

Piederība ilgstošā bezdarba grupai 21,1%* 30,9%* 36,4%* 2,3%* 4,1%* 21,4%* 

Piederība mazākumtautību grupai 37,2%* 43,0%* 44,2%* 26,0%* 40,2%* 45,5%* 

Persona ar invaliditāti 26,1%* 30,6%* 32,3%* 18,5%* 26,2%* 30,5%* 

Atbalsts 2016. – 2019. gadā 40,2%* 46,7%* 49,4%* 29,2%* 42,8%* 47,5%* 

Atbalsts pēc 01.01.2020. 44,9%* 53,2%* 55,0%* 28,5%* 46,3%* 53,3%* 
Piezīme: * Atšķirības intervences un kontroles grupas starpā ir statistiski nozīmīgas pie statistiskā nozīmības līmeņa 0,05 
 

3.1.26. tabula. 7.1.1. SAM profesionālo apmācību kontrfaktuāla analīze: vidējā bruto darba 

alga intervences un kontroles grupās 6, 12 un 18 mēnešus pēc dalības pasākumā 

Analīzes griezums Intervences grupa Kontroles grupa 

6 mēn. 12 mēn. 18 mēn. 6 mēn. 12 mēn. 18 mēn. 

Visi 623,17 664,82 707,66* 636,86 669,12 739,72* 

Vīrieši  683,70 724,12 799,44 694,98 736,44 817,34 

Sievietes 597,40 640,18 669,46 590,70 622,98 686,48 

15-29 gadi 707,42 733,87 797,02 685,28 711,08 806,94 

30-49 gadi 640,87 684,77 732,88* 643,11 681,22 753,08* 

50 un vairāk gadi 536,71 583,82 609,31* 568,35 593,55 643,10* 

Pamata vai nepabeigta vidējā 

izglītība (ISCED 1-2) 

527,94 579,88 594,00* 509,60 548,03 579,92* 

Vidējā vai vidējā profesionālā 

izglītība (ISCED 3-4) 

574,91 608,09 638,84 615,67 633,41 696,51* 

Augstākā izglītība (ISCED 5-8) 770,63 820,68 896,27 804,24 852,72 949,83* 

Piederība ilgstošā bezdarba grupai 451,70 513,35* 543,92 396,27 392,58* 534,69 

Piederība mazākumtautību grupai 583,86 628,98 670,37 586,08 629,95 696,31 

Persona ar invaliditāti 455,57 503,92 512,30* 473,93 510,20 575,36* 

Atbalsts 2016. – 2019. gadā 588,41 630,73 675,55 608,49 637,48 697,45 

Atbalsts pēc 01.01.2020. 798,73 847,75 930,81 779,95 820,30 938,93 
Piezīme: * Atšķirības intervences un kontroles grupas starpā ir statistiski nozīmīgas pie statistiskā nozīmības līmeņa 0,05 

 

Ja profesionālās apmācības ietekme uz nodarbinātības varbūtību 2016. – 2020. gadā ir statistiski 

nozīmīga intervences grupas ietvaros, salīdzinot ar kontroles grupu, tad vidējās bruto darba algas 

atšķirības to personu vidū, kas dotajā atskaites posmā strādā, nav statistiski nozīmīgas 6 un 12 mēnešu 

periodā, izņemot ilgstošos bezdarbniekus (3.1.26. tabula). Ilgstošo bezdarbnieku gadījumā 

profesionālā apmācība atstāj arī statistiski nozīmīgu ietekmi uz algu 12 mēnešu atskaites posmā. 18 



   

 

91 

 

mēnešu laika posmā parādās mainīgi statistiski nozīmīgi efekti uz vidējo bruto algu vecuma un 

izglītības grupu griezumā. Profesionālās apmācības 18 mēnešu posmā ir pozitīvi ietekmējušas personu 

ar pamata vai nepabeigtu pamata izglītību (ISCED 1-2) vidējo bruto atalgojumu, salīdzinot ar kontroles 

grupu, bet augstākās izglītības pakāpēs vidējā bruto darba alga bijusi mazliet augstāka kontroles grupā. 

Statistiski būtiski augstāka vidējā bruto alga 18 mēnešu periodā ir personām ar invaliditāti kontroles 

grupā. 

 

3.1.27. tabula. 7.1.1. SAM profesionālo apmācību programmu kontrfaktuāla analīze: dalības 

nodarbinātībā īpatsvars intervences un kontroles grupās 6, 12 un 18 mēnešus pēc dalības 

pasākumā 

Analīzes griezums Intervences grupa Kontroles grupa 

6 mēn. 12 mēn. 18 mēn. 6 mēn. 12 mēn. 18 mēn. 
Būvstrādnieki un galdnieki 21,2%* 24,2%* 22,5%* 19,4%* 29,3%* 34,2%* 

Apsardzes darbs 41,4%* 51,3%* 53,4%* 32,0%* 41,1%* 45,6%* 

Autoremonts 31,7%* 39,7%* 47,6%* 28,4%* 46,3%* 52,7%* 

Datorsistēmu tehniķis 40,0%* 39,5% 42,0% 25,2%* 39,8% 42,1% 

Elektrokāra vadīšana un 

apkalpošana 

39,5%* 47,8%* 54,7%* 32,1%* 42,3%* 47,6%* 

Elektromontieri, elektrotehniķi un 

inženierkomunikāciju speciālisti 

37,3%* 40,5%* 39,8%* 27,2%* 37,7%* 44,7%* 

Grāmatvedība un nodokļi 50,2%* 57,7%* 58,2%* 32,9%* 55,7%* 64,7%* 

Klientu apkalpošana, lietvedība, 

mazumtirdzniecības 

komercdarbinieks, viesmīlības 

speciālisti, frizieri un SPA 

speciālisti 

48,6%* 55,3%* 57,1%* 32,1%* 47,9%* 52,7%* 

Konditori, konditoru un pavāru 

palīgi 

37,0%* 33,9%* 39,0%* 23,4%* 37,4%* 37,9%* 

Loģistikas darbinieks, noliktavas 

pārzinis 

51,7%* 57,9%* 61,9%* 32,9%* 51,6%* 58,3%* 

Lokmetināšana (dažādi veidi) 42,6%* 46,8%* 47,6% 33,4%* 44,1%* 47,1% 

Mazā biznesa organizēšana 38,8%* 49,0%* 55,0%* 25,7%* 42,5%* 47,7%* 

Projektu vadība un mārketings 47,3%* 57,0%* 59,8%* 32,7%* 51,5%* 58,9%* 

Drēbnieki un šuvēji 33,2%* 39,5%* 41,9%* 23,4%* 40,4%* 45,7%* 

Aprūpētājs 46,7%* 53,8%* 50,7%* 23,8%* 42,2%* 45,6%* 

Sociālā aprūpe, sociālās aprūpes 

darba pamati, organizācija un 

pakalpojumi 

31,4%* 39,2% 42,2%* 28,2%* 39,8% 46,5%* 

Piezīme: * Atšķirības intervences un kontroles grupas starpā ir statistiski nozīmīgas pie statistiskā nozīmības līmeņa 0,05 

 

3.1.27. tabulā redzama dažādu profesionālo apmācību izgājušo iesaiste nodarbinātībā dalījumā pēc 

mācību programmas grupas. To vērtējot jāatceras, ka katras mācību programmas dalībnieku profils 

atšķīrās pēc dzimuma, vecuma, iepriekšējās izglītības u.tml. parametriem. 12 mēnešu periodā 

statistiski nozīmīgu augstāku par vidējo intervences grupas ietvaros un augstāku par kontroles grupas 

nodarbinātību ir devušas šādas profesionālās apmācību programmas: loģistikas darbinieks, noliktavas 

pārzinis (57,9%), grāmatvedība un nodokļi (57,7%), projektu vadība un mārketings (57,0%), Klientu 

apkalpošana, lietvedība, mazumtirdzniecības komercdarbinieks, viesmīlības speciālisti, frizieri un 

SPA speciālisti (55,3%), aprūpētājs (53,8%) un apsardzes darbs (51,3%). Izņemot “grāmatvedību un 

nodokļu” tematisko grupu, visas iepriekš minētās apmācību tematiskās grupas devušas arī statistiski 

nozīmīgu pozitīvu rezultātu arī 18 mēnešu periodā. Viszemākā ietekme uz reģistrēto nodarbinātību 

Latvijā ir profesionālās mācību tematiskās grupas “būvstrādnieki un galdnieki” dalībniekiem (24,2%), 

kur viens no būtiskiem blakus skaidrojošiem apstākļiem ir iespējas strādāt profesijā ārvalstīs. Lielu 
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dalībnieku skaitu piesaistījušās dažādu lokmetināšanas veidu profesionālās mācību programmas arī 

dod pozitīvu ietekmi uz iesaistīšanos nodarbinātībā 12 mēnešu periodā, salīdzinot ar kontroles grupu, 

taču intervences grupas vidū – par 0,9 procentpunktiem zemāku iesaisti nekā vidēji. Lokmetināšanas 

apmācību gadījumā pozitīvais efekts uz nodarbinātību izlīdzinās 18 mēnešu posmā. 

 

Lai gan 3.1.28. tabulā ir dotas vidējās bruto algas tiem intervences un kontroles grupas dalībniekiem, 

kuri strādā sešus, 12 un 18 mēnešus pēc dalības vai pieteikšanās pasākumā, algu atšķirības nav 

statistiski būtiskas 6 un 12 mēnešu periodā, bet statistiski būtiskas – atsevišķām apmācību 

tematiskajām grupām 18 mēnešu periodā. Tā dalībai profesionālā apmācībā “grāmatvedības un 

nodokļu” un “klientu apkalpošana, lietvedība, mazumtirdzniecības komercdarbinieks, viesmīlības 

speciālisti, frizieri un SPA speciālisti” tematisko grupu programmās 18 mēnešu periodā dod statistiski 

nozīmīgu pozitīvu ietekmi uz vidējo bruto darba algu. Savukārt 18 mēnešu laikā parādās, ka kontroles 

grupā ir statistiski nozīmīgi augstāka alga dažādu lokmetināšanas veidu apmācību, kā arī “mazā 

biznesa organizēšana” un “projektu vadība un marketings” tematiskajām grupām. 

 

3.1.28. tabula. 7.1.1. SAM profesionālo apmācību programmu kontrfaktuāla analīze: vidējā 

bruto darba alga intervences un kontroles grupās 6, 12 un 18 mēnešus pēc dalības pasākumā 

Analīzes griezums Intervences grupa Kontroles grupa 

6 mēn. 12 mēn. 18 mēn. 6 mēn. 12 mēn. 18 mēn. 
Būvstrādnieki un galdnieki 550,44 503,79 538,12 502,94 582,08 623,58 

Apsardzes darbs 419,64 511,03 553,19 527,38 545,69 579,12 

Autoremonts 687,20 757,48 678,94 727,30 715,76 781,22 

Datorsistēmu tehniķis 676,74 670,59 865,70 767,14 828,37 991,24 

Elektrokāra vadīšana un 

apkalpošana 

583,19 624,05 627,36 581,17 639,31 687,56 

Elektromontieri, elektrotehniķi un 

inženierkomunikāciju speciālisti 

631,64 684,50 691,19 644,96 695,59 746,07 

Grāmatvedība un nodokļi 889,35 923,66 996,85* 771,65 785,74 875,75* 

Klientu apkalpošana, lietvedība, 

mazumtirdzniecības 

komercdarbinieks, viesmīlības 

speciālisti, frizieri un SPA 

speciālisti 

550,77 596,32 622,69* 525,58 552,80 584,39* 

Konditori, konditoru un pavāru 

palīgi 

472,63 547,93 586,42 475,72 522,25 564,35 

Loģistikas darbinieks, noliktavas 

pārzinis 

627,08 652,95 688,38 681,51 722,08 784,20 

Lokmetināšana (dažādi veidi) 702,26 727,90 795,07* 731,18 748,03 845,25* 

Mazā biznesa organizēšana 687,29 739,52 809,79 763,37 781,91 863,82* 

Projektu vadība un mārketings 844,70 908,40 988,12 843,28 893,77 1040,49* 

Drēbnieki un šuvēji 505,31 537,45 556,63 531,43 548,91 591,25 

Aprūpētājs 574,45 618,94 613,71 567,36 542,22 588,44 

Sociālā aprūpe, sociālās aprūpes 

darba pamati, organizācija un 

pakalpojumi 

434,86 462,01 489,02 426,81 444,84 488,09 

Piezīme: * Atšķirības intervences un kontroles grupas starpā ir statistiski nozīmīgas pie statistiskā nozīmības līmeņa 0,05 

 

3.1.29. tabulā redzama neformālo izglītības ietekme uz dalībnieku iesaisti nodarbinātībā. Vidēji 12 

mēnešu periodā tā ir 45,2% intervences grupā, kas ir par 2,4 procentpunktiem zemāk, nekā 

profesionālo apmācību ietekme, līdzīga atšķirība (2 procentpunkti) saglabājas arī 18 mēnešu periodā. 

Salīdzinot ar rezultātiem kontroles grupā, papildus ieguvumu uz nodarbinātības izredzēm neformālā 

izglītība ir devusi sešu mēnešu periodā, bet noteiktām apakšgrupām (vīriešiem, ilgstošajiem 
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bezdarbniekiem) – arī ilgākā termiņā, lai gan nodarbinātības īpatsvars (un arī vidējās bruto algas, sk. 

turpinājumā 3.1.30. tabulu) kontroles grupā vairākās sociāli demogrāfiskajās apakšgrupās ir augstāks. 

Šeit jāņem vērā, ka būtiska ietekme ir tieši neformālās izglītības programmai, kuru apguvis 

bezdarbnieks, un noteiktām programmām ir statistiski nozīmīga pozitīva ietekme uz bezdarbnieku 

nodarbinātību (sk. turpinājumā 3.1.31. tabulu). 

 

Kā redzams turpinājumā iedalījumā pēc programmu veida, būtiska ietekme uz nākotnes nodarbinātības 

varbūtību ir konkrētai izglītības programmai, nevis neformālajai izglītībai kopumā. Secināms, ka 

neformālajai izglītībai kā pasākumu kopumam pozitīva ietekme ir bijusi tikai pēc 01.01.2021., kad tā 

par 11,7 procentpunktiem paaugstināja intervences grupas dalībnieka izredzes darba tirgū 6 mēnešu 

periodā un par 1,9 procentpunktu – 12 mēnešu periodā. Līdzīgi, tā deva statistiski nozīmīgi augstāku 

vidējās bruto algas apmēru intervences grupā tieši šajā laika posmā un ilgāk – arī 18 mēnešu atskaites 

posmā. 

 

Tā kā OECD (2019) pētījumā arī dalībai neformālās izglītības programmā bija pozitīva ietekme uz 

dalībnieka nodarbinātību un algu, tad šajā izvērtējumā konstatētās atšķirības skaidrojamas ar atšķirīgu 

darba tirgus dinamiku un ekonomiskās attīstības stadiju. Tā kā redzams, ka Covid-19 krīzes ietekmē 

neformālā izglītība bezdarbnieku un darba meklētāju atbalstā atguva savu pozitīvo ietekmi uz 

nodarbinātības potenciālu, secināms, ka pēdējo gadu laika posmā pirms pandēmijas bezdarbnieki 

neformālās izglītības programmas izvēlējās citu iemeslu dēļ (piemēram, datorprasmes ir 

nepieciešamas jebkuram, lai ērtāk saņemtu publiskos pakalpojumus u.tml.), nevis ar skaidru mērķi 

attīstīt viņiem pieejamajām vakancēm nepieciešamās prasmes (sk. arī pētījuma aptaujas datus). Te 

būtiski ņemt vērā arī neformālo izglītības programmu atšķirīgo ietekmi uz nodarbinātību, kas aplūkota 

un izdiskutēta vēlāk. 

 

3.1.29. tabula. 7.1.1. SAM neformālās izglītības ietekmes kontrfaktuāla analīze: dalības 

nodarbinātībā īpatsvars intervences un kontroles grupās 6, 12 un 18 mēnešus pēc dalības 

pasākumā 

Analīzes griezums Intervences grupa Kontroles grupa 

6 mēn. 12 mēn. 18 mēn. 6 mēn. 12 mēn. 18 mēn. 
Visi 36,3%* 45,2%* 48,0%* 32,2%* 47,0%* 51,8%* 

Vīrieši  37,3%* 46,1%* 49,0%* 33,0%* 45,8%* 50,6%* 

Sievietes 35,6%* 44,4%* 47,2%* 31,6%* 48,0%* 52,8%* 

15-29 gadi 38,8%* 47,0%* 50,1%* 35,4%* 48,2%* 52,6%* 

30-49 gadi 39,6%* 48,9%* 52,2%* 34,4%* 49,9%* 54,6%* 

50 un vairāk gadi 30,1%* 38,2%* 40,4%* 26,2%* 40,5%* 46,0%* 

Pamata vai nepabeigta vidējā 

izglītība (ISCED 1-2) 

31,9%* 37,7%* 40,6%* 28,9%* 37,2%* 40,0%* 

Vidējā vai vidējā profesionālā 

izglītība (ISCED 3-4) 

34,2%* 42,8%* 45,5%* 31,9%* 45,6%* 50,6%* 

Augstākā izglītība (ISCED 5-8) 42,8%* 53,4%* 56,5%* 34,6%* 55,1%* 60,7%* 

Piederība ilgstošā bezdarba grupai 14,7%* 26,9%* 32,3%* 2,8%* 4,0%* 22,9%* 

Piederība mazākumtautību grupai 32,2%* 40,7%* 43,6%* 28,1%* 42,0%* 47,0%* 

Persona ar invaliditāti 17,9% 23,6%* 25,8%* 18,9% 27,8%* 31,1%* 

Atbalsts 2016. – 2019. gadā 35,7%* 44,1%* 47,0%* 32,2%* 46,6%* 51,2%* 

Atbalsts pēc 01.01.2020. 40,0%* 51,1%* 54,8%* 32,3%* 49,2%* 55,8%* 
Piezīme: * Atšķirības intervences un kontroles grupas starpā ir statistiski nozīmīgas pie statistiskā nozīmības līmeņa 0,05 
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3.1.30. tabula. 7.1.1. SAM neformālās izglītības ietekmes kontrfaktuāla analīze: vidējā bruto 

darba alga intervences un kontroles grupās 6, 12 un 18 mēnešus pēc dalības pasākumā 

Analīzes griezums Intervences grupa Kontroles grupa 

6 mēn. 12 mēn. 18 mēn. 6 mēn. 12 mēn. 18 mēn. 
Visi 687,58* 725,85* 792,24* 720,50* 752,90* 835,88* 

Vīrieši  752,59* 787,17* 864,88* 783,25* 808,05* 913,16* 

Sievietes 633,18* 675,01* 732,87* 667,05* 710,12* 775,39* 

15-29 gadi 766,00* 811,86* 878,24 740,16* 807,93* 884,04 

30-49 gadi 715,38* 755,52* 836,49* 754,76* 788,32* 891,41* 

50 un vairāk gadi 596,85* 630,99 666,49 617,29* 632,44 676,25 

Pamata vai nepabeigta vidējā 

izglītība (ISCED 1-2) 

610,72 638,83* 688,44 619,20 620,03* 687,21 

Vidējā vai vidējā profesionālā 

izglītība (ISCED 3-4) 

618,99* 655,06 698,08 637,96* 662,57 716,38 

Augstākā izglītība (ISCED 5-8) 829,72* 875,51* 985,98* 926,65* 961,26* 1095,03* 

Piederība ilgstošā bezdarba 

grupai 

495,35 576,00* 634,49* 452,72 463,61* 591,68* 

Piederība mazākumtautību grupai 612,33* 649,32* 700,70* 642,71* 669,52* 727,83* 

Persona ar invaliditāti 502,37 555,09 569,36 534,62 568,27 601,24 

Atbalsts 2016. – 2019. gadā 653,06* 690,62* 753,51* 706,11* 726,89* 805,22* 

Atbalsts pēc 01.01.2020. 859,31* 895,93* 1015,98* 799,23* 892,29* 998,02* 
Piezīme: * Atšķirības intervences un kontroles grupas starpā ir statistiski nozīmīgas pie statistiskā nozīmības līmeņa 0,05 

 

Izvērtējot konkrētu neformālās izglītības programmu ietekmi gan uz intervences grupas nodarbinātības 

varbūtību, gan uz vidējo bruto darba algu 6 un 12 mēnešu posmā (3.1.31. un 3.1.32. tabula), redzams, 

ka pozitīva ietekme ir C, D un CE kategorijas autovadītāju, latviešu valodas pamata vai augstākā 

līmeņa, angļu valoda ar priekšzināšanām augstākajiem līmeņiem un biznesa angļu valodas apguvei 

(Lower Intermediate & Intermediate, Higher Intermediate, Advanced). Pozitīva ietekme uz algu (bet 

ne nodarbinātības līmeni) ir vācu valodas ar priekšzināšanām un citu svešvalodu apguvei. Pozitīva 

ietekme uz nodarbinātības varbūtību (bet ne algas līmeni) ir datorprasmju grāmatvedībā apguvei. 

 

Redzams, ka virknei neformālās izglītības programmu pozitīva ietekme uz nodarbinātību parādās tad, 

kad konkrētā programma tiek apgūta jau augstākā sarežģītības pakāpē, piemēram, valodas apmācību 

programmām un datorzinībām. Tomēr, lai personai būtu iespējams apgūt datorzinības augstākā līmenī, 

iesākumā tās ir jāapgūst zemākos līmeņus, kuru gadījumā augstāka nodarbinātības varbūtība un 

augstāka vidējā bruto darba alga nav vērojama. Tas nozīmē, ka bezdarbnieki, kas apguvuši valsts 

valodas un datoru lietošanas pamatprasmes, ir jāmudina turpināt mācības, lai apgūtu arī sarežģītākas 

prasmes, kuras jau dod statistiski nozīmīgu ietekmi uz nodarbinātības iespējām. 
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3.1.31. tabula. 7.1.1. SAM neformālās izglītības programmu kontrfaktuāla analīze: dalības 

nodarbinātībā īpatsvars intervences un kontroles grupās 6, 12 un 18 mēnešus pēc dalības 

pasākumā 

 

Analīzes griezums Intervences grupa Kontroles grupa 

6 mēn. 12 mēn. 18 mēn. 6 mēn. 12 mēn. 18 mēn. 
Datorzinības (bez 

priekšzināšanām) 

24,9%* 32,3%* 34,4%* 25,7%* 38,3%* 41,8%* 

Datorzinības (ar 

priekšzināšanām), t.sk., 

OpenOffice apguve un 

prezentāciju sagatavošana 

28,9%* 35,0%* 38,4%* 32,4%* 48,0%* 53,0%* 

Datorprasmes grāmatvedībā 48,7%* 59,6%* 61,8%* 36,3%* 58,1%* 62,8%* 

Dizaina un projektēšanas 

datorprogrammas 

38,3%* 46,9%* 48,8%* 33,2%* 53,8%* 58,2%* 

Web risinājumi; operētājsistēmu 

un programmu instalēšana 

28,1%* 34,4%* 38,0%* 30,1%* 46,7%* 53,1%* 

Traktortehnika (dažādas 

kategorijas) 

43,1%* 49,7%* 53,7%* 40,0%* 49,9%* 54,5%* 

C, D un CE kategorijas 

autovadītāji 

44,5%* 56,9%* 59,1%* 39,8%* 53,9%* 60,1%* 

Latviešu valoda (pamata līmenis) 26,4%* 34,2%* 37,5%* 22,6%* 31,0%* 34,8%* 

Latviešu valoda (vidējais līmenis) 32,3%* 39,7%* 44,4%* 26,9%* 40,8%* 45,4%* 

Latviešu valoda (augstākais 

līmenis) 

39,0%* 49,1%* 52,5%* 29,8%* 47,6%* 54,0%* 

Angļu valoda (bez 

priekšzināšanām) 

34,3%* 42,6%* 45,2%* 31,8%* 47,4%* 51,8%* 

Angļu valoda (ar 

priekšzināšanām) (Elementary) 

38,0%* 49,4%* 52,2%* 33,5%* 50,9%* 55,8%* 

Angļu valoda (ar 

priekšzināšanām) (Lower 

Intermediate & Intermediate) 

45,0%* 56,5% 59,3%* 36,1%* 56,0% 61,9%* 

Angļu valoda (ar 

priekšzināšanām) (Higher 

Intermediate, Advanced), t.sk., 

biznesa angļu valoda 

50,1%* 59,2%* 62,2% 37,2%* 58,2%* 62,6% 

Vācu valoda (bez 

priekšzināšanām) 

27,2% 32,3%* 35,9%* 27,3% 41,1%* 45,7%* 

Vācu valoda (ar priekšzināšanām) 27,4%* 36,0%* 39,1%* 28,4%* 44,0%* 49,8%* 

Citas svešvalodas 39,0%* 46,2%* 48,1%* 34,2%* 50,4%* 56,1%* 
Piezīme: * Atšķirības intervences un kontroles grupas starpā ir statistiski nozīmīgas pie statistiskā nozīmības līmeņa 0,05 
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3.1.32. tabula. 7.1.1. SAM neformālās izglītības programmu kontrfaktuāla analīze: vidējā 

bruto darba alga intervences un kontroles grupās 6, 12 un 18 mēnešus pēc dalības pasākumā 

Analīzes griezums Intervences grupa Kontroles grupa 

6 mēn. 12 mēn. 18 mēn. 6 mēn. 12 mēn. 18 mēn. 
Datorzinības (bez 

priekšzināšanām) 

486,15* 510,77* 533,37* 508,30* 523,16* 559,38* 

Datorzinības (ar 

priekšzināšanām), t.sk., 

OpenOffice apguve un 

prezentāciju sagatavošana 

529,54* 601,74* 622,50* 591,41* 647,93* 700,91* 

Datorprasmes grāmatvedībā 638,71* 654,99* 711,50* 722,53* 767,628 837,23* 

Dizaina un projektēšanas 

datorprogrammas 

807,96* 832,65* 943,76* 830,03* 912,19* 971,33* 

Web risinājumi; operētājsistēmu 

un programmu instalēšana 

759,80* 823,73* 881,75* 886,56* 971,14* 1075,00* 

Traktortehnika (dažādas 

kategorijas) 

741,66 777,69* 851,49* 743,65 758,22* 837,60* 

C, D un CE kategorijas 

autovadītāji 

748,43* 783,00* 865,36* 807,06* 822,34* 920,06* 

Latviešu valoda (pamata līmenis) 556,71* 603,91 613,58* 586,90* 599,12 644,63* 

Latviešu valoda (vidējais līmenis) 541,99 554,85* 605,08* 549,70 580,37* 619,66* 

Latviešu valoda (augstākais 

līmenis) 

576,25* 628,10* 674,05 597,04* 637,45* 669,23 

Angļu valoda (bez 

priekšzināšanām) 

602,12 638,88* 675,68* 600,97 647,13* 699,86* 

Angļu valoda (ar 

priekšzināšanām) (Elementary) 

672,58* 737,85* 804,54* 715,99* 760,19* 826,38* 

Angļu valoda (ar 

priekšzināšanām) (Lower 

Intermediate & Intermediate) 

906,02* 962,71 1082,47 928,39* 964,14 1076,87 

Angļu valoda (ar 

priekšzināšanām) (Higher 

Intermediate, Advanced), t.sk., 

biznesa angļu valoda 

1087,10 1172,66* 1368,89* 1185,27 1201,86* 1438,68* 

Vācu valoda (bez 

priekšzināšanām) 

646,46* 641,06* 721,76* 736,55* 767,57* 902,73* 

Vācu valoda (ar priekšzināšanām) 744,81* 776,74* 889,87* 846,55* 904,90* 1092,89* 

Citas svešvalodas 883,41* 931,16* 1074,91* 867,12* 924,27* 1094,33* 
Piezīme: * Atšķirības intervences un kontroles grupas starpā ir statistiski nozīmīgas pie statistiskā nozīmības līmeņa 0,05 

 

Apmācību pie darba devēja gadījumā skaidri parādās pasākuma ietekme uz dalībnieku iesaisti 

nodarbinātībā (3.1.33. tabula), un tās augsto īpatsvaru laika posmā 01.01.2016.-02.03.2017. noteica 

arī apstāklis, ka darba devējam bija jāturpina nodarbināt 6 mēnešus un laika posmā 03.03.2017.-

24.11.2021. – trīs mēnešus. Vidēji analizētajā laika posmā 67,7% apmācību pie darba devēja dalībnieki 

sešus mēnešus pēc pasākuma beigām turpināja būt nodarbināti, kamēr kontroles grupā – 31,7% 

dalībnieku. Redzams, ka pēc nosacījuma termiņa beigām, piemēram, pēc 12 un 18 mēnešiem, iesaistes 

nodarbinātībā līmenis samazinās aptuveni par 8-10 procentpunktiem atkarībā no dalībnieka dzimuma 

un vecuma, kamēr kontroles grupā – lēnām pieaug, tomēr starpība starp abām grupām abos atskaites 

posmos saglabājās statistiski nozīmīgi būtiska.  
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3.1.33. tabula. 7.1.1. SAM apmācības pie darba devēja kontrfaktuāla analīze: dalības 

nodarbinātībā īpatsvars intervences un kontroles grupās 6, 12 un 18 mēnešus pēc dalības 

pasākumā  

Analīzes griezums Intervences grupa Kontroles grupa 

6 mēn. 12 mēn. 18 mēn. 6 mēn. 12 mēn. 18 mēn. 
Visi 67,7%* 59,6%* 58,7%* 31,7%* 41,6%* 44,0%* 

Vīrieši  67,4%* 58,7%* 61,2%* 29,6%* 39,8%* 43,4%* 

Sievietes 67,9%* 60,3%* 56,8%* 33,2%* 42,9%* 44,5%* 

15-29 gadi 66,0%* 59,5%* 58,3%* 30,2%* 39,2%* 42,5%* 

30-49 gadi 71,0%* 61,4%* 61,2%* 37,6%* 48,7%* 50,0%* 

50 un vairāk gadi 65,0%* 55,0%* 52,3%* 23,8%* 34,8%* 36,2%* 
Piezīme: * Atšķirības intervences un kontroles grupas starpā ir statistiski nozīmīgas pie statistiskā nozīmības līmeņa 0,05 

 

3.1.34. tabula. 7.1.1. SAM apmācības pie darba devēja kontrfaktuāla analīze: nodarbināto 

vidējā bruto darba alga intervences un kontroles grupās 6, 12 un 18 mēnešus pēc dalības 

pasākumā  

Analīzes griezums Intervences grupa Kontroles grupa 

6 mēn. 12 mēn. 18 mēn. 6 mēn. 12 mēn. 18 mēn. 
Visi 526,07 603,27 608,69* 538,48 642,84 662,95* 

Vīrieši  555,89 637,34* 640,75* 610,23 723,22* 733,39* 

Sievietes 504,21 579,04 583,05 493,44 590,75 615,92 

15-29 gadi 550,37 631,68 649,56 537,13 604,71 648,53 

30-49 gadi 519,26 591,43* 563,97* 554,13 711,57* 703,74* 

50 un vairāk gadi 449,13 516,76 583,05 483,45 599,69 598,99 
Piezīme: * Atšķirības intervences un kontroles grupas starpā ir statistiski nozīmīgas pie statistiskā nozīmības līmeņa 0,05 

 

Salīdzinot nodarbinātībā esošo apmācību pie darba devēja dalībnieku vidējo bruto darba algu ar 

strādājošo kontroles grupas dalībnieku algu, redzams, ka kopumā to atšķirības nav statistiski nozīmīgas 

kā sešu, tā 12 mēnešu laika posmā, taču dažās apakšgrupās tās kļūst būtiskas 18 mēnešu periodā 

(3.1.34. tabula). Divās apakšgrupās – vīriešu un personu 30-49 gadu vecumā – 12 un 18 mēnešu 

periodā parādās, ka kontroles grupā saņemtā darba alga ir statistiski nozīmīgi augstāka. Te jāatzīmē, 

ka 50 un vairāk gadu vecuma dalībnieku grupā atalgojuma atšķirību statistisko būtiskumu kavē noteikt 

mazais nodarbināto dalībnieku skaits apakšgrupās. 

 

Apmācību pie darba devēja kontrfaktuālās analīzes rezultāti ļauj secināt, ka pasākumam ir bijusi 

statistiski nozīmīga ietekme uz dalībnieku nodarbinātību, kura saglabājas arī tādā laika posmā pēc 

pasākuma noslēguma, kur darba devēja pienākums nodarbināt personu jau bija noslēdzies. Tomēr 

vidējā bruto alga intervences grupā rāda, ka dalība pasākumā nedod ieguvumu algas ziņā. Pēc dalības 

pasākumā labuma guvējam saglabājas darba alga tuvu tai, kāda tika noteikta pasākuma īstenošanas 

noteikumos, proti, ka tai ir jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās darba algas līmenī. Attiecīgi 

secināms, ka apmācība pie darba devēja rada nodarbinātības iespējas ilgākā laika posmā, salīdzinot ar 

citiem bezdarbniekiem, bez lielākas algas ieguvuma. 
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Ieguldījumu lietderība un efektivitāte nodarbinātības veicināšanā 

7.1.1. SAM ieguldījumu efektivitātes nodarbinātībā un darbaspēka mobilitātē analīze ietver, pirmkārt, 

vienas ieguvumu vienības izmaksas aprēķināšanu, un, otrkārt, izvērtējumu, kuriem atbalsta 

pasākumiem ir vislabākais rezultāts (augstākā ietekme) par viszemāko cenu (izmaksu efektivitāte). 

Šim nolūkam vienas vienības izmaksas tiek dalītas ar kontrfaktuālās ietekmes rādītāju, kurš, savukārt, 

iegūts no nodarbinātības īpatsvara atšķirībām atkarībā no atbalsta pasākuma veida. Atbilstoši 

pieejamajiem datiem vienas vienības izmaksas parāda vidējo situāciju 7.1.1. SAM projekta īstenošanā 

laika posmā no 2015. gada marta līdz 2021. gada 31. decembrim, tomēr jāņem vērā, ka šajā laika 

posmā ir mainījušies dažādu pasākumu īstenošanas nosacījumi, kuru ietekmē vienas vienības izmaksas 

varētu mainīties (pieaugt/ samazināties).  

3.1.35. tabulā ir apkopotas galvenās 7.1.1. SAM projekta attiecināmo izmaksu vienības un to summa 

atbilstoši KPVIS pieejamajiem maksājumu pieprasījumiem un autoru aplēses par uz katru izmaksu 

vienību attiecināmo labuma guvēju skaitu uz projekta īstenošanas brīdi. Labuma guvēju skaits tika 

noteikts, balstoties uz iepriekš analizētajiem KPVIS datiem par dažādu apmācību programmu 

(nosaukumu) dalībnieku skaitu, nodalot dažādus pasākumu tipus atbilstoši maksājuma pieprasījuma 

budžeta pozīciju iedaļām. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu, mērķa grupas nodrošinājuma 

un citu pakalpojumu labuma guvēju skaitu autori noteica no NVA datiem pēc fakta, t.sk., par 

dalībniekiem, kas saņēmuši reģionālās mobilitātes atbalstu, ergoterapeita vai surdotulka pakalpojumu. 

Tā rezultātā vispārējās projekta vadības un uzraudzības budžeta pozīcijās vienas vienības izmaksām 

tiek piemērots kopējais labumu guvēju skaits uz 31.12.2021., savukārt specifiskās budžeta pozīcijās 

(maksājuma pieprasījuma 13. kodam atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam) – tām atbilstošais 

labuma guvēju skaits (ietverot tos, kas pārtraukuši dalību). 

Turpinājumā tika aprēķinātas 7.1.1. SAM projekta pasākumu vienas vienības izmaksas. Ņemot vērā, 

ka projektā rodas arī vispārējas projekta administrācijas izmaksas, tad katra pasākuma vienas vienības 

izmaksās tika ietverta gan to tiešo īstenošanas izmaksu daļa pēc 13. budžeta pozīcijas atbilstošā 

apakšpunkta, gan katram pasākumam pieskaitot vidējās vienas vienības izmaksas, ko veido projekta 

administratīvo (īstenošanas, uzraudzības, komandējumu u.tml.) un informatīvo pasākumu izdevumu 

daļa (vidēji uz vienu 7.1.1. SAM dalībnieku  tās veidoja EUR 112,77). Aprēķinātās vidējās vienas 

vienības izmaksas dotas 3.1.36.A. tabulā. Dažādu pasākumu izmaksas, pēc būtības, nav jāsalīdzina, jo 

katram ir savs specifiskais raksturs, proti, atšķirīgs mērķis, pasākuma ilgums un ietvertās izmaksu 

pozīcijas, t.sk., stipendija vai apmācību pie darba devēja gadījumā – darba alga pasākuma dalībniekam, 

ieskaitot nodokļus, kā arī dažādus citādus ar darba uzsākšanu saistītus izdevumus. 
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3.1.35. tabula. 7.1.1. SAM attiecināmo izmaksu vienības, to summa un uz katru izmaksu vienību 

attiecināmo labuma guvēju skaits 

Kods Izdevumu sadalījums atbilstoši projekta budžeta 

kopsavilkumam 

Attiecināmās 

izmaksas 

Labuma 

guvēju 

skaits 
1 Projekta administrēšanas izmaksas saskaņā ar netiešo izmaksu 

vienoto likmi 

1625580,08 115 772 

2 Projekta administrēšanas izmaksas 3340844,97 115 772 

3 Projekta īstenošanas personāla izmaksas 7985642,57 115 772 

4 Mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas, t.sk., 2094576,50  

4.1. un 

4.2. 

Atbalsts reģionālajai mobilitātei-finanšu atlīdzība transporta 

izdevumu segšanai, vidēji braucieniem no deklarētās 

dzīvesvietas uz apmācību vai prakses vietu un atpakaļ 

2083794,54 13 809 

4.3 Atbalsts reģionālajai mobilitātei-finanšu atlīdzība dzīvojamās 

telpas īres vai dienesta viesnīcas izdevumu kompensācijai (pēc 

faktiskajām izmaksām no 01.01.2019.g.) 

10781,96 69 

10 Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas 1618,09 115 772 

13 Pārējās projekta īstenošanas izmaksas, t.sk., 77902974,17  

13.1 Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenošanas 

izmaksas 

1789117,41 100 653 

13.2 Profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas 

paaugstināšanas izmaksas 

24052849,72 24 506 

13.3 Neformālās izglītības programmu apguves izmaksas, t.sk., 43779896,48  

13.3.1 Apmācību izmaksas (apmācību kupona izmaksas un valsts 

valodas prasmes noslēguma pārbaudes organizēšanas 

izmaksas), t.sk., 

32763192,24  

13.3.1.1 Apmācību izmaksas datorzinību, svešvalodu un valsts valodas 

programmās (apmācību kupona izmaksas un kvalifikācijas 

eksāmena izmaksas), tai skaitā elastīgu apmācību formā. 

21962525,21 63 282 

13.3.1.2 Apmācību izmaksas autotransporta un traktortehnikas vadītāju 

programmās (apmācību kupona izmaksas, obligātās veselības 

pārbaudes un kvalifikācijas eksāmena izmaksas) 

10800667,03 18 087 

13.3.2 Stipendija atbilstoši izglītības iestādes iesniegtajam rēķinam 

un pārskatam par bezdarbnieku dalību apmācībās 

11016704,24 81 369 

13.4 Apmācību pie darba devēja izmaksas 7693268,70 2 205 

13.5 Pakalpojuma izmaksas par ergoterapeita, surdotulka un 

atbalsta personas piesaistes pakalpojumu sniegšanu 

bezdarbniekiem 

30071,75 59 

13.6 Uzņēmuma līgumu izmaksas e-pasākumu izstrādei, BURVIS 

pielāgošanai projekta īstenošanai 

74933,52 115 772 

13.7 Uzņēmuma līguma izmaksas projekta īstenošanas personāla 

apmācību darbam ar mērķa grupu īstenošanai 

1871,87 115 772 

13.8 Uzņēmuma līguma izmaksas sadarbības partneru (izglītības 

iestāžu un darba devēju) informēšanas pasākumu 

organizēšanai 

1731,97 108 874 

13.9 Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība 467690,64 794 

13.10 Informatīvi metodisko materiālu sagatavošanas un izdales 

materiālu izstrādes izmaksas karjeras konsultācijām 

11542,11 56 902 

 Attiecināmie izdevumi, kopā 92953109,46  

 ESF 77153673,14  

 Valsts budžeta finansējums 11712570,99  

 Privātās attiecināmās izmaksas* 4086865,33  
Piezīme: * Iespējamas budžeta pozīcijā # 13.4. “Apmācības pie darba devēja”   
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3.1.36.A. tabula. 7.1.1. SAM pasākumu, mērķa grupas nodrošinājuma un pakalpojumu vidējās 

vienas vienības izmaksas 
Pasākuma, mērķa grupas nodrošinājuma vai pakalpojuma nosaukums Vidējās vienas 

vienības izmaksas* 

Atbalsts reģionālajai mobilitātei-finanšu atlīdzība transporta izdevumu segšanai, 

vidēji braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz apmācību vai prakses vietu un 

atpakaļ (vidēji) 

150,90 

Atbalsts reģionālajai mobilitātei-finanšu atlīdzība dzīvojamās telpas īres vai 

dienesta viesnīcas izdevumu kompensācijai (pēc faktiskajām izmaksām no 

01.01.2019.g.) 

156,26 

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenošanas izmaksas 17,78 

Profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas 

izmaksas 

1 094,28 

Apmācību izmaksas datorzinību, svešvalodu un valsts valodas programmās 

(apmācību kupona izmaksas un kvalifikācijas eksāmena izmaksas), tai skaitā 

elastīgu apmācību formā 

595,22 

Apmācību izmaksas autotransporta un traktortehnikas vadītāju programmās 

(apmācību kupona izmaksas, obligātās veselības pārbaudes un kvalifikācijas 

eksāmena izmaksas) 

845,31 

Apmācību pie darba devēja izmaksas** 3 601,78 

Pakalpojuma izmaksas par ergoterapeita, surdotulka un atbalsta personas piesaistes 

pakalpojumu sniegšanu bezdarbniekiem 

509,69 

Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība 701,80 
Piezīme: * Atbilstoši labuma guvēju skaitam, pasākumu izmaksām tiek pieskaitītas projekta administrēšanas un 

uzraudzības, kā arī informatīvo pasākumu izmaksas; ja pasākuma dalībniekiem tiek izmaksātas stipendija, tā ir ietverta 

vienas vienības izmaksās; administrēšanas un uzraudzības izmaksas, kā arī informatīvo pasākumu izmaksas nav 

attiecināmas uz konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu, mērķa grupas nodrošinājuma un pakalpojuma izmaksām 

** Ietver dotāciju darba vadītājam, dalībnieka algas, VSAOI, darba vietas pielāgošanas u.tml. izmaksas atbilstoši pasākuma 

īstenošanas nosacījumiem 

 

Vidējās vienas vienības izmaksas 7.1.1. SAM projekta pasākumiem ir mazliet augstākas, nekā 

aprēķinātas līdzīga rakstura pasākumiem 2019. gadā veiktā Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas 

izvērtējuma ietvaros (Ernst & Young Baltic, 2019)79, kurā tika aplūkots agrīnāks ieguldījumu laika 

posms. Attiecīgi izmaksu pieaugums skaidrojams ar laika gaitā radušos pakalpojuma izmaksu 

pieaugumu, kā arī intervences mērķa grupas atšķirībām. Jāatzīst, ka jauniešu nodarbinātības iniciatīvas 

mērķa grupa vecuma ziņā ir šaurāka, savukārt 7.1.1. SAM ieguldījumi aptver plašāku un 

daudzveidīgāku personu loku, kurām, blakus tiešai cilvēkkapitāla paaugstināšanai, nepieciešams 

daudzveidīgāks atbalsts un mācīšanās prasmju atjaunošana. Tādējādi secināms, ka kopumā 7.1.1. SAM 

ieguldījumi veicina dalībnieku iesaisti nodarbinātībā un ir uzskatāmi par efektīviem Latvijas kontekstā. 

 

3.1.36.B un 3.1.36.C. tabulā doti atbalsta aktivitāšu un tematisko grupu efektivitātes izvērtējuma 

rezultāti nodarbinātības rādītājam (profesionālo apmācību, neformālās izglītības un apmācību pie 

darba devēja pasākumos).  

 
79 Ernst & Young Baltic (2019). Eiropas Sociālā fonda atbalsta un īpašā piešķīruma Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas, 

tostarp garantijas jauniešiem shēmas īstenošanai, investīciju lietderība, efektivitāte un ietekme. Pieejams: 

http://petijumi.mk.gov.lv/node/3051. Skatīts: 10.08.2022. 



   

 

 

 

3.1.36.B. tabula. Atbalsta aktivitāšu un profesionālo apmācību tematisko grupu efektivitātes izvērtējums nodarbinātības rādītājam 

Aktivitāte un tematiskā grupa Vidējās 

aktivitātes 

vienas 

vienības 

izmaksas 

Nodarbinātībā iesaistīto bezdarbnieku īpatsvars Efektivitātes rādītājs (reizināts 

ar 1000) Intervences grupa Kontroles grupa 

6 mēn. 12 mēn. 18 mēn. 6 mēn. 12 mēn. 18 mēn. 6 mēn. 12 mēn. 18 mēn. 

Profesionālā apmācība, 

pārkvalifikācija un kvalifikācijas 

paaugstināšana 

1094,28 0,41 0,48 0,50 0,29 0,43 0,48 0,109 0,038 0,015 

Būvstrādnieki un galdnieki 0,21 0,24 0,23 0,19 0,29 0,34 0,016 -0,047 -0,107 

Apsardzes darbs 0,41 0,51 0,53 0,32 0,41 0,46 0,086 0,093 0,071 

Autoremonts 0,32 0,40 0,48 0,28 0,46 0,53 0,030 -0,060 -0,047 

Datorsistēmu tehniķis 0,40 0,40 0,42 0,25 0,40 0,42 0,135 -0,003 -0,001 

Elektrokāra vadīšana un 

apkalpošana 

0,40 0,48 0,55 0,32 0,42 0,48 0,068 0,050 0,065 

Elektromontieri, elektrotehniķi 

un inženierkomunikāciju 

speciālisti 

0,37 0,41 0,40 0,27 0,38 0,45 0,092 0,026 -0,045 

Grāmatvedība un nodokļi 0,50 0,58 0,58 0,33 0,56 0,65 0,158 0,018 -0,059 

Klientu apkalpošana, lietvedība, 

mazumtirdzniecības komerc-

darbinieks, viesmīlības 

speciālisti, frizieri un SPA 

speciālisti 

0,49 0,55 0,57 0,32 0,48 0,53 0,151 0,068 0,040 

Konditori, konditoru un pavāru 

palīgi 

0,37 0,34 0,39 0,23 0,37 0,38 0,124 -0,032 0,010 

Loģistikas darbinieks, 

noliktavas pārzinis 

0,52 0,58 0,62 0,33 0,52 0,58 0,172 0,058 0,033 

Lokmetināšana (dažādi veidi) 0,43 0,47 0,48 0,33 0,44 0,47 0,084 0,025 0,005 

Mazā biznesa organizēšana 0,39 0,49 0,55 0,26 0,43 0,48 0,120 0,059 0,067 

Projektu vadība un mārketings 0,47 0,57 0,60 0,33 0,52 0,59 0,133 0,050 0,008 

Drēbnieki un šuvēji 0,33 0,40 0,42 0,23 0,40 0,46 0,090 -0,008 -0,035 

Aprūpētājs 0,47 0,54 0,51 0,24 0,42 0,46 0,209 0,106 0,047 
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Sociālā aprūpe, sociālās aprūpes 

darba pamati, organizācija un 

pakalpojumi 

0,31 0,39 0,42 0,28 0,40 0,47 0,029 -0,005 -0,039 

3.1.36.C. tabula. Neformālās izglītības tematisko grupu un apmācību pie darba devēja efektivitātes izvērtējums nodarbinātības rādītājam 

Aktivitāte un tematiskā grupa Vidējās 

aktivitātes 

vienas 

vienības 

izmaksas 

Nodarbinātībā iesaistīto bezdarbnieku īpatsvars Efektivitātes rādītājs (reizināts 

ar 1000) Intervences grupa Kontroles grupa 

6 mēn. 12 mēn. 18 mēn. 6 mēn. 12 mēn. 18 mēn. 6 mēn. 12 mēn. 18 mēn. 

Neformālās izglītības 

programmas 

595,22          

Datorzinības (bez 

priekšzināšanām) 

0,25 0,32 0,34 0,26 0,38 0,42 -0,013 -0,101 -0,124 

Datorzinības (ar 

priekšzināšanām), t.sk., 

OpenOffice apguve un 

prezentāciju sagatavošana 

0,29 0,35 0,38 0,32 0,48 0,53 -0,059 -0,218 -0,245 

Datorprasmes grāmatvedībā 0,49 0,60 0,62 0,36 0,58 0,63 0,208 0,025 -0,017 

Dizaina un projektēšanas 

datorprogrammas 

0,38 0,47 0,49 0,33 0,54 0,58 0,086 -0,116 -0,158 

Web risinājumi; operētājsistēmu 

un programmu instalēšana 

0,28 0,34 0,38 0,30 0,47 0,53 -0,034 -0,207 -0,254 

Latviešu valoda (pamata 

līmenis) 

0,26 0,34 0,38 0,23 0,31 0,35 0,064 0,054 0,045 

Latviešu valoda (vidējais 

līmenis) 

0,32 0,40 0,44 0,27 0,41 0,45 0,091 -0,018 -0,017 

Latviešu valoda (augstākais 

līmenis) 

0,39 0,49 0,53 0,30 0,48 0,54 0,155 0,025 -0,025 

Angļu valoda (bez 

priekšzināšanām) 

0,34 0,43 0,45 0,32 0,47 0,52 0,042 -0,081 -0,111 

Angļu valoda (ar 

priekšzināšanām) (Elementary) 

0,38 0,49 0,52 0,34 0,51 0,56 0,076 -0,025 -0,060 

Angļu valoda (ar 

priekšzināšanām) (Lower 

Intermediate & Intermediate) 

0,45 0,57 0,59 0,36 0,56 0,62 0,150 0,008 -0,044 
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Aktivitāte un tematiskā grupa Vidējās 

aktivitātes 

vienas 

vienības 

izmaksas 

Nodarbinātībā iesaistīto bezdarbnieku īpatsvars Efektivitātes rādītājs (reizināts 

ar 1000) Intervences grupa Kontroles grupa 

6 mēn. 12 mēn. 18 mēn. 6 mēn. 12 mēn. 18 mēn. 6 mēn. 12 mēn. 18 mēn. 

Angļu valoda (ar 

priekšzināšanām) (Higher 

Intermediate, Advanced), t.sk., 

biznesa angļu valoda 

0,50 0,59 0,62 0,37 0,58 0,63 0,217 0,017 -0,007 

Vācu valoda (bez 

priekšzināšanām) 

0,27 0,32 0,36 0,27 0,41 0,46 -0,002 -0,148 -0,165 

Vācu valoda (ar 

priekšzināšanām) 

0,27 0,36 0,39 0,28 0,44 0,50 -0,017 -0,134 -0,180 

Citas svešvalodas 0,39 0,46 0,48 0,34 0,50 0,56 0,081 -0,071 -0,134 

Autotransporta un 

traktortehnikas vadītāju 

programmas 

845,31          

Traktortehnika (dažādas 

kategorijas) 

0,43 0,50 0,54 0,40 0,50 0,55 0,037 -0,002 -0,009 

C, D un CE kategorijas 

autovadītāji 

0,45 0,57 0,59 0,40 0,54 0,60 0,056 0,035 -0,012 

Apmācības pie darba devēja 3601,78 0,68 0,60 0,59 0,32 0,42 0,44 0,100 0,050 0,041 

 



   

 

 

 

3.1.36.B. tabula rāda, ka īstermiņā (6 mēnešu laikā) augsta efektivitāte ir vairumam profesionālās 

apmācības programmu. 12 un 18 mēnešu posmā izmaksu efektīvākās ir šādas profesionālās apmācību 

programmu tematiskās grupas: 

• aprūpētājs; 

• loģistikas darbinieks, noliktavas pārzinis; 

• klientu apkalpošana, lietvedība, mazumtirdzniecības komercdarbinieks, viesmīlības speciālisti, 

frizieri un SPA speciālisti; 

• apsardzes darbs; 

• elektrokāra vadīšana un apkalpošana. 

 

Sešu mēnešu laika posmā augsta efektivitāte ir arī šādām profesionālo apmācību tematiskajām grupām: 

“grāmatvedība un nodokļi”, “projektu vadība un mārketings” un “mazā biznesa organizēšana”. 

 

3.1.36.C. tabula rāda, ka neformālas izglītības programmu vidū visaugstākā efektivitāte ir 

datorprogrammu grāmatvedībā apguvei. Augsta efektivitāte īstermiņā bijusi visu valsts valodas 

apmācību programmām, taču ilgāk efektivitāte saglabājusies latviešu valodas augstākā līmeņa 

programmai. Arī angļu valodas mācību programmu vidū augsta efektivitāte ir tieši angļu valodas ar 

priekšzināšanām (Lower Intermediate & Intermediate; Higher Intermediate, Advanced), t.sk., biznesa 

angļu valodas programmām.  

 

Lai gan, salīdzinot ar profesionālās apmācības programmām, apmācības pie darba devēja 6 mēnešu 

posmā uzrāda vidēju efektivitāti, tomēr, īstenojot to ar nosacījumiem, kādi bija 2016. – 2020. gadā, 

pasākums ir saglabājis noturīgu efektivitāti 12 un 18 mēnešu periodā, kā rezultātā 18 mēnešu laika 

posmā parādās kā vienlīdz efektīvs pasākums, salīdzinot ar vidējo profesionālo apmācību efektivitātes 

rādītāju (sk. 3.13.6.B un 3.1.36.C. tabulu).  
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7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptaujas un interviju rezultāti 
 

7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptaujas mērķis bija iegūt atgriezenisko saiti par mērķa 

grupas skatījumu, cik lielā mērā viņu apmeklētie pasākumi atbilst aktuālajam pieprasījumam darba 

tirgū, un viņu viedokli par apmācību kvalitāti. 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja tika 

organizēta laika periodā no 2022. gada 31. maija līdz 30. jūnijam. Aptaujas veikšanai tika izmantota 

kombinēta aptaujas metode, pielietojot gan interneta (tiešsaistes) aptaujas metodi, gan telefona 

intervijas. Kopumā aptaujā plānotais minimālais aptaujas dalībnieku skaits bija 500 pasākuma 

dalībnieku. Aptaujas rezultātā tika sasniegti 726 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieki. Par aptaujas 

datu bāzi tika izvēlēti tie 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieki, kas piedalījušies profesionālajā 

apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā, jo citos atbalsta pasākumos iesaistītie 

dalībnieki lielā mērā pārklājas ar šo mērķa grupu.  

Aptaujas dalībnieku raksturojums 

Dzimums. 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptaujā piedalījās 68% sieviešu un 32% vīriešu. 

Ņemot vērā to, ka papildus interneta aptaujai tika veikta tieši krieviski runājošu vīriešu bez e-pasta 

papildizlase, lielāks aptaujāto vīriešu īpatsvars vērojams Rīgas un Latgales respondentu vidū, kā arī to 

vidū, kas ģimenē lieto krievu valodu (3.1.4. attēls). Projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 

7.1.1.0/15/I/001) 26. maksājuma pieprasījumā, kas attiecas uz periodu  01.10.2021. - 31.12.2021. un 

apkopo izdevumus un rezultatīvos rādītājus no projekta sākuma līdz 2021. gada beigām, iekļautā 

informācija liecina, ka sieviešu īpatsvars 31.12.2021. reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā ir 55,3 %, kas 

ir mazāks nekā aptaujā. 

3.1.4. attēls. Aptaujāto 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku dzimums dažādās vecuma 

grupās (%) 

 
Avots: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja. % no visiem respondentiem. N=726.  
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Vecums. Kopumā aptaujāto 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku vecums ir no 20-69 gadiem, 

vidējā aritmētiskā vērtība aptaujāto vecumam ir 46,62 gadi. 29% aptaujāto ir vecuma grupā 20-39 gadi, 

27% vecuma grupā 40-49 gadi, 33% vecuma grupā 50-59 gadi, un 12% aptaujāto ir vecumā 60 gadi 

un vairāk. Aptaujāto vīriešu īpatsvars ir salīdzinoši lielāks vecuma grupās 50-59 gadi un vecumā 60 

gadi un vairāk (3.1.5. attēls). Projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001) 26. 

maksājuma pieprasījumā, kas attiecas uz periodu  01.10.2021. - 31.12.2021. un apkopo izdevumus un 

rezultatīvos rādītājus no projekta sākuma līdz 2021. gada beigām, iekļautā informācija liecina, ka 

gados vecāku (54+) personu īpatsvars 31.12.2021. reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā 30,7 %, kas ir 

tuvu aptaujas sasniegtajam rādītājam. 

 

3.1.5. attēls. Aptaujāto 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku vecums un dzimums (%) 

 
Avots: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja. % no visiem respondentiem. N=726.  
 

Valoda, kurā galvenokārt runā ģimenē. Aptaujāto vidū 58% ģimenē runā latviešu valodā, 30% 

krievu valodā, 11% ģimenē vienlīdz runā gan latviešu, gan krievu valodā, un 1% aptaujāto ģimenē 

runā kādā citā valodā. Projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001) 26. 

maksājuma pieprasījumā, kas attiecas uz periodu  01.10.2021. - 31.12.2021. un apkopo izdevumus un 

rezultatīvos rādītājus no projekta sākuma līdz 2021. gada beigām, iekļautā informācija liecina, ka 

etnisko minoritāšu īpatsvars 31.12.2021. reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā 40,8%. 

Nodarbinātības statuss. 42% aptaujāto 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku strādā pilnu laiku 

(vismaz 40 stundas nedēļā), 10% strādā nepilnu laiku (mazāk par 40 stundām nedēļā), bet 48% 

aptaujāto 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptaujas brīdī nestrādāja. No nestrādājošiem 48%, 

17% aptaujāto 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku nestrādā mazāk kā gadu, 15% 1-3 gadus, 16% 

vairāk nekā 3 gadus. Tātad kopumā aptaujāto vidū 31% ir ilgstošie bezdarbnieki, kas nestrādā vienu 

gadu un ilgāk. (3.1.6. attēls). Strādājošo aptaujāto vidū 79% ir algoti darbinieki ar darba līgumu uz 

nenoteiktu laiku (pastāvīgs darbs), 9% ir algoti darbinieki ar darba līgumu uz noteiktu laiku vai par 

noteikta darba izpildi (pagaidu darbs), 2% ir algoti darbinieki bez noslēgta darba līguma, 2% ir 

uzņēmuma īpašnieki, un 4% ir pašnodarbinātas personas bez algotiem darbiniekiem. 
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3.1.6. attēls. Aptaujāto 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku nodarbinātība (%) 

Avots: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja. % no visiem respondentiem. N=726.  
 

 

Izglītība. 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptaujā piedalījušies 5% ar pamatskolas izglītību, 

20% ar vispārējo vidējo izglītību, 37% ar profesionālo vidējo izglītību un 38% ar augstāko izglītību. 

Aplūkojot izglītības līmeni un respondentu dzimumu, redzams, ka aptaujāto vīriešu vidū ir lielāks 

īpatsvars respondentu ar vispārējo vidējo izglītību (29%), bet jo īpaši – profesionālo vidējo izglītību 

(44%), savukārt, aptaujāto sieviešu vidū ir augstāks īpatsvars respondentu ar augstāko izglītību (45%) 

(3.1.7. attēls). 

 

3.1.7. attēls. Aptaujāto 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku izglītība un dzimums (%) 

Avots: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja. % no visiem respondentiem. N=726.  
 

Veselības problēmas un personas ar invaliditāti. Aptaujāto 7.1.1. SAM atbalstīto darbību 

dalībnieku vidū 32% aptaujāto ir atzīmējuši, ka viņiem ir veselības problēmas, bet 63% veselības 

problēmu nav. To vidū, kam ir veselības problēmas, personu ar invaliditāti skaits ir 127 personas jeb 

17%. Četrām personām ir I invaliditātes grupa, 49 personām ir II invaliditātes grupa, bet 74 personām 

– III invaliditātes grupa (3.1.8. attēls). Veselības problēmas ikdienu (darbu, mājsaimniecības darbus, 

bērnu aprūpi u.tml.) būtiski ierobežo 25% aptaujāto. Projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 

7.1.1.0/15/I/001) 26. maksājuma pieprasījumā, kas attiecas uz periodu  01.10.2021. - 31.12.2021. un 

apkopo izdevumus un rezultatīvos rādītājus no projekta sākuma līdz 2021. gada beigām, iekļautā 

informācija liecina, ka personu ar invaliditāti īpatsvars 31.12.2021. reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā 

13,8%, kas ir mazliet mazāks nekā aptaujā. 
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3.1.8. attēls. Aptaujāto 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku veselības problēmas un 

invaliditāte (%) 

 
Avots: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja. % no visiem respondentiem. N=726.  
 

Dzīvesvietas apdzīvotās vietas tips un reģions. 53% aptaujāto 7.1.1. SAM atbalstīto darbību 

dalībnieku dzīvesvietas apdzīvotās vietas tips ir kāda no Latvijas valstspilsētām (Rīga, Liepāja, 

Ventspils, Jelgava, Daugavpils, Rēzekne, Jūrmala, Valmiera, Jēkabpils, Ogre). Kāda cita pilsēta ir 

dzīvesvieta 22% aptaujāto, ciemā dzīvo 16%, bet viensētā lauku teritorijā dzīvo 9% aptaujāto. 

Statistisko reģionu dalījumā 20% aptaujāto 7.1.1. SAM dalībnieku dzīvo Rīgā, 7% Pierīgā, 14% 

Vidzemē, 9% Zemgalē, 15% Kurzemē, un 35% dzīvo Latgalē. 

 

3.1.9. attēls. Aptaujāto 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku apdzīvotās vietas tips un 

reģions (%) 

 
Avots: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja. % no visiem respondentiem. N=726.  
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Aptaujāto 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku apmeklētie kursi 
 

Aptaujātajiem 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībniekiem aptaujas anketā lūdza detalizēti raksturot 

savu pieredzi par trīs dažādiem NVA nodrošinātiem apmācību kursiem. Ņemot vērā NVA piedāvāto 

kursu dažādību un lielo dažādo kursu skaitu, aptaujas dalībniekiem nebija iespējams piedāvāt sarakstu 

ar kursiem, bet aptaujas dalībnieks pats aprakstīja kursus, kuros piedalījies. Kopumā aptaujā sniegta 

informācija par 1075 kursiem. Kursu aprakstā sniegtā informācija ļāva izveidot vispārīgas kategorijas, 

kas sniedz priekšstatu par kursu nosaukumu vai tēmu, bet nesniedz detalizētu informāciju par kursu 

ilgumu un mācību centru, kas sniedzis konkrēto apmācību pakalpojumu. Jautājuma formulējums 

paredzēja, ka kā pirmie tika raksturoti tie NVA organizētie kursi, kurus aptaujātais vislabāk atceras 

(3.1.37.A. tabula). 

3.1.37.A. tabula. NVA organizēto kursu tēma: dzimums (kolonu %) 

Jautājuma formulējums: Lūdzu, precizējiet, kursu/ apmācību nosaukumu vai tēmu (ja esat izgājis 

vairākus kursus, lūdzu, vispirms norādiet tos kursus, kurus vislabāk atceraties). 

Atkārtotais jautājuma formulējums: Lūdzu, atkal precizējiet, kursu/ apmācību nosaukumu vai tēmu (ja 

esat mācījies daudzos dažādos kursos, lūdzu, kā nākamos norādiet tos kursus, kuri Jums ir bijuši 

visnoderīgākie saistībā ar iespējām atrast darbu vai kurus vislabāk atceraties).  
Visi Vīrietis Sieviete 

Skaits Kolonu % Skaits Kolonu % Skaits Kolonu % 

Projektu vadība 91 8% 18 5% 73 10% 

Angļu valoda 87 8% 14 4% 73 10% 

Datorkursi 84 8% 11 3% 73 10% 

Mazā biznesa organizēšana 69 6% 13 4% 56 8% 

Metinātājs, lokmetinātājs 63 6% 61 17% 2 0% 

Lietvedība 57 5% 1 0% 56 8% 

Sociālais aprūpētājs 57 5% 7 2% 50 7% 

Grāmatvedība 48 4% 1 0% 47 6% 

Elektrotehniķis, elektromontieris 40 4% 40 11% 0 0% 

Loģistika 38 4% 6 2% 32 4% 

Cits 37 3% 14 4% 23 3% 

Transporta līdzekļa vadītāja kursi, ieskaitot 

95 kodu 

29 3% 20 6% 9 1% 

Klientu apkalpošanas operators 28 3% 2 1% 26 4% 

Šuvēja 26 2% 2 1% 24 3% 

Konditors, pavārs 24 2% 7 2% 17 2% 

Digitālais mārketings, web risinājumi 23 2% 2 1% 21 3% 

Datoru sistēmas tehniķis 22 2% 22 6% 0 0% 

Apdares darbi, galdnieks 21 2% 19 5% 2 0% 

Cita valoda (vācu, norvēģu, krievu u.c.) 20 2% 3 1% 17 2% 

Latviešu valoda 20 2% 8 2% 12 2% 

Uzņēmējdarbības vadība, mārketings 19 2% 5 1% 14 2% 

Traktortehnika 15 1% 14 4% 1 0% 

Noliktavas pārzinis 14 1% 7 2% 7 1% 

Psiholoģija, saskarsme 13 1% 2 1% 11 2% 

Pārdevējs 10 1% 1 0% 9 1% 

Elektrokāra vadītājs 9 1% 9 3% 0 0% 

Inženierkomunikācijas 9 1% 9 3% 0 0% 

Nav identificējams 102 9% 31 9% 71 10% 

Total 1075 100% 349 100% 726 100% 

Avots: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja. % no visiem raksturotajiem kursiem. N=1075. 
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Rezumējot 3.1.37.  tabulā apkopoto informāciju, jāsecina, ka 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku 

aptaujā visbiežāk raksturotie kursi ir par šādām tēmām: projektu vadība (8%), angļu valoda (8%), 

datorkursi (8%), mazā biznesa organizēšana (6%), kā arī metināšanas vai lokmetināšanas kursi (6%). 

Atbildes dzimumu sadalījumā parāda, ka pirmais piecinieks attiecībā uz kursiem starp vīriešiem un 

sievietēm atšķiras. Vīriešiem top pieci kursi ir: metinātājs, lokmetinātājs (17%), elektrotehniķis, 

elektromontieris (11%), datoru sistēmas tehniķis (6%), transporta līdzekļa vadītāja kursi, ieskaitot 95 

kodu (6%), apdares darbi, galdnieks (5%). Savukārt sieviešu vidū pieci visbiežāk raksturotie kursi ir 

projektu vadība (10%), angļu valoda (10%), datorkursi (10%), mazā biznesa organizēšana (8%) un 

lietvedība (8%). Jāatzīmē arī, ka 10% no visiem raksturotajiem kursiem nebija iespējams precīzi 

identificēt, kuri kursi tiek raksturoti, jo aprakstā bija neskaidrs formulējums vai arī tika uzskaitīti 

vairāki kursi. 

3.1.37.B. tabula. NVA organizēto kursu tēma: izglītība (kolonu %) 

 
 Visi Pamatskola Vispārējā 

vidējā 

Profesionālā 

vidējā 

Augstākā 

 
Kolonu % Kolonu % Kolonu % Kolonu % Kolonu % 

Grāmatvedība 4% 0% 1% 2% 9% 

Projektu vadība 8% 0% 4% 4% 16% 

Lietvedība 5% 0% 8% 5% 5% 

Klientu apkalpošanas operators 3% 4% 3% 3% 1% 

Mazā biznesa organizēšana 6% 0% 1% 6% 11% 

Datoru sistēmas tehniķis 2% 0% 2% 3% 1% 

Datorkursi 8% 8% 9% 8% 7% 

Digitālais mārketings, web 

risinājumi 

2% 0% % 2% 3% 

Uzņēmējdarbības vadība, 

mārketings 

2% 0% 1% 0% 3% 

Elektrotehniķis, elektromontieris 4% 0% 7% 4% 2% 

Metinātājs, lokmetinātājs 6% 8% 14% 7% 0% 

Loģistika 4% 0% 4% 4% 3% 

Noliktavas pārzinis 1% 0% 1% 2% 1% 

Pārdevējs 1% 0% 2% 1% 1% 

Šuvēja 2% 6% 3% 2% 2% 

Konditors, pavārs 2% 12% 2% 3% 0% 

Sociālais aprūpētājs 5% 8% 8% 7% 2% 

Elektrokāra vadītājs 1% 2% 1% 1% 0% 

Apdares darbi, galdnieks 2% 4% 2% 3% 0% 

Angļu valoda 8% 14% 3% 6% 12% 

Cita valoda (vācu, norvēģu u.c.) 2% 0% 2% 1% 2% 

Latviešu valoda 2% 2% 3% 2% 0% 

Inženierkomunikācijas 1% 0% 1% 1% 0% 

Transporta līdzekļa vadītāja kursi, 

ieskaitot 95 kodu 

3% 4% 3% 2% 3% 

Traktortehnika 1% 2% 2% 2% 0% 

Psiholoģija, saskarsme 1% 0% 1% 1% 2% 

Cits 3% 0% 4% 4% 3% 

Nav identificējams 9% 26% 6% 10% 8% 

Total 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Avots: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja. % no visiem raksturotajiem kursiem. N=1075. 
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Atbildes izglītības līmeņu sadalījumā parāda, ka dalība kursos atšķiras pēc izglītības līmeņa: 

respondenti ar augstāko izglītību biežāk izvēlas kursus: projektu vadība (16%), mazā biznesa 

organizēšana (11%) un grāmatvedība (9%). Respondenti ar vispārējo vidējo izglītību biežāk apguvuši 

metinātāja, lokmetinātāja profesiju (14%), savukārt respondenti ar profesionālo vidējo izglītību biežāk 

mācījušies kādos datorkursos (8%). Respondenti ar pamata izglītību biežāk mācījušies angļu valodu 

(14%) un par pavāru palīgiem (12%) (3.1.37.B. tabula). 

No visiem aptaujātajiem, 39% bija tādi, kas raksturojuši vienus apmeklētos kursus. Atbilstoši pārējie  

aptaujātie ir apmeklējuši un informāciju snieguši par lielāku kursu skaitu. Pieņemot, ka viens no 

optimālākajiem 7.1.1. SAM atbalstīto darbību rezultātiem ir tāds, ka 7.1.1. SAM atbalstīto darbību 

dalībnieks apgūst profesiju un tad atrod darbu apgūtajā profesijā, kurā tālāk strādā, var analizēt, kuru 

kursu apmeklētāji biežāk ir nodarbināti un jo īpaši – ir nodarbināti profesijā, kuru apguvuši NVA 

organizētajos kursos.  

Interpretējot 3.1.10. attēlā apkopoto informāciju, noteikti jāņem vērā tas, ka, kā jau minēts, liela daļa 

aptaujāto 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku apmeklēja vairākus kursus un šajā analīzes posmā 

nevar nodalīt, kuri kursi rezultējās sekmīgā nodarbinātībā. Vienlaikus 7.1.1. SAM atbalstīto darbību 

dalībnieku aptaujas dati parāda, ka visbiežāk profesijā, kuru apguva NVA organizētajos kursos, strādā 

šādu kursu apmeklētāji: klientu apkalpošanas operators (29%), transporta līdzekļa vadītājs, ieskaitot 

95 kodu (28%), sociālais aprūpētājs (23%), noliktavas pārzinis (21%), grāmatvedis (21%), konditors, 

pavārs (17%), lietvedība (14%), apdares darbu speciālists, galdnieks (14%). Lielākais īpatsvars to, kas 

strādā, bet ne profesijā, kuru apguva NVA organizētajos kursos, ir šādu NVA organizēto kursu 

apmeklētāju vidū: uzņēmējdarbības vadība, mārketings (68%), projektu vadība (59%), elektrokāra 

vadītājs (56%), lietvedība (51%), mazā biznesa organizēšana (45%), digitālais mārketings, web 

risinājumi (43%). Daļa no šiem kursiem tātad ir bijusi lietderīga, lai atrastu darbu kādā citā jomā, jo 

sniedz vispusīgas, darba vidē izmantojamas zināšanas un prasmes, piemēram, uzņēmējdarbības vai 

projekta vadība. Aptaujāto vidū augstākais īpatsvars, kas aptaujas brīdī nestrādā vispār, ir apmeklējuši 

inženierkomunikācijas kursus (78%), konditora, pavāra kursus (75%) un datoru sistēmas tehniķa 

kursus (68%). Var secināt, ka šo kursu apmeklētāju vidū, ir lielākas grūtības atrast darbu (3.1.10. 

attēls). 

Turpinājumā kursu vērtējums tiks aplūkots summāri, kā arī raksturojot 10 visbiežāk apmeklētākos 

kursus: projektu vadība, angļu valoda, datorkursi, mazā biznesa organizēšana, metinātājs, 

lokmetinātājs, lietvedība, sociālais aprūpētājs, grāmatvedība, elektrotehniķis, elektromontieris un 

loģistika. 
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3.1.10. attēls. NVA organizēto kursu tēma un nodarbinātība profesijā, kuru apguva NVA 

organizētajos kursos (%) 

 
Avots: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja. % no visiem raksturotajiem kursiem. N=1075. 
 

Galvenie iemesli, kādēļ piedalījās apmācību pasākumā 

Aptaujāto 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku atbildes uz jautājumu “Kādi bija galvenie iemesli, 

kādēļ Jūs piedalījāties šajā apmācību pasākumā?” parāda, ka 56% kursu apmeklētāju konkrētos kursus 

apmeklējuši, lai uzlabotu savas iespējas atrast darbu. 55% svarīgs aspekts, lai apmeklētu kursus, bijis 

uzlabot zināšanas/ prasmes par to, kas viņu interesē. 44% kursu apmeklētāju norāda, ka konkrētos 

kursus apmeklējuši, lai iegūtu ikdienas dzīvē noderīgas zināšanas/ prasmes. 37% izvēlējušies apmeklēt 

kursus, lai uzlabotu savas karjeras iespējas. 35% apsvēruši kursu rezultātā iespēju mainīt darbu/ 

profesiju. 27% svarīgs faktors bijis iegūt sertifikātu. Ja aplūko apmācību pasākumu apmeklēšanas 

motivāciju sadalījumā pēc tā, vai persona strādā/ nestrādā profesijā, kuru apguva NVA organizētajos 

kursos (3.1.11. attēls), redzams, ka to vidū, kas strādā profesijā, kas apgūta NVA organizētajos kursos, 

biežāk kursu apmeklēšanas motivācija ir lai uzlabotu iespējas atrast darbu (61%), bet retāk raksturīga 

vēlme uzlabot zināšanas/ prasmes par to, kas vienkārši interesē (34%). Šo 7.1.1. SAM atbalstīto 

darbību dalībnieku grupu vairāk motivē arī potenciālās iespējas mainīt darbu/ profesiju (47%), kā arī 

iespējas uzlabot karjeras situāciju (42%).  
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Aplūkojot galvenos iemeslus, kādēļ piedalījās apmācību pasākumā, un apmeklēto kursu tēmas, 

redzamas šādas tendences. Lai uzlabotu iespējas atrast darbu ir izteikti biežāk minētais iemesls 

dalībai apmācībās tiem, kas mācījušies par elektrokāra vadītāju (89%), klientu apkalpošanas operatoru 

(79%), transporta līdzekļa vadītāja kursos, ieskaitot 95 kodu (79%), loģistiku (76%), noliktavas pārzini 

(71%), elektrotehniķi vai elektromontieri (68%). Savukārt mazāk raksturīgs tas ir tiem, kas 

apmeklējuši kursus “Mazā biznesa organizēšana” (35%) vai psiholoģijas un saskarsme (31%). 

Lai uzlabotu iespēju mainīt darbu/ profesiju ir nozīmīgāks iemesls dalībai apmācībās tiem, kas 

mācījušies lietvedību (58%), par konditoru vai pavāru (58%), loģistiku (55%), uzņēmējdarbības 

vadību, mārketingu (53%), par klientu apkalpošanas operatoru (50%), projektu vadību (45%). 

3.1.11. attēls. Galvenie iemesli, kādēļ piedalījās apmācību pasākumā un nodarbinātība profesijā, 

kuru apguva NVA organizētajos kursos (%) 

Jautājuma formulējums: Kādi bija galvenie iemesli, kādēļ Jūs piedalījāties šajā apmācību pasākumā? 

 
Avots: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja. % no visiem raksturotajiem kursiem. N=1075. Vairāku atbilžu 

jautājums. 
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Lai uzlabotu karjeras iespējas ir nozīmīgāks iemesls dalībai apmācībās tiem, kas mācījušies digitālo 

mārketingu, web risinājumus (61%), lietvedību (58%), projekta vadību (57%), par klientu 

apkalpošanas operatoriem (57%) un angļu valodu (54%). 

Lai sāktu savu uzņēmējdarbību nozīmīgs iemesls dalībai apmācībās ir tiem, kas mācījušies mazā 

biznesa organizēšanu (74%), uzņēmējdarbības vadību, mārketingu (53%) un digitālo mārketingu, web 

risinājumus (53%). 

Savukārt, tie, kuriem svarīgs iemesls dalībai apmācībās bija iegūt zināšanas/ prasmes par to, kas 

interesē, biežāk ir mācījušies par datoru sistēmas tehniķi (82%), angļu valodu (74%) un citas valodas 

(70%), datorkursos (69%) un lietvedību (72%). 

Lai iegūtu ikdienas dzīvē noderīgas zināšanas/ prasmes 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieki ir 

mācījušies psiholoģiju un saskarsmi (69%), angļu valodu (62%), mazā biznesa organizēšanu (61%), 

datorkursos (61%), lietvedību (58%), par konditoriem, pavāriem (58%), digitālo mārketingu, web 

risinājumus (57%), par datoru sistēmas tehniķiem (55%) un šuvējām (50%). 

 

Mācību pārtraukšana un tās iemesli 

No aptaujā raksturotajiem kursiem 96% gadījumu tika raksturoti kursi, kuri ir pilnībā pabeigti, un tikai 

4% gadījumu aptaujātie 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieki sniedza vērtējumu kursiem, kurus 

nav pabeiguši. Jānorāda, ka mācību pārtraukšana mazliet biežāk raksturīga aptaujātajiem 7.1.1. SAM 

atbalstīto darbību dalībniekiem, kas ir vecāki par 60 gadiem (9%), tiem, kam ir tikai pamatskolas 

izglītība (16%). Ja analizē, kuri kursi biežāk ir tikuši pārtraukti, atklājas, ka mācības salīdzinoši 

nedaudz biežāk nav pabeiguši šādu kursu apmeklētāji: digitālais mārketings, web risinājumi (17%), 

loģistika (16%), citas svešvalodas (vācu, norvēģu, krievu u.c.) (15%), apdares darbi, galdnieku kursi 

(14%), inženierkomunikāciju kursi (11%), grāmatvedības kursi (10%), angļu valodas kursi (10%) un 

transporta līdzekļa vadītāja kursi, ieskaitot 95 kodu (10%). 

Visbiežāk minētais iemesls, kāpēc 4% aptaujāto 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieki nepabeidza 

apmācības, ir tas, ka mācību saturs nesaskanēja ar to, ko cerēja uzzināt piesakoties (19%). Otrā un 

trešā visbiežāk minētā atbilde ir tas, ka neapmierināja pasniedzēju darba kvalitāte (14%), un tas, ka 

kursi nenotika Covid-19 dēļ (14%). Vēl 13% no tiem, kas pārtrauca mācības, norāda, ka apmācības 

pārtrauktas slimības dēļ (3.1.12. attēls). Šo atbilžu interpretācijā jāņem vērā arī mācību pārtraukušo 

vēlme sevi attaisnot un parādīt labākā gaismā. 
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3.1.12. attēls. Galvenie iemesli, kādēļ nepabeidza uzsāktās mācības (%) 

Jautājuma formulējums: Kādi bija galvenie iemesli, kāpēc Jūs nepabeidzāt uzsāktās apmācības? 

 
Avots: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja. % no visiem raksturotajiem kursiem, kas netika pabeigti. N=69. 

Vairāku atbilžu jautājums. 

 

Apmierinātība ar apmācību organizēšanas procesu 
 

Apmācības procesa izvērtēšanai kopumā tika iekļauti astoņi indikatori: (1) laiks, kas pagāja no 

pieteikuma iesniegšanas līdz apmācību uzsākšanai; (2) informācija par mācību organizāciju (vieta, 

laiks, grupas u.c.) pirms mācību uzsākšanas; (3) mācību kopējais garums no uzsākšanas līdz 

pabeigšanai; (4) pasniedzēju prasme izskaidrot tēmas un atbildēt uz jautājumiem; (5) mācību vietā 

izmantoto tehnisko resursu (darba galdu, iekārtu, instrumentu u.tml.) atbilstība mūsdienās lietotajām 

iekārtām; (6) laiks, kas bija jāpavada ceļā uz mācību norises vietu un atpakaļ; (7) mācību prakses vietu 

piedāvājums; (8) iespējas nostiprināt teorētiskās zināšanas mācību prakses laikā (3.1.13. attēls). 

Kopumā aptaujas dati parāda, ka summāri apmierinātības augstākais vērtējums (apkopotas atbildes 

“ļoti apmierināts” un “drīzāk apmierināts”) ir par informāciju, kas sniegta par mācību organizāciju 

(vieta, laiks, grupas u.c.) pirms mācību uzsākšanas (91%; ļoti apmierināti 58%, drīzāk apmierināt 

33%), kā arī par mācību kopējo garumu no uzsākšanas līdz pabeigšanai (89%; ļoti apmierināti 52%, 

drīzāk apmierināt 37%). Savukārt, visaugstākais neapmierinātības līmenis ir saistīts ar mācību prakses 

vietu piedāvājumu (20%, drīzāk neapmierināti 11%, ļoti neapmierināti 9%), kā arī iespējām nostiprināt 

teorētiskās zināšanas mācību prakses laikā piedāvājumu (21%, drīzāk neapmierināti 12%,  ļoti 

neapmierināti 9%). Turpinājumā detalizēts katra mācību procesa organizācijas indikatora vērtējuma 

apskats. 
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3.1.13. attēls. Apmācību organizēšanas procesa vērtējums (%) 

Jautājuma formulējums: Cik apmierināts vai neapmierināts Jūs esat ar apmācību organizēšanas 

procesu? Lūdzu, novērtējiet katru zemāk minēto izteikumu. 

 
Avots: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja. % no visiem raksturotajiem kursiem. N=1075. 
 

Aplūkojot apmierinātības rādītājus atsevišķi dažādu kursu apmeklētāju vidū (skatot 10 visbiežāk 

apmeklētākos un vērtētos kursus), redzams, ka laiks, kas pagāja no pieteikuma iesniegšanas līdz 

apmācību uzsākšanai visu kursu apmeklētāju vidū pozitīvu vērtējumu saņem 87% gadījumu, bet 

negatīvu – 10%. Pozitīvākais vērtējums vērojams loģistikas (apmierināti 95%, neapmierināti 5%) un 

angļu valodas kursu apmeklētāju (apmierināti 92%, neapmierināti 8%) vidū. Savukārt, negatīvākais 

vērtējums sastopams elektrotehniķa, elektromontiera kursu apmeklētāju vidū (apmierināti 83%, 

neapmierināti 11%) un sociālā aprūpētāja kursu apmeklētāju vidū (apmierināti 86%, neapmierināti 

12%).  
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3.1.14. attēls. Apmācību organizēšanas procesa vērtējums  (%) 

Jautājuma formulējums: Cik apmierināts vai neapmierināts Jūs esat ar apmācību organizēšanas 

procesu? Lūdzu, novērtējiet katru zemāk minēto izteikumu. 

 
Avots: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja. % no visiem raksturotajiem kursiem. N=1075. 
 

 

Attiecībā uz informāciju par mācību organizāciju (vieta, laiks, grupas u.c.) pirms mācību 

uzsākšanas, kopējais apmierinātības rādītājs ir ļoti augsts: pozitīvu vērtējumu visu kursu apmeklētāju 

vidū sniedz 91%, bet negatīvu – 6%. Pozitīvākais vērtējums vērojams sociālā aprūpētāja kursu 

apmeklētāju vidū (apmierināti 97%, neapmierināti 3%) un angļu valodas kursu apmeklētāju vidū 

(apmierināti 97%, neapmierināti 2%). Savukārt, negatīvākais vērtējums sastopams grāmatvedības 

kursu apmeklētāju vidū (apmierināti 83%, neapmierināti 12%) un mazā biznesa organizēšanas kursu 

apmeklētāju vidū (apmierināti 87%, neapmierināti 10%). 
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3.1.15. attēls. Apmācību organizēšanas procesa vērtējums (%) 

Jautājuma formulējums: Cik apmierināts vai neapmierināts Jūs esat ar apmācību organizēšanas 

procesu? Lūdzu, novērtējiet katru zemāk minēto izteikumu. 

 
Avots: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja. % no visiem raksturotajiem kursiem. N=1075. 
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Mācību kopējais garums no uzsākšanas līdz pabeigšanai arī ir viens no visaugstāk vērtētajiem 

mācību organizācijas kvalitātes indikatoriem. Pozitīvu vērtējumu visu kursu apmeklētāju vidū tam 

sniedz 89%, bet negatīvu – 9%. Pozitīvākais vērtējums vērojams lietvedības kursu apmeklētāju vidū 

(apmierināti 98%, neapmierināti 2%) un angļu valodas kursu apmeklētāju vidū (apmierināti 93%, 

neapmierināti 6%). Savukārt, negatīvākais vērtējums sastopams elektrotehniķu, elektromontieru  kursu 

apmeklētāju vidū (apmierināti 80%, neapmierināti 20%) un loģistikas kursu apmeklētāju vidū 

(apmierināti 84%, neapmierināti 14%). 

3.1.16. attēls. Apmācību organizēšanas procesa vērtējums (%) 

Jautājuma formulējums: Cik apmierināts vai neapmierināts Jūs esat ar apmācību organizēšanas 

procesu? Lūdzu, novērtējiet katru zemāk minēto izteikumu. 

 
Avots: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja. % no visiem raksturotajiem kursiem. N=1075. 
 

Apmācību kursu pasniedzēju prasme izskaidrot tēmas un atbildēt uz jautājumiem kopumā arī tiek 

ļoti pozitīvi vērtēta, jo 87% visu izvērtēto kursu apmeklētāju ar to ir apmierināti, un tikai 11% – 

neapmierināti. Pozitīvāku vērtējumu sniedz sociālā aprūpētāja kursu apmeklētāji (ļoti apmierināti 

61%, drīzāk apmierināti 32%, neapmierināto nav) un lietvedības kursu apmeklētāji (apmierināti 95%, 

neapmierināti 3%). Savukārt, negatīvākais vērtējums sastopams loģistikas kursu apmeklētāju vidū 

(apmierināti 82%, neapmierināti 18%) un elektrotehniķu, elektromontieru kursu apmeklētāju vidū 

(apmierināti 85%, neapmierināti 15%). 
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3.1.17. attēls. Apmācību organizēšanas procesa vērtējums (%) 

Jautājuma formulējums: Cik apmierināts vai neapmierināts Jūs esat ar apmācību organizēšanas 

procesu? Lūdzu, novērtējiet katru zemāk minēto izteikumu. 

 
Avots: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja. % no visiem raksturotajiem kursiem. N=1075. 
 

 

Mācību vietā izmantoto tehnisko resursu (darba galdu, iekārtu, instrumentu u.tml.) atbilstība 

mūsdienās lietotajām iekārtām ir indikators, kas kursu apmeklētāju vidū tiek vērtēts nedaudz 

kritiskāk. 82% visu izvērtēto kursu apmeklētāju ar to ir apmierināti (ļoti apmierināti 45%, drīzāk 

apmierināti 37%), un 10% - neapmierināti. 8% norāda, ka šis jautājums viņu kursu gadījumā nav 

atbilstošs. 

Pozitīvāku vērtējumu sniedz metinātāju, lokmetinātāju kursu apmeklētāji (apmierināti 88%, 

neapmierināti 9%) un elektrotehniķu, elektromontieru kursu apmeklētāji (apmierināti 83%, 

neapmierināti 18%). Savukārt, negatīvākais vērtējums sastopams loģistikas kursu apmeklētāju vidū 

(apmierināti 69%, neapmierināti 18%). 
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3.1.18. attēls. Apmācību organizēšanas procesa vērtējums (%) 

Jautājuma formulējums: Cik apmierināts vai neapmierināts Jūs esat ar apmācību organizēšanas 

procesu? Lūdzu, novērtējiet katru zemāk minēto izteikumu. 

 
Avots: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja. % no visiem raksturotajiem kursiem. N=1075. 
 

 

Laiks, kas bija jāpavada ceļā uz mācību norises vietu un atpakaļ šajā indikatoru grupā nav 

viennozīmīgi vērtējams rādītājs, jo daļai aptaujas dalībnieku mācības Covid-19 pandēmijas 

ierobežojumu situācijā varēja notikt arī attālināti. Neskatoties uz minēto aspektu, kopumā ar laiku, kas 

bija jāpavada ceļā uz mācību norises vietu un atpakaļ, apmierināti ir 82% visu izvērtēto kursu 

apmeklētāju (ļoti apmierināti 45%, drīzāk apmierināti 37%), un tikai 10% – neapmierināti.  

Pozitīvāku vērtējumu sniedz angļu valodas kursu apmeklētāji (apmierināti 88%, neapmierināti 6%) un 

projektu vadības kursu apmeklētāji (apmierināti 86%, neapmierināti 8%).  

Savukārt, negatīvākais vērtējums sastopams sociālā aprūpētāja kursu apmeklētāju vidū (apmierināti 

80%, neapmierināti 18%) un elektrotehniķu, elektromontieru kursu apmeklētāju vidū (apmierināti 

80%, neapmierināti 18%). 
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3.1.19. attēls. Apmācību organizēšanas procesa vērtējums (%) 

Jautājuma formulējums: Cik apmierināts vai neapmierināts Jūs esat ar apmācību organizēšanas 

procesu? Lūdzu, novērtējiet katru zemāk minēto izteikumu. 

 
Avots: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja. % no visiem raksturotajiem kursiem. N=1075. 
 

 

Mācību prakses vietu piedāvājums ir viens no indikatoriem, kas piemērojams ne visiem kursu 

apmeklētājiem, jo noteiktu kursu gadījumā mācību prakse var arī nebūt paredzēta. Šajos gadījumos 

tika sagaidīts, ka aptaujas dalībnieki izvēlēsies atbildes variantu “grūti pateikt, nav atbilstoši”. Līdz ar 

to 24% aptaujāto 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku nav snieguši konkrētu atbildi uz šo 

jautājumu. 

Kopumā 56% kursu apmeklētāju ir apmierināti ar mācību prakses vietu piedāvājumu, bet 20% – 

neapmierināti. Pozitīvāku vērtējumu sniedz sociālā aprūpētāja kursu apmeklētāji (apmierināti 68%, 

neapmierināti 16%) un metinātāju, lokmetinātāju kursu apmeklētāji (apmierināti 72%, neapmierināti 

24%). Savukārt, negatīvākais vērtējums sastopams loģistikas kursu apmeklētāju vidū (apmierināti 

47%, neapmierināti 42%) un elektrotehniķu, elektromontieru kursu apmeklētāju vidū (apmierināti 

58%, neapmierināti 38%). 

 

  

52%

47%

39%

48%

50%

45%

43%

33%

43%

33%

45%

36%

33%

39%

38%

30%

36%

35%

46%

43%

44%

37%

5%

14%

11%

8%

10%

7%

12%

12%

8%

4%

8%

1%

4%

5%

8%

2%

2%

2%

2%

7%

2%

11%

2%

3%

10%

10%

7%

7%

17%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Angļu valoda

Sociālais aprūpētājs

Loģistika

Metinātājs, lokmetinātājs

Elektrotehniķis, elektromontieris

Datorkursi

Mazā biznesa organizēšana

Lietvedība

Projektu vadība

Grāmatvedība

Visi

Laiks, kas bija jāpavada ceļā uz mācību norises vietu un atpakaļ

Ļoti apmierināts Drīzāk apmierināts Drīzāk neapmierināts Ļoti neapmierināts Grūti pateikt



   

 

123 

 

3.1.20. attēls. Apmācību organizēšanas procesa vērtējums (%) 

Jautājuma formulējums: Cik apmierināts vai neapmierināts Jūs esat ar apmācību organizēšanas 

procesu? Lūdzu, novērtējiet katru zemāk minēto izteikumu. 

 
Avots: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja. % no visiem raksturotajiem kursiem. N=1075. 
 

Nedaudz līdzīgs indikators kā “mācību prakses vietu piedāvājums” ir arī rādītājs “iespējas nostiprināt 

teorētiskās zināšanas mācību prakses laikā”. Arī šajā gadījumā par to nevarēja izteikties visi kursu 

apmeklētāji, jo noteiktu kursu gadījumā mācību prakse var arī nebūt paredzēta. Līdz ar to 18% 

aptaujāto 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku nav snieguši konkrētu atbildi uz šo jautājumu. 

7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku sniegtās atbildes parāda, ka kopumā 61% kursu apmeklētāju 

ir apmierināti ar apmācību piedāvātajām iespējām nostiprināt teorētiskās zināšanas mācību prakses 

laikā (ļoti apmierināti 34%, drīzāk apmierināti 27%), bet 21% – neapmierināti.  

Pozitīvāku vērtējumu sniedz metinātāju, lokmetinātāju kursu apmeklētāji (apmierināti 76%, 

neapmierināti 19%). Savukārt, negatīvākais vērtējums sastopams elektrotehniķu, elektromontieru 

kursu apmeklētāju vidū (apmierināti 65%, neapmierināti 33%) un loģistikas kursu apmeklētāju vidū 

(apmierināti 48%, neapmierināti 45%). 

 

3.1.21. attēls. Apmācību organizēšanas procesa vērtējums (%) 

Jautājuma formulējums: Cik apmierināts vai neapmierināts Jūs esat ar apmācību organizēšanas 

procesu? Lūdzu, novērtējiet katru zemāk minēto izteikumu. 

 
Avots: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja. % no visiem raksturotajiem kursiem. N=1075. 
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Iegūto zināšanu un prasmju izmantošana 

7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku sniegtās atbildes uz jautājumu par iegūto zināšanu un prasmju 

izmantošanu parāda, ka kopumā 60% kursu apmeklētāju ļoti daudz vai diezgan daudz izmanto 

apmācību kursos iegūtās zināšanas un prasmes (ļoti daudz 17%, diezgan daudz 43%), bet 31% – maz 

vai nemaz (diezgan maz, ļoti maz vai nemaz).  

Salīdzinoši biežāk apmācību kursos iegūtās zināšanas un prasmes izmanto datorkursu apmeklētāji 

(daudz 79%, maz vai nemaz 10%), kā arī lietvedības kursu apmeklētāji (daudz 72%, maz vai nemaz 

22%). Savukārt, salīdzinoši vismazāk apmācību kursos iegūtās zināšanas un prasmes izmanto 

elektrotehniķu, elektromontieru kursu apmeklētāju vidū (daudz 33%, maz vai nemaz 63%) un 

metinātāju un lokmetinātāju kursu apmeklētāju vidū (daudz 43%, maz vai nemaz 49%). Jāsecina, ka 

šo divu kursu apmeklētāji biežāk saskaras ar grūtībām atrast darbu, lai iegūtās zināšanas izmantotu, jo 

pašu kursu vērtējums kopumā bija samērā augsts. 

3.1.22. attēls. Iegūto zināšanu un prasmju izmantošana (%) 

Jautājuma formulējums: Cik daudz no iegūtajām zināšanām vai prasmēm Jūs izmantojat vai plānojat 

izmantot? 

 
Avots: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja. % no visiem raksturotajiem kursiem. N=1075. 

7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku sniegtās atbildes uz jautājumu par iegūto zināšanu un prasmju 

izmantošanu saistībā ar dažādiem konkrētiem aspektiem parāda, ka visbiežāk jaunās prasmes un 

zināšanas, kas iegūtas apmācību laikā, sniedz noteiktus personiskus ieguvumus, jo tā ir iespēja satikt 

citus cilvēkus un uzlabot dažādas vispārējās prasmes  (43%). Otrs visbiežāk minētais ieguvums ir 

dažādi uzlabojumi ikdienas dzīvē (piemēram, ēdiena gatavošana, mājas remonts, dārza iekārtošana, 

izdevumu plānošana u.tml.). Šo aspektu atzīmējuši 24% aptaujāto 7.1.1. SAM atbalstīto darbību 

dalībnieku. Līdzīgs skaits aptaujāto norāda, ka jaunās prasmes un zināšanas, kas tika iegūtas apmācību 

laikā, viņiem palīdzējušas darba atrašanā (24%) (3.1.23. attēls). Jānorāda arī, ka 17% aptaujāto 7.1.1. 
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SAM atbalstīto darbību dalībnieku uzskata, ka apmācību laikā iegūtās zināšanas vēl nav nesušas 

nekādu rezultātu un nekā nav palīdzējušas. 

3.1.23. attēls. Iegūto zināšanu un prasmju izmantošana: dažādu aspektu vērtējums (%) 

Jautājuma formulējums: Vai jaunās prasmes un zināšanas, kas tika iegūtas apmācību laikā, Jums ir 

palīdzējušas kādā no minētajiem veidiem? 

 
Avots: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja. % no visiem raksturotajiem kursiem. N=1075. Vairāku atbilžu 

jautājums. 

 

 

Aplūkojot iegūto zināšanu un prasmju izmantošanu dažādu kursu apmeklētāju vidū, var redzēt, ka 

prasmes un zināšanas, kas iegūtas apmācību laikā, darba atrašanai biežāk palīdzējušas šādu kursu 

gadījumā: sociālais aprūpētājs (33%), lietvedība (33%), grāmatvedība (31%). Labākus darba rezultātus 

sasniegt apmācību laikā iegūtās prasmes un zināšanas biežāk palīdzējušas tiem, kas mācījušies šādos 

kursos: lietvedība (44%), projektu vadība (32%), datorkursi (26%). Jaunas idejas personīgā biznesa 

veidošanai apmācību kursu rezultātā biežāk radušās digitālā mārketinga, web risinājumu (57%) un 

mazā biznesa organizēšanas (48%) kursu apmeklētājiem. 

Personiskus ieguvumus (satikt citus cilvēkus, uzlabot vispārējās prasmes utt.) biežāk ir atzīmējuši 

mazā biznesa organizēšanas (55%), angļu valodas (54%), projektu vadības (51%) un lietvedības (51%) 

kursu apmeklētāji.  

Uzlabojumi ikdienas dzīvē (piemēram, ēdiena gatavošana, mājas remonts, dārza iekārtošana, 

izdevumu plānošana u.tml.) biežāk ir atzīmēti to vidū, kas apmeklējuši inženierkomunikācijas (78%), 

datoru sistēmas tehniķu (68%), apdares darbu, galdnieku (67%), konditora, pavāra (63%), metinātāja, 

lokmetinātāja (54%), elektrotehniķa, elektromontiera (50%) kursus. 
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Savukārt, tie 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieki, kas uzskata, ka apmācību laikā iegūtās 

zināšanas vēl nav nesušas nekādu rezultātu un nekā nav palīdzējušas, ir biežāk mācījušies par 

elektrokāra vadītājiem (78%), loģistikas (45%) un noliktavas pārziņa (36%) kursos. 

 

Darbs profesijā, kuru apguva NVA organizētajos kursos 

No visiem aptaujātajiem 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībniekiem kopumā 14% strādā profesijā, 

kuru apguva NVA. 38% strādā, bet ne profesijā, kuru apguva NVA organizētajos kursos, bet 48% 

nestrādā vispār (3.1.24.A. attēls). Salīdzinoši lielāks skaits to, kas strādā profesijā, kuru apguva NVA 

organizētajos kursos, ir sieviešu vidū (16%), savukārt vīriešu vidū ir vairāk to, kas nestrādā vispār 

(53%). Būtiskas atšķirības atbilžu sadalījumā vērojamas arī pēc izglītības līmeņa: respondenti ar 

pamatizglītību retāk strādā profesijā, kuru apguva NVA organizētajos kursos (6%), bet biežāk nestrādā 

vispār (62%). Pretēja tendence vērojama respondentu ar augstāko izglītību vidū (3.1.24.B. attēls). 

Salīdzinoši biežāk profesijā, kuru apguva NVA organizētajos kursos, strādā Rīgas un Pierīgas 

iedzīvotāji (atbilstoši 22% un 24%), bet ievērojami retāk tie, kas dzīvo Latgalē (7%) (3.1.24.C. attēls), 

kā arī tie, kas dzīvo viensētās lauku teritorijās (3%).  

3.1.24.A. attēls. Darbs profesijā, kuru apguva NVA organizētajos kursos, un dzimums (%) 

Jautājuma formulējums: Vai Jūs šobrīd strādājat profesijā, kuru apguvāt caur NVA? 

 
Avots: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja. % no visiem respondentiem. N=726.  
 

3.1.24.B. attēls. Darbs profesijā, kuru apguva NVA organizētajos kursos, un izglītība (%) 

Jautājuma formulējums: Vai Jūs šobrīd strādājat profesijā, kuru apguvāt caur NVA? 

 

 
Avots: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja. % no visiem respondentiem. N=726.  
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3.1.24.C. attēls. Darbs profesijā, kuru apguva NVA organizētajos kursos, un reģions (%) 

Jautājuma formulējums: Vai Jūs šobrīd strādājat profesijā, kuru apguvāt caur NVA? 

 

Avots: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja. % no visiem respondentiem. N=726.  

Jānorāda, ka šo un turpmākos jautājumu 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībniekiem uzdeva nevis 

saistībā ar konkrētu kursu apmeklējumu, bet vienkārši kā aptaujas jautājumus, tādēļ šajā jautājumā un 

turpmākajā analīzē datu kopu veido aptaujāto unikālo 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku 

atbildes, nevis apmācību kursu apmeklējumu datu kopa. 

 

Situācija darba tirgū, salīdzinot ar laika posmu pirms 12 mēnešiem un 24 mēnešiem 

7.1.1. SAM atbalstīto darbību atbalstīto darbību strādājošo dalībnieku situācija darba tirgū, salīdzinot 

ar laika posmu pirms 12 mēnešiem un 24 mēnešiem, aptaujā tika izvērtēta četros aspektos: (1) 

ieņemamais amats/ profesija; (2) samaksa/ alga; (3) darba pienākumi (uzdevumi) un (4) darba rezultāti. 

Attiecībā uz rādītāju “ieņemamais amats/ profesija, salīdzinot ar laika posmu pirms 12 mēnešiem” 

aptaujāto 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku atbildes parāda, ka 32% aptaujāto situācija attiecībā 

uz ieņemamo amatu ir uzlabojusies, 49% tā nav mainījusies, bet 6% tā ir pasliktinājusies (3.1.25. 

attēls). Salīdzinājums ar laika posmu pirms 24 mēnešiem parāda, ka vēl lielākam skaitam aptaujāto 

7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku situācija attiecībā uz ieņemamo amatu ir uzlabojusies (37%), 

bet 44% tā nav mainījusies. To skaits, kam situācija attiecībā uz ieņemamo amatu ir pasliktinājusies, 

ir nemainīgs – 6%. Būtiski norādīt, ka abu rādītāju gadījumā (gan salīdzinot ar situāciju pirms 12 

mēnešiem, gan ar situāciju pirms 24 mēnešiem) vīrieši savu situāciju vērtē salīdzinoši sliktāk. 

Piemēram, salīdzinot ar situāciju pirms 24 mēnešiem, vīriešu vidū 31% norāda, ka situācija attiecībā 

uz ieņemamo amatu ir uzlabojusies, bet sieviešu vidū – 39%. Savukārt, to skaits, kam situācija attiecībā 

uz ieņemamo amatu ir pasliktinājusies, vīriešu vidū ir 12%, bet sieviešu – 4% (3.1.26. attēls). 
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3.1.25. attēls. Ieņemamais amats/ profesija: salīdzinot ar laika posmu pirms 12 mēnešiem un 24 

mēnešiem (%) 

Jautājuma formulējums: (1) Kā ir mainījusies Jūsu situācija, salīdzinot ar laika posmu pirms 12 

mēnešiem? Uzlabojusies vai pasliktinājusies? (2) Kā ir mainījusies Jūsu situācija, salīdzinot ar laika 

posmu pirms 24 mēnešiem? Uzlabojusies vai pasliktinājusies? 

 
Avots: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja. % no visiem respondentiem, kas strādā. N=122.  
 

3.1.26. attēls. Ieņemamais amats/ profesija, salīdzinot ar laika posmu pirms 24 mēnešiem: 

dzimums (%) 

Jautājuma formulējums: Kā ir mainījusies Jūsu situācija, salīdzinot ar laika posmu pirms 24 

mēnešiem? Uzlabojusies vai pasliktinājusies? 

 
Avots: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja. % no visiem respondentiem, kas strādā. N=122. 

 

Samaksas jeb atalgojuma rādītājs, salīdzinot ar laika posmu pirms 12 mēnešiem, parāda, ka 41% 

aptaujāto situācija attiecībā uz darba algu ir uzlabojusies, 37% tā nav mainījusies, bet 11% tā ir 

pasliktinājusies (3.1.27. attēls). Salīdzinājums ar laika posmu pirms 24 mēnešiem parāda, ka vēl 

lielākam skaitam aptaujāto 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku situācija attiecībā uz algu ir 

uzlabojusies (44%), 32% tā nav mainījusies, bet 13% situācija ir pasliktinājusies. Abu rādītāju 

gadījumā (gan salīdzinot ar situāciju pirms 12 mēnešiem, gan ar situāciju pirms 24 mēnešiem) vīrieši 

savu situāciju attiecībā uz darba algu vērtē sliktāk nekā sievietes. Salīdzinot ar situāciju pirms 24 

mēnešiem, vīriešu vidū 40% norāda, ka situācija attiecībā uz darba algu ir uzlabojusies, bet sieviešu 
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vidū – 46%. Savukārt, to skaits, kam situācija attiecībā uz darba algu ir pasliktinājusies, vīriešu vidū 

ir 21%, bet sieviešu – 9% (3.1.28. attēls). 

3.1.27. attēls. Samaksa/ alga: salīdzinot ar laika posmu pirms 12 mēnešiem un 24 mēnešiem (%) 

Jautājuma formulējums: (1) Kā ir mainījusies Jūsu situācija, salīdzinot ar laika posmu pirms 12 

mēnešiem? Uzlabojusies vai pasliktinājusies? (2) Kā ir mainījusies Jūsu situācija, salīdzinot ar laika 

posmu pirms 24 mēnešiem? Uzlabojusies vai pasliktinājusies? 

Avots: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja. % no visiem respondentiem, kas strādā. N=122.  
 

3.1.28. attēls. Samaksa/ alga, salīdzinot ar laika posmu pirms 24 mēnešiem: dzimums (%) 

Jautājuma formulējums: Kā ir mainījusies Jūsu situācija, salīdzinot ar laika posmu pirms 24 

mēnešiem? Uzlabojusies vai pasliktinājusies? 

 
Avots: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja. % no visiem respondentiem, kas strādā. N=122.  

 

Darba pienākumu (uzdevumu) vērtējums, salīdzinot ar laika posmu pirms 12 mēnešiem, parāda, ka 

41% aptaujāto situācija attiecībā uz darba pienākumiem ir uzlabojusies, 39% tā nav mainījusies, bet 

5% tā ir pasliktinājusies (3.1.29. attēls). Atšķirībā no iepriekš aplūkotajiem rādītājiem, šī rādītāja 

gadījumā situācija salīdzinot ar to, kā bija pirms 24 mēnešiem, nav labāka, bet ir ļoti līdzīga vai mazliet 

sliktāka:  40% aptaujāto situācija attiecībā uz darba pienākumiem ir uzlabojusies, 38% tā nav 

mainījusies, bet 7% tā ir pasliktinājusies.  
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3.1.29. attēls. Darba pienākumi (uzdevumi): salīdzinot ar laika posmu pirms 12 mēnešiem un 24 

mēnešiem (%) 

Jautājuma formulējums: (1) Kā ir mainījusies Jūsu situācija, salīdzinot ar laika posmu pirms 12 

mēnešiem? Uzlabojusies vai pasliktinājusies? (2) Kā ir mainījusies Jūsu situācija, salīdzinot ar laika 

posmu pirms 24 mēnešiem? Uzlabojusies vai pasliktinājusies? 

 
Avots: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja. % no visiem respondentiem, kas strādā. N=122.  
 

Līdzīgi kā iepriekš, abu rādītāju gadījumā (gan salīdzinot ar situāciju pirms 12 mēnešiem, gan ar 

situāciju pirms 24 mēnešiem) vīrieši savu situāciju attiecībā uz darba pienākumiem vērtē sliktāk nekā 

sievietes. Salīdzinot ar situāciju pirms 24 mēnešiem, vīriešu vidū 31% norāda, ka situācija attiecībā uz 

darba pienākumiem ir uzlabojusies, bet sieviešu vidū – 44%. Savukārt, to skaits, kam situācija attiecībā 

uz darba pienākumiem ir pasliktinājusies, vīriešu vidū ir 13%, bet sieviešu – 4% (3.1.30. attēls).  

 

3.1.30. attēls. Darba pienākumi (uzdevumi), salīdzinot ar laika posmu pirms 24 mēnešiem: 

dzimums (%) 

Jautājuma formulējums: Kā ir mainījusies Jūsu situācija, salīdzinot ar laika posmu pirms 24 

mēnešiem? Uzlabojusies vai pasliktinājusies? 

 
Avots: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja. % no visiem respondentiem, kas strādā. N=122.  
 

Darba rezultātu vērtējums, salīdzinot ar laika posmu pirms 12 mēnešiem, parāda, ka 44% aptaujāto 

7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku situācija attiecībā uz darba rezultātiem ir uzlabojusies, 38% 
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tā nav mainījusies, bet 2% tā ir pasliktinājusies (3.1.31. attēls). Salīdzinājums ar laika posmu pirms 24 

mēnešiem parāda ļoti līdzīgu situāciju: 43% aptaujāto 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku 

situācija attiecībā uz darba rezultātiem ir uzlabojusies, 37% tā nav mainījusies, bet 3% situācija ir 

pasliktinājusies.  

3.1.31. attēls. Darba rezultāti: salīdzinot ar laika posmu pirms 12 mēnešiem un 24 mēnešiem (%) 

Jautājuma formulējums: (1) Kā ir mainījusies Jūsu situācija, salīdzinot ar laika posmu pirms 12 

mēnešiem? Uzlabojusies vai pasliktinājusies? (2) Kā ir mainījusies Jūsu situācija, salīdzinot ar laika 

posmu pirms 24 mēnešiem? Uzlabojusies vai pasliktinājusies? 

Avots: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja. % no visiem respondentiem, kas strādā. N=122.  

Arī attiecībā uz darba rezultātu vērtējumu aptauja parāda, ka vīrieši savu situāciju vērtē sliktāk nekā 

sievietes (gan salīdzinot ar situāciju pirms 12 mēnešiem, gan ar situāciju pirms 24 mēnešiem) 

Salīdzinot ar situāciju pirms 24 mēnešiem, vīriešu vidū 36% norāda, ka situācija attiecībā uz darba 

rezultātiem ir uzlabojusies, bet sieviešu vidū – 46%. To skaits, kam situācija attiecībā uz darba 

rezultātiem ir pasliktinājusies, vīriešu vidū ir 6%, bet sieviešu – 1%. Sieviešu vidū savukārt visos 

aplūkotajos rādītājos lielāks īpatsvars ir to, kam ir grūtības sniegt atbildi uz šo jautājumu (3.1.32. 

attēls). 

3.1.32. attēls. Darba rezultāti, salīdzinot ar laika posmu pirms 24 mēnešiem: dzimums (%) 

Jautājuma formulējums: Kā ir mainījusies Jūsu situācija, salīdzinot ar laika posmu pirms 24 

mēnešiem? Uzlabojusies vai pasliktinājusies? 

 
Avots: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja. % no visiem respondentiem, kas strādā. N=122.  
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NVA organizēto apmācību atbilstība darba tirgum 
 

Lai novērtētu NVA organizēto apmācību atbilstību darba tirgum, tiem 7.1.1. SAM atbalstīto darbību 

dalībniekiem, kas strādā profesijā, kuru apguva NVA organizētajos kursos, tika lūgts novērtēt septiņus 

indikatorus, kas raksturo gan NVA veiktās profilēšanas rezultātu, gan apmācību atbilstību darba tirgū 

aktuālajām darba devēju prasībām un nepieciešamajām prasmēm, gan apmācībās izmantoto iekārtu un 

instrumentu pielietojamību darba dzīvē. Šie jautājumi mērķtiecīgi tika uzdoti tikai tiem 7.1.1. SAM 

atbalstīto darbību dalībniekiem, kas strādā profesijā, kuru apguva NVA organizētajos kursos, jo viņi 

viskompetentāk var izvērtēt, kas no tā, ko viņi ieguva konkrētajās apmācības, ir lietderīgi viņu darba 

dzīvē iegūtajā profesijā (3.1.33. attēls). Indikators, kas raksturo 7.1.1. SAM atbalstīto darbību 

dalībnieku viedokli par NVA profilēšanas atbilstību, ir par apgūtās profesijas atbilstību dalībnieka 

spējām un interesēm. Kopumā 93% aptaujāto 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku piekrīt 

apgalvojumam, ka apgūtā profesija atbilst manām spējām un interesēm (55% pilnībā piekrīt, 38% 

daļēji piekrīt). Negatīvu viedokli par šo apgalvojumu pauda tikai 3%. Jāuzsver, ka objektīvi šī konkrētā 

aptaujāto grupa ir tie, kas ir sekmīgi atraduši darbu profesijā, kuru apguva NVA organizētajos kursos, 

un tātad ir NVA profilēšanas un apmācību rezultāta labie piemēri.  

Vairāki indikatori kopumā novērtē NVA organizēto apmācību atbilstību darba tirgum, bet katrs no 

tiem raksturo citu apmācību aspektu. 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieki, kas strādā profesijā, 

kuru apguva NVA organizētajos kursos, kopumā ļoti pozitīvi vērtē gan to, cik lielā mērā apmācības 

iemācīja pamata prasmes, kas nepieciešamas profesijā, gan sagatavoja darba apstākļiem, kas raksturīgi 

konkrētajai profesijai. No visiem šīs grupas pārstāvjiem 90% piekrita apgalvojumam, ka apmācības 

labi iemācīja pamata prasmes, kas nepieciešamas darbā šajā profesijā (55% pilnībā piekrīt, 35% daļēji 

piekrīt). Šim apgalvojumam nepiekrita tikai 6%. Savukārt, 83% piekrita apgalvojumam, ka apmācības 

ļāva labi sagatavoties darba apstākļiem šajā profesijā (54% pilnībā piekrīt, 29% daļēji piekrīt). Šim 

apgalvojumam nepiekrita 14%. Vienlaikus apmācību kursiem joprojām ir arī daudz iespēju tikt 

pilnveidotiem, jo 61% aptaujāto uzskata, ka daudzas prasmes, kas nepieciešamas ikdienas darbā, bija 

jāapgūst pašam pēc apmācību noslēguma (33% pilnībā piekrīt, 28% daļēji piekrīt). Šim apgalvojumam 

nepiekrīt 34% aptaujāto. Tas nozīmē, ka nedaudz vairāk kā viena trešā daļa 7.1.1. SAM atbalstīto 

darbību dalībnieku, kas strādā profesijā, kuru apguva NVA organizētajos kursos, neizjuta vajadzību 

kaut ko pēc apmācību kursiem vēl mācīties klāt un bija pilnībā sagatavoti darbam profesijā. 

Vēl viens rādītājs, kas raksturo profesionālo apmācību atbilstību darba tirgus prasībām, ir saistīts ar 

iekārtām un instrumentiem, ar kādiem tiek apgūta profesija NVA organizētajos kursos. Kopumā 73% 

aptaujāto 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku, kas strādā profesijā, kuru apguva NVA 

organizētajos kursos, piekrīt apgalvojumam, ka iekārtas un instrumenti, ar kādiem viņš vai viņa strādā 

pie darba devēja, atbilst tiem, ar kādiem apguva profesiju NVA organizētajos kursos (35% pilnībā 

piekrīt, 38% daļēji piekrīt). Šim apgalvojumam nepiekrita 17%. 
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3.1.33. attēls. Viedoklis par NVA organizēto apmācību lietderību un atbilstību darba tirgum (%) 

Jautājuma formulējums: Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat šādiem apgalvojumiem par NVA 

organizēto apmācību lietderību, lai sagatavotu Jūs darbam šajā profesijā? 

 
Avots: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja. % no tiem respondentiem, kas strādā profesijā, kuru apguva NVA 

organizētajās apmācībās. N=101.  
 

Mēdz būt gadījumi, kad profesionālās apmācības tiek organizētas tikai lai apgūtu pašus profesijas 

pamatus, bet nesniedz iespēju profesionāli veikt sarežģītākus darba uzdevumus, ar kuriem jāsaskaras 

veicot darba pienākumus uzņēmumā. Lai izvērtētu, vai aptaujāto 7.1.1. SAM atbalstīto darbību 

dalībnieki, kas strādā profesijā, kuru apguva NVA organizētajās apmācībās, saskaras ar šādām 

situācijām, viņiem tika lūgts paust savu viedokli par izteikumu “darba devēja prasības pret mani šajā 

profesijā ir augstākas nekā NVA organizētajās apmācībās iegūtās prasmes”. Kopumā 50% aptaujāto 

7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku, kas strādā profesijā, kuru apguva NVA organizētajās 

apmācībās, piekrīt apgalvojumam, ka darba devēja prasības profesijā ir augstākas nekā NVA 

organizētajās apmācībās iegūtās prasmes (25% pilnībā piekrīt, 25% daļēji piekrīt). Šim apgalvojumam 

nepiekrita 37%. Tas nozīmē, ka 37% pēc NVA organizētajām apmācībām neizjūt, ka viņu 

profesionalitāte ir jāpilnveido, lai atbilstu darba devēju prasībām un darba tirgū profesionālo prasmju 

ziņā jūtas labi. Jāatzīmē gan, ka var būt arī gadījumi, kad darba devēji izvirza arī nepamatotas prasības, 

bet šo aspektu šajā aptaujā nav iespējams izvērtēt. 

Vēl viens indikators, kas tika iekļauts aptaujā, saistīts ar darba devēju attieksmi pret profesionālo 

apmācību NVA organizētajos kursos, par ko netieši pauž aptaujātie darba ņēmēji. Kopumā 46% 

aptaujāto 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku, kas strādā profesijā, kuru apguva NVA 

organizētajos kursos, piekrīt apgalvojumam, ka darba devējam bija svarīgi, ka darbinieks izgājis 

profesionālo apmācību NVA organizētajos kursos (21% pilnībā piekrīt, 25% daļēji piekrīt). Šim 

apgalvojumam nepiekrita 37%. Tas nozīmē, ka 37% aptaujāto uzskata, ka viņa darba devējam nav 

svarīgi, ka profesionālā apmācība ir iegūta NVA organizētajos kursos, bet 46% domā pretēji. 

Nodarbinātības valsts aģentūras sniegtā atbalsta vērtējums 

Nodarbinātības valsts aģentūras sniegtā atbalsta vērtējums kopumā veidojas no vairākiem 

indikatoriem, kas tiks aplūkoti atsevišķi. Viens no būtiskiem atbalsta aspektiem ir sniegtās 

informācijas saprotamības rādītājs. Vēl 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībniekiem tika lūgts novērtēt 

savu apmierinātību ar piedāvāto apmācību programmu/ kursu dažādību, kā arī NVA konsultanta 

atbalstu apmācību programmu vai kursu izvēlē. Aptaujas noslēgumā visiem 7.1.1. SAM atbalstīto 
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darbību dalībniekiem, kas piedalījās aptaujā, tika lūgts kopumā novērtēt Nodarbinātības valsts 

aģentūras sniegto atbalstu.  

Aptaujas dalībnieku viedoklis par Nodarbinātības valsts aģentūras sniegtās informācijas saprotamību 

liecina, ka kopumā NVA darbinieki konsultācijas sniedz klientiem pieejamā un saprotamā veidā, jo 

60% aptaujāto 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku, uzskata, ka NVA sniegtā informācija ir pilnīgi 

saprotama un 32% uzskata, ka tā ir drīzāk saprotama. Tikai 5% sniegtā informācija šķiet drīzāk 

nesaprotama, un 1% – ka tā ir pilnīgi nesaprotama. Sieviešu vidū kopumā ir nedaudz vairāk to, kas 

uzskata, ka NVA sniegtā informācija ir pilnīgi saprotama (3.1.34. attēls). 

3.1.34. attēls. Nodarbinātības valsts aģentūras sniegtās informācijas saprotamība (%) 

Jautājuma formulējums: Novērtējot Jūsu pieredzi kopumā, cik saprotama Jums bija Nodarbinātības 

valsts aģentūras sniegtā informācija? 

 
Avots: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja. % no visiem respondentiem. N=726.  
 

Aptaujāto 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku apmierinātība ar piedāvāto apmācību programmu/ 

kursu dažādību kopumā arī ir ļoti augsta: 31% aptaujāto ar to ir ļoti apmierināti, 46% drīzāk 

apmierināti, 16% ir drīzāk neapmierināti, un tikai 5% ir ļoti neapmierināti ar piedāvāto apmācību 

programmu/ kursu dažādību. Šī jautājuma atbildēs būtiskākās atšķirības ir vērojamas pēc izglītības 

līmeņa. Salīdzinoši visvairāk to, kas ir ļoti apmierināti ar piedāvāto apmācību programmu/ kursu 

dažādību, ir to vidū, kam ir pamatskolas izglītība (59%), bet zemākais īpatsvars ļoti apmierināto ir to 

vidū, kam ir augstākā izglītība (23%) (3.1.35. attēls). 
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3.1.35. attēls. Piedāvāto apmācību programmu/ kursu dažādības vērtējums (%) 

Jautājuma formulējums: Cik apmierināts vai neapmierināts Jūs esat ar NVA apmācību organizēšanas 

procesu kopumā? Lūdzu, novērtējiet katru zemāk minēto izteikumu. 

 
Avots: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja. % no visiem respondentiem. N=726.  

Augsts apmierinātības rādītājs ir arī attiecībā uz NVA konsultanta atbalstu apmācību programmu vai 

kursu izvēlē. 41% aptaujāto ar to ir ļoti apmierināti, 40% drīzāk apmierināti, 11% ir drīzāk 

neapmierināti, un tikai 4% ir ļoti neapmierināti ar NVA konsultanta atbalstu apmācību programmu vai 

kursu izvēlē. Līdzīgi kā iepriekšējā rādītāja gadījumā salīdzinoši visvairāk to, kas ir ļoti apmierināti ar 

piedāvāto apmācību programmu/ kursu dažādību, ir to vidū, kam ir pamatskolas izglītība (73%), bet 

zemāks īpatsvars ļoti apmierināto ir to vidū, kam ir augstākā izglītība (37%) (3.1.36. attēls). 

 

3.1.36. attēls. NVA konsultanta atbalsta apmācību programmu/ kursu izvēlē vērtējums (%) 

Jautājuma formulējums: Cik apmierināts vai neapmierināts Jūs esat ar NVA apmācību organizēšanas 

procesu kopumā? Lūdzu, novērtējiet katru zemāk minēto izteikumu. 

 
Avots: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja. % no visiem respondentiem. N=726.  
 

Kopumā aptaujātie 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieki pozitīvi vērtē Nodarbinātības valsts 

aģentūras sniegto atbalstu (83%). Rādītājs, kas rezumē visu aptaujā jautāto, atklāj, ka ļoti pozitīvi to 
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vērtē 37%, drīzāk pozitīvi – 46%, drīzāk negatīvi – 8%, bet ļoti negatīvi – 3% aptaujāto 7.1.1. SAM 

atbalstīto darbību dalībnieku  (3.1.37. attēls).  

3.1.37. attēls. Nodarbinātības valsts aģentūras sniegtā atbalsta kopumā vērtējums (%) 

Jautājuma formulējums: Novērtējot Jūsu pieredzi kopumā, kā Jūs vērtējat Nodarbinātības valsts 

aģentūras Jums sniegto atbalstu? 

 
Avots: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja. % no visiem respondentiem. N=726.  
 

Atbildes uz jautājumu, kas viņus neapmierināja saistībā ar NVA sniegto atbalstu, 25 aptaujas 

dalībnieki80 no kopumā 82 neapmierinātajiem, kas veido 11% aptaujāto (drīzāk negatīvi – 8%, ļoti 

negatīvi – 3% aptaujāto), norādīja, ka viņiem nepatika NVA darbinieku attieksme: 

“Ļoti nelaipna aģente, runā ar mani kā ar noziedznieku, kaut gan es pirmo reizi pa 10 gadiem saņemu 

bezdarbnieka statusu”81. Vairāki aptaujas dalībnieki norādīja, ka NVA aģents bezdarbniekam norāda, 

ka viņa vecumā darbu atrast nevarēs: “Attieksme. Teica, ka manā vecumā (53 gadi) es neatradīšu 

darbu”. Neapmierinātie aptaujas dalībnieki sūdzas par formālu, neieinteresētu attieksmi (“viņiem 

galvenais formālā puse, ka tik papīri kārtībā, ne konkrētais darba meklētājs”), kā arī to, ka NVA 

darbinieki nepalīdz atrast darbu, bet liek pašam bezdarbniekam to meklēt: “Aģenta darbs – rutīna, 

neieinteresētība patiešām atrast piemērotu darbu manām vēlmēm. Pēc principa – ir taču internets, 

meklē pati!!!”. Viena no aptaujas dalībniecēm pauda neizpratni par to, ka no viņas prasa, lai tā 

apmācību kursu laikā meklē darbu: “Attieksme, draudi ar bezdarbnieka statusa izbeigšanu. Pilnīgs 

murgs likās mācību laikā meklēt darbu, reāli tev ir jāpiekrīt darbam un jāpamet kursi???”. 

Vēl viena grupa neapmierināto, ir to, kam bijusi negatīva pieredze ar kursu kvalitāti. Piemēram, viens 

no aptaujas dalībniekiem (komentārs krievu valodā) norāda, ka viņu neapmierināja uzņēmums, kurā 

bija prakse. Cits norāda, ka viņu neapmierināja “prakses iespējas, pasniedzēju kvalifikācija, ļoti daudz 

teorētiska muldēšana, maz praktisku nodarbību”. Vairāki kursu apmeklētāji norāda, ka kursu apraksts 

neatbilst īstenotajam: “Kursu aprakts vilinošs, bet realitāte cita – kursu kvalitāte ārpus katras kritikas. 

Vai tiešām fakts, ka uz brīdi esmu bezdarbnieks, ļauj lavierēt ar kvalitāti un piedāvāt jebko, uz ātru 

roku uzceptu? Es reāli patērēju savu laiku un nožēloju, ka pieteicos. Žēl arī ka mana kā nodokļu 

maksātāja nauda tam tiek iztērēta, bija 100% jūtams, ka pasniedzējs ir dabūts uz ātru roku un nav īsti 

sagatavojies”. Daži kursu apmeklētāji saskatīja arī organizatoriskas nepilnības, jo norādīja, ka nav 

loģiski ierobežot iespējas pieteikties uz vairākām apmācībām, ja ļoti ilgi jāgaida, kad tiks 

 
80 25 respondenti ir 3% aptaujas dalībnieku. 
81 Citātos kopumā saglabāts respondentu formulējums un izteiksmes veids, labojot tikai pareizrakstības kļūdas. 
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nokomplektētas grupas: “Nav saprotams, ja piedāvājumā ir viena profesionālā un divas ne tik 

profesionālas, kāpēc nevar pieteikties uzreiz uz visām, lai netērētu laiku. Jo ilgi jāgaida līdz apmācību 

procesa uzsākšanai, dēļ tā, ka grupas nevarēja nokomplektēt. Loģiskāk būtu, ja varētu pieteikties uz 

visām, un tad, realizēt apmācības, kur ātrāk nokomplektējas grupas”. Viens no respondentiem 

problēmas saskatīja tajā, ka citi kursa apmeklētāji ir ar tika zemu izglītības līmeni un zināšanām, ka 

padara neiespējamu sarežģītāku tēmu apgūšanu: “Neapmierināja kursu kvalitāte. Laikā, kad biju 

bezdarbnieks (2020. - 2021. gads) nebija klātienes augstskolas līmeņa kursu (patreizējo situāciju 

nezinu, iespējams tagad tādi ir). No esošajiem piedāvājumiem izvēlējos iegūt elektrotehniķa 

kvalifikāciju. Pasniedzēju kvalifikācija it kā bija pietiekama, lai paceltu kursu līmeni, taču to neļauj 

apmācāmo izglītības līmenis. Cilvēki atnāk kā pilnīgas nulles – nesaprot vispār, kas ir strāva, 

spriegums, nezina Oma likumu, tāpēc tiem ir jāskaidro elementāras lietas un kaut kam sarežģītākam 

vienkārši nepietiek laika, un apmācāmie arī nav spējīgi to uztvert. Rezultātā kursos nav nekādu 

aprēķinu. Ir tikai pašas elementārākas formulas (vidusskolas līmenis). Rasēšana bija tikai viena 

nodarbība un arī tikai tāpēc, ka es palūdzu. Bija cilvēki, kas prasīja: “priekš kam mums tas vajadzīgs?”. 

Beidzot šos kursus varu veikt tikai pašus elementārākos elektrotehniķa darbus – aizvilkt vadu kaut kur, 

kaut ko pieslēgt. Neprotu, piemēram, izstrādāt dzīvokļa elektrisko shēmu, nerunājot par kaut ko 

sarežģītāku”. Vairāki respondenti arī pauda savu viedokli, ka būtu jēgpilnāk, ja darba meklētājs varētu 

atrast sev atbilstošus kursus, un NVA nodrošinātu to apmaksu: “Ļoti žēl, ka joprojām nav rasta iespēja, 

ka pats bezdarbnieks atrod sevi interesējošus, atbilstošus kursus un vienojas ar NVA par to apmaksu”; 

“Nav kursu par lauksaimniecību, kas man bija svarīgi. Tos organizē LAD, tie ir maksas un nav manā 

reģionā”.  

Negatīvo vērtējumu apkopojums parāda, ka tos, kurus neapmierināja NVA sniegtais atbalsts, visbiežāk 

neapmierināja NVA darbinieku attieksme. Sniegtie vērtējumi neļauj precizēt, vai neapmierinātība 

raksturīga kādam noteiktam reģionam vai NVA klientu tipam. Jāuzsver, ka negatīva pieredze atstāj 

ilgstošu iespaidu uz viedokli, un noteikts cilvēku tips ir arī tendēts jūtīgāk uztvert dažādas situācijas. 

Vienlaikus sniegtie viedokļi parāda, ka NVA klienti sagaida laipnu, uz klientu orientētu attieksmi, un 

NVA darbinieku apmācībās ir nepieciešams nodrošināt NVA darbiniekiem komunikācijas prasmes un 

atbalstu, kā strādāt ar dažādiem, tajā skaitā, neapmierinātiem klientiem, kas zaudējuši darbu, vienlaikus 

saglabājot emocionālo līdzsvaru un profesionālu pieeju savā darbā. 
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7.1.2. SAM: Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu 
sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru 

 

7.1.2. SAM “Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar 

Nodarbinātības barometru” ietvaros tiek īstenoti divi pasākumi, kas turpinājumā tiks aplūkoti 

atsevišķi. 

7.1.2.1. pasākuma plānošanas un īstenošanas analīze 
 

7.1.2.1. pasākuma “EURES tīkla darbības nodrošināšana” īss apraksts   

Pasākuma mērķis ir uzlabot darba ņēmēju, bezdarbnieku, darba meklētāju un darba devēju piekļuvi 

informatīviem atbalsta pasākumiem, sniedzot atbalstu darba meklēšanā un darba tiesisko attiecību 

nodibināšanā ES/EEZ valstīs, organizējot un īstenojot vismaz 800 EURES pasākumus. 

Pasākumā “EURES tīkla darbības nodrošināšana” tiek īstenoti šādi pasākumi: semināri, diskusijas, 

tikšanās, tematiskās lekcijas, informatīvās dienas, konsultācijas, darba un karjeras izstādes, vakanču 

gadatirgi. Pasākumu dalībnieku mērķa grupas ir darba meklētāji, darba devēji un sadarbības partneri. 

Pasākumu uzdevums ir sniegt informāciju par pieejamajām brīvajām darba vietām Latvijā un Eiropā, 

dzīves un darba apstākļiem, administratīvajām procedūrām, par vakanču reģistrācijas procesu, 

darbinieku nosūtīšanu, darbaspēka pieprasījumu un piedāvājumu, iespējām kopīgi sadarboties, 

identificēt aktuālās vajadzības gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. 

Pasākumā “EURES tīkla darbības nodrošināšana” ir atbalsts arī EURES tīkla sanāksmju un konferenču 

rīkošanai starptautiskajiem partneriem un NVA darbiniekiem par EURES komunikācijas stratēģiju un 

vienotiem pakalpojuma standartiem, kā arī paredzēts finansējums EURES konsultantu dalībai darba 

grupās, pieredzes apmaiņas semināru organizēšanai, apmācību un informatīvu semināru organizēšanai 

NVA darbiniekiem; informatīvo materiālu (bukleti, faktu lapas, u.c.) izstrādei un izgatavošanai. 

Pasākumā “EURES tīkla darbības nodrošināšana” no 2015.gada 25.marta līdz 2022.gada 

31.decembrim plānots īstenot vismaz 800 informatīvo EURES pasākumu. Kārtību, kādā īsteno 

darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.2. SAM 7.1.2.1. pasākumu “EURES tīkla 

darbības nodrošināšana”, nosaka Ministru kabineta 17.03.2015. noteikumi Nr.12982. Pasākumam 

kopējais pieejamais finansējums ir 817 191 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 694 

612 EUR un valsts budžeta finansējums – 122 579 EUR. 

Precizitāte vajadzību un mērķu identificēšanā 

MK 17.03.2015. noteikumu Nr.129 anotācija83 izsmeļoši raksturo plānoto 7.1.2.1. pasākumu “EURES 

tīkla darbības nodrošināšana”, kā arī sniedz pasākuma pamatojumu. Eiropas Nodarbinātības dienestu 

tīkla jeb EURES definētais mērķis ir atbalstīt Eiropas valstu brīvu darbaspēka pārvietošanos Eiropas 

Savienībā. Latvijas partnerība EURES tīklā sniedz iespēju interesentiem iegūt informāciju par 

brīvajām darba vietām, dzīves un darba apstākļiem Latvijā un citās Eiropas valstīs. Pieejamā 

 
82 Ministru kabineta 17.03.2015. noteikumi Nr.129 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2.specifiskā 

atbalsta mērķa "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības 

barometru" 7.1.2.1.pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana" īstenošanas noteikumi”. Pieejams: 

https://likumi.lv/ta/id/273002-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-1-2-specifiska-atbalsta-merka-

izveidot-darba-tirgus-apsteidzoso-parkartojumu Skatīts 10.08.2022. 
83 Ministru kabineta noteikumu „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa 

“Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru” 7.1.2.1. 

pasākuma “EURES tīkla darbības nodrošināšana” īstenošanas noteikumi” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma 

ziņojums (anotācija). Pieejams: https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40333487. Skatīts 10.08.2022. 

https://likumi.lv/ta/id/273002-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-1-2-specifiska-atbalsta-merka-izveidot-darba-tirgus-apsteidzoso-parkartojumu
https://likumi.lv/ta/id/273002-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-1-2-specifiska-atbalsta-merka-izveidot-darba-tirgus-apsteidzoso-parkartojumu
https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40333487
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informācija palīdz pieņemt pārdomātāku lēmumu par nākotnes darba vietu, un mazina risku, ka 

cilvēks, braucot strādāt ārpus Latvijas teritorijas, tiks nodarbināts negodprātīgos un kaitīgos darba 

apstākļos. EURES sniedz arī ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas valstspiederīgajiem aktuālo informāciju 

par darba iespējām Latvijā, tādējādi veicinot viņu atgriešanos Latvijā. 

7.1.2.1. pasākuma mērķis ir uzlabot darba ņēmēju, bezdarbnieku, darba meklētāju un darba devēju 

piekļuvi informatīviem atbalsta pasākumiem, sniedzot atbalstu darba meklēšanā un darba tiesisko 

attiecību nodibināšanā. Atbilstoši pasākums nodrošina konsultācijas un informāciju darba meklētājiem 

par nodarbinātības iespējām, kā arī dzīves un darba apstākļiem Eiropas valstīs, savukārt darba 

devējiem tiek sniegts atbalsts jaunu darbinieku meklēšanā. Pasākums nodrošina EURES tīkla 

nepārtrauktu darbību Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada 

plānošanas periodā. 

Precizitāte mērķa grupas identificēšanā 

Pasākuma mērķa grupa ir darba tirgus dalībnieki – darba devēji, darba ņēmēji, darba meklētāji, 

bezdarbnieki un Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieki. Definētā mērķa grupa atbilst 7.1.2.1. 

pasākumā plānotajām aktivitātēm un identificētajām vajadzībām. 

Definēto mērķu un rīcības virzienu/ darbības saskaņotība 

7.1.2.1. pasākumā atbalstāmās darbības atbilst izvirzītajiem mērķiem un vajadzībām. Ministru 

kabineta 17.03.2015. noteikumi Nr.129 paredz, ka pasākumā var īstenot šādas darbības: 

1) Apmācības un semināri par EURES tīklu, tā pieejamības nodrošināšanu un Eiropas darba 

mobilitātes jautājumiem NVA darbiniekiem; 

2) EURES pieejamības un atpazīstamības nodrošināšana (piemēram, informatīvo materiālu 

izstrāde un izgatavošana, informācijas un komunikācijas aktivitātes); 

3) Informācijas sniegšana darba devējiem, valsts un pašvaldību iestāžu, nevalstiskā sektora 

pārstāvjiem par EURES tīklu (piemēram, informatīvajos semināros, uzņēmēju izstādēs, 

konsultācijās), kā arī darbiekārtošanas un personāla atlases pasākumu organizēšana; 

4) Informācijas sniegšana darba ņēmējiem, darba meklētājiem un bezdarbniekiem (piemēram, 

informatīvajos semināros, izstādēs, atvērto durvju dienās, individuālajās konsultācijās par 

dzīves un darba apstākļiem, nodarbinātības iespējām un administratīvajām procedūrām Eiropas 

Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs); 

5) Nacionālā sadarbības tīkla veidošana un iesaistīto pušu informēšana (piemēram, informatīvie 

semināri un citi pasākumi); 

6) Dalība EURES tīkla Latvijas un starptautiskajos sadarbības pasākumos (piemēram, sanāksmēs, 

informatīvajos semināros, darba grupās, konferencēs, darba gadatirgos un darba mobilitātes 

pasākumos), kā arī šo pasākumu organizēšana. 

Mērķu, rīcības un plānoto nepieciešamo resursu saskaņotība 

Kopumā 7.1.2.1. pasākumā plānotās aktivitātes atbilst izvirzītajiem mērķiem, un 7.1.2.1. pasākuma 

sekmīga īstenošana liecina, ka nepieciešamie resursi ir atbilstoši saplānoti: ir paredzēts gan 

nepieciešamais kopējais finansējums, gan arī nodrošināti nepieciešamie cilvēkresursi 7.1.2.1. 

pasākuma sekmīgai īstenošanai. 

Uz jautājumu, kas ir 7.1.2.1. pasākuma veiksmes vai izdošanās pamatā, NVA projekta vadītāja norāda, 

ka viņas galvenais resurss un atbalsts ir projekta īstenošanas komanda, darbinieki, kas strādā dažādos 

reģionos jau ilgstoši, zina aktuālos jautājumus un ir gatavi mācīties un apgūt jaunas pieejas: 

“Man ir ļoti laba komanda, kas strādā reģionos. Tas man ir zelts, jo katrā reģionā ir EURES 

konsultanti, viņi arī jau ilgstoši strādā, un problēmas ir zināmas. Pasaule neko labāku par izcilu 

cilvēkresursu laikam vēl nav izgudrojusi. Tāpēc tas ir milzīgs atbalsts.” (Ekspertu intervija, FM 

7.1.2.1_ NVA). 



   

 

140 

 

Plānoto rezultātu un rezultatīvo rādītāju saskaņotība ar paredzēto rīcību un pieejamajiem resursiem 

Kopumā 7.1.2.1. pasākumā plānotie rezultatīvie rādītāji ir saskaņoti ar paredzēto rīcību un 

pieejamajiem resursiem. Pareizu plānošanu ir sekmējusi pasākuma īstenotāju iepriekšējā pieredze 

līdzīgu aktivitāšu veikšanā, jo EURES pasākumi Latvijā tiek veikti kopš 2004. gada. 

Informatīvi jānorāda, ka 7.1.2.1. pasākums sākotnēji tika plānots līdz 2020.gada 31.decembrim, 

paredzot, ka pasākuma ietvaros tiks atbalstīti 600 informatīvie EURES pasākumi, un pasākumam 

plānotais sākotnējais kopējais attiecināmais finansējums bija 504 300 EUR. Covid-19 pandēmijas 

ietekmē veiktās finansējuma pārplānošanas rezultātā MK 28.07.2020. noteikumi Nr. 48984 mainīja 

galveno iznākuma rādītāju uz 800 EURES pasākumiem, palielināja pieejamo finansējumu līdz 817 

191 EUR, kā arī pagarināja 7.1.2.1. pasākuma īstenošanas termiņu – līdz 2022. gada 31.decembrim. 

Saskaņā ar MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 489 anotāciju85 galvenais izmaiņu pamatojums ir saistīts 

ar nepieciešamību nodrošināt EURES darbības nepārtrauktību un Latvijas saistību izpildi EURES 

tīklā. 

Rezultātu un to ietekmes novērtēšana 

7.1.2.1. pasākuma galvenais iznākuma rādītājs ir informatīvo EURES pasākumu skaits, kas organizēti 

pasākuma laikā. Noteiktā sasniedzamā vērtība ir 800 EURES pasākumi. Laika periodā no 2015. gada 

25. marta līdz 2022. gada 31. martam sasniegtais rādītājs ir 729 pasākumi. Ņemot vērā, ka vidēji gadā 

notiek 90-100 pasākumi, var secināt, ka plānotais iznākuma rādītājs ar augstu varbūtību tiks sasniegs. 

Raksturojot pasākumus, var norādīt, ka kopumā 47% no visiem pasākumiem ir notikuši Rīgā, 21% 

Latgalē, 12% Vidzemē, 9% Kurzemē, 8% Zemgalē un 4% Pierīgā (3.2.1. tabula). 

3.2.1. tabula. Īstenoto informatīvo EURES pasākumu skaits 

 
Kopā 

Kopā 

% 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 

Rīga 341 47% 33 40 51 41 47 42 75 12 

Pierīga 27 4% 3 14 3 2 1 2 1 1 

Kurzeme 63 9% 9 9 9 5 11 5 10 5 

Zemgale 56 8% 9 16 12 4 8 2 4 1 

Latgale 154 21% 28 23 25 25 12 12 15 14 

Vidzeme 88 12% 10 20 5 11 15 9 12 6 

Kopā 729 100% 92 122 105 88 94 72 117 39 

Avots: KPVIS. 7.1.2.1.pasākums “EURES tīkla darbības nodrošināšana”. Maksājuma pieprasījums Nr. 21. 7. Projektā 

sasniegtie uzraudzības rādītāji. 

7.1.2.1. pasākuma sagaidāmā ietekme ir saistīta ar sabiedrības/darba tirgus dalībnieku informētības par 

EURES tīklu un tā piedāvātajiem pakalpojumiem paaugstināšanu, bet šī Izvērtējuma ietvaros to nav 

iespējams noteikt. Vēl jānorāda, ka teorētiski 7.1.2.1. pasākums sekmē, bet empīriski to šajā 

Izvērtējumā nav plānots noskaidrot, šādas tendences: 

1. Ar EURES palīdzību darba devēji var sekmīgāk piesaistīt darbaspēku no citām ES/EEZ 

valstīm; 

 
84 Ministru kabineta 28.07.2020. noteikumi Nr. 488 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 127 

"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši 

bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi"”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/316429-grozijumi-ministru-

kabineta-2016-gada-1-marta-noteikumos-nr-127-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-3-1-specifiska-... 

Skatīts 10.08.2022. 
85 Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. marta noteikumos Nr. 129 “Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu 

sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru” 7.1.2.1. pasākuma “EURES tīkla darbības nodrošināšana” 

īstenošanas noteikumi”” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams: 

https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477207&mode=mk&date=2020-07-28 Skatīts 10.08.2022. 

https://likumi.lv/ta/id/316429-grozijumi-ministru-kabineta-2016-gada-1-marta-noteikumos-nr-127-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-3-1-specifiska-
https://likumi.lv/ta/id/316429-grozijumi-ministru-kabineta-2016-gada-1-marta-noteikumos-nr-127-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-3-1-specifiska-
https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477207&mode=mk&date=2020-07-28
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2. Darba meklētāji var izdarīt apzinātāku darbvietas izvēli, jo iegūst informāciju ne tikai par 

konkrēto darbvietu, bet arī par dzīves un darba apstākļiem konkrētajā valstī; 

3. EURES palīdz atgriezties Latvijā valstspiederīgajiem, kas dzīvo un strādā ārpus tās; 

4. Darba meklētājiem ir plašākas iespējas atrast darbu. 

Efektivitātes vērtējums 

Laika periodā no 2015. gada 25. marta līdz 2022. gada 31. martam sasniegtais galvenais iznākuma 

rādītājs ir 729 pasākumi. Savukārt, šajā periodā apstiprinātais finansējums ir 633 667 EUR. Tas 

nozīmē, ka iznākuma rādītājs ir sasniegts par 91%, bet plānotais finansējums ir apgūts par 77%. 

Izmantojot vienkāršotu pieeju aprēķinos un fokusējot tos uz galveno iznākumu rādītāju, vidēji viena 

pasākuma izmaksas līdz šim ir bijušas 869,23 EUR. Vienkāršoti aprēķini parāda, ka 7.1.2.1. 

pasākumam, iespējams sagaidāms finanšu pārpalikums vai arī sagaidāms, ka tiks īstenots vairāk 

pasākumu nekā plānots. Šajā ziņā 7.1.2.1. pasākums ir uzskatāms par ļoti efektīvu. 

Jānorāda, ka 7.1.2.1. pasākuma tika plānots, ka viena pasākuma vidējās izmaksas ir 985,42 EUR, un 

2021-2022. gadam tika plānots arī iespējams sadārdzinājums, paredzot, ka viena pasākuma vidējās 

izmaksas būs 1021.88 EUR86. Tātad līdzšinējā 7.1.2.1. pasākuma īstenošana parāda, ka 7.1.2.1. 

pasākums ir bijis finanšu ziņā efektīvs (plānotie rezultāti ir sasniegti ar viszemākajām izmaksām), jo 

viena pasākuma izmaksas vidēji ir zemākas nekā plānots. Viena no pozīcijām, kas, iespējams, 

samazina pasākuma izmaksas, ir tas, ka liela daļa pasākumu Covid-19 ietekmē pēdējos divos gados 

notiek attālināti un ir samazinājušies komandējumu un telpu izdevumi. 

Aktuālie konteksta faktori: Covid-19 

2020. gada 12.martā izsludinātā ārkārtējā situācija un pulcēšanās un klātienes pasākumu organizēšanas 

ierobežojumi visā valsts teritorijā līdz 2020. gada 9. jūnijam ietekmēja 7.1.2.1. pasākuma galvenā 

iznākuma rādītāja sasniegšanu 2020. gadā, kad tika īstenoti tikai 72 EURES pasākumi, kas ir zemākais 

rādītājs 7.1.2.1. pasākuma īstenošanas laikā viena gada griezumā. Lai neatstātu negatīvu ietekmi uz 

7.1.2.1. pasākuma iznākuma rādītāja sasniegšanu kopumā, tika izstrādāts jauns pasākumu laika grafiks, 

kā arī izmantotas alternatīvas pasākumu īstenošanas formas, piemēram, pastiprināta sociālo tīklu 

izmantošana, lai sasniegtu auditoriju. Kopumā veiktā pārplānošana un pasākumu pārcelšana uz vēlāku 

laika periodu neradīja ietekmi uz rezultāta sasniegšanu. Vienlaikus jāuzsver, ka mainījās gan 

pasākumu formāts, gan arī pasākumu tematika. Pasākumi tika pārplānoti un organizēti tiešsaistē, bet 

tematiski aktualizējās jautājumi par attālināto darbu, pārrobežu attālināto darbu, nodokļu maksāšanu 

pārrobežu darba gadījumā utt.: 

“Līdz pandēmijai mums bija ļoti daudz un dažādu klātienes pasākumu, tikšanās un komandējumi, bet 

COVID-19 izmainīja situāciju. Mēs ļoti operatīvi pārgājām uz tiešsaistes režīmu. Man ir laba, aktīva 

komanda, kas ātri apguva visas digitālās prasmes, lai varētu operatīvi organizēties uz attālināto 

komunikāciju. Un arī sākām ļoti aktīvi iet sociālajos tīklos, izvērst šīs aktivitātes. Kaut kādā veidā 

pielāgojāmies.” (Ekspertu intervija, FM 7.1.2.1_ NVA). 

Vienlaikus nepieciešamība pielāgoties jaunajai situācijai ir palielinājusi darba apjomu, jo vairāk 

jāstrādā ar informācijas izplatīšanu sociālajos tīklos, bet kopējais plānotais pasākumu skaits nav 

mainījies, un ir vidēji 100 pasākumi gadā: 

“Es varētu teikt, ka katru gadu darba apjoms nedaudz pieaug. Tur ir dažādi objektīvi apstākļi. Ja mēs 

skatāmies pēdējos divus gadus, tad pandēmijas ietekmē mēs tiešām intensificējāmies, bija daudz 

 
86 Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. marta noteikumos Nr. 129 “Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu 

sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru” 7.1.2.1. pasākuma “EURES tīkla darbības nodrošināšana” 

īstenošanas noteikumi”” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams: 

https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477207&mode=mk&date=2020-07-28. Skatīts 10.08.2022. 

https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477207&mode=mk&date=2020-07-28
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jādomā dažādus veidus, kā nodot informāciju, lai tā būtu pieejama un tml. Gadu gaitā mums 

izkristalizējās tāds rādītājs, ka vidēji simts pasākumi gadā. Un tas bija tāds izejas punkts, kad lēma 

par rezultatīvajiem rādītājiem, ka tie būs vidēji simts pasākumi gadā, ko mēs organizējam visām šīm 

mērķa grupām.” (Ekspertu intervija, FM 7.1.2.1_ NVA). 

 

7.1.2.2. pasākuma plānošanas un īstenošanas analīze 
 

7.1.2.2. pasākuma “Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana” īss apraksts  

7.1.2.2. pasākuma mērķis ir izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, lai pieņemtu 

pamatotus un tautsaimniecības vajadzībām atbilstošus lēmumus rīcībpolitikas izstrādei un ieviešanai. 

Tika plānots, ka Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēma nodrošinās ērti un pārskatāmi 

pieejamu informāciju par prasmju un profesiju pieprasījumu gan īstermiņā, gan vidējā un ilgtermiņā, 

kā arī informāciju par izglītības iespējām, kas lietotājam atvieglos nākotnes vai turpmākās profesijas 

izvēli. 

7.1.2.2. pasākuma rezultātā nodarbinātības politikas veidošanā un īstenošanā iesaistītās institūcijas 

savā rīcībā ieguvušas regulāri atjaunotu informāciju par darba tirgus attīstības tendencēm, kuru 

izmanto industriālās politikas izstrādei, reemigrācijas pasākumu plānošanai, aktīvās darba tirgus 

politikas pasākumu plānošanai, īpaši apmācību pasākumu bezdarbniekiem noteikšanai, izglītojamo 

uzņemšanai profesionālās izglītības programmās un izglītības programmu piedāvājuma noteikšanai, 

kā arī citās jomās. NVA amatpersonas un darbinieki izmanto darba tirgus īstermiņa prognozes 

kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai saviem klientiem, kā arī 7.1.2.2. pasākuma ietvaros ir 

paaugstinātas NVA darbinieku zināšanas par darba tirgus prognožu nepieciešamību, sagatavošanu un 

pielietošanu darbā klientu konsultēšanā. Gan NVA darbinieki, gan klienti Darba tirgus apsteidzošo 

pārkārtojumu sistēmu izmanto kopā ar citiem NVA piedāvātajiem karjeras pakalpojumiem gan 

klātienē, gan e-vidē. EM amatpersonas un darbinieki, izmantojot Darba tirgus apsteidzošo 

pārkārtojumu sistēmu, iegūst informāciju, kas nepieciešama savlaicīgu apsteidzošo pārkārtojumu 

veikšanai darba tirgū, kā arī nodrošina savu darbinieku kapacitātes stiprināšanu caur apmācību un 

pieredzes apmaiņas pasākumiem. 

Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēma paplašina informācijas pieejamību par darba tirgus 

attīstības tendencēm politikas veidotājiem un sabiedrībai par darba tirgu – esošo situāciju, nākotnes 

tendencēm un izglītības iespējām. 7.1.2.2. pasākuma rezultātā ir izstrādāti trīs dokumenti: (1) pētījums 

par Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveides iespējām un darba tirgus prognožu 

sasaisti ar rīcībpolitiku; (2) pilnveidota īstermiņa darba tirgus prognozēšanas metodoloģija un (3) 

tehniskā specifikācija darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognožu atspoguļošanas platformas 

(tai skaitā vidēja un ilgtermiņa prognožu analīzes rīka un vizuālā risinājuma (prototipa)) izveidei un 

izveidota Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēma. 

Kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.2.2. pasākumu “Darba 

tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana”, nosaka Ministru kabineta 01.03.2016. noteikumi 

Nr. 12687. 

7.1.2.2. pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 1 400 770 EUR, tai skaitā 

Eiropas Sociālā fonda finansējums – 1 190 655 EUR un valsts budžeta finansējums – 210 115 EUR. 

 
87 Ministru kabineta 01.03.2016. noteikumi Nr. 126 “7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot Darba tirgus apsteidzošo 

pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.2. pasākuma "Darba tirgus apsteidzošo 

pārkārtojumu sistēmas ieviešana" īstenošanas noteikumi”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/280644-darbibas-programmas-

izaugsme-un-nodarbinatiba-7-1-2-specifiska-atbalsta-merka-izveidot-darba-tirgus-apsteidzoso-parkartojumu. Skatīts 

10.08.2022. 

https://likumi.lv/ta/id/280644-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-1-2-specifiska-atbalsta-merka-izveidot-darba-tirgus-apsteidzoso-parkartojumu
https://likumi.lv/ta/id/280644-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-1-2-specifiska-atbalsta-merka-izveidot-darba-tirgus-apsteidzoso-parkartojumu
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7.1.2.2. pasākums tika uzsākts 2016. gada 17. augustā. 7.1.2.2. pasākuma īstenošanas laiks ir 

pagarināts līdz 2022. gada 31. decembrim, lai gan sākotnēji tika plānots līdz 2021. gada 31. 

decembrim. 

Precizitāte vajadzību un mērķu identificēšanā 

Vajadzību apraksts un pamatojums ir sniegts MK 01.03.2016. noteikumu Nr. 126 anotācijā88. Tajā 

skaidrots, ka, neskatoties uz to, ka iepriekšējos projektos jau ir tikuši izstrādāti darba tirgus īstermiņa, 

vidēja un ilgtermiņa prognozēšanas modeļi, joprojām apsteidzošie pārkārtojumi Latvijas darba tirgū ir 

nepilnīgi un neefektīvi. Pirmkārt, pastāv informācijas kanālu trūkums darba tirgus prognožu 

izplatīšanā, kas ietekmē sabiedrības izpratni par sagaidāmajām darba tirgus pārmaiņām. Otrkārt, 

nodarbinātības politikas īstenošanā un veidošanā iesaistītājām institūcijām trūkst zināšanas un 

kapacitātes. Treškārt, trūkst visaptverošu publisku diskusiju par darba tirgus nākotnes tendencēm un 

vajadzībām, kā arī pastāv citas esošās sistēmas vājās vietas.  

MK 01.03.2016. noteikumu Nr. 126 anotācijā ir norādīts, ka “vidēja un ilgtermiņa darba tirgus 

prognozēšanā ir nepieciešami šādi uzlabojumi: 

• jāveicina dialogs un sadarbība starp iesaistītajām pusēm vidēja un ilgtermiņa darba tirgus 

prognožu izstrādē un izmantošanā (tas novērstu informācijas izkliedētību un veidotu uz rezultātu 

vērstu lēmumu pieņemšanas procesu); 

• jāpaplašina vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu izplatīšanas iespējas un 

komunikācijas/informācijas kanāli; 

• jāpaplašina vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu izmantošanu rīcības politikas veidošanā 

nodrošinot gudru un pārdomātu lēmumu pieņemšanu. 

Īstermiņa darba tirgus prognožu sistēmā, tai skaitā darba tirgus īstermiņa prognožu vizualizācijas 

rīkā ir nepieciešami šādi uzlabojumi: 

• jānovērš radušās neprecizitātes darba tirgus īstermiņa prognozēšanas metodikā, tai skaitā 

jāsalāgo Centrālā statistikas pārvaldes statistikas konti un jāveic precizējumi datu krājumā 

sadalījumā pa gadiem (bāzes gads tiek mainīts ik pa pieciem gadiem).  

• jāturpina īstenot darba devēju aptaujas (vismaz vienreiz gadā), lai nodrošinātu precīzāku/labāku 

darba tirgus īstermiņa prognožu atbilstību reālajai situācijai darba tirgū; 

• nepieciešams padziļināt/paplašināt īstermiņa darba tirgus prognozēšanā iesaistīto cilvēkresursu 

zināšanas (par darba tirgus pieprasījuma un piedāvājuma veidošanos, darba tirgus pieprasījuma 

prognožu izstrādes principiem u.c.); 

• attīstīt prognožu vizualizācijas rīku, piemēram, nodrošinot vienuviet informāciju par 

izstrādātajām darba tirgus īstermiņa prognozēm un vidēja un ilgtermiņa prognozēm u.c. 

uzlabojumi”. 

7.1.2.2. pasākums ir vērsts uz nepieciešamo uzlabojumu veikšanu un tā definētais mērķis ir darba 

tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveide, lai nodrošinātu pamatotu un tautsaimniecības 

vajadzībām atbilstošu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz rīcībpolitikas izstrādi un ieviešanu. 

Šeit jāatzīmē, ka nav apšaubāma nepieciešamība visu laiku pilnveidot darba tirgus pieprasījuma 

īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas, tomēr mazliet nepārliecinoši 

pamatots, kāpēc jāveido jauna darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēma, kā paredz mērķa 

formulējums, un kā tā atšķiras no iepriekšējās. Neskatoties uz minēto neskaidrību formulējumā, 

kopumā 7.1.2.2. pasākuma mērķi ir uzskatāmi par vajadzībām atbilstoši, jo uzlabojumu 

 
88 Ministru kabineta noteikumu „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.2.specifiskā atbalsta mērķa 

“Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru” 

7.1.2.2.pasākuma “Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana” īstenošanas noteikumi” projekta sākotnējās 

ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams: https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40374178. Skatīts 10.08.2022. 

https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40374178
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nepieciešamība darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības 

sistēmā ir pamatota. 

Precizitāte mērķa grupas identificēšanā 

7.1.2.2. pasākuma noteiktās mērķa grupas ir 1) nodarbinātības politikas veidošanā un īstenošanā 

iesaistītās institūcijas; 2) nodarbinātības valsts aģentūras amatpersonas un darbinieki; 3) Ekonomikas 

ministrijas amatpersonas un darbinieki. Tās atbilst identificētajām vajadzībām un plānotajām 

aktivitātēm. 

Definēto mērķu un rīcības virzienu/ darbības saskaņotība 

7.1.2.2. pasākuma mērķa sasniegšanai MK 01.03.2016. noteikumi Nr. 126 nosaka šādas atbalstāmās 

darbības:  

1) Pētījuma veikšana par pārkārtojumu sistēmas izveides iespējām un darba tirgus prognožu 

sasaisti ar rīcībpolitiku; 

2) Īstermiņa darba tirgus prognozēšanas metodoloģijas pilnveide, tai skaitā īstermiņa prognožu 

sagatavošana prasmju griezumā un vadlīniju izstrāde metodoloģijas lietotājiem; 

3) Darba devēju aptauju un ekspresaptauju veikšana darba tirgus īstermiņa prognožu 

atjaunošanai; 

4) Tehniskās specifikācijas izstrāde darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognožu 

atspoguļošanas platformas (tai skaitā vidēja un ilgtermiņa prognožu analīzes rīka un vizuālā 

risinājuma (prototipa)) izveidei; 

5) Informatīvie un apmācību pasākumi nodarbinātības politikas veidošanā un īstenošanā iesaistīto 

institūciju darbiniekiem un amatpersonām. 

7.1.2.2. pasākumā paredzētās darbības sekmē izvirzītā mērķa sasniegšanu un ir adekvātas. 

 

Mērķu, rīcības un plānoto nepieciešamo resursu saskaņotība 

7.1.2.2. pasākuma mērķu, rīcības un plānoto nepieciešamo resursu saskaņotība ir vērtējama kā laba un 

adekvāti saplānota. Jānorāda, ka īstenošanas laikā ir veikta pasākumam pieejamā finansējuma 

precizēšana. Tā tika veikta 2017. gadā saskaņā ar MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 37889. Ja sākotnēji 

pasākuma ietvaros pieejamais maksimālais kopējais attiecināmais finansējums bija 1 487 720 EUR90, 

tad atbilstoši grozījumiem tas tika samazināts uz 1 400 770 EUR (starpība 86 950 EUR). Finansējuma 

samazinājuma iemesls bija 7.1.2.2. pasākumā veiktais finanšu līdzekļu ietaupījums, jo trīs noslēgto  

pakalpojumu līgumu (pētījumu) izmaksas bija zemākas par sākotnēji plānoto91. 

 
89 Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumi Nr. 378 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 126 

"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot Darba tirgus apsteidzošo 

pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.2. pasākuma "Darba tirgus apsteidzošo 

pārkārtojumu sistēmas ieviešana" īstenošanas noteikumi"”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/291920-grozijumi-ministru-

kabineta-2016-gada-1-marta-noteikumos-nr-126-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-1-2-specifiska-  

Skatīts 12.09.2022. 
90 Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumi Nr. 126 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2. 

specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar 

Nodarbinātības barometru" 7.1.2.2. pasākuma "Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana" īstenošanas 

noteikumi". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 3.03.2016., Nr. 44 

https://www.vestnesis.lv/op/2016/44.10. Skatīts 12.09.2022. 
91 Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 126 “Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu 

sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru” 7.1.2.2. pasākuma “Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu 

sistēmas ieviešana” īstenošanas noteikumi”” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams: 

https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425242. Skatīts 10.08.2022. 

https://likumi.lv/ta/id/291920-grozijumi-ministru-kabineta-2016-gada-1-marta-noteikumos-nr-126-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-1-2-specifiska-
https://likumi.lv/ta/id/291920-grozijumi-ministru-kabineta-2016-gada-1-marta-noteikumos-nr-126-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-1-2-specifiska-
https://www.vestnesis.lv/op/2016/44.10
https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425242
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Plānoto rezultātu un rezultatīvo rādītāju saskaņotība ar paredzēto rīcību un pieejamajiem resursiem 

7.1.2.2. pasākuma definētais iznākuma rādītājs ir trīs darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas 

izveidei nepieciešamo dokumentu sagatavošana, bet 7.1.2.2. pasākuma rezultāta rādītājs ir izveidota 

Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēma. Kopumā 7.1.2.2. pasākuma plānoto rezultātu un 

rezultatīvo rādītāju saskaņotība ar paredzēto rīcību un pieejamajiem resursiem ir adekvāta.  

Rezultātu un to ietekmes novērtēšana 

7.1.2.2. pasākuma rezultāta – izveidota darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēma – izstrādei 

īstenotas šādas darbības: 

1) Veikts pētījums par Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveides iespējām un darba 

tirgus prognožu sasaisti ar rīcībpolitiku; 

2) Pilnveidota īstermiņa darba tirgus prognozēšanas metodoloģija, tai skaitā īstermiņa prognožu 

sagatavošana prasmju griezumā un izstrādātas vadlīnijas metodoloģijas lietotājiem; 

3) Veiktas piecas darba devēju aptaujas darba tirgus īstermiņa prognožu atjaunošanai; 

4) Izstrādāta tehniskā specifikācija darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognožu 

atspoguļošanas platformas (tai skaitā vidēja un ilgtermiņa prognožu analīzes rīka un vizuālā 

risinājuma (prototipa)) izveidei; 

5) Īstenoti informatīvie un apmācību pasākumi nodarbinātības politikas veidošanā un īstenošanā 

iesaistīto institūciju darbiniekiem un amatpersonām. 

Laika posmā no 2017.gada marta līdz 2019. gada aprīlim pēc Ekonomikas ministrijas pasūtījuma tika 

īstenots pētījums  “Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveides iespējas un vidēja un 

ilgtermiņa darba tirgus prognožu sasaiste ar rīcībpolitiku”. Pētījuma mērķis bija izpētīt un pilnveidot 

esošo darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, lai nodrošinātu savlaicīgāku un saskaņotāku 

valsts institūciju un nevalstisko organizāciju savstarpējo sadarbību darba tirgus pārmaiņu paredzēšanā 

un nepieciešamo pārkārtojumu ieviešanā, t.sk., paplašināt vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu 

izmantošanu rīcībpolitikas veidošanā. Pētījumu veica SIA “AC Konsultācijas”. Pētījuma galvenie 

virzieni bija: 

• Izpētīt esošo Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu un tās izveides un pilnveides 

iespējas; 

• Izpētīt darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēšanai pieejamos datu avotus, veikt datu 

kvalitātes analīzi un noteikt to salīdzināmību ar Eiropas Savienības valstu datiem, kā arī 

izstrādāt priekšlikumus datu izmantošanai nodarbinātības rādītāju analīzē; 

• Balstoties uz citu valstu pieredzi, sagatavot priekšlikumus un izpētīt iespējas vidēja un 

ilgtermiņa darba tirgus prognožu izmantošanai selektīvas darbaspēka imigrācijas mehānismu 

ieviešanas kontekstā; 

• Sasaistīt vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu rezultātus ar izglītības piedāvājumu. 

• Izveidot izglītības profesiju atbilstības tabulu vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozēšanas 

vajadzībām. Izpētīt Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikācijas 

“ESCO” adaptācijas iespējas. 

7.1.2.2. pasākuma rezultātu vizualizācija ir interaktīvas darba tirgus prognožu platformas, jo prognozes 

pieejamas vietnēs: https://prognozes.nva.gov.lv/lv  un https://prognozes.em.gov.lv/lv.  NVA platformā 

www.prognozes.nva.gov.lv pieejamas darba tirgus īstermiņa prognozes, vidēja un ilgtermiņa 

prognozes, nodarbināto skaits, vidējais atalgojums, reģistrēto bezdarbnieku skaits, vakanču skaits, 

informācija par izglītības iestādēm. Ekonomikas ministrijas platformā www.prognozes.em.gov.lv  

pieejamas vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozes, ekonomikas izaugsmes scenāriji, demogrāfijas 

prognozes. Jāuzsver, ka prognožu platformas izveidotas divu projektu sinerģijā: projekta “Darba tirgus 

prognozēšanas sistēmas pilnveide” (Nr. 7.1.2.2/16/I/001) un ERAF projekta “Darbaspēka 
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piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide” (Nr. 2.2.1.1/17/I/032), 

sadarbojoties Nodarbinātības valsts aģentūrai ar Ekonomikas ministriju. 

Darba tirgus īstermiņa prognožu atjaunošanai 7.1.2.2. pasākumā kopš 2017. gada ir veiktas kopumā 

piecas darba devēju aptaujas, katru gadu pa vienai. Kā norādīts MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 530 

anotācijā92, darba devēju aptauju rezultātā NVA iegūst īstermiņa prognožu sagatavošanai 

nepieciešamos darba devēju aptauju datus (noteiktā datu formātā un struktūrā) un izvērtējumu par 

situāciju darba tirgū. Darba devēju aptaujas ik gadu tika veiktas periodā no decembra līdz februārim, 

lai, uzsākot darbu pie kārtējo prognožu sagatavošanas (katra gada martā), dati jau būtu pieejami NVA 

darbiniekiem. Darba tirgus īstermiņa prognozēšanas modelis ir balstīts uz ekonometrisko pieeju, kura 

nodrošina tādas priekšrocības kā ekonomiski pamatotas prognozes ar zinātniski pamatotu teorētisko 

bāzi un prognožu rezultātus ar ekonomisko interpretējamību. Darba devēju aptauja ir viena no darba 

tirgus īstermiņa prognozēšanas metodoloģijas komponentēm, un tās mērķis ir nodrošināt NVA ar 

sākotnējiem datiem prognožu sagatavošanai ekonometriskajā modelī, lai koriģētu prognozes, ņemot 

vērā darba devēju plānus par darbinieku pieņemšanu/atlaišanu, un izzināt darba tirgus vajadzības. 

2022. gadā plānoto darba devēju ekspresaptauju tēmas, kas aktualizētas Covid-19 pandēmijas ietekmē 

uz darba tirgus prognozēšanu, ir: “Darba devējiem nepieciešamās prasmes”; “Tehnoloģiju ietekme uz 

darbaspēka nepieciešamību”; “Trešo valstu pilsoņu piesaiste darba tirgū”; “Darbaspēka piesaiste”. 

 

Efektivitātes vērtējums 

Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas efektivitāte ir vērtējama ilgtermiņā. 7.1.2.2. pasākumā 

ir paredzēts, ka darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēma nodrošinās informāciju par prasmju un 

profesiju pieprasījumu gan īstermiņā, gan vidējā un ilgtermiņā, un šī informācija lietotājiem atvieglos 

nākotnes vai turpmākās profesijas izvēli. Lai to novērtētu, būtu nepieciešams veikt padziļinātu izpēti 

par to, kas ir darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas lietotāji un kā viņi vērtē pieejamā 

pakalpojuma kvalitāti un ietekmi. Tāpat arī izvērtējuma veikšanas brīdī nebija iespēju izvērtēt, cik lielā 

mērā pētījuma “Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveides iespējas un vidēja un 

ilgtermiņa darba tirgus prognožu sasaiste ar rīcībpolitiku” izstrādātās rekomendācijas ir jau ņemtas 

vērā un tiks ņemtas vērā un īstenotas. Intervētie eksperti norāda, ka izstrādātā īstermiņa prognozēšanas 

platforma ir būtiski uzlabojusies un paver daudz plašākas analīzes iespējas: 

“Kāda bija prognozēšana līdz šim un kā šobrīd izskatās šī platforma – tas ir diena pret nakti, jo tas, 

kā tā šobrīd ir uzbūvēta, ar visiem grafikiem, iespējām, ar datu apjomu, kas tiek publicēts un parādīts, 

tur pētniekiem, analītiķiem ir daudz ko pētīt, darboties. Ļoti laba sistēma, vajadzētu pilnveidot, 

pieaudzēt ko jaunu, pārveidot, tas ko procesā var redzēt. Ja es pētu EM platformu, es redzu, ka 

analītikai tur šo to vajag drusku savādāku, ļaut noeksportēt kādus datus savādāk. Bet kopumā ļoti laba 

sistēma, kas analītikai ir derīga.” (Ekspertu intervija, FM 7.1.2.2_ NVA). 

Finanšu efektivitātes ziņā 7.1.2.2. pasākums ir bijis efektīvs, jo plānotie rezultāti ir sasniegti ar 

viszemākajām izmaksām un ir bijusi iespēja ieekonomēt gan 86 950 EUR, gan veikt papilddarbības – 

darba devēju ekspresaptaujas 2022. gadā, izmantojot projekta vadības izmaksās ieekonomēto 

finansējumu (vairāk skatīt sadaļā “Aktuālie konteksta faktori: Covid-19”), kā arī papildu apmācību 

modulis NVA filiāļu darbiniekiem un pārvaldes darbiniekiem, kuri ikdienā strādā ar klientiem  un 

nodrošina klientu apkalpošanas metodisko vadību par darba tirgus īstermiņa un ilgtermiņa prognožu 

 
92 Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 126 “Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu 

sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru” 7.1.2.2. pasākuma “Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu 

sistēmas ieviešana” īstenošanas noteikumi”” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams: 

https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502706. Skatīts: 10.08.2022. 

https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502706
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sagatavošanas principiem, par darba tirgus pieprasījuma un piedāvājuma veidošanās principiem un 

iespējām prognožu rezultātus izmantot darbā ar klientiem. 

 

Aktuālie konteksta faktori: Covid-19 

Lielākā daļa 7.1.2.2. pasākuma galveno aktivitāšu tika veiktas pirms Covid-19 pandēmijas. Tomēr 

apzinoties Covid-19 ietekmi uz darba tirgu un īpaši īstermiņa prognožu sagatavošanu, tika paredzēta 

iespēja veikt ne tikai darba devēju aptauju reizi gadā, bet arī darba devēju ekspresaptaujas reizi 

ceturksnī, lai atjaunotu darba tirgus īstermiņa prognozes. Ekspresaptaujas 7.1.2.2. pasākuma 

vajadzībām ieviestas, sākot no 2021. gada 13. augusta (MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 530 

redakcijā93). Saskaņā ar MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 530 anotāciju94 ekspresaptaujas paredzētas 

darba devēja aptauju veikšana darba tirgus īstermiņa prognožu atjaunošanai, lai operatīvi  apzinātu 

COVID-19 rezultātā radītās krīzes ietekmi uz darba tirgus situāciju kopumā, kā arī nodrošinātu iespēju 

nekavējoties aktualizēt gan īstermiņa, gan vidējā un ilgtermiņa darba tirgus prognozes. Plānotās 

ekspresaptauju tēmas bija “Darba devējiem nepieciešamās prasmes”; “Tehnoloģiju ietekme uz 

darbaspēka nepieciešamību”; “Trešo valstu pilsoņu piesaiste darba tirgū”; “ Darbaspēka piesaiste”. 

Darba devēju ekspresaptauju veikšana tiek nodrošinātas MK noteikumos Nr. 126 noteiktā finansējuma 

ietvaros, novirzot projekta vadības izmaksās ieekonomēto finansējumu. 

  

 
93 Ministru kabineta 10.08.2021. noteikumi Nr. 530 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 126 

"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot Darba tirgus apsteidzošo 

pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.2. pasākuma "Darba tirgus apsteidzošo 

pārkārtojumu sistēmas ieviešana" īstenošanas noteikumi"” Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/325297-grozijumi-ministru-

kabineta-2016-gada-1-marta-noteikumos-nr-126-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-1-2-specifiska-... 

Skatīts 10.08.2021. 
94 Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 126 “Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu 

sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru” 7.1.2.2. pasākuma “Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu 

sistēmas ieviešana” īstenošanas noteikumi”” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams: 

https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502706. Skatīts: 10.08.2022. 

https://likumi.lv/ta/id/325297-grozijumi-ministru-kabineta-2016-gada-1-marta-noteikumos-nr-126-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-1-2-specifiska-
https://likumi.lv/ta/id/325297-grozijumi-ministru-kabineta-2016-gada-1-marta-noteikumos-nr-126-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-1-2-specifiska-
https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502706
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7.2.1. SAM: Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās 
neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu 

garantijas ietvaros 

 

Plānošanas un īstenošanas analīze 
 

7.2.1. SAM “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību 

un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” īss apraksts 

7.2.1. SAM “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un 

izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” laikā no 2015. gada līdz Izvērtējuma veikšanas brīdim ir 

daudz transformējies. Sākotnēji Ministru kabineta 28.04.2015. noteikumi Nr.20795 to pamata versijā96 

noteica, ka šī specifiskā atbalsta mērķa sasniegšanai plānots īstenot divus pasākumus: 

1) 7.2.1.1. pasākums “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku 

nodarbinātības veicināšanai”; 

2) 7.2.1.2. pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu 

garantijas ietvaros”. 

7.2.1.1. pasākuma “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku 

nodarbinātības veicināšanai” mērķis bija 19 000 jauniešiem bezdarbniekiem sekmēt pāreju uz 

nodarbinātību, jo īpaši, īstenojot darba tirgus prasībām atbilstošu prasmju un iemaņu paaugstināšanas 

pasākumus un praktiskas pieredzes iegūšanu darbavietā. 7.2.1.1. pasākumā īstenotie mērķa grupai 

pieejamie atbalsta pasākumi: 

• Darba meklēšanas atbalsta pasākumi, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi un karjeras 

konsultācijas, kas nodrošina atbalstu karjeras izvēlē; 

• Neformālās izglītības programmu īstenošana, kas ietver mainīgajām darba tirgus prasībām 

atbilstošu, sistematizētu sociālo un profesionālo pamatprasmju apguvi un noslēguma 

pārbaudījumu organizēšanu; 

• Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana un 

ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana, kas dod 

iespēju mērķa grupai iegūt profesionālo kvalifikāciju un pilnveidot profesionālo meistarību un 

apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un 

prasmes; 

• Pirmā darba pieredze jaunietim, kas vērsta uz mērķa grupas integrēšanu darba tirgū, vienlaikus 

veicinot pastāvīgas darbavietas izveidi un jauniešu pastāvīgu nodarbinātību; 

• Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā, kas vērsta uz mērķa grupas 

aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā; 

 
95 Ministru kabineta 28.04.2015. noteikumi Nr.207 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā 

atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi 

Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku 

nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" 

īstenošanas noteikumi”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274081-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-2-1-

specifiska-atbalsta-merka-palielinat-nodarbinatiba-izglitiba-vai  Skatīts 10.08.2022. 
96 Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumi Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 

7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un 

izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu 

bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu 

garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 19.05.2015., Nr. 96 

https://www.vestnesis.lv/op/2015/96.1 Skatīts 12.09.2022. 

https://likumi.lv/ta/id/274081-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-2-1-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-nodarbinatiba-izglitiba-vai
https://likumi.lv/ta/id/274081-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-2-1-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-nodarbinatiba-izglitiba-vai
https://www.vestnesis.lv/op/2015/96.1
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• Darbnīcas jauniešiem, kas dod iespēju jauniešiem vienā vai vairākās izglītības iestādēs iepazīt 

kopskaitā trīs profesionālās izglītības programmas; 

• Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām tai 

skaitā jauniešiem ar invaliditāti), kas paredz sekmēt jauniešu iekļaušanos sabiedrībā, 

konkurētspēju un iekārtošanos pastāvīgā darbā, pilnveidojot jauniešu darba prasmes un 

iemaņas; 

• Atbalsts pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai, kas palīdz jauniešiem uzsākt 

komercdarbību vai pašnodarbinātību un veiksmīgi darboties izvēlētajā jomā ne mazāk kā divus 

gadus; 

• Atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei, kas veicina jauniešu mobilitāti un paredz kompensēt 

izdevumus par transportu un dzīvojamo telpu īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā, ja jaunietis 

bezdarbnieks piedalās atbalsta pasākumos. Atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei tika 

nodrošināts šādos atbalsta pasākumos: neformālās izglītības programmu īstenošana, 

profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana, 

pirmā darba pieredzes jaunietim, subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi 

noteiktām personu grupām tai skaitā jauniešiem ar invaliditāti), darbnīcas jauniešiem; 

• Transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība, kas dod iespēju mērķa grupai iegūt 

transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāja kvalifikāciju saskaņā ar transportlīdzekļu un 

traktortehnikas vadītāju tiesību ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.2.1.1. pasākums “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku 

nodarbinātības veicināšanai” tika īstenots no 2015.gada 27.novembra līdz 2018.gada 31.decembrim. 

Ņemot vērā to, ka pasākuma īstenošanas laikā Latvijā būtiski samazinājās bezdarba līmenis jauniešu 

vidū (atbilstoši Nodarbinātības valsts aģentūras statistikas datiem, 2017. gada decembra beigās 11 238 

jeb 17.8% no bezdarbnieku kopskaita bija jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem un 4 250 jeb 6.7% 

vecumā no 15 līdz 24 gadiem97), atbalstu jauniešiem tika nolemts turpināt jau vispārējā kārtībā. Kā 

norādīts anotācijā98, “izvērtējot iespējamās alternatīvas atbalsta nodrošināšanai jauniešiem (tai skaitā 

izvērtējot iespēju papildu finansējuma pārdalei uz 7.2.1. SAM), kā optimālākais risinājums (gan 

atbalsta administrēšanā, gan administratīvā sloga ziņā, izvērtējot nepieciešamās izmaiņas normatīvajā 

regulējumā un plānošanas dokumentos) tika saskatīts paredzēt to citu NVA sniegto pakalpojumu 

ietvaros”, proti, 7.1.1. SAM un 9.1.1. SAM “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku 

iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.1. pasākumā “Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem 

bezdarbniekiem”. Tas bija nepieciešams arī tāpēc, ka gadījumā, ja netiktu rasts risinājums atbalsta 

jauniešiem sniegšanai ārpus 7.2.1.1. pasākuma, 2018. gadā tiktu liegta iespēja saņemt atbalstu aptuveni 

1 459 jauniešiem (tai skaitā 371 jaunietim, kam būtu nepieciešama profesionālās tālākizglītības un 

profesionālās pilnveides programmu apguve, un 1 088 jauniešiem – darbam nepieciešamo iemaņu un 

prasmju attīstībai).  

7.2.1.2 pasākuma „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu 

garantijas ietvaros” mērķis bija paplašināt sākotnējās profesionālās izglītības programmu  

īstenošanu, tai skaitā nodrošināt vispārējo pamatprasmju apguvi, profesionālo pilnveidi un 

tālākizglītību izglītojamajiem ieslodzījuma vietās, un nodrošināt izglītojamajiem darba tirgum 

nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas ieguvi, kā arī sekmēt to konkurētspēju darba tirgū. 

Pasākumā bija pieejami šādi atbalsta pasākumi: 

 
97 Ministru kabineta noteikumu „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 “Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai 

apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu “Aktīvās darba 

tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” un “Sākotnējās profesionālās 

izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanas noteikumi” projekta sākotnējās ietekmes 

novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams: https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40439303. Skatīts 10.08.2022. 
98 Turpat. 

https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40439303
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• Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana otrā un trešā profesionālās 

kvalifikācijas līmeņa ieguve viena vai pusotra mācību gada laikā, tai skaitā programmu 

pielāgošana atbilstoši mērķa grupas vajadzībām, un mērķstipendijas piešķiršana; 

• Izglītības programmu īstenošana ieslodzījumā esošiem jauniešiem vispārējo pamatprasmju 

apguvei, tai skaitā programmu pielāgošana atbilstoši mērķa grupas vajadzībām, profesionālajai 

tālākizglītībai un pilnveidei; 

• Karjeras atbalsta pasākumi; 

• Jauniešu informēšana un piesaiste dalībai pasākumā; 

• Individuālās pieejas nodrošināšana izglītības turpināšanai profesionālajā tālākizglītībā un 

profesionālās kvalifikācijas ieguvei vai prasmju novērtējumam mērķa grupas vajadzībām, un 

mērķstipendijas piešķiršana. 

• Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana digitālo, uzņēmējdarbības vai 

profesionālās ievirzes svešvalodu prasmju pilnveidei, un stipendijas piešķiršana. 

Pasākumā tika plānots iesaistīt 10 078 jauniešus, kuri tiks izglītoti izglītības iestādēs visos piecos 

plānošanas reģionos un apmācībās ieslodzījuma vietās, paredzot, ka 6756 jaunieši iegūs otrā vai trešā 

līmeņa profesionālo kvalifikāciju, kā arī iegūs apliecību par profesionālas pilnveides izglītības 

programmu apguvi tautsaimniecībai nepieciešamās nozarēs un 500 ieslodzījumā esoši jaunieši tiks 

iesaistīti apmācībās ieslodzījuma vietās. Papildus bija plānots iesaistīt 2206 nodarbinātus jauniešus, un 

izglītot tos izglītības iestādēs visos piecos plānošanas reģionos. 

7.2.1.2 pasākuma īstenošanas laiks bija no 2015.gada 16.novembra līdz 2021.gada 31.decembrim. 

Pēdējie Ministru kabineta 28.04.2015. noteikumu Nr.207 grozījumi, kas veikti 2022. gada 11. 

janvārī99, precizē 7.2.1.2. pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana 

Jauniešu garantijas ietvaros” jauniešiem pieejamo atbalstu, kā arī maina finansējuma saņēmēju no 

VIAA uz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (JSPA). 

Noteikumu grozījumi paredz paplašināt 7.2.1.2. pasākuma mērķi, ietverot arī mērķi veicināt jauniešu 

adaptāciju darba vietā vai izglītības iestādē. Tie arī precizē 7.2.1.2. pasākumā atbalstāmo mērķa grupu, 

nosakot, ka turpmāk īstenojamo atbalstāmo darbību ietvaros mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 

29 gadiem, kuri nemācās un nav nodarbināti un saņem vai ir saņēmuši atbalstu 8.3.3. specifiskā atbalsta 

mērķa “Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos 

Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” un 14.1.1. 

specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē” 14.1.1.2. pasākuma “Atbalsts 

NEET jauniešiem” ietvaros. Jaunie atbalsta pasākumi jauniešiem, kuri nemācās un nav nodarbināti, 

paredz individuālu mentora vai kouča nodrošināšanu, lai veicinātu NEET mērķa grupas jauniešu 

adaptāciju darba vietā vai izglītības iestādē. Papildus tam 7.2.1.2. pasākumā tiek paredzēts arī atbalsts 

speciālistu komandas (karjeras konsultanti, psihologs, psihoterapeits, atkarību profilakses speciālists, 

narkologs, psihiatrs, jurists, finanšu speciālists u.c.) nodrošināšanai mērķa grupai un pilsētas vai 

novada pašvaldību speciālistiem nepieciešamo konsultāciju vai tematisko atbalsta grupu sniegšanai, 

lai sekmētu jauniešu iesaisti izglītībā, nodarbinātībā un nodrošinātu sociālo iekļaušanos. Plānots, ka 

līdz 2023. gada 31. decembrim individuālā mentora un/vai kouča atbalsts jaunieša adaptācijai darba 

vietā vai izglītības iestādē, kā arī papildinošās atbalsta darbības (mācību izmaksu segšana, stipendiju 

 
99 Ministru kabineta 11.01.2022. noteikumi Nr. 12 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 

"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā 

vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās 

darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās 

profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi"”. Pieejams: 

https://likumi.lv/ta/id/329142-grozijums-ministru-kabineta-2015-gada-28-aprila-noteikumos-nr-207-darbibas-

programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-2-1-specifisk...  Skatīts 10.08.2022. 

https://likumi.lv/ta/id/329142-grozijums-ministru-kabineta-2015-gada-28-aprila-noteikumos-nr-207-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-2-1-specifisk
https://likumi.lv/ta/id/329142-grozijums-ministru-kabineta-2015-gada-28-aprila-noteikumos-nr-207-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-2-1-specifisk
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izmaksa un atbalsts  ceļa izdevumu segšanai) varētu tikt nodrošinātas aptuveni 400 NEET mērķa 

grupas jauniešu. 

 

Precizitāte vajadzību un mērķu identificēšanā 

Pasākumu aktualitāti darbības programmas plānošanas laikā noteica augstie jauniešu bezdarba rādītāji 

ES, kā arī Latvijā, kur 2012. gadā jauniešu bezdarba līmenis bija 28,4% jeb 29,1 tūkst. jauniešu, 

savukārt to jauniešu, kuri nestrādā un nemācās, īpatsvars Latvijā 2012.gadā bija 14,9%100. Ņemot vērā 

augstos jauniešu bezdarba rādītājus daudzās ES valstīs, arī Eiropas Komisija Jauniešu garantijas 

īstenošanu jauniešu integrāciju darba tirgū veicināšanai noteica kā nekavējoties īstenojamu pasākumu, 

aicinot dalībvalstis ar reģioniem, kuros jauniešu bezdarba līmenis pārsniedz 25%, līdz 2013.gada 

decembrim iesniegt Jauniešu garantijas īstenošanas plānu. Kad 2017. gada decembra beigās jauniešu 

vecumā no 15 līdz 29 gadiem bezdarbs samazinājās līdz 11 238 personām jeb 17.8% no bezdarbnieku 

kopskaita, tika pieņemts situācijai atbilstošs lēmums 7.2.1.1. pasākumu neturpināt un atbalstu 

jauniešiem sniegt līdzīgi kā citiem bezdarbniekiem. Jāuzsver, ka 7.2.1.2 pasākuma „Sākotnējās 

profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” turpināšana arī bija 

pamatota, jo sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana viena vai pusotra mācību gada 

laikā ir jauniešiem laba iespēja iepazīt noteiktu profesiju. Situācijai kopumā adekvāta un pamatota ir 

arī 7.2.1.2 pasākuma transformācija atbalstam NEET jauniešiem, kas nav iesaistīti ne nodarbinātībā, 

ne izglītībā, ne mācībās, jo paplašina un veido sinerģiju ar 8.3.3. SAM projektu “PROTI un DARI!” 

(Nr. 8.3.3.0/15/1/001). Jāsecina, ka 7.2.1. SAM “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās 

neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošana 

kopumā ir bijusi ļoti elastīga un mainījusies līdzi aktuālajam vajadzībām.  

 

Precizitāte mērķa grupas identificēšanā 

7.2.1. SAM mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot) bez vai ar iepriekš iegūtas 

profesionālās kvalifikācijas iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kuri var būt reģistrējušies NVA kā 

bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajā atbalsta 

pasākumā, un kuru primārais mērķis ir atgriezties izglītībā. Par izglītībā vai apmācībā neiesaistītu 

neaktīvu personu uzskatāmi jaunieši, kuri nestrādā, nemācās, neapgūst arodu, bez darba esošos (kas 

nemeklē aktīvi darbu vai nav gatavi stāties darba attiecībās nekavējoties). Atsevišķas aktivitātes 

pieejamas arī jauniešiem vecumā 25-29 gadi, proti, viņiem tika piedāvāts atbalsts darba meklēšanā, 

dalība konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, karjeras konsultācijas, atbalsts komercdarbības vai 

pašnodarbinātības uzsākšanai, subsidētās nodarbinātības pasākumi un iesaiste 1 un 1,5-gadīgajās 

profesionālās izglītības programmās. Pasākumu mērķa grupa tika noteikta atbilstoši aktuālajai 

situācijai plānošanas brīdī, bet ekonomiskajai situācijai uzlabojoties, jauniešu bezdarba aktualitāte 

Latvijā mazinājās, tādēļ pamatoti bija noslēgt 7.2.1.1. pasākumu, paplašināt 7.2.1.2. pasākuma mērķa 

grupu uz nodarbinātiem jauniešiem, kā arī 2022. gadā paplašināt mērķa grupu uz NEET jauniešiem, 

kas nav iesaistīti ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās. 

Attiecībā uz precizitāti mērķa grupas identificēšanā Ministru kabineta 28.04.2015. noteikumos Nr.207, 

jāatzīmē, ka formulējumi noteikumos atsevišķos gadījumos tiecās jau uz pārspīlētu precizitāti, 

nepamatoti sašaurinot mērķa grupu noteiktām aktivitātēm, sekmējot to, ka vairākos šo noteikumu 

 
100 Ministru kabineta noteikumu “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 

“Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu 

garantijas ietvaros” pasākumu “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības 

veicināšanai” un “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanas 

noteikumi” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams: 

https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40354344. Skatīts 10.08.2022. 

https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40354344
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grozījumos mērķa grupu definējumu noteiktām aktivitātēm nācās mainīt, mērķa grupu paplašinot. 

Kopumā nav lietderīgi šeit uzskaitīt visus mērķa grupu un tām paredzēto aktivitāšu formulējumus, bet 

ieskatam var raksturot grozījumus101 un to pamatojumu102, kas veikti 2016. gada 29. martā. Šie 

grozījumi precizē pasākuma “Pirmā darba pieredzes jaunietim ieguve” mērķa grupas iesaistes 

kritērijus, proti, jauniešu iegūto izglītību, neliedzot iespēju pasākumā iesaistīties arī jauniešiem ar 

iegūtu profesionālo pamatizglītību (“ar iegūtu arodizglītību, profesionālo vidējo vai augstāko 

izglītību” tiek aizstāts ar vārdiem “ar iegūtu arodizglītību, profesionālo vai augstāko izglītību”), kā arī 

precizē pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” mērķa grupas 

iesaistes kritērijus, proti, jauniešu iesaistes vecumu, paplašinot pasākuma mērķa grupu un paredzot 

iespēju minētajā pasākumā iesaistīties arī jauniešiem līdz 29 gadu vecumam (iepriekš bija noteikta 18-

24 gadi). Šis ir tikai viens piemērs, kas parāda, ka, ja pārāk sīki precizē mērķa grupas atbilstību, var 

saskarties ar nepieciešamību šos nosacījumus mainīt, kas ir pietiekami garš process. Tādēļ kopumā 

vienmēr ir jāizvērtē iespējamie ieguvumi un zaudējumi izvēloties ļoti precīzi definēt mērķa grupas 

noteiktiem pasākumiem MK noteikumos.  

Salīdzinoši vēl lielākas problēmas ar mērķa grupas precīzu identificēšanu bija vērojamas 7.2.1.2. 

pasākumā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”. 

Sākotnēji pasākums bija mērķēts tikai uz jauniešiem, kuri nemācās un nav nodarbināti, pēc tam 

pasākuma mērķa grupa tika paplašināta arī uz nodarbinātiem jauniešiem. Vienlaikus VIAA nebija 

pieejas datu bāzēm, lai mērķa grupas atbilstību izkontrolētu, un tika fiksēta neatbilstība par kopumā 

vairāk nekā 300 dalībniekiem. Starp tiem kļūdas dēļ VID bija sniedzis VIAA nekorektu informāciju 

par 71 dalībnieku, bet pārējos gadījumos tika identificēti citi datu nesakritības gadījumi. Tas pēc tam 

radīja sarežģījumus un nepieciešamību labot kļūdas un rast risinājumus gada garumā. Jāatzīmē, ka 

nodarbinātība nebija vienīgais aspekts, kas bija jākontrolē mērķa grupas atbilstības nodrošināšanai:  

“Mūsu projektā mērķa grupas atbilstības pārbaude bija diezgan sarežģīta. Sākotnēji jaunieši 

nedrīkstēja būt nodarbināti, bet tad piešķīra papildus finansējumu, un tad varēja būt gan nodarbināti, 

gan nenodarbināti. Vienlaicīgi viņi nevarēja mācīties citā izglītības iestādē. Viņi nevarēja mācīties 

augstskolā. Viņi nevarēja iesaistīties citā NVA īstenotajā aktivitātē. Lai mēs to visu varētu pārbaudīt, 

mums bija diezgan liels administratīvais slogs. Lai noskaidrotu, vai viņš ir nodarbināts vai 

nenodarbināts, mums bija jāraksta VID pieprasījums, lai sniedz informāciju. [..] Tad mums bija 

jāvada NVA datubāzē BURVIS šie te izglītojamie, lai nepārklātos mērķa grupa. Lai pārbaudītu, vai 

viņš nemācās citur, mums bija jāpārbauda IZM VIIS datubāzē. Mums vienam jaunietim bija 4-5 reizes 

jāieklikšķina viņa vārds, uzvārds, personas kods, izglītības iestāde, programma... Tas aizņēma diezgan 

daudz laika.” (Ekspertu intervija, FM 7.2.1._ VIAA).           

Kopumā vairākās intervijās tika identificēta problēma, ka finansējuma saņēmējiem vai sadarbības 

partneriem, kas nav NVA, ir problēmas ar piekļuvi valsts datu bāzēm, lai pārbaudītu vai uzzinātu kādu 

informāciju, un tas rada gan apgrūtinājumus, gan arī kļūdas pasākuma īstenošanā, kā tas bija VIAA 

gadījumā: 

 
101 Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumi Nr. 181 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 

207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, 

izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu 

"Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās 

profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi"”. Pieejams: 

https://likumi.lv/ta/id/281217-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-28-aprila-noteikumos-nr-207-darbibas-

programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-2-1-specifisk... Skatīts 10.08.2022. 
102 Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi “Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.207 “Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai 

apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu “Aktīvās darba 

tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” un “Sākotnējās profesionālās 

izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanas noteikumi”” projekta sākotnējās ietekmes 

novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams: https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40380869.  Skatīts 10.08.2022. 

https://likumi.lv/ta/id/281217-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-28-aprila-noteikumos-nr-207-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-2-1-specifisk
https://likumi.lv/ta/id/281217-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-28-aprila-noteikumos-nr-207-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-2-1-specifisk
https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40380869
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“Vairākiem finansējuma saņēmējiem nav piekļuves kaut kādām valsts datubāzēm, kur viņi varētu 

pārliecināties par atbilstību mērķa grupai. Līdz ar to no tā arī rodas kaut kādas neatbilstības, kur, 

vienkārši pamatojoties uz kaut kādu informāciju, ko pieprasa no pašiem dalībniekiem, rodas kļūdas. 

Ja finansējuma saņēmējiem būtu piekļuves datubāzēm, tad tas arī atvieglotu darbu viņiem un arī mums 

pēc tam, kad mums tiek iesniegti dalībnieku pārskati, ka, piemēram, personai ir jābūt nodarbinātai, 

bet mēs redzam, ka tā tomēr nav nodarbināta, jo tā persona varbūt pati neizprot to. Viņam liekas, ka 

viņš jau ir uzsācis strādāt, bet tomēr darba devējs viņu pēc tam noformē ar nedēļas nobīdi, vai kā. 

Tāpēc tas arī ir vēl tāds punkts, kas varētu atvieglot darbu visiem”. (Ekspertu intervija, FM 7.2.1._ 

CFLA).           

Attiecībā uz pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas 

ietvaros” īstenošanu, Ministru kabineta 13.03.2018. noteikumi Nr. 158103 risināja problēmu, ka 

pasākumā faktiski iesaistīti gan jaunieši bezdarbnieki, gan arī nodarbināti jaunieši. Tādēļ tika lemts 

stingrāk skatīt mērķa grupas atbilstību, un uz 7.2.1.2. pasākumu attiecināt tikai jauniešu bezdarbnieku 

iesaisti, bet nodarbināto jauniešu iesaisti attiecināt uz 8.4.1. SAM “Pilnveidot nodarbināto personu 

profesionālo kompetenci”. Abu VIAA īstenoto  pasākumu (7.2.1.2. pasākuma un 8.4.1. SAM) 

ieviešanā tika piesaistīts viens un tas pats vadības un īstenošanas personāls un šī personāla darba 

pienākumi vienlīdz attiecas uz dažādām mērķa grupām (gan nenodarbinātajiem, gan nodarbinātajiem 

jauniešiem) paredzētā atbalsta nodrošināšanai.  

Kopumā attiecībā uz precizitāti mērķa grupas identificēšanā var secināt, ka 7.2.1. SAM “Palielināt 

nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu 

garantijas ietvaros” sagatavošanas posmā bija izstrādāti pārspīlēti nosacījumi mērķa grupas atbilstības 

nodrošināšanai, kas radīja grūtības pasākumu administrēšanā. LM eksperti šo situāciju skaidro ar to, 

ka Latvija pieteicās papildu ES finansējumam Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvā (Youth Employment 

Initiative), un lai šo finansējumu saņemtu, bija nepieciešams nodrošināt atbilstību mērķa grupas 

kritērijiem (neiekļaujot studentus un nodarbinātos jauniešus). Ņemot vērā sniegtos skaidrojumus, 

pozitīvi vērtējams tas, ka mērķa grupas īstenošanas laikā tika precizētas un tika rasti problēmu 

risinājumi, tajā skaitā, piesaistot citus finansējuma avotus (8.4.1. SAM). Vienlaikus plānojot 

turpmākos projektus, vēlams mērķa grupu definēt vispārīgāk, nesarežģījot pasākumus ar tik 

detalizētiem nosacījumiem. 

 

Definēto mērķu un rīcības virzienu/ darbības saskaņotība 

Jauniešu garantijas plāna īstenošana tika plānota kā vairāki viens otru papildinoši pasākumi:  

1) līdz šīm īstenoto aktīvās darba tirgus politikas pasākumu apjoma palielināšana jauniešiem vecumā 

no 15 līdz 29 gadiem (7.2.1.1. pasākums “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu 

bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai”);  

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 (7.2.1.2. pasākums “Sākotnējās profesionālās 

izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”);  

 
103 Ministru kabineta 13.03.2018. noteikumi Nr. 158. Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 

207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, 

izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu 

"Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās 

profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi". Pieejams: 

https://likumi.lv/ta/id/297729-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-28-aprila-noteikumos-nr-207-darbibas-

programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-2-1-specifisk...  Skatīts 10.08.2022. 

https://likumi.lv/ta/id/297729-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-28-aprila-noteikumos-nr-207-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-2-1-specifisk
https://likumi.lv/ta/id/297729-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-28-aprila-noteikumos-nr-207-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-2-1-specifisk
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3) jauna projekta īstenošana pašvaldībās ar mērķi atgriezt izglītībā un iesaistīt darba tirgū neaktīvos 

jauniešus vecumā līdz 29 gadiem (projekts “PROTI un DARI!” (Nr. 8.3.3.0/15/1/001), tiek īstenots 

DP 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). 

7.2.1.1. pasākuma “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku 

nodarbinātības veicināšanai”  Ministru kabineta 28.04.2015. noteikumos Nr.207 definētais mērķis bija 

sekmēt jauniešu pāreju uz nodarbinātību, jo īpaši, īstenojot darba tirgus prasībām atbilstošu prasmju 

un iemaņu paaugstināšanas pasākumus un praktiskas pieredzes iegūšanu darbavietā. 7.2.1.2. pasākuma 

“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” definētais 

mērķis tajos pašos MK noteikumos ir veicināt jauniešu adaptāciju darba vietā vai izglītības iestādē, 

paplašināt sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanu, tai skaitā nodrošinot vispārējo 

pamatprasmju apguvi, profesionālo pilnveidi un tālākizglītību izglītojamiem ieslodzījuma vietās, un 

nodrošināt izglītojamiem darba tirgum nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas ieguvi, kā arī 

sekmēt to konkurētspēju darba tirgū. 

Savukārt, projekta “PROTI un DARI!” (Nr. 8.3.3.0/15/1/001) Ministru kabineta 07.08.2015. 

noteikumos Nr. 385104 definētie mērķi ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti 

izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, Valsts izglītības attīstības 

aģentūras īstenotajā 7.2.1.2. pasākumā vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos 

nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju 

vai jauniešu centru darbībā. 

Kopumā pasākumos definētie mērķi un plānotās rīcības bija saskaņotas, tomēr to realizācija ne visos 

gadījumos izrādījās savstarpēji papildinošas, kā tas bija plānots. Piemēram, VIAA īstenotajās 

aktivitātēs 7.2.1.2. pasākumā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu 

garantijas ietvaros” tika iesaistīti tikai apmēram 20 projekta 8.3.3. SAM “PROTI un DARI!” (Nr. 

8.3.3.0/15/1/001) mērķa grupas jaunieši NEET situācijā, proti, mazāk nekā plānots. Tam galvenais 

iemesls bija gan tas, ka projekta 8.3.3. SAM “PROTI un DARI!” (Nr. 8.3.3.0/15/1/001) uzsākšana 

aizkavējās, gan arī tas, ka jauniešiem NEET situācijā nebija intereses par piedāvātajām profesionālās 

izglītības programmām. Vienlaikus 8.3.3. SAM projekta “PROTI un DARI!” (Nr. 8.3.3.0/15/1/001) 

sadarbība ar NVA ekspertu intervijās tiek vērtēta kā laba un nozīmīga. 

 

Mērķu, rīcības un plānoto nepieciešamo resursu saskaņotība 

Kopumā 7.2.1. SAM pasākumu mērķu, rīcības un nepieciešamo resursu saskaņotība vērtējama kā 

adekvāta tajā izpratnē, ka pieejamais finansējums bija ieplānots pietiekams, lai veiktu plānotās 

darbības un īstenotu izvirzītos mērķus. No otras puses, var arī norādīt, ka plānotais finansējums 

pārsniedza īstenotāju iespējas to apgūt aktivitātēs, kas tika sākotnēji plānotas. Tas skaidrojams gan ar 

jauniešu bezdarba situācijas būtisku uzlabošanos un mērķa grupas skaitlisku samazināšanos, gan arī ar 

grūtībām sasniegt un iesaistīt mērķa grupas pārstāvjus, īpaši 7.2.1.2. pasākuma aktivitātēs.  

Attiecībā uz 7.2.1.1. pasākumu savukārt grūtības radīja nepieciešamība sagatavot daudz jaunas 

aktivitātes, jo katrai aktivitātei bija jāizstrādā process, kā to īstenot. NVA eksperte intervijā norāda, ka 

 
104 Ministru kabineta 07.08.2015. noteikumi Nr. 385 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā 

atbalsta mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu 

garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 

"Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē" 14.1.1.2. pasākuma "Atbalsts NEET jauniešiem" īstenošanas noteikumi”. 

Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/275554-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-3-specifiska-atbalsta-

merka-attistit-nva-neregistreto-neet-jauniesu Skatīts 10.08.2022. 

https://likumi.lv/ta/id/275554-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-3-specifiska-atbalsta-merka-attistit-nva-neregistreto-neet-jauniesu
https://likumi.lv/ta/id/275554-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-3-specifiska-atbalsta-merka-attistit-nva-neregistreto-neet-jauniesu
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lietderīgi būtu ieplānot testēšanas vai pilotēšanas iespējas tām aktivitātēm, kas tika veidotas pilnīgi no 

jauna, jo tas samazinātu administratīvo slogu MK grozījumu sagatavošanā: 

“Es teiktu, ka to, kas bija plānots, salikt kopā ar realitāti bija ļoti sarežģīti. [..] Ņemot vērā, ka katru 

pasākumu regulēja MK noteikumi, tad sanāca, ka diezgan bieži, kamēr tika grozīti šie normatīvie akti, 

tikmēr kaut kādas lietas nedarbojās. Nevarēja tā ātri nopilotēt un saprast, vai tas strādā vai nē. Ja 

saproti, ka kaut kas nestrādā, tad tika veikti šie grozījumi. Tas process, piemēram, darbnīcām 

jauniešiem, tika pielāgots, vairākkārtīgi mainīts un skatīts.[..] Skatoties tagad, ļoti pietrūka 

sākumposms, kad vispār ir iespēja pamēģināt, tāds kā pilotiņš vismaz uz kādu nelielu cilvēku daļu, jo 

citādāk tādus lielus, laikietilpīgus un finansējumu ietilpīgus pasākumus ir ļoti smagnēji mainīt. Tad 

tur ir viss jāparedz. Iesaistot MK noteikumus, tas noteikti paildzina to procesu. [..] Ja ir tik daudz 

pasākumu, tad, protams, ir ļoti grūti tos administrēt.” (Ekspertu intervija, FM 7.2.1._NVA). 

Ņemot vērā to, ka 7.2.1.2. pasākums saskārās gan ar finansējuma apguves grūtībām, gan ar nelielām 

rādītāju apguves grūtībām, jāsecina, ka 7.2.1.2. pasākuma gadījumā plānošanas līmenī bija pārāk 

optimistisks skatījums uz jauniešu mērķa grupas interesi par piedāvātajiem atbalsta pasākumiem. 

 

Plānoto rezultātu un rezultatīvo rādītāju saskaņotība ar paredzēto rīcību un pieejamajiem resursiem 

Ņemot vērā to, ka sākotnēji pasākumi tika plānoti līdz 2018. gada 31. decembrim, MK 28.04.2015. 

noteikumu Nr.207 sākotnējā versija105 noteica šādus līdz 2018. gada 31. decembrim sasniedzamus 

uzraudzības rādītājus: 

Iznākuma rādītāji: 

1) Bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki (atbalstu saņēmušie, dalību uzsākušie) – 19 000; 

2) Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas (atbalstu saņēmušās, dalību uzsākušās) 

– 9 700; 

3) Ilgstošie bezdarbnieki (atbalstu saņēmušie, dalību uzsākušie) – 5 700; 

4) Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas atbalstīto pasākumu dalībnieki kopā – 28 700; 

Rezultāta rādītāji: 

1) Kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki tūlīt pēc dalības apmācībās – 12 015; 

2) Dalībnieki, kas ir bezdarbnieki un pabeidz Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas atbalstīto 

intervenci, – 12 920; 

3) Dalībnieki, kas ir bezdarbnieki un pēc aiziešanas saņem darba, pieaugušo izglītības, mācekļa 

vai prakses vietas piedāvājumu (pēc dalības pasākumā), – 11 266; 

4) Dalībnieki, kas ir bezdarbnieki un pēc aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, 

kvalifikācijas ieguvē, vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti (pēc dalības pasākumā) – 

11 266; 

5) Dalībnieki, kas ir ilgstošie bezdarbnieki un pabeidz Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas 

atbalstīto intervenci, – 3 420; 

6) Dalībnieki, kas ir ilgstošie bezdarbnieki un saņem darba, pieaugušo izglītības, mācekļa vai 

prakses vietas piedāvājumu pēc aiziešanas (pēc dalības pasākumā), – 2 052; 

7) Dalībnieki, kas ir ilgstošie bezdarbnieki un pēc aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, 

kvalifikācijas ieguvē vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti (pēc dalības pasākumā) – 2 052; 

 
105 Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumi Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 

7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un 

izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu 

bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu 

garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 19.05.2015., Nr. 96 

https://www.vestnesis.lv/op/2015/96.1. Skatīts 12.09.2022.  

https://www.vestnesis.lv/op/2015/96.1
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8) Neaktīvie dalībnieki, kas nav iesaistīti izglītībā vai apmācībā un pabeidz Jauniešu 

nodarbinātības iniciatīvas atbalstīto intervenci, – 6 500; 

9) Neaktīvie dalībnieki, kas nav iesaistīti izglītībā vai apmācībā un saņem darba, pieaugušo 

izglītības, mācekļa vai prakses vietas piedāvājumu pēc aiziešanas (pēc dalības pasākumā), – 

3 900; 

10) Neaktīvie dalībnieki, kas nav iesaistīti izglītībā vai apmācībā un pēc aiziešanas iesaistījušies 

izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti (pēc dalības 

pasākumā) – 3 900; 

11) Dalībnieki, kas piedalās pieaugušo izglītībā, apmācības programmās, kuras pabeidzot tiek 

iegūta kvalifikācija, mācekļa praksē vai stažēšanās pasākumos sešos mēnešos pēc aiziešanas 

(pēc dalības pasākumā), – 1 673; 

12) Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki sešos mēnešos pēc aiziešanas (pēc dalības pasākumā) – 

5 826; 

13) Pašnodarbinātībā iesaistītie dalībnieki sešos mēnešos pēc aiziešanas (pēc dalības pasākumā) – 

80. 

Ministru kabineta 16.07.2019. noteikumi Nr. 355106 vairākās pozīcijās šos rādītājus precizēja, to 

visuzskatāmāk var redzēt 3.3.1. tabulā. Lai gan lielākā daļa rādītāju ir sasniegti, atsevišķu rādītāju 

nesasniegšana liecina, ka sākotnējie pieņēmumi par noteiktu mērķa grupu sasniedzamību, kā arī 

interesi izmantot piedāvātos atbalsta veidus, nav apstiprinājušies. Piemēram, nav sasniegts rādītājs par 

atbalstu saņēmušo ilgstošo bezdarbnieku skaitu. Iespējams, galvenais iemesls, kādēļ šis rādītājs nav 

sasniegts, ir tas, ka jauniešu vidū ir zemāks ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars un viņu iespējas iesaistīt 

aktivitātēs ir ierobežotas, tādēļ rādītājs noteikts, balstoties uz kļūdainiem pieņēmumiem par šīs grupas 

sasniedzamību. Tomēr kopumā plānoto rezultātu un rezultatīvo rādītāju saskaņotība ar paredzēto rīcību 

un pieejamajiem resursiem vērtējama kā adekvāta, lai gan atsevišķu rādītāju ziņā – pārāk optimistiska. 

 

Rezultātu un to ietekmes novērtēšana 

Apkopojums par iznākuma un rezultāta rādītājiem 7.2.1.1. un 7.2.1.2. pasākumos ir sniegts 3.3.1. 

tabulā, jo kopējais rādītāju skaits ir 19, un tabula sniedz labāku pārskatu. Tabulā apkopotā informācija 

parāda, ka jauniešu nodarbinātības iniciatīvas atbalstīto pasākumu dalībnieku kopējais skaits ir  29 636 

(sākotnēji plānots 28 700), no tiem atbalstu saņēmušie bezdarbnieki 7.2.1.1. pasākumā ir 20 083, 

savukārt atbalstu saņēmušie izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas (7.2.1.2. pasākums) 

ir 9553. 

3.3.1. tabula. Iznākuma un rezultāta rādītāji: summāri 7.2.1.1. un 7.2.1.2. pasākums 
 

Sākotnēji 

plānotā 

vērtība 

Koriģētā 

plānotā 

vērtība* 

Faktiski 

sasniegtais 

% no 

plānotā 

Iznākuma rādītāji: 
    

1)    Bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki (atbalstu 

saņēmušie, dalību uzsākušie) – 19 000 (7.2.1.1.) 

19000 
 

20083 105,7 

 
106 Ministru kabineta 16.07.2019. noteikumi Nr. 355 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 

207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, 

izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu 

"Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās 

profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi"”. Pieejams: 

https://likumi.lv/ta/id/308267-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-28-aprila-noteikumos-nr-207-darbibas-

programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-2-1-specifisk... Skatīts 10.08.2022. 

https://likumi.lv/ta/id/308267-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-28-aprila-noteikumos-nr-207-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-2-1-specifisk
https://likumi.lv/ta/id/308267-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-28-aprila-noteikumos-nr-207-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-2-1-specifisk


   

 

157 

 

 
Sākotnēji 

plānotā 

vērtība 

Koriģētā 

plānotā 

vērtība* 

Faktiski 

sasniegtais 

% no 

plānotā 

2)    Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas 

personas (atbalstu saņēmušās, dalību uzsākušās) 

(7.2.1.2.) 

9700 10078 9553 94,8 

3)    Ilgstošie bezdarbnieki (atbalstu saņēmušie, dalību 

uzsākušie) (7.2.1.1.) 

5700 
 

4035 70,8 

4)    Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas atbalstīto 

pasākumu dalībnieki kopā (summāri 7.2.1.1. un 7.2.1.2.) 

28700 29 078 29636 101,9 

5) Nodarbinātas personas (atbalstu saņēmušās, dalību 

uzsākušās) (7.2.1.2.) 

** 2206 2554 115,8 

Rezultāta rādītāji: 
    

1)    Kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki tūlīt pēc dalības 

apmācībās (summāri 7.2.1.1. un 7.2.1.2.) 

12015 12271 12408 101,1 

2)    Dalībnieki, kas ir bezdarbnieki un pabeidz Jauniešu 

nodarbinātības iniciatīvas atbalstīto intervenci (7.2.1.1.) 

12920 
 

16171 125,2 

3)    Dalībnieki, kas ir bezdarbnieki un pēc aiziešanas 

saņem darba, pieaugušo izglītības, mācekļa vai prakses 

vietas piedāvājumu (pēc dalības pasākumā) (7.2.1.1.) 

11266 
 

12050 107,0 

4)    Dalībnieki, kas ir bezdarbnieki un pēc aiziešanas 

iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, 

vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti (pēc dalības 

pasākumā) (7.2.1.1.) 

11266 
 

8325 73,9 

5)    Dalībnieki, kas ir ilgstošie bezdarbnieki un pabeidz 

Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas atbalstīto intervenci, 

(7.2.1.1.) 

3420 
 

3487 102,0 

6)    Dalībnieki, kas ir ilgstošie bezdarbnieki un saņem 

darba, pieaugušo izglītības, mācekļa vai prakses vietas 

piedāvājumu pēc aiziešanas (pēc dalības pasākumā) 

(7.2.1.1.) 

2052 
 

4618 225,0 

7)    Dalībnieki, kas ir ilgstošie bezdarbnieki un pēc 

aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas 

ieguvē vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti (pēc 

dalības pasākumā) (7.2.1.1.); 

2052 
 

3345 163,0 

8)    Neaktīvie dalībnieki, kas nav iesaistīti izglītībā vai 

apmācībā un pabeidz Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas 

atbalstīto intervenci (7.2.1.2.) 

6500 6756 6474 95,8 

9)    Neaktīvie dalībnieki, kas nav iesaistīti izglītībā vai 

apmācībā un saņem darba, pieaugušo izglītības, mācekļa 

vai prakses vietas piedāvājumu pēc aiziešanas (pēc 

dalības pasākumā) (7.2.1.2.) 

3900 2838 2745 96,7 

10) Neaktīvie dalībnieki, kas nav iesaistīti izglītībā vai 

apmācībā un pēc aiziešanas iesaistījušies 

izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai ir 

nodarbināti, tostarp pašnodarbināti (pēc dalības 

pasākumā) (7.2.1.2.) 

3900 3310 3206 96,9 
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Sākotnēji 

plānotā 

vērtība 

Koriģētā 

plānotā 

vērtība* 

Faktiski 

sasniegtais 

% no 

plānotā 

11) Dalībnieki, kas piedalās pieaugušo izglītībā, 

apmācības programmās, kuras pabeidzot tiek iegūta 

kvalifikācija, mācekļa praksē vai stažēšanās pasākumos 

sešos mēnešos pēc aiziešanas (pēc dalības pasākumā) 

(7.2.1.1.) 

1673 
 

2214 132,3 

12) Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki sešos mēnešos 

pēc aiziešanas (pēc dalības pasākumā) (summāri 7.2.1.1. 

SAM un 7.2.1.2.) 

5826 6781 11511 169,8 

13) Pašnodarbinātībā iesaistītie dalībnieki sešos mēnešos 

pēc aiziešanas (pēc dalības pasākumā) (7.2.1.1.) 

80 
 

86 107,5 

14) Kvalifikāciju ieguvušie nodarbinātie dalībnieki tūlīt 

pēc dalības apmācībās (7.2.1.2.) 

1496 
 

1689 112,9 

* Koriģētā plānotā vērtība, kas aktuāla uz Izvērtējuma īstenošanas laiku 24.08.2022. 

** Sākotnēji šāds rādītājs netika plānots. 

Avots: KPVIS. Projekts “Jauniešu garantijas” (Nr. 7.2.1.1/15/I/001). Maksājuma pieprasījums Nr. 15 (Noslēguma). 7.1. 

ESF projekta iznākuma rādītāji un 7.2. ESF projekta rezultāta rādītāji; Projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (7.2.1.2/15/I/001). Maksājuma pieprasījums Nr. 22. 7.1. ESF projekta 

iznākuma rādītāji un 7.2. ESF projekta rezultāta rādītāji. 

Papildinot 3.3.1. tabulā pieejamo informāciju, jāpiebilst, ka 7.2.1.2. pasākumā organizētas 18 

uzņemšanas un sadarbībā ar apmēram 30 profesionālās izglītības iestādēm un koledžām īstenotas 

profesionālās izglītības programmas, kurās jaunieši gada vai pusotra gada laikā varēja iegūt 

profesionālo izglītību kādā no 154 profesijām (piemēram, tādās profesijās kā grāmatvedis, vizuālā tēla 

stilists, automehāniķis, pavārs, lietvedis, loģistikas darbinieks, dārzkopis, frizieris u.c.). 7.2.1.2. 

pasākumā tika nodrošināta arī izglītības programmu īstenošana ieslodzījuma vietās esošiem jauniešiem 

vispārējo pamatprasmju apguvei, tai skaitā programmu pielāgošana atbilstoši mērķa grupas 

vajadzībām, profesionālajai tālākizglītībai un profesionālajai pilnveidei, sniedzot atbalstu 505 

ieslodzījuma vietās esošiem jauniešiem107.  

Pie pasākumu pozitīvās ietekmes nepieciešams norādīt arī to, ka 7.2.1. SAM pasākumos tika izveidotas 

partnerības starp IZM, LM, VIAA, JSPA, NVA un pašvaldībām, un izveidotās partnerības joprojām 

turpina sadarbību, sniedzot atbalstu jauniešiem. 

 

Efektivitātes vērtējums 

7.2.1. SAM “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un 

izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” izvērsts izvērtējums ir veikts Ernst & Young Baltic 2019. 

gada pētījumā “Eiropas Sociālā fonda atbalsta un īpašā piešķīruma Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas, 

tostarp garantijas jauniešiem shēmas īstenošanai, investīciju lietderība, efektivitāte un ietekme”108. 

 
107 Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 "Darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu 

jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas 

pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma 

ziņojums (anotācija). https://tapportals.mk.gov.lv/annotation/2f7c5930-8811-48fd-95a5-211f9f36531b. Skatīts 

10.08.2022. 
108 Ernst & Young Baltic (2019). Eiropas Sociālā fonda atbalsta un īpašā piešķīruma Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas, 

tostarp garantijas jauniešiem shēmas īstenošanai, investīciju lietderība, efektivitāte un ietekme. Pieejams: 

http://petijumi.mk.gov.lv/node/3051. Skatīts: 10.08.2022. 

https://tapportals.mk.gov.lv/annotation/2f7c5930-8811-48fd-95a5-211f9f36531b
http://petijumi.mk.gov.lv/node/3051
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Pētījuma kopsavilkumā ir apkopoti šādi galvenie secinājumi par Jauniešu garantijas pasākumu 

efektivitāti. Pirmkārt, ir secināts, ka pozitīva intervences ietekme gada laikā kopš dalības beigu datuma 

uz darbā iekārtojušos vai pašnodarbinātību uzsākušo īpatsvaru novērojama gandrīz visās pasākuma 

aktivitātēs, izņemot (1) atbalsts pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai, (2) datorprasmju 

apguve un valsts valodas apguve neformālās izglītības programmas ietvaros; (3) profesionālās 

tālākizglītības un pilnveides programmās (NVA): “Tūrisms”, “Elektronisko un optisko iekārtu 

ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, “Veselība un sociālā aprūpe” un 

“Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana”; (4) sākotnējās profesionālās 

izglītības programmas (VIAA) “Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības” un “Skaistumkopšana”. 

Ernst & Young Baltic veiktais pētījums (2019) parāda, ka aktivitātes, kurās intervences pozitīvā 

ietekme uz darbā iekārtojušos vai pašnodarbinātību uzsākušo īpatsvaru saglabājas arī vidējā termiņā, 

ir svešvalodu apguve, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība, profesionālās 

tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas (kopā) un sākotnējās profesionālās izglītības 

programmas (kopā). Statistiski nozīmīga pozitīva ietekme uz jauniešu darba samaksu (augstāka vidējā 

neto darba samaksa) tika novērota tikai sākotnējās profesionālās izglītības programmas un subsidētās 

darba vietas jauniešiem ar invaliditāti gadījumā.  

7.2.1. SAM efektīvākās atbalsta aktivitātes (ietekme pret ieguldītajiem līdzekļiem) ir bijušas: “Darbam 

nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” un profesionālās tālākizglītības un profesionālās 

pilnveides programmas (izņemot tematiskās grupas – “Tūrisms”, “Elektronisko un optisko iekārtu 

ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, “Veselība un sociālā aprūpe”, un 

“Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana”), kā arī transportlīdzekļu un 

traktortehnikas vadītāju apmācība, pirmā darba pieredze jaunietim un neformālā izglītības programma 

– svešvalodu apguve. 

Jāatzīmē, ka 7.2.1. pasākumiem pieejamais kopējais attiecināmais finansējums109 ir ne mazāks kā 73 

489 908 EUR, tai skaitā Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības 

iniciatīvas finansēšanai – 29 010 639 EUR, Eiropas Sociālā fonda finansējums – 37 807 378 EUR, 

valsts budžeta līdzfinansējums – 1 849 792 EUR un privātais līdzfinansējums – ne mazāks kā 4 822 

099 EUR. 7.1.2.1. pasākumam “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu 

bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir ne 

mazāks kā 36 614 514 EUR, tai skaitā Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu 

nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai – 15 186 315 EUR, Eiropas Sociālā fonda finansējums – 16 

606 100 EUR un privātais līdzfinansējums, – ne mazāks kā 4 822 099 EUR. Savukārt, 7.2.1.2.  

pasākumam “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” 

pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 36 875 394 EUR, tai skaitā Eiropas Savienības 

budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai – 13 824 324 EUR, 

Eiropas Sociālā fonda finansējums – 21 201 278 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 1 849 792 

EUR. 

 

Aktuālie konteksta faktori: Covid-19 

Covid-19 pandēmija vistiešāk ietekmēja 7.2.1.2. pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanu, jo 7.2.1.1. pasākuma “Aktīvās darba 

 
109 Ministru kabineta 28.04.2015. noteikumi Nr.207 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā 

atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi 

Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku 

nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" 

īstenošanas noteikumi”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274081-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-2-1-

specifiska-atbalsta-merka-palielinat-nodarbinatiba-izglitiba-vai Skatīts 10.08.2022. 

https://likumi.lv/ta/id/274081-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-2-1-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-nodarbinatiba-izglitiba-vai
https://likumi.lv/ta/id/274081-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-2-1-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-nodarbinatiba-izglitiba-vai
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tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” aktīva 

īstenošana notika līdz 2018.gada 31.decembrim. Ārkārtas situācijas laikā 7.2.1.2. pasākumā nebija 

iespējams uzsākt un realizēt individuālās pieejas nodrošināšanu izglītības turpināšanai profesionālajā 

tālākizglītībā un profesionālās kvalifikācijas ieguvē vai prasmju novērtējumā, un tas radīja finanšu 

ietaupījumu. Tādēļ MK 28.04.2015. noteikumu Nr.207 grozījumi110 paredzēja 7.2.1.2. pasākuma 

ietvaros piedāvāt jauniešiem, kas nemācās un nav nodarbināti (NEET jaunieši), apgūt darba tirgū 

nepieciešamas un aktuālas prasmes – digitālās, uzņēmējdarbības vai profesionālās ievirzes svešvalodu 

prasmes. 2020. gada augustā tika organizēta jauniešu uzņemšana profesionālās pilnveides izglītības 

programmās kādā no 13 profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā, kurā pieteikumus mācībām 

iesniedza tikai 63 jaunieši, no kuriem mācības uzsāka 32 jaunieši, savukārt 31 jaunietis mācības 

neuzsāka, jo netika nokomplektētas grupas. Mācības pabeidza 29 jaunieši un ieguva apliecības par 

profesionālās pilnveides apguvi. Jāsecina, ka mērķa grupas interese par šo piedāvājumu bija zema.  

7.2.1.2. pasākuma projekta darbībām noslēdzoties 2021.gada 31.decembrī, finansējuma atlikums111  

bija 1 265 365,96 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 649 325,39 EUR, Eiropas 

Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai –  580 

997,50 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 35 043,07 EUR. Līdz ar to tika pieņemts lēmums112 

neapgūtos finanšu līdzekļus novirzīt jauniešiem NEET situācijā atbalsta paplašināšanai, nodrošinot 

dažādu nepieciešamo speciālistu pieejamību un sasniedzamību NEET jauniešiem saskaņā ar viņu 

individuālajām vajadzībām, kā arī paredzot mentora vai kouča atbalstu, lai mērķtiecīgi veicinātu  

NEET jauniešu turpmāku iesaisti un adaptāciju izglītībā vai nodarbinātībā. 

 

 

 

 

 

  

 
110 Ministru kabineta 11.08.2020. noteikumi Nr. 508 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 

207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, 

izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu 

"Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās 

profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi"”. Pieejams: 

https://likumi.lv/ta/id/316717-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-28-aprila-noteikumos-nr-207-darbibas-

programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-2-1-specifisk. Skatīts 10.08.2022. 
111 Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 "Darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās 

neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus 

politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās 

izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) 

novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams: https://tapportals.mk.gov.lv/annotation/2f7c5930-8811-48fd-95a5-

211f9f36531b. Skatīts 12.09.2022. 
112 Ministru kabineta 11.01.2022. noteikumi Nr. 12 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 

207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, 

izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu 

"Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās 

profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi"”. Pieejams: 

https://likumi.lv/ta/id/329142-grozijums-ministru-kabineta-2015-gada-28-aprila-noteikumos-nr-207-darbibas-

programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-2-1-specifisk Skatīts 10.08.2022. 

https://likumi.lv/ta/id/316717-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-28-aprila-noteikumos-nr-207-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-2-1-specifisk
https://likumi.lv/ta/id/316717-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-28-aprila-noteikumos-nr-207-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-2-1-specifisk
https://tapportals.mk.gov.lv/annotation/2f7c5930-8811-48fd-95a5-211f9f36531b
https://tapportals.mk.gov.lv/annotation/2f7c5930-8811-48fd-95a5-211f9f36531b
https://likumi.lv/ta/id/329142-grozijums-ministru-kabineta-2015-gada-28-aprila-noteikumos-nr-207-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-2-1-specifisk
https://likumi.lv/ta/id/329142-grozijums-ministru-kabineta-2015-gada-28-aprila-noteikumos-nr-207-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-2-1-specifisk
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7.3.1. SAM: Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru 
uzņēmumos 

Plānošanas un īstenošanas analīze 
 

7.3.1. SAM “Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos” īss apraksts  

7.3.1. SAM mērķis ir uzlabot darba drošību, it sevišķi bīstamo nozaru uzņēmumos, bet uzdevums ir 

īstenot darbības, kuras ir vērstas uz nodarbināto drošības un veselības aizsardzības uzlabošanu un 

darba vides sakārtošanu atbilstoši darba aizsardzības un darba tiesību prasībām. 7.3.1. SAM īstenošana 

ilgtermiņā veicina kvalitatīvu darbavietu veidošanu, kas savukārt ietekmēs nodarbināto dzīves 

kvalitātes paaugstināšanos un uzņēmuma ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos. 

Lai panāktu darba drošības un aizsardzības uzlabošanos, 7.3.1. SAM tiek īstenotas darbības vairākos 

virzienos atbilstoši mērķa grupas vajadzībām. Galvenais darbības virziens ir konsultatīvā atbalsta 

sniegšana uzņēmumiem, kas ietver konsultācijas par darba vides uzlabošanu uzņēmumos, atbalstu 

darba vides risku novērtēšanā, uzņēmumu darba aizsardzības speciālistu, uzticības personu un 

nodarbināto apmācību un instruēšanu un iespēju izmantot laboratoriskos mērījumus.  

7.3.1. SAM tiek veikti arī pētījumi par darba drošību un aizsardzību, kā arī tiek pilnveidotas Valsts 

darba inspekcijas profesionālās spējas un organizēti preventīvie un informatīvi izglītojošie pasākumi. 

7.3.1. SAM galvenās atbalstāmas darbības ir: 

1) Darba attiecību un darba aizsardzības tiesiskā regulējuma praktiskās ieviešanas uzraudzības 

pasākumi; 

2) Darba attiecību un darba aizsardzības tiesiskā regulējuma pilnveides pasākumi; 

3) Valsts darba inspekcijas profesionālo spēju pilnveide; 

4) Atbalsts bīstamo nozaru uzņēmumiem; 

5) Preventīvie un informatīvi izglītojoši pasākumi. 

 

7.3.1. SAM rezultātā plānots, ka atbalstu būs saņēmuši 900 mikrouzņēmumi, mazie un vidējie 

uzņēmumi bīstamajās nozarēs, no kuriem 75% būs izpildījuši vismaz šādas darba aizsardzības 

prasības: izveidota darba aizsardzības organizatoriskā struktūra atbilstoši Darba aizsardzības likumam, 

veikts darba vides risku novērtējums un sastādīts pasākumu plāns. 7.3.1. SAM īsteno VDI sadarbībā 

ar trīs sadarbības partneriem – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju 

konfederāciju un Rīgas Stradiņu universitātes aģentūru “Darba drošības un vides veselības institūts”. 

Kārtību, kādā īstenot 7.3.1. SAM “Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos”, nosaka 

Ministru kabineta noteikumi 01.03.2016. Nr. 127 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos” 

īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 127)113. 7.3.1. SAM darbību īstenošana tika 

uzsākta 2016.gada 1.ceturksnī (projekta  “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un 

uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001) darbību īstenošana un izmaksas attiecināmas no 

04.03.2016., savukārt vienošanās par projekta īstenošanu tika noslēgta 26.10.2016.). Plānotais 7.3.1. 

SAM īstenošanas laiks no vienošanās noslēgšanas brīža ir no 2016.gada 1.ceturkšņa līdz 2023.gada 

31.decembrim. 7.3.1. SAM pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir EUR 6 889 454,00, tai 

 
113 Ministru kabineta noteikumi 01.03.2016. Nr. 127 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.1. specifiskā 

atbalsta mērķa “Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos” īstenošanas noteikumi”. Pieejami: 

https://likumi.lv/ta/id/280645-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-3-1-specifiska-atbalsta-merka-

uzlabot-darba-drosibu-it-ipasi-bistamo. Skatīts: 10.08.2022. 

https://likumi.lv/ta/id/280645-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-3-1-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-darba-drosibu-it-ipasi-bistamo
https://likumi.lv/ta/id/280645-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-3-1-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-darba-drosibu-it-ipasi-bistamo
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skaitā EUR 5 856 035 Eiropas Sociālā fonda finansējums un EUR 1 033 419 valsts budžeta 

finansējums. 

Precizitāte vajadzību un mērķu identificēšanā 

MK noteikumu Nr. 127 anotācija114 sniedz izvērstu pamatojumu aktuālajām vajadzībām darba 

aizsardzības jomā un 7.3.1. SAM mērķiem. Tajā ir identificēta viena no aktuālākajām sistemātiskajām 

problēmām darba aizsardzībā Latvijā. Proti tas, ka, neskatoties uz to, ka normatīvo aktu sistēma darba 

aizsardzības jomā ir sakārtota un Latvijas normatīvie akti atbilst ES prasībām, grūtības ir ar šo 

normatīvo aktu ieviešanu praksē. Atbilstoši Darba aizsardzības likuma prasībām darba devēja 

pienākums ir organizēt darba aizsardzības sistēmu, kuras svarīgākā sastāvdaļa ir darba vides risku 

novērtēšana, nosakot tos riskus, kas var ietekmēt nodarbināto drošību un veselību, un darba 

aizsardzības pasākumu plāna izveidošana, nosakot pasākumus, kas nepieciešami, lai novērstu vai 

mazinātu darba vides riskus. Vienlaikus saskaņā ar pētījuma “Darba apstākļi un riski Latvijā 2012-

2013”115 rezultātiem, tikai 28% uzņēmumu bija pilnībā veikuši darba vides risku novērtējumu, 19% 

veikuši daļēji, bet 49% uzņēmumu tāds nebija veikts vispār. Savukārt, darba aizsardzības pasākumu 

plāns, lai konstatētos riskus novērstu, sastādīts tikai 62% uzņēmumu, kuros veikts darba vides risku 

novērtējums (pilnībā vai daļēji). Būtisks šīs pētījuma rādītājs bija arī tas, ka 37% darba devēju uzskata, 

ka neviens no uzņēmuma darbiniekiem nav pakļauts kaitīgiem darba vides riska faktoriem, 

mikrouzņēmumos - 60%. Tomēr darba aizsardzības speciālisti uzskata, ka darba vide nepastāv bez 

kaitīgajiem darba apstākļiem. Tādēļ  svarīgi ir tos apzināt, novērtēt un novērst, lai samazinātu vai 

novērstu risku nodarbināto drošībai un veselībai. Šī pētījuma rezultāti ļāva secināt, ka nepieciešams 

veicināt darba devēju izpratni par riskiem darba vidē, to ietekmi gan uz nodarbināto veselību, gan uz 

uzņēmuma produktivitāti, peļņu un ilgtspēju. Savukārt VDI uzņēmumu inspicēšanas laikā iegūtā 

informācija liecina, ka daļa darba devēju un darba aizsardzības speciālistu īsti neizprot normatīvo aktu 

prasības vai arī tās ievēro un realizē formāli, jo darba vides risku novērtēšanu neuztver kā pamatu 

funkcionējošas darba aizsardzības sistēmas un drošas darba vides izveidei, bet uzskata tikai par slogu. 

Tāpēc arī neseko nekāda reāla darbība, lai identificētos riskus mazinātu vai novērstu.  

Arī Darba aizsardzības politikas pamatnostādnes 2016.-2020. gadam116, norāda uz problēmām darba 

aizsardzības jomā, tajā skaitā, uz zemu sabiedrības informētības līmeni par darba aizsardzības 

jautājumiem, augstu nelaimes gadījumu skaitu, īpaši augstu smago un letālo nelaimes gadījumu skaitu, 

kā arī lielu nelaimes gadījumu īpatsvaru bīstamajās nozarēs. 7.3.1. SAM mērķi un plānotās aktivitātes 

atbilst pamatnostādņu rīcības virzienam „darba aizsardzības prasību efektīvas ieviešanas veicināšana”.  

Var secināt, ka 7.3.1. SAM mērķis uzlabot darba drošību, it sevišķi bīstamo nozaru uzņēmumos, un 

7.3.1. SAM uzdevums īstenot darbības, kuras ir vērstas uz nodarbināto drošības un veselības 

aizsardzības uzlabošanu un darba vides sakārtošanu atbilstoši darba aizsardzības un darba tiesību 

prasībām, kopumā atbilst identificētajām vajadzībām. To norāda arī sadarbības partneri: 

“Es joprojām uzskatu, ka tā ir laba ideja, kuru tiešām vajag realizēt, jo uzņēmumiem, kas ir palikuši 

tajā pēdējā trešdaļā [attiecībā uz darba aizsardzības jautājumiem], tiem ir vajadzīgs tas ārējais 

grūdiens. Tur idejiski viss ir pareizi. [..] Ir jāmeklē tādi inovatīvi, nesarežģīti veidi [..], kā tikt pie tiem, 

kuri negrib, lai pie viņiem tiek.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.1._ Darba drošības un vides veselības 

institūts). 

  

 
114 Ministru kabineta noteikumu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 

„Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos” īstenošanas noteikumu projekta sākotnējās ietekmes 

novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams: https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40365544. Skatīts: 10.08.2022. 
115 TNS Latvia, Darba drošības un vides veselības institūts (2013). Darba apstākļi un riski Latvijā 2012-2013. Pieejams: 

https://www.vdi.gov.lv/sites/vdi/files/media_file/petijums_darbaapstakliunriskilatvija.pdf. Skatīts: 10.08.2022. 
116 Labklājības ministrija (2016). Darba aizsardzības politikas pamatnostādnes 2016.-2020. gadam. Pieejams: 

https://likumi.lv/ta/id/279509-par-darba-aizsardzibas-politikas-pamatnostadnem-2016-2020-gadam. Skatīts: 10.08.2022. 

https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40365544
https://www.vdi.gov.lv/sites/vdi/files/media_file/petijums_darbaapstakliunriskilatvija.pdf
https://likumi.lv/ta/id/279509-par-darba-aizsardzibas-politikas-pamatnostadnem-2016-2020-gadam
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Precizitāte mērķa grupas identificēšanā 

MK noteikumos Nr. 127117 definētā 7.3.1. SAM mērķa grupas ir: 

1) Darba ņēmēji un darba devēji, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos, kas ir saimnieciskās 

darbības veicēji; 

2) Darba aizsardzības speciālisti; 

3) Izglītības iestāžu audzēkņi; 

4) Valsts darba inspekcijas amatpersonas un darbinieki. 

 

Attiecībā uz darba devējiem, MK noteikumos Nr. 127 ir precizēts, ka atbalstu var saņemt  uzņēmumi, 

kas darbojas Ministru kabineta 08.02.2005. noteikumu Nr. 99 “Noteikumi par komercdarbības 

veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju” 1.pielikumā minētajos komercdarbības 

veidos; un tie, kuriem saskaņā ar Regulu Nr.651/2014 ir piemērojams sīkā (mikro), mazā vai vidējā 

uzņēmuma statuss. Savukārt, atbalstu nepiešķir tiem uzņēmumiem, kuri iepriekš saņēma atbalstu 

programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.3.2.apakšaktivitātes „Darba 

attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” projekta, 

kas tika realizēts ESF projektu plānošanas periodā no 2007. līdz 2013. gadam, aktivitātē „Darba vides 

risku novērtēšana darba vietās, darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde un nodarbināto 

informēšana par darba aizsardzības jautājumiem”. Tātad 7.3.1. SAM plānotās darbības ir tieši vērstas 

uz darba aizsardzības un darba tiesību jomas likumdošanas praktisku ieviešanu mazajos un mikro 

uzņēmumos, kas atbilstoši vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai NACE veic kādu no 

komercdarbības veidiem, kuros ir paaugstināts risks nodarbināto drošībai un veselībai, tātad šajā ziņā 

mērķa grupa ir precīzi identificēta. Attiecībā uz uzņēmumu darba aizsardzības speciālistu, uzticības 

personu un nodarbināto apmācību un instruēšanu, MK noteikumos Nr. 127 ir precizēts, ka, piesakoties 

atbalstam darba aizsardzības speciālistu apmācībām, uzņēmumā atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtību ir veikts darba vides risku novērtējums un izstrādāts 

darba aizsardzības pasākumu plāns vai attiecībā uz uzņēmumu ir pieņemts lēmums konsultācijām 

darba devējam piešķiršanu un uzņēmumā ir viens līdz desmit nodarbinātie. Darba aizsardzības 

speciālistu un uzticības personu apmācības var saņemt viens uzņēmumā nodarbinātais, amatpersona 

vai īpašnieks, kas norīkots uz darba aizsardzības speciālistu apmācībām, un viens uzņēmumā 

nodarbinātais, amatpersona vai īpašnieks, kas norīkots uz uzticības personu apmācībām. 

Otra 7.3.1. SAM mērķa grupa – darba aizsardzības speciālisti – ir būtiska 7.3.1. SAM vajadzību un 

mērķu kontekstā, jo saskaņā ar darba aizsardzības normatīvajiem aktiem katrā uzņēmumā ir jābūt 

norīkotam darba aizsardzības speciālistam vai arī uzņēmumam ir jāpiesaista pakalpojuma sniedzējs – 

kompetenta institūcija vai kompetents speciālists. Šis speciālists praktiski veic darba vides risku 

novērtēšanu un citus darba aizsardzības pasākumus, tādēļ ir būtiski veikt pasākumus darba aizsardzības 

speciālistu zināšanu līmeņa un kompetences paaugstināšanai. Šai mērķa grupai 7.3.1. SAM ir paredzēti 

semināri, elektroniskie rīki, apmācību programmas un dažādi informatīvie materiāli zināšanu un 

prasmju pilnveidei ar darba vides jautājumiem.  

Trešā 7.3.1. SAM mērķa grupa – izglītības iestāžu audzēkņi kā mērķa grupa ir identificēta tādēļ, ka 

saskaņā ar nelaimes gadījumu statistiku jaunieši biežāk cieš nelaimes gadījumos, jo nav pietiekami 

labi informēti ne par saviem pienākumiem, ne tiesībām darba aizsardzības un darba tiesību jomā. 

Attiecībā uz jauniešiem 7.3.1. SAM tiek īstenota profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu izglītošana 

par darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem. Tas tiek darīts, organizējot profesionālo izglītības 

iestāžu jauniešu konkursu “PROF”, kā arī praktiskās nodarbības ar uzdevumiem, lomu spēlēm, 

 
117 Ministru kabineta noteikumi 01.03.2016. Nr. 127 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.1. specifiskā 

atbalsta mērķa “Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos” īstenošanas noteikumi”. Pieejami: 

https://likumi.lv/ta/id/280645-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-3-1-specifiska-atbalsta-merka-

uzlabot-darba-drosibu-it-ipasi-bistamo. Skatīts: 10.08.2022. 

https://likumi.lv/ta/id/280645-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-3-1-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-darba-drosibu-it-ipasi-bistamo
https://likumi.lv/ta/id/280645-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-3-1-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-darba-drosibu-it-ipasi-bistamo
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patstāvīgiem darbiem, droša darba paņēmienu demonstrējumiem. Šajā aktivitātē tika plānots iesaistīt 

tās izglītības iestādes, kas sagatavo profesiju speciālistus, kas nodarbināti bīstamajās nozarēs. Arī šī 

mērķa grupa ir pamatoti identificēta. 

Ceturtā 7.3.1. SAM mērķa grupa – Valsts darba inspekcijas amatpersonas un darbinieki, ir pamatoti 

identificēta, jo valsts iestādēs, tajā skaitā VDI, ir augsta darbinieku mainība, un nepieciešama 

darbinieku zināšanu un kapacitātes pilnveide. Ņemot vērā to, ka VDI veic uzņēmumu uzraudzību un 

kontroli darba aizsardzības un darba tiesību jomā, VDI darbiniekiem ir jābūt kvalificētiem un 

zinošiem. VDI inspektoriem nepieciešama zināšanu pilnveide, labās prakses un pieredzes apmaiņa, 

kas tika un tiek nodrošināta 7.3.1. SAM ietvaros. 

 

Definēto mērķu un rīcības virzienu/ darbības saskaņotība 

Intervēto VDI ekspertu, kā arī sadarbības partneru vērtējumā visas 7.3.1. SAM plānotās aktivitātes ir 

pamatotas un vajadzīgas, un atbilst 7.3.1. SAM mērķiem: “Es neuzskatu, ka būtu kādas aktivitātes, 

kuras būtu nevajadzīgas.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.1._VDI). 

Arī 7.3.1. SAM dokumentācija, tajā skaitā, MK noteikumu Nr. 127 anotācija118 un anotācija pie MK 

28.07.2020. noteikumiem Nr. 488119, labi pamato rīcības virzienu atbilstību 7.3.1. SAM mērķiem, tajā 

skaitā arī izmaiņas 7.3.1. SAM īstenošanā. 

Galvenie 7.3.1. SAM ieguldījumi tiek īstenoti piecos virzienos: 

1) Darba attiecību un darba aizsardzības tiesiskā regulējuma praktiskās ieviešanas uzraudzības 

pasākumi; 

2) Darba attiecību un darba aizsardzības tiesiskā regulējuma pilnveides pasākumi; 

3) VDI profesionālo spēju pilnveides pasākumi; 

4) Atbalsts bīstamo nozaru uzņēmumiem; 

5) Preventīvie un informatīvi izglītojoši pasākumi. 

 

Darba attiecību un darba aizsardzības tiesiskā regulējuma praktiskās ieviešanas uzraudzības pasākumi 

Šī darbība ietver pētījumu veikšanu par aktuālo situāciju darba tiesību un darba aizsardzības jomā, 

turpinot monitoringa veikšanu un aktuālo problēmu cēloņu identificēšanu, kā arī nodrošinot esošā 

tiesiskā regulējuma ieviešanas uzraudzību. Šajā darbībā ietilpst pētījuma „Darba apstākļi un riski 

Latvijā” veikšana, nodrošinot datu salīdzināšanu ar situāciju iepriekšējos periodos, kad ir veikti līdzīgi 

pētījumi. Pētījumu par darba apstākļiem un riskiem veica 2016./2017.gadā un veic šobrīd – 

2021./2022.gadā. Papildus tika paredzēts veikt arī regulāras aptaujas un/vai nelielus pētījumus vismaz 

2 reizes gadā (kopā 12) par atsevišķām aktuālām darba tiesību un darba aizsardzības nozares attīstības 

tendencēm un aktualitātēm, bet šīs aktivitātes tika samazinātas.  

Projektā tika paredzēta un tiek īstenota darba strīdu praktiska risināšana, kas attiecas uz individuāliem 

darba strīdiem vai domstarpībām starp darba devēju un darbinieku vai bijušo darbinieku. Šīs aktivitātes 

ieviešanā piedalās sadarbības partneri, sniedzot konsultatīvu atbalstu darba strīdu praktiskai risināšanai 

un prasības pieteikuma sagatavošanai nodarbinātajiem un darba devējiem, kā arī pārstāvot tos tiesā. 

Vēl šeit tiek sniegts atbalsts kolektīvo pārrunu veikšanai un organizēšanai par iekļaujošas 

 
118 Ministru kabineta noteikumu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 

„Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos” īstenošanas noteikumu projekta sākotnējās ietekmes 

novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams: https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40365544. Skatīts: 10.08.2022. 
119 Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 127 “Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru 

uzņēmumos” īstenošanas noteikumi”” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams: 

https://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40490070. Skatīts 10.08.2022. 

https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40365544
https://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40490070
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nodarbinātības un drošas darba vides nodrošināšanu. Šo aktivitāti arī īsteno sadarbības partneri LDDK 

un LBAS, un tā ir aktivitāte, kas pārveidotā veidā pārņemta no 7.3.2. SAM.  

Darba attiecību un darba aizsardzības tiesiskā regulējuma pilnveides pasākumi 

Šajā aktivitātē plānoti un īstenoti vairāki pētījumi, kas vērsti uz to, lai noskaidrotu dažādu tiesiskā 

regulējuma pilnveides nepieciešamību darba attiecību un darba aizsardzības jomās. Piemēram, tika 

veikti pētījumi “Darba strīdu efektīvākas risināšanas iespējas Latvijā” (2018) un „Jaunās 

nodarbinātības formas un to piemērošana praksē” (2019). Pētījumu rezultāti un izstrādātie ieteikumi 

tika apspriesti ekspertu diskusijās, un tika secināt, ka pilotprojektu, lai pārliecinātos par jaunu 

nodarbinātības formu potenciālo izmantošanu praksē, kā arī pilotprojektu par darba strīdu risināšanas 

iespējām, šobrīd nav aktuāli īstenot, jo pētījumi nesniedza konkrētus priekšlikumus pilotprojektu 

īstenošanai. 

VDI profesionālo spēju pilnveides pasākumi 

7.3.1. SAM plānoti un tiek īstenoti Valsts darba inspekcijas profesionālo spēju pilnveides pasākumi, 

kas vērsti uz preventīvā darba veikšanu un analītisko prasmju pilnveidi. Jāuzsver, ka regulāra 

inspektoru zināšanu pilnveide ir svarīga kvalitatīva pakalpojuma sniegšanā inspicēšanas darbā un 

darba devēju izglītošanā. Būtisks atbalsts un ieguldījums inspektoru kapacitātes stiprināšanā ir Baltijas 

valstu sadarbības tīkla veicināšana un uzturēšana, kas iekļauj dažādus pieredzes apmaiņas pasākumus 

starp Baltijas valstu inspekcijām, tādējādi gan stiprinot savstarpējo sadarbību, gan uzlabojot darba 

veikšanas metodes un inspicēšanas kvalitāti. Tāpat 7.3.1. SAM īstenoti dažādi pieredzes apmaiņas 

braucieni un dalība konferencēs ar citu valstu darba inspekciju pārstāvjiem vai darba vides ekspertiem. 

Atbalsts bīstamo nozaru uzņēmumiem 

Atbalsts bīstamo nozaru uzņēmumiem ir uzskatāma par galveno 7.3.1. SAM aktivitāti, un atbilstoši 

7.3.1. SAM mērķiem tā paredz konsultatīvā atbalsta bīstamo nozaru uzņēmumiem sniegšanu, palīdzot 

sakārtot darba vidi 900 bīstamo nozaru mikro, mazajos un vidējos uzņēmumos. Konsultatīvais atbalsts 

bīstamo nozaru uzņēmumu darba devējam ir vērsts uz to, lai praktiski (procesuāli un organizatoriski) 

ieviestu darba aizsardzības prasības uzņēmumā. Šis atbalsts ir orientēts uz tiem uzņēmumiem, kas nav 

sakārtojuši darbību atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai arī ir tikko uzsākuši uzņēmējdarbību, un 

tiem nav nepieciešamās pieredzes, zināšanu. Konsultatīvo atbalstu darba devējiem sniedz eksperti 

darba aizsardzības jomā, kas ir tiesīgi sniegt pakalpojumu darba aizsardzības jomā un kas ieguvuši 

tiesības slēgt līgumu VDI iepirkuma rezultātā. Konsultatīvais atbalsts ietver gan konsultācijas un 

eksperta palīdzību situācijas uzlabošanai uzņēmumā (darba aizsardzības sistēmas sakārtošana, darba 

vides risku novērtējuma izstrāde, pasākumu plāna izstrāde), gan darba aizsardzības speciālistu, 

uzticības personu apmācību, nodarbināto apmācību un instruēšanu, gan arī laboratorisko mērījumu 

veikšanu. Atbalsts laboratoriskiem mērījumiem (piemēram, trokšņa, vibrācijas, mikroklimata, 

apgaismojuma, putekļu un ķīmisko vielu mērījumiem) ir pieejams ne vairāk kā 500 EUR (ar PVN) 

apmērā. Pirms atbalsta saņemšanas VDI apmeklē uzņēmumu pirmspārbaudē un nosaka sākotnējo 

situāciju darba aizsardzības jomā un nepieciešamo atbalstu darba aizsardzības sistēmas sakārtošanai. 

Pēc ekspertu darba pabeigšanas VDI veic uzņēmumā pēcpārbaudi, lai pārliecinātos par ekspertu 

paveikto darbu un uzņēmumu atbilstību normatīvo aktu prasībām.  

Ekspertu intervijās VDI pārstāvji norāda, ka kopumā, ja vien darba devējs pārvar savas bailes no VDI, 

7.3.1. SAM atbalsts darba devējam ir ļoti izdevīgs, jo, neiesaistoties piedāvātajās atbalsta, visas šīs 

darbības darba devējam būtu jāapmaksā pašam: 

“Uzņēmumiem ir ļoti izdevīgi caur šo projektu sakārtot savu darba drošību, neiesaistot 

ārpakalpojumu un katru gadu nemaksājot par risku pārvērtēšanu. Un liela priekšrocība vēl ir tā, ka 

caur mūsu projektu var saņemt klāt laboratoriskos mērījumus, to, ko parasti nedara kompetentas 

institūcijas, ar kurām uzņēmumi noslēdz līgumu ārpus.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.1._VDI). 
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Preventīvie un informatīvi izglītojoši pasākumi 

7.3.1. SAM tiek veikti informatīvie un izglītojošie pasākumi, kas vērsti uz darba devēju un nodarbināto 

izpratnes veicināšanu un zināšanu paaugstināšanu. To vidū ir tādi pasākumi kā bīstamo nozaru 

(piemēram, būvniecība, mežizstrāde) nodarbināto apmācības, lai uzlabotu viņu izpratni, attieksmi un 

rīcību darbā, pielietojot gan aizsardzības līdzekļus, gan droša darba metodes, kā arī mācību ekskursijas 

uz uzņēmumiem par labo praksi darba aizsardzības prasību ievērošanā darba devējiem un to 

pārstāvjiem. 7.3.1. SAM tiek organizēti arī semināri dažādām mērķa grupām par aktuālām tēmām 

(piemēram, darbaspēka novecošanos, veselības veicināšanu darba vietā, psihoemocionālajiem riska 

faktoriem, u.c.), kā arī paredzēta VDI dalība tematiskajās izstādēs, lai izplatītu darba aizsardzības 

informāciju dažādu nozaru mērķa grupām. Ņemot vērā preventīvā darba nozīmi, jo īpaši rūpējoties par 

jauno un topošo nodarbināto veselību un drošību, sagatavojot tos darba dzīvei, 7.3.1. SAM notiek 

aktivitātes profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu izglītošanai par darba tiesību un darba aizsardzības 

jautājumiem, turpinot profesionālo izglītības iestāžu jauniešu konkursu. 7.3.1. SAM īstenoti arī 

plašākas sabiedrības izglītošanas, izpratnes veicināšanas un informēšanas pasākumi par darba attiecību 

un darba aizsardzības prasību ievērošanu (t.sk. informatīvās kampaņas). Sadarbībā ar VDI šīs 

aktivitātes īsteno 7.3.1. SAM sadarbības partneri. 

 

Mērķu, rīcības un plānoto nepieciešamo resursu saskaņotība 

Mērķu, rīcības un plānoto nepieciešamo resursu plānošanā 7.3.1. SAM tika pieļautas vairākas kļūdas 

vai nepilnības, kas būtiski ir ietekmējušas tā īstenošanu. Lai gan paredzētās rīcības bija vērstas uz 

izvirzīto mērķu sasniegšanu, plānotie resursi, īpaši cilvēkresursi, noteiktās pozīcijās nebija pietiekami, 

lai tās sekmīgi īstenotu, un tādēļ 7.3.1. SAM īstenošanas laikā tika veikti būtiski grozījumi MK 

noteikumos Nr. 127120, kas nosaka kārtību, kādā īstenot 7.3.1. SAM. 

Pirmkārt, vērtējot 7.3.1. SAM īstenošanu, vairāki intervētie eksperti atzīst, ka 7.3.1. SAM tika 

saplānots pārāk apjomīgs, neparedzot tam nepieciešamos personālresursus. No vienas puses, 7.3.1. 

SAM ir ļoti daudz aktivitāšu, un gan LM, gan VDI, gan CFLA pārstāvji norāda, ka šādu projektu 

vajadzēja plānot kā divus projektus. Piemēram, tiek norādīts, ka vajadzēja atsevišķi plānot projektu 

informēšanai un atbalstam bīstamo nozaru uzņēmumiem, un projektu, kas vērsts uz apmācībām un 

VDI kapacitātes celšanu: 

“Jāsaka, ka mums ir bijuši daudzi izaicinājumi ar šo projektu, un jau no paša sākuma. [..] Varbūt, ka 

bija par daudz aktivitātes, nepadomājot uz priekšu, kā tieši to realizēsim, kāda būs shēma. Jāsaka, ka 

liela aizkavēšanās bija jau sākumā. [..] Es atzīstu, ka plānotāju pusē arī pieredze nav bijusi tik liela, 

plānojot šo projektu. Varbūt saplānojām tik daudz, ka tiem, kas to realizē, bija grūti to izdarīt. 

Protams, tā kaut kādā veidā ir arī mums mācība. Bet, jebkurā gadījumā ir labi, ka ir šāds fondu 

atbalsts. Mēs ar šiem projektiem jomai varam dot ļoti daudz. Ja salīdzina, kā bija pirms 20 gadiem, 

kad nekāda informācija nebija pieejama latviešu valodā, tad tagad ir daudz labāk. Daudzas valstis 

mūs par šo apskauž. Un tas lielā mērā ir sasniegts ar visu kopējo darbu, fondu atbalstu, un, protams, 

valsts budžetu.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.1._LM).  

“Šo projektu varēja sadalīt divos, jo vienam projekta vadītājam un ekspertiem grūti to visu panākt, jo 

pārāk daudz darbības, atbildības, termiņi. Uzskatu, ka projektu nepareizi sāka būvēt – ar struktūru – 

vadītājam jāatbild par visu, bet viņam pietrūkst vietnieks, kas varētu pārņemt kādu daļu, un vadītājam 

dot izlemt konkrētus gadījumus, kur jau ir vairāki piedāvājumi iesniegti. Tad vadītājam būtu vieglāk 

 
120 Ministru kabineta noteikumi 01.03.2016. Nr. 127 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.1. specifiskā 

atbalsta mērķa “Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos” īstenošanas noteikumi”. Pieejami: 

https://likumi.lv/ta/id/280645-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-3-1-specifiska-atbalsta-merka-

uzlabot-darba-drosibu-it-ipasi-bistamo. Skatīts: 10.08.2022. 

https://likumi.lv/ta/id/280645-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-3-1-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-darba-drosibu-it-ipasi-bistamo
https://likumi.lv/ta/id/280645-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-3-1-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-darba-drosibu-it-ipasi-bistamo
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pieņemt lēmumus, ātrāk reaģēt. Mums nomainījušies četri vadītāji. Tas par kaut ko liecina. Piecas 

darbības ir par daudz.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.1._VDI). 

“No sākuma vajag informēt un tad piedāvāt sakārtot darba drošību. Šos divus procesus var apvienot 

vienā projektā, bet otrs projekts varētu būt par pētījumiem, par apmācību.” (Ekspertu intervija, FM 

7.3.1._VDI). 

“Šis ir ļoti sarežģīts un komplicēts projekts. Manuprāt, no šī viena projekta būtu bijis jābūt diviem 

projektiem. Viens projekts, kas atbalsta šo bīstamo nozaru uzņēmumus, un otrs, kas veic kaut kādus 

saistītos pētījumus, apmācību pasākumus utml. Divi projekti! [..] Daudz un dažādas darbības, un tās 

ir jāpavelk vienam projektam. Šīs darbības ir ļoti apjomīgas. Līdz ar to, protams, tas izraisa 

kapacitātes problēmas un cilvēku mainību. [..] No mūsu puses mēs apzināmies, ka situācija ir tāda, 

kāda tā ir. Mēs palīdzam tik, cik ir mūsu spēkos. Viņu vietā mēs neko nerakstām, bet mēs konsultējam, 

jo mums ir “konsultē vispirms” princips aģentūrā, kas ir jāievēro, un ko mēs arī ievērojam.” (Ekspertu 

intervija, FM 7.3.1._CFLA). 

No otras puses, VDI projektu uzsākot, bija grūtības atrast kompetentu un jaudīgu projekta vadītāju, kā 

arī zinošus jomas ekspertus, kas īsteno 7.3.1. SAM aktivitātes, jo darba apjoms bija milzīgs un 

vienlaikus arī ļoti specifisks tieši darba aizsardzības jautājumos. Turklāt projekta vadītājam nebija 

nodrošināts pietiekošs atbalsta personāls, piemēram, vadītāja vietnieks, un atalgojums pie šāda darba 

apjoma un noslodzes nav konkurētspējīgs: 

“Vajadzēja vairāk padomāt par štatu, jo 4. darbībai, kas īsteno šo atbalsta veidu, ar šo darbinieku 

skaitu ir par maz. Darbs ir liels, apjomīgs. Sākot ar pieteikuma saņemšanu, pēcpārbaudi, jo visu laiku 

sekojam līdzi, pārbaudām termiņu, skatāmies izdrukas, vai viss ir pareizi.” (Ekspertu intervija, FM 

7.3.1._VDI).  

“Arī par vadītāja vietnieku nebija padomāts, ja tāds būtu, varētu risināt mazākas problēmas, sniegtu 

vadītājam priekšlikumus, nevis pašam vadītājam viss jāizdomā. Nebūtu tik liela kadru mainība. Arī 

algas – cik saprotu mums alga nevar būt lielāka nekā pašai darba inspekcijas pārvaldei, jo esam viena 

iestāde un nevaram maksāt vairāk. Visādas problēmas ir, bet varētu nebūt, ja nedaudz vairāk 

padomātu no paša sākuma”. (Ekspertu intervija, FM 7.3.1._VDI). 

“Tam vienkārši jau no paša sākuma netika veltīta pienācīga kapacitāte. [..] Līdz ar to cerēt, ka tur 

aizies tie gaišākie cilvēki ar entuziasmu, izpratni un zināšanām… Nu, kāpēc lai viņi tur ietu? Es 

domāju, ka tā ir tā viena lielā neveiksme.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.1._ Darba drošības un vides 

veselības institūts). 

Kā atklāj intervijas ar VDI pārstāvjiem, grūtības ar darbinieku piesaisti projektā turpinās joprojām, un 

plānotās vakances nav aizpildītas: 

“Šogad četru mēnešu laikā aizgāja pieci darbinieki. Galvenais arguments, ka piedāvāja darbu ar 

lielāku algu. Piemēram, 4. darbībā tik tikko aizgāja meitene, kas nostrādāja divus mēnešus, bija 

pārbaudes laiks. Viņa ātri saprata darbu, būtību, bet viņai piedāvāja labāku darbu ar labāku 

atalgojumu, un viņa aizgāja prom. Rīt viena darbiniece iet prom, kura strādāja no 2019. gada, ar 

pieredzi. Zaudēt tādus darbiniekus ļoti žēl, jo daudz laika ieguldīts apmācot. Viņi varēja paši strādāt, 

varēja uzticēties. Ja viņi iet prom, ir jāmeklē, jāapmāca jauni darbinieki. Nākamā problēma – 

īstenošanas laiks tuvojas beigām, un nav daudz cilvēku, kas nāktu pastrādāt pusotru gadu vai gadu. 

Katram gribētos stabilitāti, lai nedomātu par to, ka pēc gada jāmeklē darbs, jāmācās, jāpielāgojas. 

Tagad meklēsim, nezinu, vai atradīsim. Par vadītāju bijām izsludinājuši vakanci – pieteicās tikai divi 

cilvēki. Viens vēlāk atteicās, otrs nebija derīgs. Būs atkārtots sludinājums par vakanci. Ļoti liela 

problēma ir darbinieki. Grūti.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.1._VDI).  
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“Ar esošo štatu ir par maz, maz cilvēku, kas šeit strādā, un ja viņi vēl iet prom… Jaunie ir jāapmāca 

– tā ir viena lieta. Bet, ja ir brīva vakance un grūti sameklēt cilvēku, pastāv risks ka esošie darbinieki 

netiks galā ar apjomu un arī aizies prom, un tad būs vēl sliktāk.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.1._VDI). 

“Galvenā problēmā ir štata vietas. Ir par maz, un visas nav aizpildītas, ne katrs grib pieteikties 

vakancei atalgojuma dēļ.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.1._VDI). 

Otrkārt, nepietiekoša vērība tika veltīta tam, ka 7.3.1. SAM galvenā mērķa grupa – darba devēji, it 

īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos, mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi, kas nav pilnībā 

sakārtojuši darba aizsardzības sistēmu savā uzņēmumā, nav tie, kam ir vēlme sadarboties ar VDI. Viņu 

aktivitāte pieteikties uz atbalsta aktivitātēm sākotnēji bija ļoti zema, līdz ar to bija jādomā jauni 

risinājumi, kā uzrunāt uzņēmumus un kā tos piesaistīt: 

“Tu nevari cerēt, ka viņi nāks, pieteiksies, reģistrēsies un aicinās pie sevis ciemos VID, VDI un vēl 

nezin ko. Nē! Viņi kā reiz to ļoti specifiski negrib. [smejas] Līdz ar to tā neveiksme tur zināmā mērā 

bija iestrādāta.”  (Ekspertu intervija, FM 7.3.1._ Darba drošības un vides veselības institūts). 

“Kamēr iekustina uzņēmumus, kamēr viņi sāk saprast, ko viņiem piedāvā, kāds būs atbalsts, ko viņi 

no tā visa iegūs. Protams, arī bailes no darba inspekcijas kā no kontrolējošās iestādes. Pie viņiem nāk 

uz pirmspārbaudēm un arī pēc tam – uz pēcpārbaudēm.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.1._LM). 

Treškārt, projekta plānošanā nepietiekoši tika ņemts vērā tas, ka vairākas plānotās darbības, tajā skaitā, 

atbalsts bīstamo nozaru uzņēmumiem, bija jaunas un bija nepieciešams izstrādāt kārtību, kā tās īstenot, 

bija nepieciešams izstrādāt visu projektā plānoto darbību īstenošanas procesu aprakstus: 

“Līdz ar to bija nepieciešami vairāki iepirkumi. Vispār bija jāizdomā shēma, kā tieši darbosies 

sistēma, kādā veidā uzņēmums saņems konsultatīvo atbalstu. Bija jāizdomā shēma, kā uzņēmumi 

piesakās.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.1._LM). 

“Sākuma izstrādājām iekšējos noteikumus, kas arī prasa laiku, enerģiju, zināšanas. Process ir ilgstošs 

– var aizņemt ar vienu uzņēmumu pusgadu – mums ir jāzina par katru uzņēmumu, kurā posmā viņš 

atrodas, kādas problēmas tur ir.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.1._VDI). 

Vienlaikus nepieciešams arī norādīt uz pozitīvajiem aspektiem 7.3.1. SAM plānošanā. Šeit jānorāda, 

ka 7.3.1. SAM mērķis un visas plānotās aktivitātes tika vērtētas kā nozīmīgas un vajadzīgas. Pozitīvi 

jāvērtē arī tas, ka tika plānotas un tiek nodrošinātas VDI pirmspārbaudes un pēcpārbaudes, kas palīdz 

novērtēt sniegto ESF atbalstu, kā arī noteikti sekmē atbalsta pakalpojumu uzņēmumiem kvalitātes 

celšanu, jo, ja pakalpojumu sniedzējs savu darbu veicis nekvalitatīvi un VDI to pēcpārbaudes vizītē 

konstatē, viņam ir pienākums identificētos trūkumus novērst: 

“Inspektori pārbauda faktisko situāciju, kas ir mainījies no pirmspārbaudes, pārbauda 

dokumentācijas kvalitāti, skatās risku izvērtējumu; kādas iekārtas ir, un vai tām ir veikti mērījumi, un 

vai rezultāti tika ņemti vērā izstrādājot dokumentāciju. Ja kompetentā institūcija kaut ko nav 

sagatavojusi, piemēram, sarakstu par ķīmiskām vielām, ja tur ir tādas, un ja inspektori tādu neatrod, 

mēs prasām precizēt dokumentāciju. Projekts pēc pēcpārbaudes vēršas pie institūcijām, norāda uz 

trūkumiem, norāda termiņu līdz kuram ir jāizlabo, jo citādi būs līgumsods, jo pakalpojumi jāsniedz 

kvalitatīvi un saskaņā ar MK noteikumiem. Viņiem jāpilda savs darbs kvalitatīvi, un mēs to arī 

pārbaudām un, ja konstatējam trūkumus, vēršamies pret viņiem, un viņi precizē dokumentāciju.” 

(Ekspertu intervija, FM 7.3.1._VDI). 

“Iepriekšējā periodā bija līdzīga aktivitāte, kad veica šo risku novērtējumu un pasākumu plānu 

izstrādi, bet tur nebija nekādas kontroles nedz pirms, nedz pēc atbalsta saņemšanas. Diemžēl nāca 

ziņas, ka riska novērtējums ir veikts pa telefonu, neredzot vispār darbavietas, tikai iesniedzot papīrus. 

Tāpēc šajā plānošanas periodā tika izveidoti šie filtri. Darba inspekcija vismaz varēja kompetenti 

aiziet un novērtēt esošo situāciju uzņēmumā un saprast, ko vajag uzlabot darba vidē, lai darbiniekiem 

ir droši.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.1._LM). 
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Plānoto rezultātu un rezultatīvo rādītāju saskaņotība ar paredzēto rīcību un pieejamajiem resursiem 

7.3.1. SAM sākotnēji plānotie rezultāti un rezultatīvie rādītāji bija kopumā pārāk optimistiski novērtēti. 

Lai gan plānoto rezultātu un rezultatīvo rādītāju saskaņotība ar pieejamiem resursiem ir vērtējama kā 

adekvāta, 7.3.1. SAM plānošanā nebija pietiekamā apmērā ņemts vērā tas, ka tās ir jaunas aktivitātes 

un pieeja, kā arī kopumā ir ļoti daudz aktivitāšu, un 7.3.1. SAM īstenotāja kapacitāte nav pietiekama, 

lai tās paredzētajā laikā sagatavotu. Tāpat pārāk optimistiski sākotnēji novērtēta mikrouzņēmumu, 

mazo un vidējo uzņēmumu interese iesaistīties 7.3.1. SAM aktivitātēs (vairāk skatīt sadaļā “Mērķu, 

rīcības un plānoto nepieciešamo resursu saskaņotība”). Minētās plānošanas nepilnības atstāja ietekmi 

uz 7.3.1. SAM uzsākšanu, bet iespējas īstenot sākotnēji plānotos rezultatīvos rādītājus vēl vairāk 

samazināja Covid-19 pandēmija. Tādēļ pamatots bija lēmums, kas tika sagatavots un pieņemts 2020. 

gada 28. jūlijā, samazināt gan 7.3.1. SAM pieejamo finansējumu, gan rezultatīvos rādītājus (MK 

28.07.2020. noteikumi Nr. 488121). 

Jānorāda gan, ka anotācijā pie MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 488, kā galvenais iemesls 

sasniedzamo uzraudzības rādītāju un finansējuma samazinājumam ir minēts bezdarba pieaugums 

COVID-19 pandēmijas dēļ, un tur ir norādīts, ka “lai mazinātu izraisītās sekas, kas negatīvi ietekmē 

ekonomisko situāciju un nodarbinātības jomu kopumā, radot nabadzības riskus ienākumu zaudēšanas 

dēļ, MK noteikumu projekts  paredz samazināt 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot darba drošību, 

it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos” pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu, to novirzot citam 

Labklājības ministrijas pārziņas pasākumam (9.1.1.1. pasākumam), lai COVID-19 pandēmijas 

izraisītās krīzes un pēckrīzes situācijā nodrošinātu nodarbinātības un finansiālu atbalstu personām, kas 

zaudējušas darbu”122. 

MK 28.07.2020. noteikumi Nr. 488 ne tikai samazināja 7.3.1. SAM pieejamo kopējo attiecināmo 

finansējumu, bet arī precizēja sasniedzamos uzraudzības rādītājus un projekta aktivitātes, piemēram, 

svītrojot paredzētos pilotprojektus par jauno nodarbinātības formu ieviešanu darba tirgū un darba 

strīdu risināšanas iespējām (atbilstoši pētījumu un diskusiju rezultātiem), samazinot plānoto pētījumu 

skaitu un sabiedrības informēšanas pasākumu apjomu, kā arī finansējumu VDI apmācību, pieredzes 

apmaiņas, starptautiskās sadarbības aktivitātēm, optimizējot izstrādājamo elektronisko rīku skaitu 

projektā un iekļaujot projektā divas jaunas darbības – atbalstu kolektīvo pārrunu veikšanai un 

organizēšanai par iekļaujošas nodarbinātības un drošas darba vides nodrošināšanu (šī darbība 

pārveidotā veidā tika pārņemta no 7.3.2.SAM) un  konsultācijas  par darba vides risku (t.sk. bioloģisko 

risku)  novēršanu darba vidē, kā arī līdztekus klātienes atbalstam, paredzēta iespēja atsevišķas 

atbalstāmās darbības īstenot attālināti. 

Attiecībā uz galveno 7.3.1. SAM iznākuma rādītāju – atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 

uzņēmumu skaits (saimnieciskās darbības veicēji), samazinājums bija no 4700 atbalstītiem 

uzņēmumiem uz 900 uzņēmumiem. Savukārt, pieejamais maksimālais kopējais attiecināmais 

finansējuma samazinājums 7.3.1. SAM bija no 12 643 472 EUR uz 6 889 454 EUR. Jāatzīmē, ka pie 

iznākuma rādītāja un aktivitāšu samazinājuma pamatojuma MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 488 

anotācijā ir sniegta izvērsta 7.3.1. SAM īstenošanas analīze, kurā arī analizēts atsaucības trūkums 

uzņēmumu vidū pieteikties 7.3.1. SAM sniegtajam atbalstam: “Uzņēmumu pasivitāte, piesakoties 

konsultatīvajam atbalstam, daļēji skaidrojama ar sabiedrības neizpratni par VDI mērķiem un 

 
121 Ministru kabineta 28.07.2020. noteikumi Nr. 488 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 

127 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši 

bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi".” Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/316429-grozijumi-ministru-

kabineta-2016-gada-1-marta-noteikumos-nr-127-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-3-1-specifiska-...  

Skatīts 10.08.2022. 
122 Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 127 “Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo 

nozaru uzņēmumos” īstenošanas noteikumi”” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams: 

https://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40490070. Skatīts 10.08.2022. 

https://likumi.lv/ta/id/316429-grozijumi-ministru-kabineta-2016-gada-1-marta-noteikumos-nr-127-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-3-1-specifiska-
https://likumi.lv/ta/id/316429-grozijumi-ministru-kabineta-2016-gada-1-marta-noteikumos-nr-127-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-3-1-specifiska-
https://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40490070
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uzdevumiem, maldīgi to uztverot tikai kā sodošu institūciju. Tas ir cieši saistīts ar kompleksiem 

problēmaspektiem, t.i., sabiedrības uztveri, attieksmi un uzticības līmeni pret kontrolējošajām un 

uzraugošajām institūcijām, izpratni par to darbības principiem un “bailēm” no sankcijām. Vienlaikus 

sākotnēji uzņēmumi kā būtisku kavējošu iemeslu, lai pieteiktos dalībai projektā, ir minējuši, ka 

projekta ietvaros pieejamais atbalsts finansiālā izteiksmē nav tik apjomīgs, lai uzņēmums vēlētos 

sadarboties ar VDI kā valsts institūciju un pildītu uz ESF projektiem attiecināmās formalitātes (liels 

dokumentu apjoms).”123. 

 

Rezultātu un to ietekmes novērtēšana 

7.3.1. SAM iznākuma rādītājs ir 900 atbalstīti saimnieciskās darbības veicēji (mikrouzņēmumi, mazie 

un vidējie uzņēmumi). Otrs iznākuma rādītājs ir 3600 darba vietas bīstamajās nozarēs, kurās veikts 

darba vides risku novērtējums. 7.3.1. SAM rezultāta rādītājs ir 75% atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo 

un vidējo uzņēmumu bīstamajās nozarēs, kas ir ieviesuši darba aizsardzības prasības (uzņēmums ir 

izpildījis vismaz šādas darba aizsardzības prasības: izveidota darba aizsardzības organizatoriskā 

struktūra atbilstoši Darba aizsardzības likumam, veikts darba vides risku novērtējums un sastādīts 

pasākumu plāns). 

3.4.1. tabula. Uzņēmumu skaits, kam piešķirts de minimis atbalsts konsultācijām, un plānotais 

atbalstāmo uzņēmumu skaits. 2022. gada aprīlis 

Darbinieku 

skaits 

uzņēmumā 

Uzņēmumu 

skaits, kam 

piešķirts de 

minimis atbalsts 

konsultācijām 

Uzņēmumi, kas 

pieteikušies 

projektā, bet par 

kuriem nav 

pieņemts 

lēmums par de 

minimis atbalsta 

piešķiršanu 

% pret 

atbalstīto 

uzņēmumu 

skaitu 

Plānotais 

atbalstāmo 

uzņēmumu 

skaits projektā 

kopā 

sadalījumā pēc 

darbinieku 

skaita 

Plānotais 

uzņēmumu skaits, 

kas vēl saņems 

atbalstu, līdz 

projekta beigām, 

sadalījuma pēc 

darbinieku skaita 

1-5 325 38 58% 521 158 

6-9 111 9 20% 178 58 

10-19 64 6 11% 103 33 

20-29 19 3 3% 30 8 

30-39 15  3% 24 9 

40-49 11  2% 18 7 

50-99 15 1 3% 24 8 

100-249 1  0% 2 1 

Kopā: 561 57 100% 900 282 
Avots: Valsts darba inspekcija, Veronika Godļevska, ESF projekta "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas 

un uzraudzības pilnveidošana" (Nr. 7.3.1.0/16/I/001) vadošais eksperts, projekta vadītāja p.i. 2022. gada 13. aprīlis. 

Intervijas laikā ar projekta īstenotāju pārstāvi VDI sniegtā informācija liecina, ka pētījuma veikšanas 

brīdī atbalsta saņemšanai bija pieteikušies 561 uzņēmums. Tas ir 62% no plānotajiem 900 

atbalstītajiem saimnieciskās darbības veicējiem. Tomēr jāņem vērā, ka ne visi uzņēmumi atbilst 

kritērijiem, lai saņemtu atbalstu, un arī ne vienmēr līdz atbalsta sniegšanas brīdim joprojām ir 

ieinteresēti saņemt atbalstu. Apkopotie dati par atbalsta saņēmējiem liecina, ka 58% no atbalsta 

 
123 Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 127 “Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru 

uzņēmumos” īstenošanas noteikumi”” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams: 

https://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40490070. Skatīts 10.08.2022. 
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saņēmējiem pētījuma īstenošanas brīdī bija uzņēmumi, kurā strādā 1-5 darbinieki, 20% bija tādi 

uzņēmumi, kuros strādā 6-9 darbinieki, 11% uzņēmumu strādāja 10-19 darbinieki, un 11% gadījumu 

darbinieku skaits bija 20 darbinieki un lielāks  (3.4.1. tabula). Tas pilnībā atbilst 7.3.1. SAM 

sagatavošanas laikā identificētajai vajadzībai sniegt atbalstu mikro, mazajiem un vidējiem 

uzņēmumiem. 

Attiecībā uz 7.3.1. SAM rezultātu rādītāju, ka 75% atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 

uzņēmumu bīstamajās nozarēs ir ieviesuši darba aizsardzības prasības (uzņēmums ir izpildījis vismaz 

šādas darba aizsardzības prasības: izveidota darba aizsardzības organizatoriskā struktūra atbilstoši 

Darba aizsardzības likumam, veikts darba vides risku novērtējums un sastādīts pasākumu plāns), 

intervijā tika norādīts, ka rādītājs vēl nav sasniegts, tas ir apmēram 65%, bet tā nodrošināšanu ir 

kavējusi Covid-19 pandēmija, jo darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības ilgāku 

laiku nenotika, un uzņēmumu nevarēja ieskaitīt atbalstu saņēmušo uzņēmumu skaitā. Vienlaikus VDI 

pārstāvji ir optimistiski par to, ka rādītājs tiks sasniegts, jo, sākot no 2022. gada maija, darba 

aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības ir atsāktas: 

“75% ietilpst tie, kuri ir izvērtējuši riskus un ir apmācīti, lai turpmāk izvērtētu riskus, vai arī 

piesaistījuši ar līgumu kompetentu institūciju. Uz šo brīdi šie 75% nav sasniegti, sasniegti ir aptuveni 

65%. Ir aizkavēšanās ar apmācību procesu, jo Covid-19 dēļ neapmācīja, un daudzi uzņēmumi gaida 

tās apmācības. [..] Uz projekta beigām šis te rādītājs tiks sasniegts.” (Ekspertu intervija, FM 

7.3.1._VDI). 

Jāatzīmē, ka darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības ietver trīs apmācību 

programmas: (1) Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (60 stundas, 

paredzēta uzņēmumiem, kur darbinieku skaits uzņēmumā ir līdz 10; programmas dalībniekam jābūt 

ieguvušam vismaz pamatizglītību; šo atbalstu var saņemt, ja uzņēmumā ir veikts darba vides riska 

novērtējums un izstrādāts darba aizsardzības pasākuma plāns, vai attiecībā uz uzņēmumu VDI 

pieņēmusi lēmumu par atbalsta “Konsultācijas darba devējiem” piešķiršanu); (2) Specializēto zināšanu 

apguve darba aizsardzības jomā konkrētā nozarē (40 stundas, paredzēta uzņēmumiem, kur darbinieku 

skaits uzņēmumā ir līdz 10, darbinieks apguvis pamatlīmeņa zināšanu programmu 60 stundu apmērā); 

(3) Uzticības personu apmācības darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanās (40 stundas, uz 

apmācībām deleģētais darbinieks ir ievēlēts par uzņēmuma uzticības personu). 

Padziļinātajās intervijās ar darba devējiem iegūtā informācija liecina, ka darba devēju vidū dalība 

7.3.1. SAM tiek vērtēta dažādi. Vairāki intervētie darba devēji ir ļoti apmierināti un priecīgi par iespēju 

sakārtot darba aizsardzības dokumentāciju, ko sniedza 7.3.1. SAM atbalstītās darbības: 

“Mums bija nepilnības darba drošības organizēšanā, mums uz to norādīja VDI. Bijām ļoti priecīgi, 

ka ir iespēja šādā projektā iestartēt.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.1._1_Darba devējs). 

“Mūs pašus uzmeklēja, uzkrita bez maz vai uz galvas, bet mēs sapratām, ka tā ir laba iespēja. [..] Es 

uz to skatos tikai kā uz ieguvumu. Nav patīkami, tas ir skaidrs, nepatīk tā birokrātija un visas papīru 

lietas, bet vienu reizi to izdarot, tas ir tāds jūtams ieguvums.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.1._2_Darba 

devējs). 

“Es esmu apmierināts, ja man par to nav jāmaksā. Kāpēc lai es nebūtu? Forši! Atbrauc un novērtē 

mūs tur – putekļus, skaņas… Mums par to nav jāmaksā – brīnišķīgi.” (Ekspertu intervija, FM 

7.3.1._3_Darba devējs). 

Padziļinātās intervijās intervētie darba devēji visos gadījumos pieteikušies dalībai VDI pamudināti pēc 

tam, ka VDI speciālists atnācis uz uzņēmumu pārbaudes vizītē, bet tas nav vienīgais veids kā darba 

devēji tiek piesaistīti, jo tika organizēti arī informatīvās kampaņas pasākumi: 

“Tāpēc ka atnāca inspekcija un pateica, ka varētu iesaistīties. Ļoti vienkārši”. (Ekspertu intervija, FM 

7.3.1._3_Darba devējs). 
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“VDI oficiālās amatpersonas man jautāja, vai es negribu piedalīties ESF atbalsta programmā un 

sakārtot visu darba drošības un aizsardzības dokumentāciju. Loģiski, ka es piekritu.” (Ekspertu 

intervija, FM 7.3.1._5_Darba devējs). 

Galvenie ieguvumi no dalības 7.3.1. SAM, par kuriem runā darba devēji, tiek saistīti gan ar 

dokumentācijas sakārtošanu, gan uzlabojumiem darbinieku instruktāžā, gan aizsarglīdzekļu iegādi (tas 

netika finansēts no 7.3.1., tā ir darba devēja paša iniciatīva, balstoties uz sniegtajiem ieteikumiem), 

darba vides sakārtošanu: 

“Pirmkārt, kārtība uzņēmumā, izskaidrošana darbiniekiem par to pienākumiem un tiesībām, arī 

atbildības deleģēšana un izpratne par to. Protams, drošība. [..] Tika iegādāti aizsarglīdzekļi, tika 

sakārtota darbinieku instruktāža. [..] Sakārtota darba vide, piemēram, ķimikālijām. Sakārtotas 

pieejas, tiek monitorēta vides temperatūra, kur tas ir nepieciešams.” (Ekspertu intervija, FM 

7.3.1._1_Darba devējs). 

Viens no intervētajiem pie dalības 7.3.1. SAM ieguvumiem norāda arī pozitīvas komunikācijas 

izveidošanos ar VDI, kā arī iespēju noklausīties darba aizsardzības speciālista kursus un iegūt 

atbilstošu apliecību, kas turpmāk ļaus pašam darba devējam nodrošināt normatīvo aktu prasību 

praktisku ievērošanu: 

“Mēs ieguvām draudzību ar inspekciju. Tas ir svarīgi, ka ir uzticība. [..] Zaudējumi neradās. Mums ir 

tikai ieguvumi. [..] Kursus es noklausījos, un es dabūju apliecību.” (Ekspertu intervija, FM 

7.3.1._3_Darba devējs). 

Sniegtā atbalsta vērtējums variējas. Ir darba devēji, kas ir ļoti apmierināti, dažiem darba devējiem ir 

lielāki vai mazāki iebildumi pret sniegto pakalpojumu: 

“Ar novērtējumu es esmu pilnīgi apmierināts. [..] Man tika atvieglots darbs, ja man kāds pasaka 

priekšā par visām nepilnībām. [..] Problēmas sadarboties nebija, varēja redzēt, ka viņi ir ļoti 

kompetenti un darbojas savā lauciņā, pārzina visu. Un vienkāršā valodā arī visu mācēja pastāstīt. [..] 

Šis uzņēmums noteikti veica visas darbības ļoti profesionāli. [..] Viss bija ļoti tieši, konkrēti, 

kompetenti, atbilstoši… Ar spēju izskaidrot, izstāstīt. Tajā brīdī noteikti neradās problēmas ar sapratni 

vai ko tamlīdzīgu.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.1._2_Darba devējs).  

“Desmit baļļu sistēmā 8. [..] Kaut kur bija “copy and paste”, kas mums īsti nebija precizēts”. 

(Ekspertu intervija, FM 7.3.1._1_Darba devējs). 

“Bija kompetenti, bet mazliet tā kā pārspīlēti. Nu dzīvē tā nekad nenotiek. [..] Tur jau gāja pa tādām 

niansēm, ka es nezinu kādiem naudas līdzekļiem ir jābūt, lai to visu varētu izpildīt. Piemēram, mums 

ir jauna, moderna zāģētava ar visādām iekārtām. Viņi gribēja, ka zīmē skaisti ar dzeltenām līnijām 

cilvēciņu – gājēju ceļš. To var izzīmēt, bet ja tās iekārtas atkal tiek mainītas, un arī visi tie darba 

materiāli, tur taču notiek darba process. Kāda jēga, ja es uzzīmēju dzeltenu cilvēciņu, ja man pēc tam 

piekrāmē pilnu ar kokiem.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.1._4_Darba devējs). 

Darba devēju intervijās tika saņemts tikai viens negatīvs vērtējums, kas bija saistīts ar ekspertu ļoti 

virspusēju situācijas izvērtēšanu, turklāt darba devējs bija gaidījis, ka pakalpojuma sniedzējs sagatavos 

visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar darba aizsardzību un drošību, piemēram, instruktāžas, 

dažādus aprakstus, bet tā tas nenotika. Līdz ar to uzņēmēja gaidas netika apmierinātas, un viņš sniedza 

kritisku vērtējumu gan par sniegto atbalstu, gan projektu: 

“Īsi sakot bija tā – neviens te īsti nekur baigi neiedziļinājās. Tās kompetentās personas atbrauca, 

virspusēji izgāja visam cauri un aizpildīja standarta formu, tikai izlabo nosaukumus un adreses. Tas 

ir mans viedoklis, un es pie viņa palikšu. Neviens nekur baigi neiedziļinās, un dokumentācija netiek 

sakārtota par to naudu. Tiek uzrakstīts papīrs, kas ir jāizdara, bet smukā formā ar bildītēm. Iznāk 

smuka mapīte, un tas arī ir viss. [..] Tā nauda ir nomesta zemē un iebradāta dubļos. [..] Tas viss ir 

ķeksītim, kā daudzas lietas mūsu valstī.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.1._5_Darba devējs). 
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Vairāki darba devēji ļoti nopietni attiecas pret ieteikumiem un tiešām tos izpilda, lai uzlabotu darba 

drošību uzņēmumā. Piemēram, divos uzņēmumos tiek pastiprināti strādāts ar darbinieku instruktāžu 

un sagatavotie risku novērtējumi tiek izmantoti, lai darbiniekiem skaidrotu darba drošības prasību 

ievērošanas nepieciešamību: 

“Vissarežģītākais ir visu laiku darbiniekam atgādināt, un mācīt viņus ievērot šos noteikumus. Ieviest 

pasākumu nav sarežģīti, sarežģīti ir to turpināt. Bet tas jau ir arī darbinieku kompetencē. Jāmāca 

viņus.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.1._1_Darba devējs). 

“Mēs savedām to lietu kārtībā un tā arī turpinām – informēt darbiniekus, parakstiņus vākt, lai man ir 

pēc iespējas mazāk risku, ka darbinieks kaut ko nav līdz galam pareizi izdarījis, kaut kādus pamatus 

mēs izdarījām.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.1._2_Darba devējs). 

“Var tieši darba vadītājam parādīt, ka tas ir kā pretenzija un tas ir jānovērš, jo VDI nāks un to 

pārbaudīs. Vismaz uz tā pamata var piespiest tos cilvēkus visu izdarīt. Tādā ziņā visu varēju izmantot, 

tos mīnus varēja sakārtot. Vienkārši bija pamats darba vadītājiem ar tiem padarboties. [..] Principā 

jau pašai tas visu laiku ir arī jākontrolē. Jāņemas ar viņiem. Parādi tās bildes, tas ir kā pamats, ka tas 

ir VDI iesniegts, un tas ir kā pārkāpums. Tas darbojas.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.1._4_Darba 

devējs). 

Citur uzņēmumi ir centušies uzlabot darba drošību, bet saskārušies arī ar grūtībām īstenot pilnīgi visus 

ieteikumus, jo daži no ieteikumiem ir finansiāli ļoti dārgi, tādēļ īsteno vispirms to, ko var atļauties 

izdarīt: 

“Tās vienkāršākās un standarta pozīcijas, kur nebija nepieciešams liels ieguldījums, tās mēs uzreiz 

atrisinājām. Principā tas uzlabo ļoti daudz, tiek izslēgtas ārā kaut kādas nedrošās vietas, likvidētas, 

uzlabotas. [..] Mēs noteikti esam kaut ko ieviesuši, uzlabojuši, pamainījuši… Es atceros, ka mēs 

visādas robežas zīmējām pēc standartiem, visādas durvis atlipušās, logus ieplaisājušos… Mēs 

pievērsām uzmanību, lai samazinātu risku, ka darbinieki tiešām var paši sevi satraumēt mūsu 

neizdarības pēc.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.1._2_Darba devējs). 

VDI darbu visi intervētie darba devēji vērtē ļoti pozitīvi. Kritiskās piezīmes intervijās tika attiecinātas 

tikai uz konkrētajiem uzņēmumiem vai speciālistiem, kas veica darba vides risku novērtējumu. 

Intervētie darba devēji pozitīvi vērtē to, ka VDI darbā ar uzņēmumiem ir ieviests princips “konsultē 

vispirms”: 

“[“konsultē vispirms” princips VDI darbā ar uzņēmumiem] 100%. Tas tieši bija mūsu gadījums, 

vispirms norādīja uz mūsu kļūdām, brīdināja, paskaidroja, informēja un piedāvāja iespējas. [..] Ļoti 

pozitīvi, tā tam arī ir jābūt.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.1._1_Darba devējs). 

“Man ar VDI bija ļoti labs tas kontakts, ar tiem koordinatoriem. Es zvanīju tām meitenēm, tieši VDI, 

viss bija perfekti. Visu varēja sarunāt, viss tika paskaidrots.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.1._4_Darba 

devējs). 

“Cik man ir bijušas VDI pārbaudes, mums vienmēr viss ļoti korekti ir noticis, un bez nekādām 

problēmām. Tādu sodīt gribēšanu es neesmu izjutis.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.1._5_Darba devējs). 

Attiecībā uz citiem 7.3.1. SAM rezultātiem var norādīt, ka sākotnēji 7.3.1. SAM tika paredzēts veikt 

trīs lielus pētījumus un 12 mazāka apjoma pētījumus un aptaujas. Izvērtējuma veikšanas brīdī bija 

veikti (pilnībā pabeigti) pieci pētījumi, un plānotais pētījumu skaits samazināts: 

1) Pētījums “Darba apstākļi un riski Latvijā, 2017-2018”; 

2) Pētījums “Letālo nelaimes gadījumu darbā, kuri nav tieši saistīti ar darba vides faktoriem, 

cēloņi, sekas un novēršanas iespējas Latvijā” (2017-2019); 

3) Pētījums „Jaunās nodarbinātības formas un to piemērošana praksē” (2019); 

4) Pētījums “Darba strīdu efektīvākas risināšanas iespējas Latvijā” (2018); 
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5) Pētījums “Pašnodarbinātība Latvijā un tiesiskā regulējuma pilnveide pašnodarbināto darba 

apstākļu uzlabošanai” (2018). 

Padziļinātajās intervijās eksperti pozitīvi vērtē arī ieguvumus un pozitīvo ietekmi, ko 7.3.1. SAM 

sniedz īstenotās VDI inspektoru apmācības: 

“VDI inspektoriem ir jābūt ļoti zinošiem. [..] Tāpēc šīs apmācības ir ļoti vērtīgas. Tiek izmantots 

moduļu princips. Tiek apmācīti jaunie inspektori. [..] No inspekcijas puses tas tiešām ir ļoti liels 

ieguvums, ka projekta laikā šīs apmācības var realizēt. Tāpat arī pieredzes apmaiņas braucieni, kad 

var braukt un dalīties ar savu praksi, iepazīt citu valstu pieredzi attiecībā uz darba aizsardzību. 

Ieguvums ir liels!” (Ekspertu intervija, FM 7.3.1._LM). 

“Šo darbību mēs regulāri pārbaudām. Pēdējā laikā gan apmācības notiek attālināti. Līdz ar to mēs ik 

pa laikam pieslēdzamies un paskatāmies, vai plānotās darbības jeb apmācības VDI īsteno. Cik es esmu 

pētījusi, tad visu laiku pārbaudes ir ar pozitīvu rezultātu. Viss notiek, visas prasības tiek ievērotas 

attiecībā uz publicitāti un arī uz to, ko iepirkuma līgumi tur paredz. Tas viss tiek ievērots.” (Ekspertu 

intervija, FM 7.3.1._CFLA). 

Tāpat pozitīvi tiek vērtēts arī darbs ar profesionālo skolu audzēkņiem, kuriem tiek rīkots konkurss un 

ar spēlēs palīdzību sekmēta zināšanu apguve: 

“Jau iepriekšējā projektā aizsākās aktivitāte, kas ir profesionālo skolu jauniešiem, jo tie ir nākamie 

darbinieki un darba devēji, kas nokļūs darba tirgū. Lūk, arī tur jau ir jāieliek pamati drošai darba 

videi, rīcībai, preventīvās kultūras ievērošanai. Tika izveidots konkurss “Profs”, kas vēl joprojām 

notiek. Skolas savā starpā tik tiešām sacenšas, gatavo komandas. Lai sagatavotu jauniešus šim 

konkursam, skolās tiek veiktas informatīvi izglītojošas aktivitātes, dažādas lekcijas. Skolās ar viņiem 

strādā it kā – lai sagatavotu konkursam, bet patiesībā – lai sagatavotu viņus profesionālajai dzīvei. 

Mēs ceram, ka vismaz daļa jauniešu šīs lietas apgūs un ievēros savā dzīvē.” (Ekspertu intervija, FM 

7.3.1._LM). 

 

Efektivitātes vērtējums 

7.3.1. SAM efektivitātes kontekstā jāatzīmē, ka sākotnēji bija plānots gan lielāks sasniegtā apjoms, 

gan lielāks finansējums. Ja 7.3.1. SAM sākumā pieejamais maksimālais kopējais attiecināmais 

finansējums bija 12 643 472 EUR un plānotais iznākuma rādītājs – atbalstu saņēmušo 

mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu bīstamajās nozarēs skaits – bija 4700 (MK noteikumi 

Nr. 127, 01.03.2016. versija124), tad MK 28.07.2020. noteikumi Nr. 488 šos rādītājus koriģēja uz piecas 

reizes zemāku iznākuma rādītāju – mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu bīstamajās nozarēs 

skaits – 900, un 1,8 reizes mazāku finansējumu: 6 889 454,00 EUR. 

Sasniedzamo rādītāju un paredzētā finansējuma apjomu koriģēja, jo vairāku faktoru dēļ (sk. sadaļā 

“Plānoto rezultātu un rezultatīvo rādītāju saskaņotība ar paredzēto rīcību un pieejamajiem resursiem”) 

bija paredzams, ka plānotos rādītājus nebūs iespējams sasniegt. 

Projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 

7.3.1.0/16/I/001) 21. maksājuma pieprasījumā, kas attiecas uz periodu  01.09.2021. - 31.12.2021. un 

apkopo izdevumus un rezultatīvos rādītājus no projekta sākuma līdz 2021. gada beigām, iekļautā 

informācija liecina, ka uz to brīdi iztērētais (pieprasītais) finansējums bija 3 735 179 EUR, tātad 54% 

no paredzētās summas spēkā esošajā MK noteikumu Nr. 127 versijā. Atbalstītais mikrouzņēmumu, 

mazo un vidējo uzņēmumu skaits šajā laika periodā bija 269 (iznākuma rādītājs) jeb 30%. Vienlaikus 

sadaļā apkopotā informācija par rezultatīvajiem rādītājiem 2022. gada aprīlī liecina, ka 2022. gada 

 
124 Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumi Nr. 127 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1. 

specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi". Publicēts 

oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 3.03.2016., Nr. 44 https://www.vestnesis.lv/op/2016/44.11. Skatīts 12.09.2022.  

https://www.vestnesis.lv/op/2016/44.11
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pirmajā ceturksnī projekts ir būtiski uzlabojis savu sniegumu. Ja uz 2021. gada 31. decembri 

sasniegtais rādītājs bija 269, tad 2022. gada aprīlī tas bija jau 561 (iespējams, lielās atšķirības 

skaidrojamas ar to, ka otrajā skaitlī iekļauti arī tie uzņēmumi, kas šajā brīdī vēl saņem atbalstu, un 

atbalsta sniegšana nav vēl noslēgta). Tomēr kopumā tas liecina, ka projekta grūtības, kas bija saistītas 

ar projekta uzsākšanu un palaišanu, ir pārvarētas, un ir pamatots uzskatīt, ka plānotie rādītāji 7.3.1. 

SAM tiks sasniegti. 

Šīs informācijas raksturošana šajā nodaļā ir svarīga, lai parādītu, ka 7.3.1. SAM efektivitāti šajā posmā 

ir ļoti sarežģīti un arī ne pārāk lietderīgi vērtēt. Situācijā, kad ar katru mēnesi būtiski palielinās 

sasniegtie rādītāji un ieguldītie resursi patiešām nes rezultātus, projekta efektivitāte pilnībā atklāsies 

tikai projektam noslēdzoties. Būtiski uzsvērt, ka šis nav projekts, kur rezultātus var izvērtēt pa 

mēnešiem, jo viena uzņēmuma izvērtēšana un atbalsta sniegšana tam no līguma noslēgšanas brīža 

kopumā ilgst 3-6 mēnešus (neņemot vērā Covid-19 pandēmijas ierobežojumus, kas to vēl vairāk 

pagarina). 

 

Sadarbība ar partneriem darbības programmas īstenošanā 

7.3.1. SAM īstenošana tika plānota un notiek kopā ar sadarbības partneriem – Latvijas Darba devēju 

konfederāciju (LDDK), Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) un Rīgas Stradiņa universitātes 

aģentūru “Darba drošības un vides veselības institūts” (RSU). 

Sociālo partneru iesaiste 7.3.1. SAM ir vērsta uz darba aizsardzības jautājumu sakārtošanu 

uzņēmumos, galvenokārt īstenojot informēšanas un izglītošanas aktivitātes. Valsts Darba inspekcijas 

pārstāvji kopumā sadarbību ar partneriem raksturoja pozitīvi: 

“Kopumā sadarbība ir ļoti laba, viņi rīko seminārus, piesaka dalībniekus no uzņēmumiem vai darba 

aizsardzības speciālisti piesakās, ir daudz dalībnieku. Un tas nav piespiedu kārtā, viņi atrod 

informāciju internetā, cilvēki piesakās, viņiem tas ir vajadzīgs.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.1._VDI). 

Tomēr arī uz sadarbības partneru aktivitāšu īstenošanu ietekmi atstāja Covid-19 pandēmija, jo publisku 

pasākumu organizēšana tika ierobežota. Līdz ar to 7.3.1. SAM radās grūtības nodrošināt tādu aktivitāti 

kā “labās prakses piemēri”, kad LDDK organizē ekskursijas uz uzņēmumiem, kur darba aizsardzības 

jautājumi ir sakārtoti un var būt paraugs citiem; 

“Ar vairākām aktivitātēm ir nelielas problēmas. Piemēram, viena aktivitāte ir ‘labās prakses piemēri’ 

– ir jāorganizē ekskursijas uz uzņēmumiem, kur viss ir labi, sakārtota darba aizsardzība, padomāts 

par darbinieku drošību, bet Covid-19 dēļ neviens nekur negribēja braukt, pieņemt pie sevis, un 

sadarbības partneris to nevarēja organizēt. Ar to ir problēmas, kā sasniegt šo rādītāju. Bet nav viss 

tik slikti, jo līdz projekta beigām ir vēl pusotrs gads.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.1._VDI). 

Projekta īstenošanu no visiem intervētajiem ekspertiem visnegatīvāk vērtēja sadarbības partneris – 

Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra “Darba drošības un vides veselības institūts”. Ņemot vērā to, ka 

kritika ir būtiskāka nekā pozitīvie komentāri, lai līdzīga projekta īstenošanu uzlabotu, šeit sniegts 

izvērsts Rīgas Stradiņa universitātes aģentūras “Darba drošības un vides veselības institūts” pārstāvja 

viedoklis. Projekta galvenās grūtības konkrētais eksperts saista ar jau iepriekš identificētām 

problēmām, bet arī tās papildina, proti, sadarbības partnera pārstāvis norāda, ka projekta neveiksmes 

cēloņi ir trīs: 1) projekta galvenā mērķa grupa – uzņēmumi, kas nav sakārtojuši savu uzņēmumu darba 

aizsardzības sistēmu, nav ieinteresēti piedalīties šādā projektā, tādēļ bija vairāk jādomā par inovatīvām 

pieejām, kā tos piesaistīt jau projekta plānošanas posmā; 2) projekta īstenotāja VDI kapacitāte īstenot 

šāda apjoma projektu, grūtības par pieejamo atalgojumu piesaistīt un noturēt projekta vadītājus un 

ekspertus; 3) slikti sagatavoti iepirkumi, kas orientēti uz izpildītājiem par zemāko cenu, bet šī zemākā 

cena padara neiespējamu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, ko vēl apgrūtina dažādas administratīvās 

prasības. Jāatzīmē, ka sadarbības partneris Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra “Darba drošības un 
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vides veselības institūts” ir gan sadarbības partneris izglītošanas un apmācību aktivitātēs, gan arī 

nodrošina laboratorisko mērījumu pakalpojumu tiem uzņēmumiem, kuriem ir noteikts, ka būtu 

ieteicams veikt laboratoriskos mērījumus noteiktiem darba vietas aspektiem (gaisa kvalitāte, troksnis 

utt.), tādēļ viņa viedoklis sniegts pilnā apmērā. 

Sadarbības partnera viedoklis 

“Manuprāt, projektā ir trīs lielas bēdas, no mana skatu punkta. Pirmā bēda ir tāda, ka, protams, 

projektam ir nepateicīgs uzdevums darboties ar tiem, kuri negrib, neredz un nesaprot. Respektīvi, tā 

sliktākā daļa uzņēmēju ir palikusi. Līdzīgi kā jebkurā lietā pirmie 80% parasti ir ļoti vienkārši, bet pēc 

tam sākas grūtā daļa. Šeit ir kaut kas līdzīgs, jo trešdaļā labo uzņēmumu neviens nav jāpārliecina, ar 

viņiem visiem ir kārtībā, un viņi saprot, ko viņi un kāpēc dara. Otra trešdaļa varbūt nesaprot, bet 

tomēr plus mīnus kaut ko dara. Bet projekts ir bijis spiests pieķerties pēdējai trešdaļai, kur tiešām ir 

palikuši sīki, slikti, neapzinīgi, nesaprotoši. Otra lielā bēda ir tā, ka, protams, te atkal ir jārunā par 

projekta kapacitāti. No paša sākuma to komandu ir mēģināts, protams, vākt pēc pašiem labākajiem 

nodomiem, un tur neko nevar pārmest. Vienkārši ir tā, kā ir, bet, protams, atkal ir tas atalgojuma 

līmenis, un tai kopējai projekta vadībai ir vienkārši bijis par maz jaudas, par maz kapacitātes un par 

maz izpratnes, sākot tiešām ar to, ka pirmais vadītājs par darba aizsardzību vispār neko nesaprata. 

Vispār nemaz, necik, neko! Viņš bija finansists. Tas, protams, nav slikti, un droši vien ir labi būt 

finansistam, bet ir jāsaprot tomēr, par ko tas projekts īsti ir, ja tu esi projekta vadītājs. Kapacitāte ir 

otrā lieta, kas tiešām ir bijusi bēda, un joprojām ir bēda. Un joprojām ir daudz vakanču. Tikko pēdējais 

vadītājs aizgāja pirms brīža. Trešā lieta ir tā, un šeit man atkal ir jāsaka ļoti skarbi vārdi. [..]Šeit visi 

tie labie nodomi, kas bija iestrādāti projekta pieteikumā, atdūrās pret birokrātisko vājprātu, jo kaut 

ko tik ļoti sačakarēt un kaut ko tik ļoti tizlu uztaisīt no administratīvi birokrātiskā viedokļa… Ir 

jāpameklē piemēri pat tepat Latvijā, kā var sačakarēt kaut kādu labu ideju, jo viss, gan sākot ar 

iepirkumu, kas to veiks, gan ar to procesu, kā tas ir uztaisīts, gan ar tiem visiem reizēm pilnīgi 

nesaprotamajiem un nepamatotajiem administratīvajiem šķēršļiem, kas tur ir, tur ir jābrīnās, ka tur 

vispār kāds piesakās, ka kāds ir tik stulbs, lai tur pieteiktos! Tā ir liela bēda. [..] Tas pakalpojuma 

iepirkšanas process pats jau par sevi bija episks, kas arī, man šķiet, pusotru gadu ievilkās, un beigās 

sanāca tā, ka tika iepirkti, pieklājīgi sakot, speciālisti, kuri varbūt nav tie kvalificētākie. Protams, ka 

tur tā problēma ir, ka atkal ir par lētāko cenu. Ja ir jābrauc novērtēt sešu cilvēku uzņēmums uz 

Aglonu... Tātad seši darbinieki. Maksā par darbavietu. Tātad kopā tas komersants saņem 80-90 eiro 

par to pakalpojumu, un viņiem vismaz vienreiz dzīvē ir uz Aglonu jāaizbrauc. Vai man kaut kas vispār 

vēl ir jāsaka, kādā kvalitātē tas var notikt!? Man šķiet, ka tur vispār vairs nekas nav jāsaka. Pietiek 

nosaukt šos divus faktus – ģeogrāfisko adresi un cenu par pakalpojumu kopā, kur ir alga, transports 

un viss pārējais. Un tas, ko mēs redzam, ka [..] notiek vērtēšana pa telefonu. Respektīvi, notiek 

pakalpojuma sniegšana pa telefonu. Un attiecīgi, protams, arī tie speciālisti nav tās spožākās lampiņas 

virtenē, teiksim tā neakadēmiski, un viņi ļoti bieži tiešām pat nespēj nopamatot un nespēj saprast, kas 

tad īstenībā ir jāmēra. [..] Mums tiešām ir bijuši gadījumi, kad ir pieteiktas iekārtas, kuras tur nemaz 

nav, vai ir darbi, kuri netiek vispār veikti, vai ir pilnīgi kaut kādas nesaprotamas lietas, kur mūsu 

laboratorijas cilvēks, kad aizbrauc, ir vienkārši šausmās, jo ir pilnīgi skaidrs, ka tur neviens nekur nav 

iedziļinājies. Un tas ir tāpēc, ka ir lētākā cena un jau iestrādāta problēma. Vienkārši fiziski nevajag 

gaidīt, ka tur kāds brauks par 90 eiro uz Aglonu. Tas vienkārši nav iespējams. Mēs varam izlikties, ka 

istabā nav tā ziloņa, bet tas jau neko nemaina, jo viņš tur stāv pa vidu. Mēs varam vienkārši spēlēt 

muļķus, bet realitāte ir tāda, kāda ir. Mēs to ļoti labi redzam. [..] Valsts likumdošanā taču arī ir kaut 

kādi principi, ka pakalpojums nevar maksāt mazāk par kaut ko. Šajā gadījumā tas maksā mazāk, nekā 

to ir iespējams veikt.”   (Ekspertu intervija, FM 7.3.1._ Darba drošības un vides veselības institūts). 

Jāuzsver, ka visi 7.3.1. SAM sadarbības partneri kopumā pozitīvi vērtē gan 7.3.1. SAM ideju un mērķi, 

gan plānotās aktivitātes, gan sadarbību ar VDI, bet atzīst arī plānošanas nepilnību un VDI kapacitātes 

problēmu negatīvo ietekmi uz 7.3.1. SAM īstenošanu. 
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Aktuālie konteksta faktori: Covid-19 

Covid-19 pandēmija, ar to saistītie ierobežojumi un valdības lēmumi dažādos veidos ietekmēja 

projekta īstenošanu. Pirmkārt, pandēmija ietekmēja uzņēmumu vēlmi un iespējas iesaistīties projektā, 

jo uzņēmumu vadītāji un darbinieki gan baidījās no saslimšanas, gan arī uz laiku apturēja darbību. 

Uzņēmumi nevarēja pieņemt pie sevis ne pirmpārbaudes, ne pēcpārbaudes vizītēs, ne arī konsultantus, 

kas veica darba aizsardzības risku novērtējumu, nenotika apmācības klātienē, arī laboratorija neveica 

mērījumus. Līdz ar to pandēmijas sākumā un tās uzliesmojuma brīžos projekta īstenošana objektīvi 

apstājās: 

“Kāpēc bija tik slikti rezultāti Covid-19 pandēmijas laikā? Neviens negribēja pieņemt pie sevis 

cilvēkus, visi baidījās, lūdza uzgaidīt, kamēr saslimstība samazināsies. Covid-19 ļoti ietekmēja 

projektu, ilgu laiku nevarējām normāli piesaistīt uzņēmumus, apmācīt.” (Ekspertu intervija, FM 

7.3.1._VDI). 

“Covid-19 aktīvajā fāzē visu uzņēmumu durvis bija ciet, arī laboratorija neveica mērījumus.” 

(Ekspertu intervija, FM 7.3.1._LM). 

Otrkārt, 7.3.1. SAM īstenošanu būtiski ietekmēja Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlijā pieņemtie 

grozījumi MK noteikumos Nr. 127 (MK 28.07.2020. noteikumi Nr. 488125), kas samazināja gan 7.3.1. 

SAM pieejamo finansējumu, gan sasniedzamos rezultatīvos rādītājus (vairāk skatīt sadaļā “Plānoto 

rezultātu un rezultatīvo rādītāju saskaņotība ar paredzēto rīcību un pieejamajiem resursiem”). Būtiski 

norādīt, ka MK 28.07.2020. noteikumi Nr. 488 arī paplašināja sākotnējo aktivitāšu tvērumu ar 

“konsultācijām par darba vides risku (t.sk. bioloģisko risku) novēršanu darba vidē”. Šis jautājums 

aktualizējās tieši saistībā ar Covid-19 pandēmiju, jo SARS-CoV-2 vīruss ir darba vidē sastopams 

specifisks bioloģiskais faktors, kura ierobežošanai jāveic arī atbilstoši darba aizsardzības pasākumi, 

un darba devējiem trūka zināšanu par nepieciešamajiem preventīvajiem pasākumiem. Šie grozījumi 

pārskatīja arī atsevišķu aktivitāšu īstenošanas formu, līdztekus klātienes pasākumiem, paredzot iespēju 

atbalsta pasākumus saņemt arī attālināti atbilstoši Covid-19 pandēmijas situācijai, īpaši tas attiecas uz 

dažādām apmācībām un semināriem. 

Jāsecina, ka no vienas puses, Covid-19 pandēmija negatīvi ietekmēja 7.3.1. SAM īstenošanu, jo 

noteiktas aktivitātes tika uz laiku pārtrauktas. No otras puses, Covid-19 pandēmija bija pamatots 

iemesls pārvērtēt projekta iespējas, un samazināt gan 7.3.1. SAM pieejamo finansējumu, gan 

sasniedzamos rezultatīvos rādītājus, lai būtu iespējams tos sasniegt: 

“Protams, lielā mērā ietekmēja arī Covid-19. Jāsaka, ka pirmspēdējie grozījumi bija tieši saistīti ar 

rādītāja izmaiņām. Jā, tad, kad sākās Covid-19, tad tika finanses meklētas visur. LM realizēja dažādus 

šos projektus nodarbinātības jomā, tika pārskatīti visi projekti, kur var atbrīvot kaut kādu finansējumu. 

Proti, kāds projektam ir potenciāls sasniegt šos rādītājus, un arī finanses prognozēt. Mums bija brīdis, 

kad mēs tik tiešām cītīgi pārskatījām visas aktivitātes, ko esam veikuši, un mēs arī skaidri pateicām, 

ko mēs līdz 2023. gada beigām varēsim izdarīt. Tiešām reāli novērtējot, kur mēs esam un ko mēs 

varēsim izdarīt. Varbūt labi, ka bija šāda situācija, jo mēs varējām atteikties no aktivitātēm, kur mēs 

redzējām, ka būs lielas problēmas.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.1._LM). 

 

  

 
125 Ministru kabineta 28.07.2020. noteikumi Nr. 488 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 

127 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši 

bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi".” Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/316429-grozijumi-ministru-

kabineta-2016-gada-1-marta-noteikumos-nr-127-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-3-1-specifiska-...  

Skatīts 10.08.2022. 

https://likumi.lv/ta/id/316429-grozijumi-ministru-kabineta-2016-gada-1-marta-noteikumos-nr-127-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-3-1-specifiska-
https://likumi.lv/ta/id/316429-grozijumi-ministru-kabineta-2016-gada-1-marta-noteikumos-nr-127-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-3-1-specifiska-
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7.3.2. SAM: Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju 
saglabāšanu un nodarbinātību 

 

Plānošanas un īstenošanas analīze 

 

7.3.2. SAM “Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību” īss 

apraksts  

7.3.2. SAM mērķis bija veicināt gados vecāku nodarbināto personu darbspēju saglabāšanu un 

nodarbinātību. 7.3.2. SAM ietvaros tika plānoti šādi atbalsta pasākumi mērķa grupai – bezdarba riskam 

pakļautajām personām vecumā no 50 gadiem, kā arī darba devējiem (komersantiem un valsts vai 

pašvaldības institūcijām):  

1) Sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi ilgāka un labāka darba mūža veicināšanai. 

2) Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums – darba vides un cilvēkresursu potenciāla 

izvērtējums, rekomendācijas situācijas uzlabošanai gados vecākai nodarbinātai personai. 

3) Atbalsta pasākumi mērķa grupai: a) karjeras konsultācijas; b) prasmju nodošanas pasākumi 

(informālā izglītība) (netika sniegtas); c) mentorings (informālā izglītība) (netika sniegtas); d) 

konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi; e) darba vietas pielāgošana (netika īstenots); f)  

veselības uzlabošanas pasākumi.  

4) Projekta īstenošanas personāla un pārējā NVA personāla (karjeras konsultantu) apmācība 

darbam ar gados vecākām personām un darba devējiem (netika īstenots).  

5) Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējuma un atbalsta pasākumu mērķa grupai 

starprezultātu un rezultātu novērtēšana, kuras ietvaros tika plānots veidot sistēmu gados vecāku 

nodarbināto atbalstam, paredzot veicamos pasākumus darba vietās (netika īstenots).  

6) Kolektīvo pārrunu veikšana par novecošanās pārvaldības jautājumiem – nodrošināja 

sadarbības partneri Latvijas darba devēju konfederācija (LDDK) un Latvijas Brīvo 

arodbiedrību savienība (LBAS), kuri veica pārrunas ar darba devējiem par novecošanās 

pārvaldības jautājumu iekļaušanu darba koplīgumos, darba līgumos vai citos darba devēju 

dokumentos, kas saistoši darba devējiem un darba ņēmējiem.  

Kārtību, kādā īstenot 7.3.2. SAM “Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un 

nodarbinātību”, noteica Ministru kabineta noteikumi 02.08.2016. Nr. 504 “Darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Paildzināt gados vecāku nodarbināto 

darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" īstenošanas noteikumi”126 (turpmāk – MK noteikumi Nr. 

504). 

7.3.2. SAM īstenošanas laiks bija no 2017. gada 3. janvāra līdz 2020. gada 31.augustam (vienošanās 

par projekta īstenošanu ar CFLA noslēgta  2017. gada 3. janvārī), vienlaikus jāatzīmē, ka darbību 

īstenošana uzsākta jau pirms vienošanās noslēgšanas, t.i., no 2016. gada 5. augusta. Sākotnēji tika 

plānots, ka 7.3.2. SAM īstenos līdz 2022. gada 31. decembrim (MK noteikumi Nr. 504), bet līdz ar 

Ministru kabineta 28.08.2020. noteikumiem Nr. 492 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 2. 

augusta noteikumos Nr. 504 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.2. SAM 

“Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību” īstenošanas 

 
126 Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumi Nr. 504 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.2. specifiskā 

atbalsta mērķa “Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" īstenošanas noteikumi”. 

Pieejami: https://likumi.lv/ta/id/283953-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-3-2-specifiska-atbalsta-

merka-paildzinat-gados-vecaku-nodarbinato-darbspeju. Skatīts: 10.08.2022. 

https://likumi.lv/ta/id/283953-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-3-2-specifiska-atbalsta-merka-paildzinat-gados-vecaku-nodarbinato-darbspeju
https://likumi.lv/ta/id/283953-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-3-2-specifiska-atbalsta-merka-paildzinat-gados-vecaku-nodarbinato-darbspeju
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noteikumi”” (turpmāk – MK 28.07.2021. noteikumi Nr. 492)127, projekta “Atbalsts ilgākam darba 

mūžam” (Nr. 7.3.2.0/16/I/001) īstenošana tika izbeigta 2020. gada 31.augustā. 

7.3.2. SAM pieejamais kopējais attiecināmais finansējums: 1 843 196 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā 

fonda finansējums – 1 566 716 EUR un valsts budžeta finansējums – 276 480 EUR. Jāatzīmē, ka 

sākotnēji pieejamais maksimālais kopējais attiecināmais finansējums saskaņā ar MK noteikumu Nr. 

504 1. versiju128 bija 10 596 211 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 9 006 779 EUR 

un valsts budžeta finansējums – 1 589 432 EUR. Tātad gandrīz sešas reizes lielāks. 

 

Precizitāte vajadzību un mērķu identificēšanā  

7.3.2. SAM pamatā noteiktās vajadzības un mērķi atbilst aktuālajām vajadzībām darba tirgū, kur 

vērojama novecošanās, kā arī LM plānošanas dokumentos identificētajām problēmām un 

iespējamajām rīcībām. Sabiedrības novecošanās dēļ, sākot ar 2014. gada, Latvijā pakāpeniski tiek 

paaugstināts arī pensionēšanās vecums. Katru gadu tas pieaug par 3 mēnešiem, un no 2025. gada 1. 

janvāra gan sievietēm, gan vīriešiem pensionēšanās vecums būs 65 gadi. Tas nozīmē, ka Latvijas 

sabiedrībai kopumā ir jārēķinās ar to, ka ir nepieciešams saglabāt savas darba spējas ilgāk, nekā tas 

bija agrāk. 

LM konceptuālajā ziņojumā „Aktīvās novecošanās stratēģija ilgākam un labākam darba mūžam 

Latvijā” (LM, 2016)129 ir raksturots, kā gados vecākie iedzīvotāji vecumā no 50 gadu vecuma saskaras 

ar šķēršļiem iesaistei darba tirgū. Konceptuālajā ziņojumā noteiktie rīcības virzieni ir vērsti uz četrām 

jomām: 1) nodarbinātība – gados vecāku iedzīvotāju iekļaujošs darba tirgus; 2) izglītība – izglītoti un 

kompetenti gados vecākie darbinieki atbilstoši mainīgajiem darba tirgus apstākļiem; 3)  veselība un 

aktīvs dzīvesveids – veselīgi un fiziski aktīvi gados vecākie iedzīvotāji, kas pēc iespējas ilgāk turpina 

aktīvu un neatkarīgu dzīvi; 4) sociālā drošība – sociāli aizsargāti gados vecākie iedzīvotāji. 7.3.2. SAM 

ir ticis plānots, kā viens no risinājumiem Konceptuālajā ziņojumā identificētajām problēmām un 

piedāvātajiem rīcības virzieniem. Tika sagaidīts, ka īstenotās aktivitātes veicinās Pasaules Bankas 

rekomendāciju130 ieviešanu aktīvas novecošanās veicināšanai un darba mūža pagarināšanai. 

 

Precizitāte mērķa grupas identificēšanā 

Kopumā 7.3.2. SAM mērķa grupa, uz kuras atbalstu vērstas plānotās aktivitātes, bija nodarbinātie 

vecumā no 50 gadiem. Tomēr jāuzsver, ka konkrētām aktivitātēm mērķa grupas bija precizētas šādā 

versijā: 1) gados vecākas nodarbinātas personas vecumā no 50 gadiem, tai skaitā personas vecumā, 

kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai personas, kurām valsts vecuma pensija nav piešķirta 

(tai skaitā priekšlaicīgi), kā arī bezdarba riskam pakļautas gados vecākas nodarbinātās personas 

vecumā no 50 gadiem, ja tās atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem: a) personai obligātajā 

 
127 Ministru kabineta 28.07.2020. noteikumi Nr. 492 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 

504 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku 

nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" īstenošanas noteikumi"”. Pieejami: https://likumi.lv/ta/id/316436-
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veselības pārbaudē konstatēta veselības stāvokļa neatbilstība veicamajam darbam vai arodslimību 

pazīmes vai persona nosūtīta uz ārpuskārtas obligāto veselības pārbaudi, vai persona darbnespējas dēļ 

ir atradusies ilgstošā prombūtnē (pēdējā gada laikā darbnespēja vismaz vienu mēnesi nepārtraukti vai 

divus mēnešus ar pārtraukumiem), vai personai konstatēta saslimšana ar arodslimību, vai, veicot darba 

vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējumu, ir konstatēta veselības stāvokļa neatbilstība veicamajam 

darbam vai arodslimību pazīmes, kas iepriekš obligātajā veselības pārbaudē netika konstatētas; b) 

personas izglītība nepārsniedz vidējo vispārējo vai profesionālo, vai arodizglītības līmeni vai arī 

personai ir augstākā izglītība, bet tā ir nodarbināta mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi 

atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai); c) personai ir objektīvi apstākļi saistībā ar 

nepieciešamību aprūpēt kādu no ģimenes locekļiem kavē veikt darbu normāla darba laika ietvaros; d)  

persona nodarbināta nepilnu darba laiku un ar zemiem ienākumiem, kas ir mazāki par 80% no valstī 

noteiktās minimālās algas; 2) Komersanti un valsts vai pašvaldības institūcijas jeb darba devēji (MK 

noteikumi Nr. 504). 

Padziļinātās intervijas ar darba devēju pārstāvjiem, kas piedalījās aktivitātēs, atklāj, ka šāds mērķa 

grupas definējums radīja lielu administratīvo slogu darba devējiem, jo viņiem, lai pieteiktu savus 

darbiniekus dalībai, bija jāveic informācijas savākšanas un apkopošanas darbs: 

“Man arī bija nepieciešams laiks, lai atlasītu darbiniekus pēc kritērijiem. Beigās no 300 darbiniekiem 

tie bija 180 darbinieki. Tie bija tie, ar ko es varēju sākt strādāt. [..] Pēc tam nāca tādi apliecinājumi, 

vajadzēja, ka darbinieks paraksta un apliecina, ka viņam nav šīs augstākās izglītības. Protams, 

darbinieki vispār nesaprata, kāpēc vispār ir šāds kritērijs, kāpēc viņš ar augstāko izglītību šajā 

vecuma grupā tiek diskriminēts. Man bija grūti viņus vispār pierunāt piedalīties.” (Ekspertu intervija, 

FM 7.3.2._ Darba devējs). 

Konkrētais citāts no intervijas ar darba devēja pārstāvi parāda, ka, pirmkārt, šāds mērķa grupas 

definējums prasīja darba devēju administrācijas darbu, lai apkopotu informāciju par to, kuri darbinieki 

kvalificējas dalībai, un jāņem vērā bija visi uzskaitītie kritēriji (vecums, izglītības līmenis, veselības 

stāvokļa neatbilstība veicamajam darbam, darbnespējas laiks, slodzes līmenis, ienākumu līmenis, 

aprūpējams ģimenes loceklis). Otrkārt, šie kritēriji radīja neizpratni un negatīvas emocijas to 

nodarbināto 50+ vidū, kuri šim atbalstam nekvalificējās. Domājot par turpmākiem līdzīgiem 

projektiem, ir jāizvērtē, vai šādi ierobežot mērķa grupu, radot administratīvo slogu darba devējiem, ir 

pamatoti, jo rūpes par savas veselības saglabāšanu ir darbības virziens, kas principā varētu būt 

attiecināms uz visiem nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem. 

 

Definēto mērķu un rīcības virzienu/ darbības saskaņotība 

7.3.2. SAM plānotās aktivitātes bija vērstas uz definēto mērķi veicināt gados vecāku nodarbināto 

personu darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību nodarbināto vecumā no 50 gadiem. Sniedzot atbalstu 

nodarbinātām personām, tika plānots preventīvi novērst personas bezdarba risku. Plānotie pasākumi 

kopumā sekmēja tādu faktoru mazināšanu, kas negatīvi ietekmē darba spējas (nepiemērota darba vide, 

nepiemēroti darba apstākļi, slikta veselība vai profesionālo prasmju trūkums). Kompleksajai pieejai 

darbam gan ar darba devēju, gan sabiedrību kopumā, gan konkrēto darbinieku bija potenciāls atstāt 

būtisku ietekmi un sasniegt izvirzītos mērķus. Lai mazinātu gados vecāko nodarbināto priekšlaicīgu 

iziešanu no darba tirgus un veicinātu darbaspēju saglabāšanu, 7.3.2. SAM aktivitātes paredzēja gan 

sabiedrības informēšanu par darbaspēka novecošanās tendencēm un iespējamiem risinājumiem 

ilgākam darba mūžam, gan atbalstu individuālā līmenī. Tika plānots, ka darba vides un cilvēkresursu 

izvērtējumu rezultātā tiks uzlabota nodarbināto virs 50 gadu vecuma darba vide, sniedzot 

nodarbinātajiem virs 50 gadu vecuma situācijas izvērtējumu un ieteikumus bezdarba riska 

samazināšanai un kvalitatīvai nodarbinātībai. Tāpat tika plānots, ka nodarbinātie virs 50 gadu vecuma 

tiks iesaistīti šādos konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos:  



   

 

181 

 

• Vispārēja darbam nepieciešamo prasmju pilnveidošana, ietverot individuālas un grupu 

nodarbības, kā, piemēram, par tādām tēmām, kā datorprasmes, valodas kursi, komunikācijas 

prasmes, saskarsmes prasmes; 

• Veselības un fiziskā stāvokļa uzlabošana, ietverot individuālas un grupu nodarbības par tādām 

tēmām kā veselīgs uzturs, fiziskās pauzes darba laikā, ārpus darba laika aktivitātes; 

• Kognitīvo un sociālo prasmju pilnveidošanu, ietverot individuālas un grupu nodarbības par 

tādām tēmām kā laika plānošana, atmiņas trenēšana, individuālas psihologa un psihoterapeita 

konsultācijas. 

 

Mērķu, rīcības un plānoto nepieciešamo resursu saskaņotība 

Plānošanas līmenī kopumā aktivitāšu mērķi, rīcība un nepieciešamie resursi bija saskaņoti un adekvāti 

ieplānoti tajā nozīmē, ka paredzētās rīcības bija vērstas uz izvirzīto mērķu sasniegšanu, un plānotie 

resursi bija pietiekami, lai tās īstenotu (ne visas aktivitātes, bet lielāko daļu; izņēmums attiecas uz 

koplīgumu izmainīšanu). Tomēr galvenais izaicinājums, kas nepietiekoši ir ticis ņemts vērā plānošanas 

posmā, ir saistīts ar to, ka vairākas plānotās rīcības bija pilnīgi jaunas un projekta īstenotājiem trūka 

pieredzes, nebija izveidotu algoritmu, kā tās īstenot, īstenot, kā arī projekta komandai trūka izpratnes 

un specifisko zināšanu par darba vides jautājumiem. Tas, savukārt, noveda pie projekta īstenošanas 

būtiskas aizkavēšanās. Daudzas plānotās aktivitātes bija jāizveido pilnīgi no jauna, un bija arī 

nepieciešama diskusija ar pakalpojumu sniedzējiem, saņēmējiem un finansējuma uzraugiem par 

labākajiem vai reāli iespējamajiem risinājumu variantiem. Tas attiecas gan uz kompleksā atbalsta 

pakalpojuma izveidi un iepirkšanu iepirkuma procedūrā (jo tas nebija pakalpojumu tirgū jau pieejams 

pakalpojums), gan veselības uzlabošanas pakalpojumu organizēšanu (tika diskutētas iespējas izmantot 

kuponu metodi, bet palika pie pieejas, ka pakalpojumu priekšfinansē paši dalībnieki), gan arī 

koplīgumu mainīšanu (kas bija plānota, bet realitātē izrādījās grūti īstenojama aktivitāte). Neskatoties 

uz minētajām grūtībām, kas saistītas ar projekta īpatnību – atbalsta sniegšanu jaunai mērķa grupai, 

jaunu atbalsta pakalpojumu izveide, un projekta īstenošanas aizkavēšanos, kopumā intervētie 

sadarbības partneri un projekta īstenotāji un uzraugi norāda, ka projekts līdz tā slēgšanai tika veiksmīgi 

īstenots: 

“Jāsāk ar to, ka tas vispār bija jauns projekts. Nekas tāds iepriekš netika darīts. Lielākās problēmas 

vispār bija saprast, kā to darīt pareizāk. Tieši projekta īstenošanas laikā mēs arī risinājām šīs 

problēmas – tie paši izvērtējumi, metodikas izstrāde. Vienkārši darba procesā atradām kļūdas un kaut 

kādas nepilnības, un projekta īstenošanas laikā to mēģinājām pilnveidot un kaut kā labāk to visu 

izdarīt, bet tā, ka būtu bijušas ļoti lielas, globālas problēmas, ka projekts kaut kādā brīdī varētu 

apstāties, tā nebija. Vienkārši sadarbojoties visu laiku risinājām tās problēmas.” (Ekspertu intervija, 

FM 7.3.2._CFLA). 

“Aģentūrai tas bija jauns pakalpojums, tas bija jāizstrādā no nulles. Nebija tieši tādas pieredzes, kur 

ir savienotas vairākas jomas. Līdz ar to bija pietiekami sarežģīti sagatavot iepirkumu. Jā, varētu teikt, 

ka [projektu aizkavēja] pieredzes trūkums.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.2._NVA). 

Plānošanas nepilnības izpaudās arī tajā, ka vairākos aspektos tika pārāk optimistiski novērtēta darba 

devēju un arī pašu darbinieku interese piedalīties 7.3.2. SAM pasākumos. Ņemot vērā administratīvo 

slogu, ko dalība radīja darba devējiem, viņu galvenā motivācija bija potenciālais uzņēmuma ieguvums 

darba vietu pielāgošanā. Savukārt, interese par dažādiem semināriem un līdzdalība semināru 

organizēšanā darba devēju vidū bija salīdzinoši zemāka, īpaši tādēļ, ka dalība pasākumos daļā 

gadījumu tika organizēta darbinieku darba laikā. Darbiniekiem, savukārt, daļai semināru tēmas nelikās 

interesantas, bet veselības uzlabošanas pasākumos iesaistīties kavēja gan iespēju trūkums noteiktās 

vietās, gan tas, ka dalība veselības uzlabošanas pasākumos vispirms bija jāapmaksā pašam, un tikai 

pēc tam varēja prasīt iztērēto līdzekļu atgriešanu: 
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“Ņemot vērā mērķa grupas maksātspēju… Tie, kas bija sākotnēji gatavi ieguldīt savus resursus, tie 

aktīvi izmantoja. [..] Bet tās izmaksas sanāk daudz lielākas, nekā cilvēki var atļauties. Idejiski tas bija 

ļoti labs un derīgs, un tie, kas izgāja, tie bija apmierināti. Bet mīnuss bija tas, ka cilvēki nebija gatavi 

sākotnēji ieguldīt resursus. Pašā pirmajā projektā versijā tas bija paredzēts kā kupons, aģentūra 

iepirktu pakalpojuma sniedzēju, un tad pie tā pakalpojuma sniedzēja ietu cilvēki. Viņiem nebūtu 

jāiegulda sava nauda, mēs pa tiešo norēķinātos ar pakalpojuma sniedzējiem. Bet tad, kad sāka likt to 

uz papīra, tad mēs sapratām, ka mēs nezinām, kurās vietās iepirkt tādus pakalpojumus, nedz ko tieši 

vajadzēs.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.2._NVA). 

Arī sadarbības partneri LBAS norāda uz saviem sākotnēji idealizētajiem priekšstatiem par darba 

devēju interesi iesaistīties 7.3.2. SAM:  

“No mūsu aktivitātes perspektīvas tā pieņēmuma kļūda, kas atkārtojas no projekta uz projektu, ir par 

uzņēmumu gatavību izpildīt visas mūsu vēlmes. Un tieši tas, kas attiecas uz dokumentiem. Un arī mūsu 

sākotnējā pārvērtēšana par viņu iesaistes vēlmi. Piemēram, šajā projektā bija tas burkāns – atbalsts, 

ko mēs varējām uzņēmumiem piedāvāt, lai viņus motivētu iesaistīties. Ja nav šī burkāna, tad ir 

nenormāli grūti ar viņiem izveidot kaut kādu komunikāciju. Tad ir jāgudro, kā visu to darīt. Jā, no 

mūsu perspektīvas bija ļoti pārvērtēta uzņēmumu gatavība parakstīties, veikt izmaiņas un pilnībā 

piedalīties projekta aktivitātēs tādā vīzijā, kādā tas bija projekta rakstītājiem.” (Ekspertu intervija, 

FM 7.3.2._LBAS). 

 

Plānoto rezultātu un rezultatīvo rādītāju saskaņotība ar paredzēto rīcību un pieejamajiem resursiem 

Rezultātu un rezultatīvo rādītāju saskaņotība ar paredzēto rīcību atsevišķos rādītājos nebija adekvāti 

saplānota. Tas attiecas uz sadarbības partneru LBAS un LDDK pienākumiem. LDDK pārstāvis 

intervijā norādīja, ka attiecībā uz sadarbības partneru plānotajiem rezultātiem un rezultatīvajiem 

rādītājiem, pirmkārt, nepārdomāta bija iecere mainīt 75 koplīgumus, jo tika plānots, ka darba devēji 

savos darba līgumos, koplīgumos vai citos darba devēju dokumentos ietvers novecošanās pārvaldības 

jautājumus. Realitātē uzņēmumi nebija gatavi ne tikai mainīt koplīguma saturu, bet pat iedot to LDDK 

un LBAS izskatīšanai: 

“Tā problēma bija tāda, ka uzņēmumi nebija ļoti atsaucīgi vispār pat uz koplīgumu došanu mums, lai 

izskatītu un tur kaut ko papildinātu. Un arī par jauniem koplīgumiem tā interese bija praktiski nekāda. 

Ar to mums tā ļoti neveicās. Principā mums tas formāts bija tāds, mēs runājām tikšanās ar 

uzņēmumiem. Braucām pie viņiem un skaidrojām visas projekta iespējas, un arī mūsu uzdevumus. Par 

atbalsta daļu bija ļoti liela interese, savukārt par koplīgumu pārskatīšanu un slēgšanu praktiski bija 

nekāda. [..] Tas mērķis, kas mums bija noteikts, tas nebija izpildāms.” (Ekspertu intervija, FM 

7.3.2._LDDK). 

Otrkārt, LDDK vai LBAS pašiem vispār nav iespēju tieši ietekmēt to, ka koplīgums tiek pārskatīts un 

mainīts. Viņu iespējas ir izvērtēt koplīgumus, piedāvāt dažādus aspektus, kā tos varētu pilnveidot, bet 

ne mainīt. Koplīguma slēgšanas procedūra ir regulēta (koplīguma regulējums ietverts Darba likumā 

no 17. līdz 27. pantam, nosakot pamatprasības koplīguma saturam, formai un pusēm, kā arī koplīguma 

spēku, tā noslēgšanas un grozīšanas kārtību un strīdu izšķiršanu), tas ir līgums starp darba devēju un 

darbiniekiem, un tā noslēgšanas procedūra nebūt nav ļoti vienkārša, jo koplīgumu apstiprina 

darbinieku kopsapulcē. Tādēļ uzņēmumi, kas relatīvi nesen noslēguši koplīgumus, ir ļoti neieinteresēti 

tos atkal aktualizēt: 

“Ja mēs gribam, lai ir pieņemts kaut kāds punkts vai koplīgums kā tāds, šis projekts tur nevar 

piedalīties, jo koplīguma apstiprināšana notiek darbinieku sapulcē, kā to prasa Darba likums. [..] Un 

koplīgumus parasti arī neaiztiek, kamēr viņiem ir derīguma termiņš. Ja sanāk, ka koplīgums bija tikko 

pārslēgts, un mēs nākam ar savām vīzijām un priekšlikumiem, tad viņi jebkurā gadījumā to neaiztiks, 

kamēr tas ir spēkā”. (Ekspertu intervija, FM 7.3.2._LBAS). 
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Savukārt, galvenais sadarbības partneru ieguldījums uzņēmumu izglītošanā un informēšanā rezultatīvo 

rādītāju kopā neparādījās: 

“Par ko tika mazāk domāts un kas neparādījās rezultatīvajos rādītājos, tā ir izglītošana un 

informēšana. Nez kāpēc tas tika kaut kā pazaudēts. Ja šie 3000 (personas, kam sniegts atbalsts) bija 

tiešā veidā kā palīdzēt uzlabot situāciju, tad tas netiešais veids – pasākumi, semināri, konferences 

neparādījās.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.2._LDDK). 

“Kopējā pievienotā vērtība projektā bija milzīga attiecībā uz mūsu aktivitāti, jo mēs ļoti daudz 

konsultējām, ļoti daudz tikāmies ar uzņēmumiem, palīdzējām, runājām utt. Darba apjoms bija liels, 

un arī pievienotā vērtība uzņēmumiem bija liela. Bet ņemot vērā, ka rezultatīvais rādītājs skaitījās 

nevis no šīs pievienotās vērtības, bet gan no parakstītā papīra, kas beigās nāk, tad tur noteikti bija 

problēmas, jo uzņēmumi citreiz atsakās parakstīt, citreiz nav gatavi kaut ko parakstīt, citreiz nav 

cilvēka, kas var parakstīt. Un tad, neskatoties uz tik tiešām lielo darbu, kas faktiski ir veikts, mēs visu 

laiku atdūrāmies pret papīru, kas beigās nav. Tā bija tā problēma.” (Ekspertu intervija, FM 

7.3.2._LBAS). 

 

Rezultātu un ietekmes novērtēšana 

7.3.2. SAM sasniegtie rezultāti ir detalizēti analizēti projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” 

Noslēguma ziņojumā131, ko sagatavojis Nodarbinātības valsts aģentūras ESF projekta “Atbalsts 

ilgākam darba mūžam” (Nr. 7.3.2.0/16/I/001) vadības un īstenošanas personāls. Tādēļ attiecībā uz 

rezultātiem šeit ir apkopoti tikai galvenie rādītāji. Ietekmes novērtēšana detalizēti ir aplūkota analīzes 

sadaļā “7.3.2. SAM dalībnieku raksturojums un situācija 6, 12, 18 un 24 mēnešus pēc dalības 

pasākumā” (administratīvo datu analīze), kā arī pie 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptaujas 

un padziļināto interviju analīzes. Šeit ir sniegts apkopojums par plānotajiem un sasniegtajiem 

rādītājiem, kā arī eksperta vidū sniegtais novērtējums. 

7.3.2. SAM noteiktie sasniedzamie atbalsta mērķa uzraudzības rādītāji bija iznākuma rādītājs – atbalstu 

saņēmušo gados vecāku nodarbināto personu skaits – 500, reāli sasniegti 470. Rezultāta rādītājs – 

atbalstu saņēmušo gados vecāku nodarbināto personu skaits labākā darba tirgus situācijā 6 mēnešus 

pēc atbalsta saņemšanas tika plānotas 250 personas. Izvērtējumā veiktie aprēķini ļauj secināt, ka 6 

mēnešus pēc dalības 7.3.2. SAM atbalstītajās darbībās labākā nodarbinātības situācijā pēc definētajiem 

parametriem atradās 197 personas (jeb 41,9%). Detalizētu šī rādītāja aprakstu skatīt sadaļā “7.3.2. 

SAM dalībnieku raksturojums un situācija 6, 12, 18 un 24 mēnešus pēc dalības pasākumā”. 

Ņemot vērā lielo dažādo aktivitāšu skaitu, būtiski šeit arī norādīt citus sasniegtos rezultātus. 

Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums  

Rezultāti:  

• Tika izstrādāta izvērtēšanas metodika uzņēmuma darba vides un darbinieku zināšanu un 

prasmju izvērtēšanai un novecošanās pārvaldības plāna uzņēmumam vai iestādei 

sagatavošanai;  

• Izmantojot izstrādāto metodiku, pirmajā kārtā tika veikti darba vides un cilvēkresursu 

potenciāla izvērtējumi pie 12 darba devējiem (kopumā pirmajā kārtā pieteicās 45 darba 

devēji, dalībai 7.3.2. SAM piesakot 2295 nodarbinātos vecumā virs 50 gadiem); 

• Izvērtējumu rezultātā 1095 darbiniekiem tika sagatavoti individuālie novērtējumi. 

Atbalsta pasākumi mērķa grupai 

 
131 Nodarbinātības valsts aģentūra (2020). Eiropas Savienības Sociālā fonda projekts “Atbalsts ilgākam darba mūžam” 

(Nr. 7.3.2.0/16/I/001). NOSLĒGUMA ZIŅOJUMS. Rīga: Nodarbinātības valsts aģentūra. 
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Rezultāti:  

• Kopumā tika noslēgti 853 individuāli līgumi ar nodarbinātajiem par dalību atbalsta 

pasākumos;  

• Kopumā 1. kārtā tika plānoti 54, bet notika 19 semināri, kuros piedalījās 108 dalībnieki. 

• 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībniekiem, atbilstoši individuālā novērtējuma rezultātiem, 

bija iespēja saņemt vairāku speciālistu konsultācijas. Kopumā tika sniegtas 582 

individuālās konsultācijas (fizioterapeits – 354 konsultācijas, uztura speciālists – 121 

konsultācija, miega speciālists – 56 konsultācijas, psihologs - 51 konsultācija); 

• Karjeras konsultācijas: kopumā no 853 dalībniekiem, kuri noslēdza līgumu par dalību 

atbalsta pasākumos, tika noteiktas 56 karjeras konsultācijas, bet rezultātā karjeras 

konsultantu apmeklēja 16 dalībnieki.   

• Veselības uzlabošanas pasākumi darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējuma laikā 

tika noteikti gandrīz visiem, kas noslēguši līgumu. Tie tika nodrošināti ārstniecības 

pakalpojumu kursa veidā (piemēram, ārstnieciskā vingrošana, fizikālās medicīnas 

procedūras, manuālā terapija, masāžas, nodarbības pie fizioterapeita, u.c.). Veselības 

uzlabošanas pasākumus izmantoja 259 nodarbinātie. 

• Tika novērtētas 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku darba vietas un noteiktas 419 

darba vietas, kurām nepieciešami pielāgojumi. Nepieciešamos darba vietas pielāgojumus 

savstarpēji sadarbojoties noteica darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējuma 

komandas speciālisti (darba aizsardzības speciālists, arodveselības un arodslimību ārsts un 

ergoterapeits). Rezultātā tika sagatavots ergoterapeita atzinums par darbiniekam 

nepieciešamajiem pielāgojumiem un to pamatojumu. Par darba vietas pielāgošanu darba 

devējam tika paredzēta vienreizēja dotācija 711 EUR apmērā, kuru tika plānots piešķirt 

atbilstoši darba devēja iesniegtajai darba vietas pielāgošanas tāmei, ko darba devēji 

sagatavoja, bet gaidīto atbalstu neguva. Atbalsts netika sniegts, jo 7.3.2. SAM īstenošana 

tika pārtraukta. 

Kolektīvo pārrunu veikšana par novecošanās pārvaldības jautājumiem 

• 128 individuālās tikšanās ar darba devēju un darba ņēmēju pārstāvjiem; 

• 23 nacionālie pasākumi, kuru ietvaros sniegtas prezentācijas par 7.3.2. SAM; 

• Divi saņemti apliecinājumi par veiktajām izmaiņām koplīgumos vai citos dokumentos. 

Sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi ilgāka un labāka darba mūža veicināšanai 

• Konference Rīgā un 15 semināri; 

• Divas informatīvās kampaņas “Zaļo gaismu gados stiprajiem!”; 

• 103 publikācijas (Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļvietnē – 42 publikācija; LDDK – 

31 publikācijas; LBAS – 30 publikācijas). 

Kopumā 7.3.2. SAM plānotā ietekme bija veicināt nodarbināto personu 50+ ilgāku un kvalitatīvāku 

nodarbinātību un mazināt šīs grupas bezdarba risku. Īstenotāju pārstāvji norāda, ka šāds projekts bija 

nepieciešams un arī būs nepieciešams turpmāk, jo novecošanās problēmas Latvijas darba tirgū nav 

pazudušas: 

“Noteikti vajadzēja īstenot šādu projektu. Manuprāt, tas parādīja, ka ir šīs vajadzības. [..] Pēc 50 

gadiem cilvēks sāk novecot, kas ir dabīgs process, bet to var palēnināt, uzlabojot darba vidi.” 

(Ekspertu intervija, FM 7.3.2._NVA). 

“Es domāju, ka projekta ideja ir bijusi ļoti laba un apsveicama, pilnīgi noteikti nākotnē šai grupai ir 

jāveido atbalsta pasākumi. Iespējams tādi paši kā bija paredzēti projektā un arī daudz plašāki.” 

(Ekspertu intervija, FM 7.3.2._LBAS). 
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Projekta īstenotāji kopumā uzskata, ka, ja 7.3.2. SAM tiktu turpināts, tad aktivitātēm būtu paliekoša 

un būtiska ietekme gan uzņēmumu, gan darbinieku līmenī (tiem uzņēmumiem un to darbiniekiem, kas 

piedalījās projektā). Savukārt, 7.3.2. SAM pārtraukšana neļauj adekvāti izvērtēt 7.3.2. SAM ietekmi 

un efektivitāti, jo daudzas darbības, kas tika sagatavotas ieviešanai un tajās jau tika veikti lieli 

ieguldījumi, tika pārtrauktas. Vairāki intervētie projekta īstenotāji norāda, ka 7.3.2. SAM pārtraukšana 

būtiski mazināja potenciālo pozitīvo ietekmi uz 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībniekiem: 

“Ja darbība tiktu pabeigta, tad ietekme būtu liela un laba, jo darba apstākļi un veselības pasākumi 

darbiniekiem bija paredzēti, un ņemot vērā, ka šī grupa ir mazāk aizsargāta no daudziem aspektiem, 

tad es domāju, ka būtu ievērojama faktiskā ietekme. [..] Es teiktu, ka mēs šajā situācijā īsti nevaram 

vērtēt par rezultātiem, jo ņemot vērā, ka projekts tika apturēts, tad pat šie rezultāti, kas bija sasniegti, 

tad tie visi ir noniecināti.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.2._LBAS). 

Izvērtējumā intervēto darba devēju vidū interese par 7.3.2. SAM bija saistīta lielākoties ar diviem 

aspektiem: veselības veicināšanas pasākumiem darbiniekiem un darba vietu aprīkojumu, kas tika 

uztverts kā darba devēja ieguvums, kas palīdzētu nodrošināt veselībai nekaitīgu vidi darbiniekiem, un 

tiktu finansēts no 7.3.2. SAM. Ņemot vērā to, ka darba vietu aprīkošana netika īstenota, bet darba 

devēji bija ieguldījuši savas pūles nepieciešamo aprakstu sagatavošanā, 7.3.2. SAM iesaistītie darba 

devēji 7.3.2. SAM pārtraukšanu vērtēja ļoti negatīvi: 

“Nesauksim to par zaudējumu, bet par vilšanos. Mēs ieguldījām ļoti daudz, bet mēs netikām līdz darba 

vietu aprīkošanai.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.2._ Darba devējs). 

“Tika ieguldīts ļoti daudz laika un pūles, lai tas īstenotos. Es no savas puses ļoti daudz ieguldīju un 

centos, bet es nesajutu rezultātu.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.2._ Darba devējs). 

Vienlaikus vairāki darba devēji plānoto darba vietu aprīkošanu vēlāk ir īstenojoši paši saviem spēkiem, 

protams, ierobežotā apjomā: 

“To, ko nevarēja projekta ietvaros iegādāties, visus tos materiālus, mēs sākām likt skolas budžetā.” 

(Ekspertu intervija, FM 7.3.2._ Darba devējs). 

Neplānota negatīva 7.3.2. SAM ietekme tā pārtraukšanas dēļ radās iesaistītajiem sadarbības 

partneriem. Lai gan LDDK un LBAS galvenā loma bija pārliecināt darba devējus veidot un nodrošināt 

drošu un veselībai nekaitīgu vidi ilgtermiņā, nevis reklamēt 7.3.2. SAM, LDDK un LBAB savās vizītēs 

pie darba devējiem un semināros stāstīja par piedāvātajām iespējām saņemt atbalstu darbinieku, kas 

vecāki par 50 gadiem, veselības un darba spēju saglabāšanai. Līdz ar to, tajā brīdī, kad 7.3.2. SAM tika 

pārtraukts, ar to tika atstāta negatīva ietekme uz LDDK un LBAS reputāciju, jo viņi kā sadarbības 

partneri bija tie, kas aicināja uzņēmumus iesaistīties 7.3.2. SAM atbalstītajās darbībās: 

“Aicinot uzņēmumus pieteikties un reģistrēties, tā savā ziņā ir arī mūsu reputācija. Mēs viņus aicinām 

izmantot šīs iespējas, bet tajā brīdī, kad aktivitāte tiek atlikta, atlikta un atlikta, un beigās arī atcelta, 

tad, protams, tas ne mums, ne arī uzņēmumiem, ne arī projekta īstenotājiem nav pozitīvi.” (Ekspertu 

intervija, FM 7.3.2._LDDK). 

Neskatoties uz to, ka 7.3.2. SAM iesaistītie darba devēji izjuta vilšanos par tā pārtraukšanu, vairāki 

darba devēji norādīja, ka viņiem ir bijis noderīgs uzņēmumā veiktais darba vides un cilvēkresursu 

potenciāla izvērtējums. Visoptimālākajā gadījumā izvērtējums tiek turēts kā rokasgrāmata pie visiem 

labiekārtošanas pasākumiem un remontiem: 

“Ļoti apmierināta, jo tā komanda, kas brauca, bija ļoti brīnišķīga. Viss bija ļoti profesionāli, un to 

materiālu, ko viņi izstrādāja, to mūsu direktore tur kā rokasgrāmatu uz galda. Kaut arī projekts ir 

beidzies, šo rokasgrāmatu ļoti bieži izmanto. Es redzu, ka tad, kad viņa runā ar kādiem plānotājiem, 

tad viņai ir rokās šī rokasgrāmata.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.2._ Darba devējs). 
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Citos gadījumos darba devēji izmanto atsevišķas izvērtējuma daļas, konkrēti nākošajos citātos 

redzams, ka pozitīvi tiek vērtēti ierosinājumi iekšējā komunikācijā un organizācijas kultūras aspektu 

uzlabošanā: 

“Vērtīgi bija ierosinājumi iekšējā komunikācijā un organizācijas kultūras aspektu uzlabošanā, kā mēs 

varam iekšēji komunicēt pilnvērtīgāk. Mēs redzējām, kur mums iekšēji nenotiek tik labi informācijas 

apmaiņa”. (Ekspertu intervija, FM 7.3.2._ Darba devējs). 

Jāatzīmē arī, ka intervēto darba devēju vidū bija arī tādi, kas nesaredzēja šajā izvērtējumā pievienoto 

vērtību, vai kuriem nebija informācijas, vai vadība šo izvērtējumu izmanto. 

 

Efektivitātes vērtējums 

Efektivitātes vērtējums detalizēti ir aplūkots analīzes sadaļā “7.3.2. SAM ieguldījumu lietderība un 

efektivitāte nodarbināto iedzīvotāju vecumā virs 50 gadiem darbaspēju saglabāšanā un nodarbinātībā”. 

Šeit ir sniegts apkopojums par plānoto un eksperta vidū sniegto novērtējumu. Pirmkārt, jāatzīmē, ka 

7.3.2. SAM sākotnēji plānotie rezultāti bija būtiski lielāki, un arī sākotnēji plānotais pieejamais 

finansējums bija būtiski lielāks. Ja sākumā pieejamais maksimālais kopējais attiecināmais finansējums 

bija 10 596 211 EUR un plānotais iznākuma rādītājs – atbalstu saņēmušo gados vecāku nodarbināto 

personu skaits (dalībnieki), bija 3 000 (MK noteikumi Nr. 504, 02.08.2016. versija132), tad MK 

28.07.2020. noteikumi Nr. 492 šos rādītājus koriģēja uz sešas reizes zemāku iznākuma rādītāju – 

atbalstu saņēmušo gados vecāku nodarbināto personu skaits (dalībnieki) – 500, un 5,59 reizes mazāku 

finansējumu: 1 896 211 EUR. 

Reāli attiecināmais izmaksu apjoms 7.3.2. SAM bija 1843194,37 EUR, bet sasniegtais atbalstu 

saņēmušo gados vecāku nodarbināto personu skaits – 470. Šeit gan tomēr jānorāda, ka tieši sadalīt 

atbalstu saņēmušo skaitu uz kopējo izmaksu apjomu nav pareizi, jo 7.3.2. SAM aktivitātes aptvēra 

daudz plašāku aktivitāšu spektru nekā atbalsts konkrētajiem dalībniekiem (šo jautājumu vairāk skatīt 

arī pie projekta ietekmes un sadaļā “7.3.2. SAM ieguldījumu lietderība un efektivitāte nodarbināto 

iedzīvotāju vecumā virs 50 gadiem darbaspēju saglabāšanā un nodarbinātībā”). 

Kā 7.3.2. SAM efektivitāti mazinošu faktoru jāvērtē aktivitāšu radīto administratīvo slogu tieši 

iesaistītajiem darba devējiem. Šīs izmaksas darba devējiem netika atlīdzinātas, bet, lai iesaistītos 7.3.2. 

SAM un saņemtu plānoto atbalstu, viņiem bija gan jāvāc darbinieku apliecinājumi, ka tie ir gatavi 

iesaistīties 7.3.2. SAM aktivitātēs, gan jāapkopo un jāsniedz informācija par darbinieku atbilstību 

kritērijiem, gan jāpalīdz līguma slēgšanas procesā ar darbiniekiem, gan jāpalīdz izvērtējuma interviju, 

semināru un konsultāciju organizēšanā. Saprotams, ka rūpes par darbinieku labsajūtu darba vietā ir 

darba devēju pienākums, bet šeit ieguldītās pūles kopumā nesasniedza gaidīto rezultātu, jo darba vietu 

pielāgošana netika veikta: 

“Lai darba devējs šajā projektā pieteiktos, viņam no darbiniekiem bija jāievāc apliecinājums, ka viņi 

ir ar mieru piedalīties. Es teiktu, ka sarežģīti, jo darbiniekiem ir jāizskaidro, jo tur tā nevarēja vienā 

vārdā – tu esi 50+ un uz priekšu. Liels darbs. [..] Lai noslēgtu līgumu, tika apkopoti un iesniegti visi 

apliecinājumi.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.2._ Darba devējs). 

“Es viņus atlasīju, man ar katru bija jārunā. Pat jāpierunā. Jā, un tā bija vairākos etapos. Tas bija 

ļoti grūti.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.2._ Darba devējs). 

 
132 Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumi Nr. 504 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2. 

specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" īstenošanas 

noteikumi". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 4.08.2016., Nr. 149 

https://www.vestnesis.lv/op/2016/149.9. Skatīts 12.09.2022.  

https://www.vestnesis.lv/op/2016/149.9
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“Darba devējiem tas prasīja lielu laika resursu, īpaši lielajos uzņēmumos – “Pasažieru vilciens” un 

“Latvijas pasts”, kur vajadzēja pa visu Latviju.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.2._NVA). 

 

Sadarbība ar partneriem darbības programmas īstenošanā 

7.3.2. SAM īstenošanā tika iesaistīti divi sadarbības partneri: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 

(LBAS) un Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK). Sadarbības partneru uzdevums bija 

nodrošināt kolektīvo pārrunu veikšanu par novecošanās pārvaldības jautājumiem un panākt 

novecošanās pārvaldības jautājumu iekļaušanu darba koplīgumos, darba līgumos vai citos darba 

devēju dokumentos, kas saistoši darba devējiem un darba ņēmējiem. 

Sadarbības partneri kopumā ļoti pozitīvi vērtēja sadarbību ar NVA projekta ieviešanas komandu, un 

norādīja, ka projekta darbinieces bija ļoti pacietīgas un atvērtas sadarbībai: 

“Par NVA varu teikt tikai labākos vārdus, mums bija ļoti kolosāla komanda. Mums bija ļoti laba 

sadarbība, darbinieces bija ļoti atsaucīgas. Cepuri nost, desmit no desmit. [..] Viņas bija ļoti, ļoti 

iecietīgas, piemēram, tad, kad mēs aizsūtam nepareizas atskaites, esam nokļūdījusies vai vēl kaut ko, 

vēl kaut ko… Ļoti iecietīgi visu izkoriģē, painformē. Es neko sliktu nevaru pateikt.” (Ekspertu intervija, 

FM 7.3.2._LDDK). 

“Mūsu sadarbība gan ar LDDK, gan ar NVA bija augstākajā līmenī.” (Ekspertu intervija, FM 

7.3.2._LBAS). 

“[Projekta stiprā puse bija] … cilvēkresursi, tie cilvēki, kas strādāja pie projekta, vismaz tie cilvēki, 

ar kuriem mēs esam saskārušies. Gan NVA, gan LDDK viennozīmīgi bija ļoti ieinteresēti projekta 

īstenošanā, tiešām darīja visu, ko vien varēja, lai šis viss notiktu. Tā kā cilvēki noteikti bija stiprā puse. 

Varbūt tas birokrātiskais aspekts bija vājā puse, kas bieži vien bremzēja un aizkavēja aktivitātes.” 

(Ekspertu intervija, FM 7.3.2._LBAS). 

Kā 7.3.2. SAM trūkumu sadarbības partneri norādīja pārspīlētās administratīvās prasības dažādos 

jautājumos: 

“Atkārtošos simtu pirmo reizi. Administratīvajām procedūrām būtu jābūt stipri vienkāršākām. Tad 

noteikti efekts būs daudz lielāks.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.2._LBAS). 

“[Projekta] vājā puse – tā šaušalīgā birokrātija.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.2._LDDK). 

Viens no konkrētiem piemēriem, kas LBAS pārstāvju vērtējumā liecināja par pārspīlētu kontroli un 

administrēšanas radītu problēmu, bija saistīts ar aktivitāti “darba vietu pielāgošana”, kas 7.3.2. SAM 

pārtraukšanas dēļ netika īstenota: 

“Bija ļoti daudz jautājumi, kuriem, mūsuprāt, vispār nevajadzēja būt, ja to ir lēmusi ekspertu 

komanda. Finanšu pārvaldniekiem vairs nevajadzētu lemt par ekspertu komandas lēmumiem, kaut 

kādus ierosinājumus ierosināt. Tas bija pilnīgi nelietderīgi un nevajadzīgi.” (Ekspertu intervija, FM 

7.3.2._LBAS). 

“Tajā brīdī, kad pasākumu plāns jau bija sagatavots, viss apstājās CFLA. Jo viņi nevar tādus 

pasākumus veidot, viņiem ir par lielu vai par mazu krēsls. Cilvēks, kurš ir izglītots šajā jomā, ir 

sastādījis šo plānu, bet CFLA saka, ka darba aizsardzības un ergoterapeita ieteikumi šajā gadījumā 

neder. [..] Uzņēmums it kā ir gatavs iegādāties šo aprīkojumu, viņiem jau pēc fakta apmaksā šo naudu, 

bet gala rezultātā viņiem pasaka, ka nē, ka tie būs neattaisnotie izdevumi.” (Ekspertu intervija, FM 

7.3.2._LBAS). 

Intervētie darba devēji ar zināmu rūgtumu raksturo šo situāciju, jo dažos gadījumos darba vietas 

pielāgošana bija galvenais iemesls, kāpēc viņi iesaistījās, bet saskārās ar neizpratni par viņu 

vajadzībām un cerēto nesaņēma. CFLA pārstāvji šo pārmetumu intervijā komentēja, norādot, ka ne 
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tikai CFLA bija kritisks viedoklis par darba devēju sastādītajiem sarakstiem darba vietas pielāgošanai 

un nepieciešamajiem darba aizsardzības līdzekļiem, bet arī LM un nozaru pārstāvji tika iesaistīti šajā 

diskusijā, un viens no viedokļiem, kas šajā diskusijā guva pārsvaru, bija, ka darba aizsardzības līdzekļi 

darba devējiem ir jānodrošina pašiem: 

“Mēs diskutējām gan ar LM kolēģiem, gan ar finansējuma saņēmēju, ja kaut kādos gadījumos mūsu 

ieskatā tas nebija pareizi. Tas nebija tikai CFLA viedoklis. Tur ne tik daudz LM kā atbildīgā iestāde, 

bet arī nozare piedalījās. Tādiem līdzekļiem, kas jau darba devējam būtu jāiegādājas kā darba 

aizsardzības līdzekļi, tiem jau ārpus projekta būtu jābūt. Mūsu ieskatā nevar būt [iekļauti sarakstā], 

piemēram, kaut kādi cimdi, ja viņš ar bīstamām vielām strādā, vai būvniecībā ķiveres. Kāpēc to 

vajadzētu no projekta? Jā, protams, kaut kādus šādus jautājumus risinājām kopā – ko iekļaut, kāpēc 

kaut ko neiekļaut. Saprotams, ka darba devējam jau daudz ko gribētos.” (Ekspertu intervija, FM 

7.3.2._CFLA). 

Bez dažādiem gan pozitīviem, gan negatīviem sadarbības aspektiem, kas minēti šeit un citās 

apakšnodaļās, jāuzsver, ka Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība ļoti pozitīvi vērtēja 7.3.2. SAM 

organizētās ārvalstu vizītes un tur iegūto pieredzi. Intervēti LBAS pārstāvji norādīja, ka šādas vizītes 

nepieciešams plānot arī citos projektos, jo sniedz daudz derīgu ideju un citu skatījumu: 

“Šo visu es ļoti pozitīvi vērtēju, bet mēs vēl nepieskārāmies ļoti interesantai lietai. Šajā projektā bija 

iespēja iepazīties ar ārzemju pieredzi, mēs piedalījāmies trijās konferencēs. Tā ārzemju pieredze ir 

savādāka. To noteikti vajag paredzēt un rakstīt iekšā citos projektos.” (Ekspertu intervija, FM 

7.3.2._LBAS). 

 

Aktuālie konteksta faktori: Covid-19 pandēmija 

COVID-19 pandēmija būtiski ietekmēja 7.3.2. SAM īstenošanu nevis tā, kā citos projektos, ka ir 

grūtības nodrošināt klātienes nodarbības vai aktivitātes, bet gan saistībā ar ārkārtas situācijas 

izsludināšanu,  bezdarba pieaugumu un nepieciešamību novirzīt līdzekļus uz pagaidu nodarbinātības 

pasākumiem. Kā norādīts anotācijā133 pie MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 492, kas paredzēja 7.3.2. 

SAM pārtraukšanu, ietaupītos līdzekļus plānoja novirzīt 9.1.1.1. pasākumam, lai atbalstītu pagaidu 

nodarbinātības iespējas bezdarbniekiem, tādējādi stiprinot aktīvo nodarbinātības pasākumu 

piedāvājumu. Anotācijā arī norādīts, ka 7.3.2. SAM tika īstenots kā izmēģinājumprojekts, un šāda 

veida kvalitatīva atbalsta sniegšanas organizēšana prasīja vairāk laika, nekā sākotnēji tika prognozēts. 

Tāpat arī anotācijā rakstīts, ka 7.3.2. SAM ieviešana bija plānota darba devēju atbalstam stabilākā 

ekonomiskajā situācijā. Ar to arī tika pamatots tas, ka ārkārtas situācijā nav lietderīgi kompensēt darba 

devējiem darba vietu pielāgošanas izmaksas un turpināt sniegt citu paredzēto atbalstu, jo pēc atbalsta 

sniegšanas nav iespējams garantēt ieguldījumu ilgtspēju. Anotācijā paustas arī bažas, ka neskaidrā 

krīzes situācijā, kad uzņēmumu līmenī notiek saimnieciskās darbības un izmaksu efektivizēšana un 

optimizēšana, kas skar arī personāla resursu optimizēšanu un darbinieku atbrīvošanu, projektā 

ieguldītā  finansējuma mērķis var objektīvi netikt sasniegts. 

Ekspertu intervijas atklāj, ka šis lēmums tika vērtēts dažādi. No vienas puses, 7.3.2. SAM īstenotāji, 

sadarbības partneri, arī atbalsta saņēmēji izprata, ka ārkārtas situācijā var tikt pieņemti šādi lēmumi. 

No otras puses, visās minētajās grupās pieņemtais lēmums sagādāja zināmu vilšanos, īpaši tādēļ, ka 

7.3.2. SAM tika pārtraukts brīdī, kad tas reāli uzsāka aktīvi darboties: 

 
133 Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr.504 “Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Paildzināt gados vecāku nodarbināto 

darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību” īstenošanas noteikumi”” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums 

(anotācija). Pieejams: https://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40481670. Skatīts 10.08.2022. 

https://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40481670
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“Viss tika ļoti iekavēts. Nesākās kā pēc grafika vajadzētu, bet tad jau uz beigām, kad tiešām sāka viss 

iet, tas tika slēgts.” (Ekspertu intervija, FM 7.3.2._CFLA). 

“Ministrijas arguments bija, ka šādi uzlabojumi un šādas subsīdijas ir paredzētas pie stabilas 

ekonomiskās situācijas, lai mudinātu darba devējus pārskatīt savu attieksmi, bet to droši vien varēja 

arī izmantot, pielāgojot jaunajai situācijai. Man liekas, ka tas lēmums bija sasteigts.” (Ekspertu 

intervija, FM 7.3.2._NVA). 

7.3.2. SAM pārtraukšanas lēmums un tas, kā 7.3.2. SAM tika pārtraukts, pēc diviem gadiem, kad 

Covid-19 situācija ir stabilizējusies, šķiet sasteigts, īpaši attiecībā uz to daļu, kas lēma 7.3.2. SAM jau 

aktīvi iesaistītajiem darba devējiem nenodrošināt galveno “burkānu”, kādēļ darba devēji iesaistījās, 

proti, tika nolemts nekompensēt darba devējiem darba vietu pielāgošanas izmaksas. 

Vienlaikus pozitīvi jāvērtē tas, ka sadarbības partneru LBAS un LDDK aktivitātes tika turpinātas 7.3.1. 

SAM, jo grozījumi paredzēja arī, ka 7.3.1. SAM “Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru 

uzņēmumos” tiek papildināts ar jaunu atbalstāmo darbību “atbalsts kolektīvo pārrunu veikšanai un 

organizēšanai par iekļaujošas nodarbinātības un drošas darba vides nodrošināšanu”. Tika paredzēts, ka 

LBAS un LDDK turpmāk informēšanu par iekļaujošas nodarbinātības un drošas darba vides 

nodrošināšanu sniedz jau plašāk, ne tikai kā 7.3.2. SAM gadījumā par novecošanās pārvaldību. 
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7.3.2. SAM dalībnieku raksturojums un situācija 6, 12, 18 un 24 mēnešus pēc 

dalības pasākumā 
 

Šajā nodaļā sniegts 7.3.2. SAM “Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un 

nodarbinātību” atbalstīto darbību dalībnieku – faktisko labuma guvēju – situācijas raksturojums 

atbalsta pasākuma saņemšanas brīdī un 6, 12, 18 un 24 mēnešus pēc dalības pasākumā beigu datuma 

(turpmāk tekstā izmantots arī jēdziens “pārskata periods”), balstoties uz pieejamajiem 

administratīvajiem datiem – projekta informāciju KPVIS un VID datiem par nodarbinātību. Analīzes 

uzdevums ir atbildēt uz Tehniskās specifikācijas jautājumu un noteikt atbalsta ietekmi uz gados vecāko 

nodarbināto personu situāciju darba tirgū, jo atbalsta mērķis bija gados vecāku nodarbināto personu 

darbspēju saglabāšana un nodarbinātības veicināšana. Būtiski, ka pārskats ietver darba tirgus situācijas 

izmaiņas tikai no administratīvo datu viedokļa, t.i., neietver subjektīvo izmaiņu pašnovērtējumu, ko 

raksturo 7.3.2. SAM projekta dalībnieku aptauja un padziļinātās intervijas (skat. “7.3.2. SAM atbalstīto 

darbību dalībnieku aptaujas un interviju rezultāti”). Tāpat jāņem vērā, ka projekta īstenošanas laiks 

ļauj vērtēt dalībnieku situāciju darba tirgū ne vairāk kā 24 mēnešu ilgā posmā pēc dalības projektā 

beigu datuma. 

 

Labuma guvēju statistiskais portrets 
 

Administratīvie dati ļauj noteikt visu 7.3.2. SAM dalībnieku – nodarbināto 50 un vairāk gadu vecumā 

– portretu pēc šādām pazīmēm: dzimums, vecums, piederība mazākumtautību grupai (bez sīkāka 

iedalījuma), deklarētās dzīvesvietas statistiskais reģions, deklarētās dzīvesvietas apdzīvotās vietas tips, 

izglītības līmenis, piederība personu ar invaliditāti grupai, profesijas kods un saņemtie atbalsta 

pasākumi. Šajā 7.3.2. SAM dalībnieku – labumu guvēju raksturojums ir sniegts gan minēto apakšgrupu 

griezumā, gan saistībā ar ieņemamo profesiju, nostrādāto darba stundu skaitu un saņemto algu. 

Kopumā saskaņā ar KPVIS datiem 7.3.2. SAM ietvaros atbalstu saņēmušas 470 personas, kas strādāja 

12 uzņēmumos. No tām 463 dalību pabeigušas un 7 (1,5%) – dalību pārtraukušas. Redzams, ka reālais 

atbalstu saņēmušo personu skaits ir mazāks par definēto iznākuma rādītāju – atbalstītas 500 personas. 

Dzimums. Atbalstu saņēmušo personu vidū bija 71 (jeb 15,1%) vīrietis un 399 (jeb 84,9%) sievietes. 

Vīriešu dalībnieku īpatsvars ir būtiski zemāks par nodarbināto vīriešu proporciju atbilstošās vecuma 

grupās Latvijā kopumā, lai gan daļa projektā iesaistīto uzņēmumu nodarbina kā sievietes, tā vīriešus 

(piemēram, Pasažieru vilciens, Latvijas Pasts, Dobeles ūdens u.tml.), tomēr kā pasākuma mērķa grupa 

nodarbinātie vīrieši ir tikpat svarīga kā sievietes. 

Vecums.  135 (jeb 28,7%) atbalstu saņēmušās personas dalības brīdī bija 50-54 gadu vecumā, 172 

(jeb 36,6%) – 55-59 gadu vecumā, 121 (jeb 25,7%) – 60-64 gadu un 42 (jeb 8,9%) 65 un vairāk gadu 

vecumā (3.5.1. attēls). Šis apstāklis – vecums noteikts uz dalības projektā brīdi – ir jāņem vērā, 

turpmāk analizējot personas situāciju pēc dalības pasākumā, jo daļa dalībnieku var pārtraukt darba 

attiecības pensionēšanās dēļ. 

Tautība. Lai gan KPVIS dati tieši nefiksē dalībnieku tautību, atskaites veidlapa paredz fiksēt 

informāciju, vai dalībnieks pieder mazākumtautību iedzīvotāju vai citu valstu pilsoņu (migrantu) 

grupai. Atbilstoši šim indikatoram redzams, ka 164 personas jeb 36,0% dalībnieku bija 

mazākumtautību pārstāvji. 

Dalībnieki ar invaliditāti. Saskaņā ar KPVIS pieejamo informāciju 59 (jeb 12,6%) dalībnieku bija 

personas ar invaliditāti, no tām 30 (jeb 6,4% no visiem dalībniekiem) bija kustību traucējumi, 39 (jeb 

8,3%) – citi veselības traucējumi, vienai personai bija psihiskie vai uzvedības traucējumi, dalībnieku 

vidū nav bijušas personas ar dzirdes vai redzes traucējumiem. Datu analīzes turpinājumā personas ar 
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invaliditāti ir aplūkota kā vienota grupa, neizdalot pēc funkcionālo traucējumu veidiem. Jāatzīmē, ka 

personu ar invaliditāti īpatsvars mērķa grupas vidū atbilst vidējam Latvijas iedzīvotāju ar invaliditāti 

īpatsvaram. Līdz ar to var uzskatīt, ka personas ar invaliditāti ir projektā sasniegtas atbilstošā apmērā. 

3.5.1. attēls. 7.3.2. SAM dalībnieku raksturojums: vecums un deklarētās dzīvesvietas statistiskais 

reģions (%) 

 

A. Vecums B. Deklarētās dzīvesvietas statistiskais 

reģions 

  
 

Deklarētās dzīvesvietas statistiskais reģions. Lai gan projekta dalībnieku dzīvesvieta zināmā mērā 

ir saistīta ar darba devēju, caur kuru notikusi dalība projektā, atrašanās vietu (reģistrācijas adresi), 

vairāki uzņēmumi faktiski darbojas visā Latvijas teritorijā (piemēram, Latvijas Pasts vai Pasažieru 

vilciens), līdz ar to iespējams ar projekta starpniecību plašākā mērā sasniegt nodarbinātos, kas dzīvo 

dažādos reģionos un apdzīvotajās vietās. Attiecīgi KPVIS pieejamā informācija par nodarbināto 

deklarēto dzīvesvietas adresi tika sakārtota tā, lai varētu noteikt kā dzīvesvietas reģionu, tā apdzīvotās 

vietas tipu. Attiecīgi Rīgas pilsētā (Rīgas statistiskajā reģionā) bija deklarēti 95 (jeb 20,2%) dalībnieku, 

Pierīgas reģionā – 67 (jeb 14,3%) dalībnieku, Vidzemes reģionā – 149 (jeb 31,7%), Kurzemes reģionā 

– 13 (jeb 2,8%), Zemgales reģionā – 71 (jeb 15,1%) un Latgales reģionā – 75 (jeb 16,0%) dalībnieku 

(3.5.1. attēls).  

Deklarētās dzīvesvietas apdzīvotās vietas tips. Kopumā 143 (jeb 30,4%) dalībnieku deklarētā 

dzīvesvietas adrese atradās valstspilsētā, 327 (jeb 69,6%) dalībnieku - novadu teritorijās, t.sk., KPVIS 

norādīts, ka lauku teritorijā dzīvoja 157 (jeb 33,4%) dalībnieku. Izvērtējot projekta dalībnieku 

dzīvesvietas, secināms, ka kopumā, iesaistot samērā ierobežotu skaitu (12) darba devējus, projektā ir 

izdevies sasniegt samērā vienmērīgu dalībnieku skaitu pēc apdzīvotās vietas urbanizācijas pakāpes 

(tipa), ar nelielu novadu teritoriju pārsvaru pār valstspilsētām, kas šajā gadījumā, ņemot vērā projekta 

mērķus, vērtējams pozitīvi, jo netieši liecina par labu projekta aptveri attiecībā uz attālākām 

(reģionālām) teritorijām. 

Izglītība. Vērtējot dalībnieku izglītības līmeni (3.5.2. attēls), jāņem vērā projekta nosacījumi, proti, 

02.08.2016. MK noteikumu Nr. 504 3.1.2. punkts paredz, ka 7.3.2. SAM dalībnieka izglītība 

nepārsniedz vidējo vispārējo vai profesionālo, vai arodizglītības līmeni (šim nosacījumam atbilst 

ISCED 1-4 līmenis) vai arī personai ir augstākā izglītība (ISCED 5-8), bet tā ir nodarbināta 

mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora 9. pamatgrupai) vai 

arī personas ar augstāko izglītību var kvalificēties dalībai projektā pēc citiem MK noteikumu 

punktiem, piemēram, 3.1.1. punktu (personai obligātajā veselības pārbaudē konstatēta veselības 
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stāvokļa neatbilstība veicamajam darbam vai arodslimību pazīmes) vai 3.1.4. punktu (strādā nepilnu 

darba laiku vai ienākumi mazāki par 80% no minimālās darba algas. 

Saskaņā ar KPVIS 40 (jeb 8,5%) 7.3.2. SAM projekta dalībnieku bija ar pamatskolas izglītību (ISCED 

1. līmenis) vai zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis). Visbiežāk šāda izglītība bija 

dalībniekiem 65+ gadu vecumā - 10 personām (jeb 23,8% no šīs vecuma grupas), kā arī dalībniekiem 

no 55-64 gadiem – kopā 25 personām. 320 (jeb 68,1%) dalībnieku bija ar vidējo izglītību (ISCED 3. 

līmenis) vai pēcvidējo izglītību (ISCED 4. līmenis). Vēl 110 (jeb 23,4%) dalībnieku bija ar augstāko 

izglītību (ISCED 5-8. līmenis), no tām 48 personas uz dalības brīdi strādāja nepilnu darba laiku (līdz 

160 stundām), bet 62 personas – pilnu darba laiku, attiecīgi kvalificējās dalībai pēc kāda no citiem 

kritērijiem. 

3.5.2. attēls. 7.3.2. SAM dalībnieku raksturojums: izglītība un profesijas pamatgrupa (%) 

A. Izglītība B. Profesijas pamatgrupa 

  
 

Dalībnieku profesija. Prasības dalībnieku izglītībai attiecīgi ietekmēja arī sadalījumu profesiju 

pamatgrupās (3.5.2. attēls). Atbilstoši VID pieejamajai informācijai par dalībnieku profesijām pēc 

Profesiju klasifikatora 35 (jeb 7,4%) dalībnieki strādāja vadītāju profesijās (1.pamatgrupa), 75 (jeb 

16,0%) bija vecākie speciālisti (2.pamatgrupa), 15 (3,2%) bija speciālisti (3.pamatgrupa), 99 (21,1%) 

bija kalpotāji (4.pamatgrupa), 129 (27,4%) – pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki (5.pamatgrupa), 

29 (6,2%) – kvalificēti strādnieki un amatnieki (7.pamatgrupa), 34 (7,2%) – iekārtu un mašīnu 

operatori un izstrādājumu montieri (8.pamatgrupa) un 54 (11,5%) – vienkāršo profesiju pārstāvji 

(9.pamatgrupa). 

Darba stundu skaits uz dalības projektā sākumu. Lai raksturotu dalībnieku slodzi, dalībnieku 

faktiski nostrādātais darba laiks uz dalības projektā sākumu tika sagrupēts trīs lielās grupās. Tās 

noteiktas, ņemot vērā vidējo minimālo darba stundu skaitu, kas raksturīgs pilnai slodzei (vismaz 160 

stundas mēnesī): 

• Līdz pusslodzei – vidējā darba slodze ir 0-79 stundas mēnesī; 

• Nepilnas un normālas slodzes darbs – vidējā slodze ir 80-159 stundas mēnesī;  

• Pilnas slodzes darbs un darbs ar virsstundām (t.sk., blakus darbā) – vidējā slodze mēnesī ir 160 

un vairāk stundas mēnesī. 

Uz dalības sākumu pasākumā 41 (jeb 8,7%) dalībnieki strādāja 0-79 stundas, 179 (jeb 38,1%) – 80-

159 stundas un 250 (jeb 53,2%) strādāja 160 un vairāk stundas (3.5.2. attēls). Šim dalījumam ir zināmi 

ierobežojumi. Pieņemot, ka 160 stundas ir zemākā pilnas slodzes darba robeža normālā darba laika 

ietvaros, nav ņemti vērā izņēmuma gadījumi. Tipiskākais piemērs šeit ir fakts, ka darbiniekam, kurš 
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pakļautam īpašam riskam, zemākā pilnas slodzes darba laika robeža kalendārā gada ietvaros ir 140 

stundas (un strādā 35 stundas darba nedēļā). Vienlaikus profesijās, kurās visbiežāk ir nodarbināti 

darbinieki atbilstoši projekta mērķa grupas definīciju, var būt raksturīgs dažāds darba laika režīms, 

piemēram, arī summārais darba laiks, kuru identificēt pēc pieejamajiem datiem nav iespējams. 

Attiecīgi turpmākajā novērtējumā tiks izmantots vidējais dalībnieku nostrādāto darba stundu skaits. 

Aprēķinot šo rādītāju uz dalības projektā sākumu, tās vidēji bija 148,4 stundas (sk. arī 3.5.1. tabulu 

turpinājumā).  

Darba samaksa. 7.3.2. SAM dalībnieku vidējā darba alga uz projekta sākumu bija 924,17 EUR (sk. 

arī 3.5.2. tabulu turpinājumā), t.i., 6,23 EUR stundā. 

 

3.5.3. attēls. 7.3.2. SAM dalībnieku raksturojums: darba slodzes intensitāte (%) 

 
 

Situācijas raksturojums 6, 12, 18 un 24 mēnešus pēc dalības noslēguma 

Izvērtējuma darba uzdevums paredz noteikt un analizēt 7.3.2. SAM mērķa rādītāja r.7.3.2.a “atbalstu 

saņēmušo gados vecāku nodarbināto personu skaits labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc 

atbalsta saņemšanas” sasniegšanu. Šim nolūkam, vienojoties ar pasūtītāju, ir veikta gan rādītāja 

novērtēšana sešu mēnešu posmā, gan tā novērtēšana arī ilgākā termiņā – 12, 18 un 24 mēnešus pēc 

dalības noslēguma, kas palīdzētu noteikt, cik lielā mērā sasniegtie rezultāti ir noturīgi laikā. 

Saskaņā ar KPVIS datiem dalība 7.3.2. SAM kopumā notikusi laika posmā no 2019. gada marta līdz 

2020. gada jūnijam. Atkarībā no dalības laika, atskaites datumi – 6, 12, 18 vai 24 mēneši pēc projekta 

noslēguma – iekrīt laika posmā no 2019. gada oktobra (agrākais datums 6 mēnešu atskaites periodam) 

līdz 2022. gada jūnijam (vēlākais datums 24 mēnešu atskaites periodam), savukārt Izvērtējuma 

īstenošanas laika grafika dēļ dati par dalību ņēmušo personu situāciju ir pieejami līdz 2022. gada 

janvārim (ieskaitot). Attiecīgi Izvērtējuma ietvaros nav iespējams pilnīgi raksturot dalībnieku situāciju 

24 mēnešus pēc pasākuma noslēguma. Tāpat, vērtējot dalībnieku situāciju, jāņem vērā, ka lielāko daļu 

atskaites laika, t.i., kopš 2020. gada marta, iekrīt periodā, kad valstī lielākā vai mazākā mērā pastāvēja 

dažādi ierobežojumi Covid-19 pandēmijas ierobežošanai, kas varēja radīt uzņēmumu darbības apjoma 

samazināšanos – darba stundu skaita samazinājumu, dīkstāvi u.tml. Šis apstāklis redzams datu rindās, 

kad dalībniekiem kādā no atskaites posmiem nav reģistrētas darba stundas, bet kopumā nodarbinātība 

saglabājas un atbilstoša apmēra darba stundas tiek reģistrētas vēlākos atskaites posmos. Dažos no šiem 

gadījumiem projekta dalībnieki ir mainījuši arī darba vietas. 

0-79 
stundas; 

8,7%

80-159 
stundas; 

38,1%

160+ 
stundas; 

53,2%
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Lai raksturotu dalībnieku situāciju 6, 12, 18 vai 24 mēnešus pēc pasākuma noslēguma, analīze, ņemot 

vērā mērķa rādītāja r.7.3.2.a pasi, ir sadalīta divās daļās. 7.3.2. SAM mērķa rādītāja r.7.3.2.a “atbalstu 

saņēmušo gados vecāku nodarbināto personu skaits labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc 

atbalsta saņemšanas” paredz, ka ar labāku darba tirgus situāciju var saprast šādas izmaiņas:  

• pāriešana no pagaidu uz pastāvīgo darbu; un/vai  

• pāriešana no nepilna laika darba uz pilna laika darbu vai otrādi (ja tas saistīts ar veselības 

problēmām, nepieciešamību aprūpēt kādu no ģimenes locekļiem un persona to dara brīvprātīgi 

pēc pašas gribas); un/vai  

• pāriešana uz darbu, kas prasa augstāku kompetenci/ prasmes/ kvalifikāciju, lielāku atbildību 

(personas pašnovērtējums); un/vai  

• tika paaugstinātas darbā/amatā 6 mēnešu laikā kopš dalības pabeigšanas, kam tika palielināta 

alga; 

• tika pielāgota darba vieta atbilstoši individuālajām vajadzībām vai speciālajām prasībām; 

un/vai  

• kam veselības stāvokļa pašnovērtējums uzlabojās pēc dalības. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 504 4.2.2. punktā noteikto rezultāta rādītāju, ka atbalstu saņēmušo 

gados vecāku nodarbināto personu skaitam labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc atbalsta 

saņemšanas jābūt 250 personām (50% no iznākuma rādītāja). 

Izvērtējot rādītāja pasē noteiktos analīzes kritērijus, jāatzīst, ka daļa no tiem nav noteikta atbilstoši 

reālajai 7.3.2. SAM īstenošanas situācijai, savukārt citu sasniegšanas iespējas ir ierobežotas. Pastāv 

šādi ierobežojumi/ neatbilstības sakarā ar augstāk noteiktajiem rādītāja noteikšanas kritērijiem:  

• apturot 7.3.2. SAM īstenošanu, noteiktas aktivitātes (piemēram, darba vieta atbilstoši 

individuālajām vajadzībām vai speciālajām prasībām) netika īstenotas; 

• atbilstoši CSP datiem, Latvijā ir zems nepilnu darba laiku strādājošo īpatsvars un darba līguma 

uz noteiktu laiku noslēgšanas īpatsvars; informācija par pasākuma dalībnieku darba līgumu 

formu nav pieejama; 

• pāriešana uz darbu, kas prasa augstāku kompetenci/ prasmes/ kvalifikāciju, lielāku atbildību 

vai paaugstinājums amatā, kas izpaužas kā profesijas pamatgrupas izmaiņas, ir iespējams 

ierobežotā mērā tāpēc, ka intervence tiešā veidā neiekļāva pārkvalifikāciju vai kvalifikācijas 

paaugstināšanu – šāds rezultāts iespējams tikai pastarpināti ar nosacījumiem, piemēram, 

dalībnieks sekojis karjeras konsultācijas ietvaros saņemtajām rekomendācijām un piedalījies 

kādos mūžizglītības pasākumos nodarbinātajiem ārpus 7.3.2. SAM ietvara vai dalībnieks ar 

augstāko izglītību, kas strādā zemas kvalifikācijas profesijā, pēc dalības projektā ir atradis 

izglītībai atbilstošu (augstākas kvalifikācijas) profesiju. Tomēr, ņemot vērā salīdzinoši mazo 

dalībnieku skaitu, kas saņēmuši karjeras konsultāciju pakalpojumu, šāds rezultāts ir maz 

ticams; 

• attiecīgi arī ar paaugstināšanu amatā saistīto algas pieaugumu ietekmē augstāk minētie apstākļi, 

proti, 7.3.2. SAM aktivitātes nebija vērstas uz tiešu kvalifikācijas paaugstināšanu. Te jāņem 

vērā, ka algas pieaugumu uzņēmumos nosaka dažādi apstākļi – uzņēmuma iekšējā atalgojuma 

politika, balanss starp dažādām darbinieku profesiju grupām u.tml., savukārt tās 

paaugstināšanos var veicināt arī minimālās darba samaksas pieaugums valstī, darbaspēka 

pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņas u.tml.  
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• veselības stāvokļa uzlabošanās pašnovērtējums, pielietojot apsekojumu standartizētās skalas 

un ņemot vērā vecuma grupas specifiku (novecošanās procesu uzsākšanos), var nedot būtiskus 

rezultātus. 

Ņemot vērā iepriekš minēto. 7.3.2. SAM rezultāti kopumā ir novērtēti gan izmantojot administratīvos 

datus, gan dalībnieku aptauju (apsekojumu), kurā, ņemot vērā 7.3.2. SAM īstenotās un neīstenotās 

aktivitātes, tika noskaidrots dalībnieku pašnovērtējums par situācijas izmaiņām (sk. sīkāk nodaļu 

“7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptaujas un interviju rezultāti”), kurā redzams, ka visos 

piedāvātajos kritērijos, kas raksturo darba vides, darba spēju un veselības (pašsajūtas) uzlabojumus, 

visbiežākais vērtējums ir tāds, ka dalībnieka situācijā nav notikušas būtiskas izmaiņas. 

Attiecīgi 7.3.2. SAM mērķa rādītāja r.7.3.2.a “atbalstu saņēmušo gados vecāku nodarbināto personu 

skaits labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc atbalsta saņemšanas” noteikšanai tika analizēti 

arī administratīvie dati no VID iesniegtajiem darba devēju pārskatiem par nodarbinātajiem, kas ļauj 

noteikt šādus parametrus: 

• nodarbinātība (strādā vai nestrādā); 

• pieaudzis dalībnieka nostrādāto darba stundu skaits; 

• paaugstinājusies profesijas pamatgrupa; 

• paaugstinājusies dalībnieka bruto darba alga, neatkarīgi no tā, vai noticis paaugstinājums 

amatā. 

Lai aprēķinātu rādītāju Izvērtējumā tiek noteikta situācija katrā no augstāk minētajiem parametriem, 

noslēgumā aprēķinot dalībnieku skaitu, kuriem ir uzlabojusies situācija kaut vienā no šiem 

parametriem, t.i., ir noteikta augstāka profesijas pamatgrupa, vai ir noticis darba stundu skaita, vai 

vidējās bruto stundas likmes pieaugums. Pieņēmumi, kādas darba stundu skaita vai algas pieauguma 

izmaiņas ir pieņemtas par būtisku pieaugumu, nevis darba dienu skaita kalendārā mēneša ietvaros 

radušās svārstības vai dabiska vidējās algas tautsaimniecības pieauguma rezultātā sīkāk raksturoti 

attiecīgajās sadaļās. 

Vispārējie nodarbinātības rādītāji 

Saskaņā ar VID datiem par 7.3.2. SAM dalībnieku situāciju, sešus mēnešus pēc dalības noslēguma 

turpināja strādāt 425 (jeb 90,4%) dalībnieki, 12 mēnešus pēc dalības noslēgumā strādāja 400 (jeb 

85,1%), pēc 18 mēnešiem – 379 (jeb 80,6%) un pēc 24 mēnešiem – 282 (jeb 79,4% no tiem, par kuriem 

ir dati šajā atskaites periodā) dalībnieku (sk. 3.5.3. attēlu). Ja īsākajā termiņā – sešu mēnešu laikā – 

mazliet augstāks nodarbinātībā palikušo dalībnieku īpatsvars bija vīriešu vidū (91,5% vīriešu, 90,2% 

sieviešu), tad turpinājumā sieviešu, kuras veido lielāko 7.3.2. SAM dalībnieku daļu, īpatsvars, kas 

turpina darbu, ir augstāks nekā vīriešu.  

Nodarbinātības saglabāšana ir tieši saistīta ar dalībnieka vecumu dalības brīdī – darbu sešus, 12, 18 un 

24 mēnešus pēc pasākuma turpina (92-95%) tie dalībnieki, kuriem atbalsta saņemšanas brīdī bija 50-

54 gadus, kā arī 55-59 gadus veci (87-93%). Savukārt tie dalībnieki, kuri atbalsta saņemšanas brīdī 

bija tuvu vecumam, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, vai bija šo vecumu pārsnieguši attiecīgi 

arī lielākā mērā vairs nestrādā, turklāt, jo ilgāks laiks pagājis no dalības noslēguma, jo lielākā mērā 

viņi ir pārtraukuši dalību nodarbinātībā (3.5.5. attēls). Tāpat redzams, ka retāk nodarbinātībā paliek 

personas, kurām bijusi invaliditāte – sešus mēnešus pēc dalības projektā nodarbinātībā palikuši 81,4% 

projekta dalībnieki ar invaliditāti pretstatā 91,7% dalībnieku bez invaliditātes. Ilgākā laika periodā šī 

plaisa palielinās – 24 mēnešus pēc dalības projektā noslēguma turpina strādāt 66,7% projekta 

dalībnieki ar invaliditāti pretstatā 81,3% personu bez invaliditāti.  
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3.5.4. attēls. 7.3.2. SAM dalībnieku nodarbinātība 6, 12, 18 un 24 mēnešus pēc dalības projektā 

noslēguma, dalījumā pēc dzimuma (%) 

 

 
 

3.5.5. attēls. 7.3.2. SAM dalībnieku nodarbinātība 6, 12, 18 un 24 mēnešus pēc dalības projektā 

noslēguma, dalījumā pēc vecuma (%) 

 

 
 

Saskaņā ar VID datiem, biežāk nodarbinātībā palikuši tie 7.3.2. SAM dalībnieki, kuru deklarētā 

dzīvesvietas adrese bijusi novadu teritorijā, t.sk., lauku apvidos. Kamēr ~ 85% valstspilsētās deklarētie 

dalībnieki (vairāk nekā puse Rīgas iedzīvotāji) turpinājuši strādāt sešus un 12 mēnešus pēc dalības 

projektā noslēguma, 76% – 18 mēnešus un 77% – 24 mēnešus pēc dalības projektā noslēguma, novadu 

teritorijās (t.sk., laukos) deklarētie bija turpinājuši strādāt sešus mēnešus – 92-93% gadījumu, 12 

mēnešus – 85%, 18 mēnešus – 83% un 24 mēnešus – 80-81% gadījumu (3.5.6. attēls). 
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3.5.6. attēls. 7.3.2. SAM dalībnieku nodarbinātība 6, 12, 18 un 24 mēnešus pēc dalības projektā 

noslēguma, dalījumā pēc apdzīvotās vietas tipa (%) 

 

 
 

Atbilstoši KPVIS dotajai informācijai par 7.3.2. SAM dalībnieku izglītību, redzams, ka dalības līmenis 

nodarbinātībā dažādās izglītības grupās krītas atšķirīgos tempos (3.5.7. attēls). Visaugstākais īstermiņa 

(6 mēnešu) efekts bijis dalībniekiem ar pamatskolas izglītību un zemākā līmeņa vidējo izglītību 

(ISCED 1-2) – 97,5% dalībnieku ar šādu izglītību turpināja darbu, nākamais augstākais nodarbinātības 

līmenis bija personām ar augstāko izglītību (ISCED 5-8) – sešus mēnešus pēc projekta noslēguma 

turpināja strādāt 93,6%. Būtiskākās izmaiņas vērojamas 18 mēnešus pēc dalības projektā noslēguma. 

Tā kā personas ar pamatizglītību visbiežāk bija pirmspensijas vai pensijas vecumā, šo projekta 

dalībnieku nodarbinātības līmenis samazinās līdz 70,0%-73,0%. 18 un 24 mēnešu periodā saglabājas 

stabila dalībnieku ar vidējo izglītību dalība nodarbinātībā – 80,4-80,6%. Pārskata perioda gaitā 

pakāpeniski samazinājās personu ar augstāko izglītību (ISCED 5-8) dalība nodarbinātībā – no 93,6% 

sešu mēnešus pēc dalības pasākumā līdz 79,5% 24 mēnešus pēc dalības pasākumā. 

 

3.5.7. attēls. 7.3.2. SAM dalībnieku nodarbinātība 6, 12, 18 un 24 mēnešus pēc dalības projektā 

noslēguma, dalījumā pēc izglītības (%) 
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Nostrādāto darba stundu skaita izmaiņas 

3.5.1. tabulā redzams vidējais 7.3.2. SAM dalībnieku nostrādāto darba stundu skaita salīdzinājums – 

uz dalības sākumu projektā un 6, 12, 18 un 24 mēnešus pēc dalības noslēguma. Kopumā redzams, ka, 

neskatoties uz nodarbināto īpatsvara samazinājumu, kas parādīts iepriekš, vidējais nostrādāto darba 

stundu skaits ir bijis stabils – tas statistiski nozīmīgi samazinājies uz atskaites punktu 6 mēneši pēc 

dalības projektā noslēguma, kas saistīts ar ierobežojumiem saistībā ar Covid-19. Pēc tam vidējais 

nostrādāto darba stundu skaits atgriežas iepriekšējā līmenī. Lai gan konkrēta kalendārā gada ietvaros 

darba stundu skaits dažādos mēnešos atšķiras, kas teorētiski var radīt tabulā redzamās variācijas, taču, 

laika posmi, kas dalībniekiem atbilst norādītajiem atskaites datumiem, ir plaši un ietver vairāk nekā 

pusgadu ilgu laika periodu, attiecīgi var uzskatīt, ka konkrēto mēnešu ietekme uz vidējo nostrādāto 

stundu skaitu tādējādi ir novērsta.  

3.5.1. tabula. Vidējais nostrādāto darba stundu skaits uz dalības sākumu un 6, 12, 18 un 24 

mēnešus pēc dalības (stundas) 

 Uz dalības 

sākumu 

Pēc 6 

mēnešiem 

Pēc 12 

mēnešiem 

Pēc 18 

mēnešiem 

Pēc 24 

mēnešiem 

Vidēji 148,37 143,61* 148,79 150,84 147,39 

Dzimums      

Vīrietis 151,23 153,32 163,97* 168,82* 161,39* 

Sieviete 147,87 141,85* 146,16 148,04 145,34 

Vecums      

50-54 gadi 159,65 153,13 153,24 152,47 159,47 

55-59 gadi 147,22 144,76 149,61 151,37 140,38* 

60-64 gadi 139,62 138,51 143,99 149,64* 143,05 

65+ gadi 142,07 119,2* 139,37 140,12 145,77 

Invaliditāte      

Nav atzīmēts 150,92 144,15 150,07 151,86 147,63 

Personas ar invaliditāti 130,64 139,31 138,12 142,37 145,3* 

Dzīvesvietas apdzīvotās 

vietas tips 

     

Valstspilsēta 144,06 148,21 150,22 153,99 145,89 

Novada teritorija 150,26 141,75 148,16 149,56 147,8 

Dzīvesvieta lauku teritorijā 148,45 143,08 149,42 148,27 152,31 

Izglītības līmenis      

ISCED 1-2 149,0 150,79 150,82 154,75 151,26 

ISCED 3-4 148,99 143,37 147,52 151,86 146,87 

ISCED 5-8 146,35 141,54 151,49 146,81 147,34 
Piezīme: * Vidējo stundu skaita atšķirības laika rindas ietvaros, salīdzinot ar dalības sākumu, ir statistiski nozīmīgas pie 

statistiskā nozīmības līmeņa 0,05 

 

Papildus vidējiem rādītājiem administratīvie dati ļauj aprēķināt nostrādāto darba stundu savstarpējo 

attiecību katram 7.3.2. SAM dalībniekam 6, 12, 18 un 24 mēnešus pēc dalības pasākumā noslēguma, 

salīdzinot ar nostrādāto darba stundu skaitu uz dalības sākumu. Šim nolūkam personas pēc 6 mēnešiem 

nostrādāto darba stundu skaits tika izdalīts ar nostrādāto stundu skaitu uz dalības projektā sākumu. 

Tādā pašā veidā pēc 12, 18 un 24 mēnešiem nostrādāto darba stundu skaits tika izdalīts ar darba stundu 

skaitu uz dalības projektā sākumu. Par katru atskaites posmu tika iegūts koeficients (robežās no 0,… 

līdz vairāk par 1, …), kas parādīja, kāda ir nostrādāto stundu skaita attiecība vēlākajos atskaites 

periodos, salīdzinot ar to, cik stundas nostrādājis dalībnieks uz dalības pasākumā sākumu . Ja stundu 

skaits bija zemāks par 1 (koeficienta vērtība bija 0,… līdz 0,99), tas nozīmēja, ka darba laiks 6, 12, 18 

vai 24 mēnešus pēc dalības ir samazinājies. Ja stundu skaits bija augstāks par 1 (koeficienta vērtība 
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bija 1,01 un vairāk), tad darba laiks norādītajos atskaites periodos bija pieaudzis. Koeficients tika 

aprēķināts katram konkrētajam atskaites posmam, jo persona, kā rāda dati, varēja kādu brīdi nestrādāt, 

bet pēc tam atgriezties nodarbinātībā. 

 

Novērtējot personu darba stundu skaita koeficientu vērtības, bija nepieciešams noteikt atskaites 

punktu, pēc kura pieaugums ir uzskatāms par būtisku. Izvērtējuma vajadzībām par šādu punktu tika 

atzīts tas darba laika pieaugums, kas pārsniedz 15%, salīdzinot ar brīdi, kad persona uzsāka dalību 

projektā (koeficienta vērtība ir 1,15 un vairāk; kuru reizinot ar 100%, tiek iegūta vērtība 115%; tā rāda, 

ka darba stundu skaits pēc 6 mēnešiem veido 115% no darba stundu skaita uz dalības pasākumā 

sākumu). 15% darba laika pieaugums atzīstams par būtisku tāpēc, ka pārsniedz to robežu, kādā 

normālais pilna laika darba stundu skaits var svārstīties kalendārā gada mēnešu ietvaros (t.i., no 160 

stundām, kas atbilst pilnam, normālam darba laikam - 40 stundas nedēļā īsākajos mēnešos, līdz 184 

stundām, kas atbilst pilnam normālam darba laikam garākajos mēnešos kalendārā gada ietvaros). 

 

3.5.8. attēls. Darba laika pieaugumu piedzīvojošo personu skaits 6, 12, 18 un 24 mēnešus pēc 

dalības projektā  

 
 

Atbilstoši šim nosacījumam 3.5.8. attēlā redzams, ka 109 personām (jeb 25,6% no nodarbinātajiem) 

pēc 6 mēnešiem nostrādāto darba stundu skaits bija pieaudzis par vismaz 15%, salīdzinot ar dalības 

projektā sākumu. Salīdzinot ar projekta sākuma laiku, pēc 12 mēnešiem par 15% vairāk darba stundu 

strādāja 97 (jeb 24,3%) personas, pēc 18 mēnešiem – 97 personas (jeb 25,6%) un pēc 24 mēnešiem – 

80 personas (jeb 28,4%). 

 

Vidējās bruto darba algas izmaiņas 

3.5.2. tabulā redzams vidējās 7.3.2. SAM dalībnieku bruto darba algas salīdzinājums – uz dalības 

sākumu projektā un 6, 12, 18 un 24 mēnešus pēc dalības noslēguma. Redzams, ka statistiski nozīmīgu 

vidējās bruto darba algas pieaugumu dalībnieki piedzīvojuši 18 mēnešus pēc dalības projektā, 

noturīgāks darba algas pieaugums raksturīgs sievietēm. Vecuma griezumā statistiski nozīmīgs vidējās 

bruto darba algas pieaugums vērojams pēc 18 mēnešiem 50-54, 55-59 un 60-64 gadu vecumā, 

atšķirības nav statistiski būtiskas, ja pasākuma dalībnieks bijis 65 un vairāk gadu vecumā. Personām 

ar invaliditāti statistiski nozīmīgs bruto algas pieaugums novērojams 18 mēnešus pēc dalības 

pasākumā. Dzīvesvietas apdzīvotās vietas tipa griezumā visnoturīgākā vidējās darba algas pieauguma 

tendence vērojama, ja dalībnieks dzīvojis novada teritorijā. Pēc izglītības līmeņa, skaidrs vidējās darba 

algas pieaugums 18 un 24 mēnešu periodā pēc dalības programmā vērojams tad, ja pasākuma 

dalībniekam bijusi pamatskolas izglītības un zemākā līmeņa vidējā izglītība (ISCED 1-2) vai vidējā 

izglītība (ISCED 3-4). 
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3.5.2. tabula. Vidējā bruto alga uz dalības sākumu un 6, 12, 18 un 24 mēnešus pēc dalības (EUR) 

 Uz dalības 

sākumu 

Pēc 6 

mēnešiem 

Pēc 12 

mēnešiem 

Pēc 18 

mēnešiem 

Pēc 24 

mēnešiem 

Vidēji 924,17 944,67 999,47 1094,62* 1067,25* 

Dzimums      

Vīrietis 1216,61 1090,86 1501,19* 1354,73 1329,00 

Sieviete 872,14 918,27* 912,66 1054,17* 1028,94* 

Vecums      

50-54 gadi 1009,12 1050,06 1066,36 1201,16* 1222,83* 

55-59 gadi 888,48 917,32 928,13 1091,45* 1010,83* 

60-64 gadi 861,61 910,80 906,20 991,02* 960,69* 

65+ gadi 977,52 790,91 1404,39 863,97 993,64 

Invaliditāte      

Nav atzīmēts 947,57 960,23 1019,03 1101,91* 1071,28* 

Personas ar invaliditāti 761,21 822,46 837,07 1034,48* 1033,35 

Dzīvesvietas apdzīvotās 

vietas tips 

     

Valstspilsēta 989,99 1038,22 1087,87 1184,76* 824,96 

Novada teritorija 895,39 907,00 961,13 1058,23* 1134,13* 

Dzīvesvieta lauku teritorijā 981,30 961,70 1056,26 1151,46 1330,41* 

Izglītības līmenis      

ISCED 1-2 720,62 834,08* 796,59 1044,13* 851,73* 

ISCED 3-4 859,35 894,97 888,29 1050,24* 993,99* 

ISCED 5-8 1186,77 1123,10 1368,98 1232,93 1416,42 
Piezīme: * Vidējās bruto darba algas apmēra atšķirības laikā (rindas ietvaros), salīdzinot ar dalības sākumu, ir statistiski 

nozīmīgas pie statistiskā nozīmības līmeņa 0,05. 

 

Papildus vidējiem rādītājiem ir aprēķināta darba algas savstarpējā attiecība katram 7.3.2. SAM 

dalībniekam 6, 12, 18 un 24 mēnešus pēc dalības pasākumā noslēguma, salīdzinot ar darba algu uz 

dalības sākumu. Šim nolūkam personas pēc 6 mēnešiem saņemto bruto darba algu izdalīta ar to darba 

algu, kuru dalībnieks saņēma uz dalības pasākumā sākumu. Pēc tādas pašas formulas tika izdalīta bruto 

alga, kuru persona saņēma 12, 18 un 24 mēnešus pēc dalības pasākumā, ar to, kura tika iegūta uz 

dalības pasākumā sākumu. Par katru atskaites posmu tika iegūts koeficients (robežās no 0,… līdz 

vairāk par 1, …), kas rādīja, kāda ir saņemtās darba algas attiecība uz dalības pasākumā sākumu un 

pēc noteikta mēnešu skaita. Ja darba algas starpības koeficienta vērtība bija zemāka par 1 (t.i., bija 

robežās no 0,… līdz 0,99), tas nozīmēja, ka darba alga ir samazinājusies. Ja darba algas attiecības 

koeficients bija augstāks par 1 (t.i., tā vērtība pārsniedza 1,01), tad darba alga bija pieaugusi. 

Iegūtā attiecība ļāva noteikt, par kādu koeficientu pieaugusi bruto alga katrai personai. Lai noteiktu 

adekvātu (datos pamatotu) robežu, pēc kuras darba algas pieaugums ir uzskatāms par būtisku, autori 

izvērtēja CSP datus par darba samaksas dinamiku 7.3.2. SAM rezultātu izvērtējuma posmā134.  

Izvērtējot dažādus laika posmus, kas būtiski izvērtējumam, tika secināts, ka algas pieaugums par vairāk 

kā 15% uzskatāms par būtisku (t.i., aprēķinātā darba algas koeficienta vērtība bija 1,15 un vairāk; kuru 

reizinot ar 100%, tiek iegūta vērtība 115%; tā rāda, ka darba alga pēc 6 mēnešiem veido 115% no 

darba algas uz dalības pasākumā sākumu). Tas tāpēc, ka aplūkotajā laika posmā, Covid-19 

ierobežojumu ietekmē, vairākos atskaites nogriežņos algu dinamika bija negatīva (samazinājās), kā 

rezultātā kopējā pieauguma tendence bija zemāka par 15%. Jāuzsver, ka, izmantojot šādu būtiska algu 

 
134 Oficiālais statistikas portāls. Tabula. DSV010m. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa 1997M01 - 2022M03 
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pieauguma noteikšanas metodi, tika izmantoti dati par vidējo darba samaksu un tās dinamiku 

tautsaimniecībā kopumā. Vienlaikus jāņem vērā, ka 7.3.2. SAM mērķa grupu lielā mērā veidoja 

vidējas un zemas kvalifikācijas nodarbinātie, kā arī nodarbinātie sektoros, kur darba algas līmenis tiek 

noteikts attiecībā pret minimālo darba algu. Attiecīgi daļa projekta dalībnieku darba algas pieaugumu 

varētu radīt minimālās darba algas paaugstināšana ar 2021. gada 1. janvāri (pieaugums par aptuveni 

17%). Tomēr, tā kā autoriem nav precīzu datu, kuru 7.3.2. SAM dalībnieku alga tika paaugstināta tieši 

minimālās darba algas pieauguma rezultātā, ietekmes noteikšanai tika izmantota iepriekš minētā CSP 

apkopotā oficiālā statistika. 

3.5.9. attēls. Vidējās bruto darba algas pieaugumu piedzīvojošo personu skaits 6, 12, 18 un 24 

mēnešus pēc dalības projektā  

 
 

Attiecīgi Izvērtējuma vajadzībām par būtisku tika atzīts tas darba samaksas pieaugums, kas pārsniedz 

15%, salīdzinot ar brīdi, kad persona uzsāka dalību projektā. Atbilstoši šim nosacījumam redzams, ka 

135 personām (jeb 31,8% no nodarbinātajiem) pēc 6 mēnešiem darba alga bija pieaugusi par vismaz 

15%, salīdzinot ar dalības projektā sākumu. Salīdzinot ar projekta sākuma laiku, pēc 12 mēnešiem par 

vairāk kā 15% augstāka bija darba alga 116 (jeb 29,0%) personām, pēc 18 mēnešiem – 202 personām 

(jeb 53,3% no nodarbinātajiem) un pēc 24 mēnešiem – 153 personām (jeb 54,3%). 

 

Profesijas izmaiņas 

Aplūkojot 7.3.2. SAM dalībnieku profesijas pamatgrupas izmaiņas, redzams, ka tādas kopumā 

notikušas reti (3.5.10. attēls) – vairums dalībnieku, kuri turpina strādāt, to dara profesijā, kāda viņiem 

bija dalības projektā brīdī. Dati rāda, ka lielāka iespēja ir, ka dažādos atskaites posmos dalībnieki 

pārgājuši darbā zemākā profesijas pamatgrupā (t.i., pamatprofesijas grupas koda skaitliskā vērtība 

pieaug). Tomēr, aplūkojot šos gadījumus individuāli, redzams, ka tie drīzāk attiecināmi uz 

pakāpenisku darba pienākumu samazinājumu pensijas vecumā (raksturīgi, no vadītāja uz speciālista 

pozīciju, t.i., no 1. uz 2. pamatgrupu) vai uzņēmuma iekšēju procesu – darbinieku uzskaites sistēmas 

izmaiņu – rezultātā (piemēram, māsu palīgiem kļūstot par aprūpētājiem vai no pastniekiem un pasta 

šķirotājiem, t.i., no 3. vai 4. pamatgrupas kļūstot par 9. pamatgrupas profesijām piederīgajiem). 
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3.5.10. attēls. 7.3.2. SAM profesiju pamatgrupas izmaiņas 6, 12, 18 un 24 mēnešus pēc dalības 

projektā 

 

Kopumā 6 mēnešus pēc dalības 7.3.2. SAM augstākā profesijas pamatgrupā strādāja 4 no 470 

dalībniekiem, pēc 12 mēnešiem – 5, pēc 18 mēnešiem – 7 un pēc 24 mēnešiem 7 personas strādāja 

augstākā profesiju pamatgrupā. 

 

7.3.2. SAM mērķa rādītāja r.7.3.2.a “atbalstu saņēmušo gados vecāku nodarbināto personu skaits 

labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc atbalsta saņemšanas” vērtība  

Apkopojot iepriekšējo informāciju, 7.3.2. SAM mērķa rādītāja r.7.3.2.a “atbalstu saņēmušo gados 

vecāku nodarbināto personu skaits labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc atbalsta 

saņemšanas” vērtība tika noteikta, saskaitot dalībniekus, kuriem piepildās vismaz viens no šādiem 

nodarbinātību raksturojošiem parametriem: 

• nostrādāto darba stundu skaits ir pieaudzis vismaz par 15%, t.i., darba laika pieaugums 

pārsniedz dabiskās pilna darba laika stundu svārstības dažādu kalendāro mēnešu ietvaros; 

• bruto darba alga ir pieaugusi vismaz par 15%, t.i., vairāk nekā vidēji tautsaimniecībā analizētajā 

laika posmā; 

• paaugstinājies ieņemamais amats pēc profesiju pamatgrupas. 

Matemātiski iepriekš minētie rādītāji ir noteikti šādi (sīkāku visu darbību aprakstu sk. iepriekšējās 

apakšnodaļās): 

• Izdalot darba devēja VID iesniegtajā ziņojumā par nodarbināto mēnesī nostrādāto darba stundu 

skaitu tajā mēnesī, kas atbilst 6 mēnešu atskaites posmam pēc dalības pasākumā, ar darba 

stundu skaitu, kuras dalībnieks nostrādājis uz dalības pasākumā sākumu, tiek iegūts starpības 

koeficients. Ja šis koeficients ir lielāks par 1,01, tas rāda, ka dalībnieka darba stundu skaits ir 

pieaudzis, un, ja koeficienta vērtība ir vienāda vai lielāka par 1,15, tad darba laika pieaugums 

tika atzīts par būtisku, jo tas pārsniedz dabiskās darba stundu skaita svārstības, kas rodas 

kalendārā gada mēnešos (no 20 līdz 23 dienām kalendārajā gadā); 

• Izdalot darba devēja VID iesniegtajā ziņojumā par nodarbināto bruto darba algu tajā mēnesī, 

kas atbilst 6 mēnešu atskaites posmam pēc dalības pasākumā, ar bruto darba algu, kura 

dalībniekam aprēķināta uz dalības pasākumā sākumu, tiek iegūts attiecības koeficients. Ja šis 
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koeficients ir lielāks par 1,01, tas rāda, ka dalībnieka bruto darba alga pieaugusi, un, ja 

koeficienta vērtība ir vienāda vai lielāka par 1,15, tad darba algas pieaugums tika atzīts par 

būtisku, jo tas pārsniedza CSP reģistrēto darba algas pieauguma procentu laika posmā no 

dalības projektā sākuma datuma līdz 24 mēnešus pēc pasākuma noslēguma; 

• Salīdzinot darba devēja VID iesniegtajā ziņojumā par nodarbināto norādīto profesijas kodu, 

kas atbilst 6 mēnešu atskaites posmam pēc dalības pasākumā, ar to profesijas kodu, kas 

dalībniekam norādīts uz dalības pasākumā sākumu, tika veikts salīdzinājums – ja koda pirmais 

cipars, kas atbilst profesijas pamatgrupas kodam, samazinājās, tika konstatēts pieaugums, par 

ko datu masīvā tika veikta atbilstoša atzīme (kods 1). 

Katram pasākuma dalībniekam datu masīvā tika veikta atzīme par to, vai viņam izpildās katrs no 

iepriekš minētajiem kritērijiem – pieaudzis darba stundu skaits par 15%, pieaugusi darba alga par 15% 

vai ir paaugstinājies profesijas pamatgrupas kods. Turpinājumā tika noteikts, vai dalībniekam izpildās 

vismaz viens kritērijs. Lai noteiktu 7.3.2. SAM mērķa rādītāja r.7.3.2.a vērtību, tika saskaitīti visi 

dalībnieki, kuriem piepildās vismaz viens no noteiktajiem atskaites kritērijiem. 

MK noteikumu Nr. 504 4.2.2. punkts nosaka rādītāja vērtību – 250 personas (jeb 50% no iznākuma 

rādītāja).  

Izvērtējuma autoru veiktie aprēķini rāda, ka 6 mēnešus pēc dalības projektā labākā nodarbinātības 

situācijā pēc iepriekš minētajiem definētajiem parametriem atradušies 197 personas (jeb 41,9%) 

– 7.3.2. SAM dalībnieki (3.5.11. attēls). Lai gan projekta rezultatīvais rādītājs 6 mēnešu intervālā ir 

sasniegts mazākā apmērā par plānoto, jāņem vērā, ka 276 no 470 dalībniekiem 6 mēneši ir iekrituši 

laika posmā 2020. gada marts – jūnijs (ieskaitot), kad Latvijā pastāvēja būtiski ierobežojumi Covid-

19 izplatības mazināšanai.  

3.5.11. attēls. 7.3.2. SAM dalībnieki labākā nodarbinātības situācijā skaits 6, 12, 18 un 24 

mēnešus pēc dalības projektā  

 

Apskatot ilgāku laika perspektīvu, 12 mēnešus pēc dalības projektā labākā nodarbinātības situācijā 

atradās 177 personas. 18 mēnešus vēlāk rādītājs ir pieaudzis – 237 personas un pēc 24 mēnešiem – 192 

personas. Pēdējo divu intervālu rezultātu ietekmē minimālās darba algas pieaugums, sākot ar 2021. 

gada 1. janvāri (sk. detalizētāk komentārus par izvērtējumā veiktajiem pieņēmumiem attiecībā uz algu 

pieauguma izvērtējumu). 
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7.3.2. SAM ieguldījumu lietderība un efektivitāte nodarbināto iedzīvotāju vecumā 

virs 50 gadiem darbaspēju saglabāšanā un nodarbinātībā 

Ieguldījumu efektivitātes analīze ietver, pirmkārt, vienas ieguvumu vienības izmaksas aprēķināšanu. 

7.3.2. SAM gadījumā tās ir izmaksas uz vienu dalībnieku – faktisko labuma guvēju. Tā kā 7.3.2. SAM 

mērķi un īstenotās aktivitātes paredz ilgtermiņa efektu, tad, otrkārt, izmaksas tiek rēķinātas, ietverot 

laika periodu, cik ilgi turpinās intervences ietekme. Var uzskatīt, ka intervences ietekme turpinās 

tikmēr, kamēr 7.3.2. SAM dalībnieki turpina būt nodarbināti. Tādējādi, rēķinot vienas vienības 

izmaksas, tiek ņemts vērā summārais personu skaits, kas noteiktā laika periodā turpina gūt labumu no 

dalības pasākumā. 

Ieguldījumu efektivitātes analīze ietver 7.3.2. SAM izmaksas no publiskā finansējuma avota (ESF un 

valsts budžeta). Lai gan padziļinātās intervijas ar darba devējiem rāda, ka dalība projektā radīja arī 

būtiskas darba devēja administratīvās izmaksas, tās analīzē nav ietvertas tādēļ, ka nav attiecīgi 

uzskaitītas un apkopotas. 

Vērtējot izmaksas, jāņem vērā divus būtiskus projekta īstenošanas aspektus, kas rada ieguldījumu 

izvērtēšanas ierobežojumus. Pirmkārt, 7.3.2. SAM izmaksas ietver administratīvās izmaksas, kura 

ietvaros notika sagatavošanās projekta īstenošanai tā plānotajā sākotnējā apmērā, piemēram, 

iepirkumu organizēšanu, informatīvās kampaņas, personāla – potenciālo labuma guvēju – izvērtējumu 

sagatavošanu, konsultācijas u.tml. Tā kā projekts 2020. gadā tika slēgts, tad administratīvo izmaksu 

daļa vienas vienības izmaksas padara augstākas, nekā tās būtu, īstenojot projektu pilnā plānotajā 

apmērā. Turklāt, saskaņā ar projekta noslēguma ziņojumu sagatavoto darba vides un cilvēkresursu 

potenciāla izvērtējumu skaits ir būtiski augstāks par kopējo dalībnieku skaitu – izvērtētas tika 1095 

personas. Tas nozīmē, ka, vērtējot noteiktas 7.3.2. SAM izmaksu pozīcijas, patiesais labuma guvēju 

skaits ir visas personas, kurām veikts individuālais izvērtējums. Lai veiktu korektu izmaksu 

izvērtējumu, būtiski ir noteikt, uz kurām izdevumu pozīcijām kā faktiskais labuma guvēju skaits ir 

attiecināmas visas izvērtētās personas (1095) un uz kurām – atbalstu saņēmušās personas (470 

kopumā). 

Otrkārt, šim Izvērtējumam pieejamie dati ļauj izvērtēt tā ietekmi 24 mēnešu periodā, lai gan sagaidāms, 

ka ieguvumu atdeve turpinātos arī ilgākā laika posmā. Šādu pieņēmumu ļauj izteikt līdzšinējais temps, 

kādā krītas nodarbinātībā palikušo 7.3.2. SAM dalībnieku īpatsvars. Ja būtu iespējams turpināt 

ietekmes izvērtējumu ilgākā laika posmā, vienas vienības izmaksas turpinātu samazināties. Saskaņā ar 

iepriekšējās nodaļās apkopoto informāciju, sešus mēnešus pēc dalības noslēguma turpināja strādāt 425 

dalībnieki, 12 mēnešus – 400, pēc 18 mēnešiem – 379 un pēc 24 mēnešiem – 282 dalībnieku. Šie dati 

ir ņemti vērā, nosakot summāro labuma guvēju skaitu attiecīgi 6, 12, 18 un 24 mēnešu perspektīvā pēc 

projekta noslēguma. 

3.5.3. tabulā ir apkopotas galvenās 7.3.2. SAM attiecināmo izmaksu vienības un to summa atbilstoši 

KPVIS un autoru aplēses par uz katru izmaksu vienību attiecināmo labuma guvēju skaitu uz projekta 

īstenošanas brīdi, kā arī 6, 12, 18 un 24 mēnešus pēc intervences noslēguma. Šie dati turpinājumā 

izmantoti vienas vienības izmaksu aprēķinā, ņemot vērā iepriekš izklāstītos apsvērumus.  

Saskaņā ar autoru novērtējumu uz vairumu 7.3.2. SAM budžeta pozīciju, izņemot 13.4. un 13.5.3., 

projekta īstenošanas izmaksām attiecināmo labuma guvēju skaits ir visi, kas saņēmuši individuālo 

izvērtējumu – 1095 personas. Izmaksu 13.4. pozīcija – izmaksas veselības stāvokļa uzlabošanas 

pasākumiem – attiecināma uz 470 personām. Arī izmaksu pozīcija 13.5.3. attiecināma uz 470 

personām, jo saskaņā ar KPVIS reģistrēto informāciju kādu no konkurences pasākumu veidiem – 

grupu vai individuālo – saņēmuši visi 7.3.2. SAM dalībnieki. Šāda pieeja izvēlēta šādu apsvērumu dēļ: 

• Projekta vadības un īstenošanas personāla izmaksas lielā mērā ietver tādus sākotnējos 

sagatavošanas administratīvos, konsultatīvos un informēšanas pienākumus, kas attiecināmi uz 

visu projektā aptverto uzņēmumu un izvērtēto dalībnieku kopumu; 



   

 

205 

 

• Tām budžeta pozīcijām, kurām iespējams identificēt tiešu mazāku labuma guvēju skaitu, 

piemēro precīzos rādītājus. 

Rēķinot vidējās izmaksas, sākotnējam labuma guvēju skaitam pieskaita tās personas, kas turpina 

strādāt sešus mēnešus pēc projekta noslēguma, kuram savukārt nākamajā atskaites laika periodā 

pieskaita šajā brīdī nodarbināto projekta dalībnieku skaitu. Veidojas kumulatīvs labuma guvēju 

uzkrājums laikā. 

Atbilstoši izklāstītajai aprēķina loģikai ir iegūts, ka vidējās vienības izmaksas uz 7.3.2. SAM 

noslēgumu bija 1799,12 EUR. Sešus mēnešus pēc noslēguma, ņemot vērā dalībnieku skaitu, kas 

turpināja būt nodarbināti, vidējās vienības izmaksas samazinājās līdz 1256,45 EUR, pēc 12 mēnešiem 

– 983,97 EUR, pēc 18 mēnešiem – 817,23 EUR un pēc 24 mēnešiem – 725,95 EUR. Personai 

saglabājot nodarbinātību vismaz 12 mēnešus pēc pasākuma, 7.3.2. SAM izmaksas uz vienu vienību 

samazinās līdz vidējām profesionālās apmācības izmaksām uz vienu vienību, tādējādi kļūstot par 

efektīvu ieguldījumu. 
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3.5.3. tabula. 7.3.2. SAM attiecināmo izmaksu sadalījums pēc budžeta pozīcijām, labuma guvēju skaits un vidējās vienības izmaksas uz 

projekta īstenošanas laiku, 6, 12, 18 un 24 mēnešus pēc projekta noslēguma 

 

Kods Izdevumu sadalījums atbilstoši 

projekta budžeta 

kopsavilkumam 

Attiecināmās 

izmaksas 

Labuma guvēju skaita aplēses katrai budžeta pozīcijai 

Uz projekta 

īstenošanas 

noslēgumu 

6 mēnešus 

pēc projekta 

noslēguma 

(+ 425) 

12 mēnešus 

pēc projekta 

noslēguma 

(+ 400) 

18 mēnešus 

pēc projekta 

noslēguma 

(+ 379) 

24 mēnešus 

pēc projekta 

noslēguma 

(+ 282) 

1 Projekta izmaksas saskaņā ar 

vienoto izmaksu likmi 

115820,59 1095 1520 1920 2299 2581 

2 Projekta vadības izmaksas 380360,18 1095 1520 1920 2299 2581 

3 Projekta īstenošanas personāla 

izmaksas 

438813,23 1095 1520 1920 2299 2581 

13 Pārējās projekta īstenošanas 

izmaksas, t.sk., 

908200,37      

13.4 Izmaksas veselības stāvokļa 

uzlabošanas pasākumiem 

55044,22 470 895 1295 1674 1956 

13.5 Pārējās  pakalpojumu 

(uzņēmuma) līgumu izmaksas, 

t.sk., 

853156,15      

13.5.1 Uzņēmuma līguma izmaksas sabiedrības 

izpratnes veidošanas pasākumiem 

127121,66 1095 1520 1920 2299 2581 

13.5.2 Uzņēmuma līguma izmaksas darba 

vides un cilvēkresursu izvērtējumiem 

684795,87 1095 1520 1920 2299 2581 

13.5.3 Uzņēmuma līguma izmaksas 

konkurētspēju veicināšanas pasākumiem 

40337,17 470 895 1295 1674 1956 

13.5.5 Pakalpojuma (uzņēmumam) līguma 

izmaksas starprezultātu un rezultātu 

novērtēšanai 

901,45 1095 1520 1920 2299 2581 

 Attiecināmie izdevumi, kopā 1843194,37      

 ESF 1566715,21      

 Valsts budžeta finansējums 276479,16      

 Vidējās vienības izmaksas  1799,12 1256,45 983,97 817,23 725,95 
Avots: KPVIS dati par attiecināmajām izmaksām, individuālo izvērtējumu saņēmušo skaitu, atbalstu saņēmušo personu skaitu, un Izvērtējuma autoru aprēķini par labumu 

saņēmušo personu skaita pieaugumu laikā 
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7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptaujas un interviju rezultāti 
 

Lai noskaidrotu 7.3.2. SAM sniegtā atbalsta nozīmi un nepieciešamību novecošanās pārvaldības 

jautājumu risināšanā personas līmenī, kā arī 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku motivāciju 

drošas un veselīgas darba vides nodrošināšanā, tika organizēta 7.3.2. SAM atbalstīto darbību 

dalībnieku (50+ nodarbināto) aptauja un veiktas padziļinātās intervijas. 7.3.2. SAM atbalstīto darbību 

dalībnieku aptauja tika organizēta laika periodā no 2022. gada 6. aprīļa līdz 6. maijam. Aptaujas 

veikšanai tika izmantota kombinēta aptaujas metode, pielietojot gan interneta (tiešsaistes) aptaujas 

metodi, gan telefona intervijas. Kopumā aptaujā plānotais minimālais aptaujas dalībnieku skaits bija 

170 pasākuma dalībnieki no kopumā 470. Aptaujas rezultātā tika sasniegti 175 dalībnieki. Aptaujas 

datus papildina 15 padziļinātajās intervijas ar 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībniekiem (50+ 

nodarbinātajiem) iegūtā informācija. 

 

Aptaujas dalībnieku raksturojums 
 

Darba vieta (uzņēmums). Kopumā 7.3.2. SAM atbalstītās darbības – darba vides un cilvēkresursu 

potenciāla izvērtējums, kura rezultātā darba devējs iegūst sava uzņēmuma situācijas izvērtējumu un 

ieteikumus darbinieku vecumā virs 50 gadiem kvalitatīvai nodarbinātībai, kā arī atbalsta pasākumi 

darbiniekiem virs 50 gadu vecuma – tika īstenotas 12 uzņēmumos, un tajās piedalījās 470 šo 

uzņēmumu darbinieki (3.5.4. tabula).  

 

3.5.4. tabula. 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku un aptaujas izlases salīdzinājums: 

uzņēmumu darbinieki, skaits un % 

Uzņēmums 

Darbinieki, kas 

piedalījušies 7.3.2. 

SAM 

Respondenti, kas 

piedalījušies aptaujā 

 Skaits % Skaits % 

SIA "VIDES SERVISS" 41 9,4 17 9,7 

SIA "ZAAO" 18 3,8 6 3,4 

SIA "DOBELES ŪDENS" 8 1,7 4 2,3 

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts" 97 21,9 39 22,3 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" 

65 14,7 20 11,4 

Akciju sabiedrība "Pasažieru vilciens" 74 16,8 32 18,3 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NEMO" 22 5,3 5 2,9 

Valmieras pilsētas pašvaldības iestāde 

“Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības 

centrs” 

58 12,3 28 16,0 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAI 

BALTIJA" 

35 7,9 13 7,4 

"Latvijas Tirgotāju Kamera" 1 0,2 0 0,0 

Mālpils novada pašvaldības aģentūra "Mālpils 

sociālais dienests" 

13 2,8 3 1,7 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde 15 3,2 8 4,6 

KOPĀ 470 100 175 100 
Avots: KPVIS dati  par 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībniekiem. N=470. 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ 

nodarbināto) aptauja. % no visiem respondentiem. N=175. 
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Kopumā 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku un aptaujas izlases respondentu sadalījums pēc 

uzņēmuma, kurā viņš strādāja dalības laikā, lielā mērā sakrīt, un būtiskas nobīdes aptaujāto skaita ziņā 

nav vērojamas. Kopumā vislielākais skaits dalībnieku bija no valsts akciju sabiedrība “Latvijas Pasts” 

(22% gan 7.3.2. SAM, gan aptaujā), akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” (17% 7.3.2. SAM, 18% 

aptaujā) un Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības 

centrs” (12% 7.3.2. SAM, 16% aptaujā). 

Dzimums. 7.3.2. SAM atbalstu saņēmušo personu vidū bija 15,1% vīriešu un 84,9% sieviešu. Līdzīga 

dzimuma proporcija ir sasniegta arī aptaujā, kurā piedalījās 15,4% vīriešu un 84,6% sieviešu (3.5.12. 

attēls). Kopumā gan 7.3.2. SAM, gan aptaujā vīriešu dalībnieku īpatsvars ir būtiski zemāks par 

nodarbināto vīriešu proporciju atbilstošās vecuma grupās Latvijā kopumā, un šī iemesla dēļ vīriešu 

iesaistīšanai 7.3.2. SAM aktivitātēs tika pievērsta īpaša uzmanība padziļinātajās intervijās pēc aptaujas, 

kā arī turpmāk analīzē. 

3.5.12. attēls. 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku un aptaujas izlases salīdzinājums: 

dzimums (%) 

 
Avots: KPVIS dati  par 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībniekiem. N=470. 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ 

nodarbināto) aptauja. % no visiem respondentiem. N=175. 

Vecums. KPVIS datos fiksētais vecums uz dalības brīdi (no 2019. gada marta līdz 2020. gada jūnijam) 

loģiski ir vidēji nedaudz jaunāks nekā aptaujas brīdī (2022. gada aprīlī - maijā). Ja dalības laikā 50-59 

gadu vecumā bija gandrīz divas trešās daļas dalībnieku (307 personas jeb 65,3%), tad aptaujā šajā 

vecuma grupā ir vairs tikai 41,7%. Atbilstoši lielāks skaits aptaujas dalībnieku ir vecuma grupā 60-64 

gadi (7.3.2. SAM – 25,7%, aptaujā – 39,4%), kā arī  65 un vairāk gadu vecumā (7.3.2. SAM – 8,9%, 

aptaujā – 18,9%) (3.5.5. tabula). 

Tautība un valoda ģimenē. Saskaņā ar KPVIS datiem dalībnieku vidū bija 164 mazākumtautību 

iedzīvotāju, kas veidoja 36,0% no visiem dalībniekiem. Aptaujā tieši šāds indikators netika iekļauts, 

bet vispārīgu priekšstatu šajā jautājumā var sniegt aptaujas jautājums par ģimenē lietoto valodu. 

Saskaņā ar aptaujas datiem kopumā no aptaujātajiem 68,6% ģimenē runā  galvenokārt latviski, 22,9% 

galvenokārt krieviski, 8% vienlīdz latviski un krieviski, bet 0,6% citā valodā (3.5.13. attēls). 
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3.5.13. attēls. Ģimenē galvenokārt runātā valoda (%) 

 
 

Avots: 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ nodarbināto) aptauja. % no visiem respondentiem. N=175. 

 

Personas ar invaliditāti. Saskaņā ar KPVIS datiem 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku vidū 59 

personas jeb 12,6% dalībnieku bija personas ar invaliditāti. Savukārt, aptaujāto dalībnieku vidū 

kopējais sasniegtais personu ar invaliditāti skaits ir 19 personas jeb 10,9%, kas ir tuvu visu dalībnieku 

īpatsvara rādītājam. 

3.5.14. attēls. 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku un aptaujas izlases salīdzinājums: 

personas ar invaliditāti (%) 

 
Avots: KPVIS dati  par 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībniekiem. N=470. 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ 

nodarbināto) aptauja. % no visiem respondentiem. N=175. 

 

Nodarbinātība. 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku vidū atbalsta īstenošanas brīdī visas 

iesaistītās personas bija nodarbinātas, jo to noteica atbalsta loģika un prasības (atbalsts tika sniegts 

nodarbinātajiem 50+). Savukārt pēc atbalsta beigām vairāku personu nodarbinātības situācija ir 

mainījusies, dažiem ir konstatētas arodslimības, un to dēļ ir pārtraukta nodarbinātība, citi ir 

pensionējušies. Tādēļ aptaujāto vidū kopumā 22 personas jeb 12,6% nav nodarbināti. Savukārt, 

nodarbināto vidū ir gan pilna laika, gan nepilna laika darbinieki. Kopumā no visiem  pilnu (normālu) 

darba laiku (vismaz 40 stundas nedēļā) aptaujas brīdī strādāja 135 respondenti jeb 77,1%, bet nepilnu 

darba laiku (mazāk par 40 stundām nedēļā) – 18 respondenti jeb 10,3% (3.5.15. attēls). 
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3.5.15. attēls. Nodarbinātības statuss (%) 

 
 

Avots: 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ nodarbināto) aptauja. % no visiem respondentiem. N=175. 

Izglītība. 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku vidū 40 personas (8,5%) bija ar pamatskolas 

izglītību (ISCED 1. līmenis) vai zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis); 320 (68,1%) 

dalībnieku bija ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidējo izglītību (ISCED 4. līmenis). 

Savukārt 110 (23,4%) dalībnieku bija ar augstāko izglītību (ISCED 5-8. līmenis). Aptaujā ir salīdzinoši 

mazāks īpatsvars to dalībnieku, kam ir ISCED 1. līmenis un ISCED 2. līmenis (2,9%), bet mazliet 

augstāks īpatsvars ar ISCED 3. un 4. līmeni (70,8%), kā arī ar augstāko izglītību - ISCED 5.-8. līmenis 

(26,3%) (3.5.16. attēls). 

 

3.5.16. attēls. 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku un aptaujas izlases salīdzinājums: 

izglītība (%) 

 
 

Avots: KPVIS dati  par 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībniekiem. N=470. 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ 

nodarbināto) aptauja. % no visiem respondentiem. N=175. 

 

Deklarētās dzīvesvietas apdzīvotās vietas tips. Saskaņā ar KPVIS datiem kopumā 143 (30,4%) 

dalībnieku deklarētā dzīvesvietas adrese atradās valstspilsētā, 327 (69,6%) dalībnieku – novadu 

teritorijās, t.sk., lauku teritorijā dzīvoja 157 (33,4%) dalībnieku. Aptaujas dalībnieku vidū ir salīdzinoši 

lielāks īpatsvars valstspilsētas iedzīvotāju (51,4%), bet būtiski mazāks lauku teritorijās dzīvojošo 

(10,9%) (3.5.17. attēls). 
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3.5.17. attēls. 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku un aptaujas izlases salīdzinājums: 

dzīvesvietas vietas tips (%) 

 
 
Avots: KPVIS dati  par 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībniekiem. N=470. 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ 

nodarbināto) aptauja. % no visiem respondentiem. N=175. 

 

Deklarētās dzīvesvietas statistiskais reģions. KPVIS pieejamā informācija atklāja, ka 7.3.2. SAM 

atbalstīto darbību dalībnieku vidū 95 (20,2%) dalībnieki bija no Rīgas,  67 (14,3%) no Pierīgas, 149 

(jeb 31,7%) no Vidzemes reģiona, 13 (2,8%) no Kurzemes reģiona, 71 (15,1%) no Zemgales reģiona 

un  75 (jeb 16,0%) no Latgales reģiona. Aptaujā kopumā respondentu proporcionālais sadalījums pa 

reģioniem bija līdzīgs, vienīgi mazliet vairāk bija respondentu no Vidzemes, bet mazliet mazāk Rīgas, 

Pierīgas un Latgales dalībnieku (3.5.18. attēls). 

 

3.5.18. attēls. 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku un aptaujas izlases salīdzinājums: 

reģions (%) 

 
Avots: KPVIS dati  par 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībniekiem. N=470. 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ 

nodarbināto) aptauja. % no visiem respondentiem. N=175. 

Kopumā 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku un aptaujas dalībnieku īpatsvars visos salīdzinātajos 

rādītājos ir samērā līdzīgs, izņemot nelielas nobīdes. Būtiskākās atšķirības vērojamas pēc dalībnieku 

un aptaujas respondentu dzīves vietas tipa, jo aptaujā piedalījās būtiski mazāka lauku teritorijās 

dzīvojošo dalībnieku daļa, bet vairāk – Latvijas valstspilsētu iedzīvotāju. 
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3.5.5. tabula. 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku un aptaujas izlases salīdzinājuma 

kopsavilkums: dzimums, vecums, izglītība, nodarbinātība, invaliditāte, dzīves vietas tips un 

reģions; skaits un % 

Uzņēmums Darbinieki, kas 

piedalījušies 7.3.2. SAM 

Respondenti, kas 

piedalījušies aptaujā 

 Skaits % Skaits % 

Dzimums     

Vīrietis 71 15,1 27 15,4 

Sieviete 399 84,9 148 84,6 

Vecums     

52-59 gadi 307* 65,3 73** 41,7 

60-64 gadi 121 25,7 69 39,4 

65+ gadi 42 8,9 33 18,9 

Izglītības līmenis     

ISCED 1-2 40 8,5 5 2,9 

ISCED 3-4 320 68,1 124 70,8 

ISCED 5-8 110 23,4 46 26,3 

Nodarbinātība     

Strādā 470 100 153 87,4 

Nestrādā 0 0 22 12,6 

Invaliditāte     

Ir 59 12,6 19 10,9 

Nav 411 87,4 156 89,1 

Dzīvesvietas apdzīvotās vietas tips     

Valstspilsēta 143 30,4 90 51,4 

Novada teritorija 327 69,6 85 48,6 

T.sk. dzīvesvieta lauku teritorijā 157 33,4 19 10,9 

Reģions     

Rīga 95 20,2 32 18,3 

Pierīga 67 14,3 20 11,4 

Vidzeme 149 31,7 65 37,1 

Kurzeme 13 2,8 5 2,9 

Zemgale 71 15,1 29 16,6 

Latgale 75 16,0 24 13,7 

KOPĀ 470 100 175 100 
* Atbalsta saņemšanas brīdī 

** Aptaujas brīdī 

Avots: KPVIS dati  par 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībniekiem. N=470. 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ 

nodarbināto) aptauja. % no visiem respondentiem. N=175. 

 

Veselības problēmas, kas raksturīgas 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībniekiem 
 

Aptaujātajiem 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībniekiem raksturīgākās veselībās problēmas viņu 

pašu vērtējumā ir muguras sāpes (61%), locītavu sāpes (54%) un redzes problēmas (49%). Šīm trim 

visbiežāk minētajām veselības problēmām seko sirds un asinsvadu problēmas (36%), miega traucējumi 

(35%) un liekais svars (29%). Lai gan kopumā sešas visbiežāk minētās veselības problēmas ir līdzīgi 

sastopamas gan sieviešu, gan vīriešu vidū, atšķirības veselības problēmu uzskaitījumā pēc dzimuma ir 

vērojamas. Vīrieši salīdzinoši biežāk nekā sievietes kā savas veselības problēmas min lieko svaru 

(37%), dzirdes problēmas (26%) un cukura diabētu (19%). Sievietes biežāk norāda uz muguras sāpēm 
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(63%) un paplašinātu vēnu problēmu (26%). Tikai 6% aptaujāto 7.3.2. SAM atbalstīto darbību 

dalībnieku norāda, ka viņiem nav veselības problēmu (3.5.19. attēls).  

 

3.5.19. attēls. Veselības problēmas, kas raksturīgas 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībniekiem 

(%) 

Jautājuma formulējums: Vai savā ikdienā sastopaties ar kādām no minētajām veselības problēmām? 

 
Avots: 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ nodarbināto) aptauja. % no visiem respondentiem. N=175. Vairāku 

atbilžu jautājums. 
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Novecošanās problēmas, kas raksturīgas 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībniekiem 
 

7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībniekiem aptaujā tika piedāvāts saraksts ar dažādām novecošanās 

problēmām, un tika jautāts, ar kādām no šīm problēmām viņi sastopas savā darba vietā. Aptaujāto vidū 

visbiežāk atzīmētā novecošanās problēma bija nogurums (38%). To visbiežāk minēja gan sievietes 

(41%), gan vīrieši (22%), tomēr atbilžu biežums atšķiras (3.5.20. attēls). Salīdzinoši aptaujāto vīriešu 

vidū ir ievērojami vairāk to, kas norāda, ka viņiem nav novecošanās problēmu (44% vīriešu vidū, 19% 

sieviešu vidū). Otrā un trešā visbiežāk atzīmētā atbilde ir grūtības izturēt darba slodzi iepriekšējā 

apjomā (27%) un veselības problēmas, kas apgrūtina iespēju strādāt (24%). Citas nozīmīgas ar 

novecošanos saistītas problēmas, kas atzīmētas aptaujas anketā, ir nespēja ilgstoši izturēt stresu (16%), 

digitālo prasmju trūkums (12%) un grūtības apgūt dažādus jauninājumus (11%). 

 

3.5.20. attēls. Novecošanās problēmas, kas raksturīgas 7.3.2. SAM atbalstīto darbību 

dalībniekiem (%) 

Jautājuma formulējums: Ar kādām problēmām saistītām ar novecošanos Jūs sastopaties savā darba 

vietā pašreiz? 
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Avots: 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ nodarbināto) aptauja. % no visiem respondentiem. N=175. Vairāku 

atbilžu jautājums. 

Individuālā plāna ar ieteikumiem vērtējums 
 

7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku iesaiste aktivitātēs tika īstenota noteiktā plānoto pasākumu 

loģikai pakārtotā veidā. Pirmais atbalsta pakalpojums, ko saņēma visi dalībnieki, bija individuālā plāna 

sagatavošana. Individuālo plānu sagatavoja speciālistu komanda, kur četri speciālisti – darba 

aizsardzības speciālists, arodveselības un arodslimības ārsts, ergoterapeits un personālvadības 

speciālists – veica izvērtēšanu un izveidoja katram dalībniekam individuālu plānu ar ieteikumiem un 

pasākumiem darba spēju un veselības saglabāšanai. Padziļinātās intervijas, kas tika veiktas pirms 7.3.2. 

SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptaujas parādīja, ka dalībnieki ļoti slikti atceras šo atbalsta 

pakalpojumu. No pirms aptaujas veiktajām deviņām padziļinātajām intervijām tikai divi intervijas 

dalībnieki atcerējās, ka speciālistu izvērtējumu viņiem izstrādātā individuālajā plānā: “Ar katru 

pastrādāja un nolēma, kas ir nepieciešams, katram cilvēkam sastādīja savu plānu” (FM_7.3.2._1_1). 

Pārējie aktivitāšu dalībnieki padziļinātajās intervijās neatcerējās šādu individuālo plānu vispār vai arī 

jauca ar vēlāk saņemto fizioterapeita konsultāciju. Tādēļ aptaujas anketas sagatavošanas laikā tika 

pieņemts lēmums noskaidrot, cik daudzi vispār atceras šādu individuālo plānu, un kā to kopumā vērtē, 

nejautājot par katra konkrētā speciālista ieguldījumu, jo dalībnieki to neatceras vai jauc ar citiem 

atbalsta pakalpojumiem. 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja parāda, ka individuālo plānu 

ar ieteikumiem kopumā atceras 78%, bet neatceras 22% aptaujāto 7.3.2. SAM atbalstīto darbību 

dalībnieku. Interesanti, ka labāk individuālā plāna izstrādi atceras gados vecāki cilvēki (3.5.21. attēls), 

lai gan jāuzsver, ka statistiski nozīmīgas atšķirības nav vērojamas nevienā dalībnieku apakšgrupā. 

 

3.5.21. attēls. Individuālā plāna ar ieteikumiem atcerēšanās dalībnieku vidū 

Jautājuma formulējums: Projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” speciālistu komanda veica 

izvērtēšanu un izveidoja Jums individuālu plānu ar ieteikumiem un pasākumiem darba spēju un 

veselības saglabāšanai. Vai Jūs atceraties, ka Jums šāds individuāls plāns veselības saglabāšanai tika 

izveidots? 
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Avots: 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ nodarbināto) aptauja. % no visiem respondentiem. N=175. 

To, ka individuālā plāna sagatavošanu dalībnieki slikti atceras, var skaidrot dažādos veidos. Pirmkārt, 

jāuzsver, ka lielākā daļa dalībnieku atbalsta pakalpojumu saņēma laika periodā no 2019. gada marta 

līdz 2020. gada jūnijam. Savukārt padziļinātās intervijas un aptauja notika 2022. gada februārī – aprīlī. 

Tas nozīmē, ka no atbalsta saņemšanas brīža daļai dalībnieku ir pagājuši divi gadi vai vairāk, un tas ir 

veicinājis aizmiršanu. Otrkārt, padziļinātajās intervijās izskanēja arī kritisks vērtējums, norādot, ka 

individuālā plāna sagatavošana, iespējams veikta samērā virspusēji, bez nozīmīgas dalībnieka 

iesaistes: 

“Es vairs neatceros. Laiks ir pagājis. Es pieļauju, ka tas viss bija stipri virspusēji.[..] Stipri 

virspusējs bez tādas dziļākas iejušanas. Es saprotu, ka tas palīdzēja tiem cilvēkiem, kuri gāja 

uz fizioterapiju vai masāžu, ka tas bija tas vērtīgākais no visa tā pasākuma. Manā skatījumā, 

tas nebija nekas tāds, kas iespiestos atmiņā, ļoti vērtīgs, derīgs. Varbūt arī tāpēc, ka tas netika 

līdz galam novests.” (FM_7.3.2._1_2). 

7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptauja parāda, ka individuālo plānu ar ieteikumiem kopumā 

pozitīvi vērtē 90% aptaujāto, kas šo plānu atceras (ļoti pozitīvi – 41%, drīzāk pozitīvi – 49%), bet 

negatīvu vērtējumu sniedz tikai 3% aptaujāto, savukārt 7% ir grūtības sniegt savu vērtējumu. Lielāks 

īpatsvars ļoti pozitīvo vērtējumu ir sieviešu sniegto atbilžu vidū, bet savukārt vīriešu vidū vispār nav 

tādu, kas sniegtu negatīvu vērtējumu (3.5.22. attēls). 

 

3.5.22. Individuālā plāna ar ieteikumiem vērtējums dalībnieku vidū 

Jautājuma formulējums: Kā Jūs novērtētu individuālā plāna darba spēju un veselības saglabāšanai 

sagatavošanas procesu, kurā tika iesaistīti tādi speciālisti kā arodveselības un arodslimības ārsts, 

ergoterapeits, darba aizsardzības speciālists un personāla vadības speciālists? 

 

 
 

 

Avots: 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ nodarbināto) aptauja. % no visiem respondentiem, kas atceras šādu 

plānu. N=137. 

 

Aptaujas anketā tika uzdots arī jautājums, kā Jūs novērtētu, cik nozīmīgs Jums ir sagatavotais  

individuālais plāns darba spēju un veselības saglabāšanai. Aptaujas dalībnieku atbildes parāda, ka 

kopumā par nozīmīgu šo plānu uzskata 82% aptaujāto, kas šo plānu atceras (ļoti nozīmīgs – 31%, 

drīzāk nozīmīgs – 51%). Savukārt par nenozīmīgu to uzskata 12% aptaujāto dalībnieku (pilnīgi 

nenozīmīgs – 7%, drīzāk nenozīmīgs – 5%). 6% atzīmēja atbildi “nezinu, grūti pateikt”. Salīdzinoši 

lielāku nozīmi savā vērtējumā individuālajam plānam piešķir sievietes un tie aptaujātie, kas ir vecumā 

65+ (3.5.23. attēls). 
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3.5.23. attēls. Individuālā plāna ar ieteikumiem nozīmīguma vērtējums dalībnieku vidū 

Jautājuma formulējums: Kā Jūs novērtētu, cik nozīmīgs Jums ir sagatavotais  individuālais plāns 

darba spēju un veselības saglabāšanai? 

 
Avots: 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ nodarbināto) aptauja. % no visiem respondentiem, kas atceras šādu 

plānu. N=137. 

 

 

Speciālistu konsultāciju un grupu nodarbību vērtējums 
 

7.3.2. SAM ietvaros tika organizētas gan individuālas dažādu speciālistu konsultācijas, gan grupu 

nodarbības, un aptaujas dalībniekiem tika lūgts novērtēt, cik apmierināti vai neapmierināti viņi bija ar 

šiem atbalsta veidiem. Kopumā aptaujas dati parāda, ka neapmierināto dalībnieku ir ļoti maz, bet 

salīdzinoši liels dalībnieku skaits šīs atbalsta nodarbības neatceras.  

Ja aplūko visu aptaujāto atbildes, kas iekļauj arī tos, kas konkrēto atbalsta pasākumu nesaņēma (3.5.24.  

attēls), redzams, ka aptaujāto vidū vislielākais skaits ir individuālo fizioterapeita konsultāciju 

saņēmušo (75%). Jau būtiski mazāka aptaujas dalībnieku daļa ir saņēmusi individuālas uztura 

speciālista konsultācijas (45%). Vēl mazāks skaits ir saņēmuši individuālas psihologa konsultācijas 

(37%), individuālas miega speciālista konsultācijas (26%), kā arī piedalījušies grupu nodarbībās 

(28%).  

Aptaujas dati uzskatāmi parāda, ka aptaujātie vīrieši ievērojami mazāk ir piedalījušies visās 

aplūkotajās nodarbībās, gan individuālās, gan grupu (3.5.25. attēls). Vislielākās atšķirības līdzdalībā 

pēc dzimuma vērojamas attiecībā uz individuālu fizioterapeita konsultāciju saņemšanu (saņēmuši 56% 

aptaujāto vīriešu un 79% sieviešu), kā arī uztura speciālista konsultācijām (saņēmuši 22% aptaujāto 

vīriešu un 49% sieviešu), un dalību grupu nodarbībās (piedalījušies 11% aptaujāto vīriešu un 31% 

sieviešu). 
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3.5.24. attēls. Speciālistu konsultāciju un grupu nodarbību vērtējums, iekļaujot visus aptaujas 

dalībniekus 

Jautājuma formulējums: Lūdzu,  novērtējiet cik apmierināts vai neapmierināts Jūs bijāt ar katru 

konkrēto atbalsta veidu? 

Avots: 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ nodarbināto) aptauja. % no visiem respondentiem. N=175. 
 

 

3.5.25. attēls. Piedalīšanās speciālistu konsultāciju un grupu nodarbībās pēc dzimuma, % 

 

 
Avots: 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ nodarbināto) aptauja. % no visiem respondentiem. N=175. 
 

 

Aplūkojot detalizētāk to, ar kuriem no atbalsta veidiem aptaujas dalībnieki ir visapmierinātākie 

(3.5.26. attēls), redzams, ka vislielākais īpatsvars to, kas ir bijuši ļoti apmierināti, ir vērojams attiecībā 

uz atbalsta pakalpojumu - individuālas fizioterapeita konsultācijas (48% ir bijuši ļoti apmierināti). 

Otrajā vietā ar 29% ļoti apmierināto ir individuālas uztura speciālista konsultācijas, bet trešajā vietā - 

individuālas psihologa konsultācijas (24%). Negatīvs vērtējums – drīzāk neapmierināts – biežāk 

vērojams individuālo miega speciālista konsultāciju vērtējumā (16%), kā arī individuālā psihologa 

konsultāciju vērtējumā (12%). Vērtējumu “ļoti neapmierināts” snieguši atsevišķi cilvēki. Būtiski 

norādīt, ka salīdzinoši ļoti liela daļa aptaujāto izvēlējušies arī atbilžu variantu “grūti pateikt, 
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neatceros”, kas kopumā variē robežās no 13%-42%. Vislielākais skaits to, kas neatceras vai nespēj 

sniegt vērtējumu, ir vērojams attiecībā uz individuālajām miega speciālista konsultācijām (42%), kā 

arī grupu nodarbībām (41%). Individuālas psihologa konsultācijas neatceras vai nevar novērtēt 26%, 

bet individuālas uztura speciālista konsultācijas – 29% aptaujāto. Vismazākais īpatsvars to, kas 

neatceras vai nespēj novērtēt, ir individuālo fizioterapeita konsultāciju gadījumā (13%). 

 

3.5.26. attēls. Speciālistu konsultāciju un grupu nodarbību vērtējums, iekļaujot tikai tos aptaujas 

dalībniekus, kas saņēmuši pakalpojumu 

Jautājuma formulējums: Lūdzu,  novērtējiet cik apmierināts vai neapmierināts Jūs bijāt ar katru 

konkrēto atbalsta veidu? 

 
Avots: 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ nodarbināto) aptauja. % no tiem respondentiem, kas konkrētajā 

atbalsta aktivitātē ir piedalījušies. 
 

Dalība veselības uzlabošanas pasākumos un sniegtā atbalsta vērtējums 
 

7.3.2. SAM ietvaros tika piedāvāta iespēja atlīdzināt darbiniekiem izdevumus līdz 250 EUR apmērā 

par veselības uzlabošanas pasākumu, piemēram, ārstniecisko masāžu vai ārstnieciskās vingrošanas 

izmantošanu. Aptaujāto 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku vidū iespēju saņemt atlīdzību par 

veselības uzlabošanas pasākumu izmantošanu izmantoja 119 respondenti jeb 69% (kopumā veselības 

uzlabošanas pasākumus izmantoja 259 nodarbinātie). Kopumā aktīvāk šo iespēju izmantoja aptaujātās 

sievietes (73%); vīriešu vidū tikai 48%. Aktīvāk šos pakalpojumus izmantoja gados vecākie (82%), kā 

arī respondenti ar augstāko izglītību (87%) (3.5.27. attēls). 
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3.5.27. attēls. Dalība veselības uzlabošanas pasākumos: dzimums un izglītība (%) 

Jautājuma formulējums: Projektā tika piedāvāta iespēja atlīdzināt darbiniekiem izdevumus līdz 250 

EUR apmērā par veselības uzlabošanas pasākumu, piemēram, ārstniecisko masāžu, ārstnieciskās 

vingrošanas izmantošanu. Vai Jūs izmantojāt šo iespēju saņemt veselības uzlabošanas pasākumus – 

ārstniecisko masāžu, ārstniecisko vingrošanu? 

 
Avots: 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ nodarbināto) aptauja. % no visiem respondentiem. N=175. 
 

Veselības uzlabošanas pasākumi aptaujā kopumā tika novērtēti ļoti pozitīvi. No tiem, kas piedalījās 

veselības uzlabošanas pasākumos, 99% sniedza pozitīvu vērtējumu (ļoti pozitīvi – 88%, drīzāk pozitīvi 

– 10%), un tikai 1% – negatīvu. Padziļinātās intervijas paskaidro, kādēļ šis vērtējums ir tik pozitīvs. 

Pirmkārt, izmantotā pieeja paredzēja, ka katrs pats var izvēlēties pakalpojumu sniedzēju. Otrkārt, 

veselības uzlabošanas pasākumi bija organizēti ārstniecības kursa veidā (piemēram, ārstnieciskā 

vingrošana, fizikālās medicīnas procedūras, manuālā terapija, masāžas, nodarbības pie fizioterapeita, 

u.c.), un tiešām atstāja sajūtamu iespaidu uz dalībnieku pašsajūtu un veselību. 

 

3.5.28. attēls. Veselības uzlabošanas pasākumu vērtējums: dzimums (%) 

Jautājuma formulējums: Kā Jūs vērtējat šo iespēju saņemt veselības uzlabošanas pasākumus – 

ārstniecisko masāžu, ārstniecisko vingrošanu? 

 
Avots: 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ nodarbināto) aptauja. % no respondentiem, kas piedalījās veselības 

uzlabošanas pasākumos. N=119. 
 

Kopumā salīdzinoši augsts ir arī apmierinātības rādītājs ar veselības uzlabošanas pasākumu 

organizāciju. No tiem, kas piedalījās veselības uzlabošanas pasākumos, 96% atbildēja, ka ir 

apmierināti ar to, kā veselības uzlabošanas pasākumu saņemšana tika organizēta (ļoti apmierināti – 

64%, drīzāk apmierināti – 32%), un tikai 4% – neapmierināti. Padziļinātajās intervijās pirms aptaujas 

atklājās, ka bija pasākuma dalībnieki, kuriem nepatika pieeja, ka vispirms ir jāsamaksā sava nauda, un 

pēc tam iesniedzot dokumentus, tajā skaitā, pareizi noformētus čekus, ieguldītā nauda tiek atlīdzināta: 

“Tur vienīgi ar to naudu bija, tu samaksāji, un pēc tam tev to ieskaitīja. Man liekas, ka varēja būt tā, 

kā ar polisi, kad ir uzreiz. Es aizeju pie speciālista, un man uzreiz novelk no polises. Un man nav 

jāņemas ar tiem [papīriem], man liekas, ka tas bija apgrūtinoši. Nu, nebija jau tik traki, bet, ja ir tāds 

48 52

73

27

0

20

40

60

80

Piedalījās Nepiedalījās

Vīrietis Sieviete

60

40

64

36

87

13

0

20

40

60

80

100

Piedalījās Nepiedalījās

Vispārējā vidējā Profesionālā vidējā Augstākā

Ļoti pozitīvi
88%

Drīzāk pozitīvi
10%

Ļoti negatīvi
1%

Nav atbildes
1%

Visi

Ļoti 
pozitīvi

62%

Drīzāk 
pozitīvi

38%

Vīrietis

Ļoti 
pozitīvi

91%

Drīzāk pozitīvi
7%

Ļoti negatīvi
1%

Nav atbildes
1%

Sieviete



   

 

221 

 

projektiņš, tad varētu izsniegt līdzīgu polisīti, kurā ir iekšā. Viņiem laikam ļoti svarīgi bija pārbaudīt 

to, vai tas pareizi attiecas vai nē tai projektā. Tur bija tāds interesants formulējums – vai tā masāža 

attiecas uz veselības uzlabošanu. Ja tas nebūtu bijis pareizi noformulēts, ka attiecas uz veselības 

uzlabošanu, citādi man nesegtu. Tas mani mazliet mulsināja, jo es jau neeju tāpat vien.” 

(FM_7.3.2._1_3). 

Aptauja parāda, ka kopumā to vidū, kas veselības uzlabošanas pasākumu iespēju izmantojuši, 

neapmierināto ar šādu kārtību bija ļoti maz. Kvantitatīvajā aptaujā tikai divi no respondentiem 

norādīja, ka bija neapmierināti ar šo kārtību, jo viņiem bija grūtības saņemt atpakaļ naudu par saņemto 

pakalpojumu. Papildus jautājumi aptaujā atklāja, ka grūtības bija saistītas ar pārpratumiem vai 

neveiksmīgu komunikāciju uzņēmumos (uzņēmumā administrācijas pārstāvis sniedza maldīgu 

informāciju). Padziļinātās intervijas parādīja, ka pozitīvais vērtējums ir saistīts gan ar pakalpojumu 

sniedzēju profesionalitāti, gan arī ar pieejamā atbalsta apjomu: 

“Man bija ārstnieciskā vingrošana fizioterapeita klātbūtnē. Man patika, jo man bija jauka 

fizioterapeite.” (FM_7.3.2._1_3).  

“Es uzskatu, ka tas jau nemaina to būtību, ja es pati samaksāju un man pēc tam to naudiņu atmaksā. 

Tas atbalsts ir liels, arī pēc tam, kad man to naudiņu atmaksā. Varbūt kādam citam nebija tā naudiņa 

uzreiz un tāpēc viņš negāja… Man nebija tik būtiski vai tas atbalsts ir sākumā vai pēc tam.” 

(FM_7.3.2._1_4). 

 

3.5.29. attēls. Apmierinātība ar veselības uzlabošanas pasākumu organizāciju: dzimums un 

izglītība (%) 

Jautājuma formulējums: Cik apmierināts vai neapmierināts Jūs bijāt ar to, kā veselības uzlabošanas 

pasākumu saņemšana tika organizēta? 

 
Avots: 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ nodarbināto) aptauja. % no respondentiem, kas piedalījās veselības 

uzlabošanas pasākumos. N=119. 
 

Visu piedāvāto pasākumu izmantošana 
 

No visiem aptaujātajiem dalībniekiem tikai 35% aptaujāto atbild, ka viņi ir izmantojuši visus 

piedāvātos pasākumus. 55% aptaujāto uz šī jautājumu sniedz noliedzošu atbildi, 8% neatceras, bet 2% 

nesniedza atbildi uz šo jautājumu. Jānorāda, ka dalībnieku ar augstāko izglītību vidū ievērojami lielāka 

daļa ir izmantojuši visus piedāvātos pasākumus (51%) (3.5.30. attēls). Visbiežāk atzīmētais iemesls, 

kāpēc dalībnieki neizmantoja visus piedāvātos pasākumus, ir grūtības saskaņot nodarbības ar darba 

grafiku (40%). 20% aptaujāto atzīmē arī to, ka viņi nepaguva visu plānoto izmantot, jo programmu 

pārtrauca vai Covid-19 dēļ. 19% nebija vēlēšanās izmantot visu piedāvāto, jo piedāvātās tēmas nebija 
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aktuālas, savukārt 13% aptaujāto ir atzīmējuši, ka viņiem ir bijis pārāk sarežģīti nokļūt nodarbību vietā 

(3.5.31. attēls). 

Padziļinātajās intervijās interviju dalībnieki, skaidrojot, kādēļ kolēģi pasīvi iesaistījās aktivitātēs, 

raksturoja grūtības nodrošināt darbinieku dalību pasākumos tieši darba grafika dēļ: 

“Tā kā mums tie laukumi atrodas dažādos novados, tad daudzi darbinieki vienkārši nevarēja tikt. 

Viņiem ir savādāks darba laiks, viņi nespēja to visu izmantot. Jāatrod kaut kādu elastīgāku pieeju. [..] 

Man bija mazliet savādāk, es varēju izbraukāt, bet viņi nē.” (FM_7.3.2._1_3). 

“Mums bija tā, ka mēs paši meklējām, kad mums ir tas brīvais laiks no darba. Savienot to procesu ar 

to darbu, tas bija pats grūtākais.” (FM_7.3.2._1_4). 

 

3.5.30. attēls. Visu piedāvāto pasākumu izmantošana: dzimums un izglītība (%) 

Jautājuma formulējums: Vai Jūs izmantojāt visus Jums piedāvātos pasākumus? 

 
Avots: 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ nodarbināto) aptauja. % no visiem respondentiem. N=175. 
 

3.5.31. attēls. Iemesli, kādēļ neizmantoja visus piedāvātos pasākumus (%) 

Jautājuma formulējums: Kādi bija galvenie iemesli, kāpēc Jūs neizmantojāt visus Jums piedāvātos 

pasākumus (konsultācijas, nodarbības, veselības uzlabošanas iespējas)? (Atzīmējiet visas atbilstošās 

atbildes!) 

 
Avots: 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ nodarbināto) aptauja. % no respondentiem, kas neizmantoja visus 

piedāvātos pasākumus. N=95. Vairāku atbilžu jautājums. 
 

30

56

15

36

55

9

0

20

40

60

Izmantoja Neizmantoja Neatceras, nav
atbildes

Vīrietis Sieviete

30

60

10

29

63

8

51

36

13

0

20

40

60

80

Izmantoja Neizmantoja Neatceras, nav
atbildes

Vispārējā vidējā Profesionālā vidējā Augstākā

1%

3%

3%

3%

13%

17%

19%

20%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Neapmierināja speciālistu darba kvalitāte

Biju slims

Negribēja maksāt savu naudu vispirms

Aizgāja no darba

Mani tas neinteresē

Pārāk sarežģīti bija nokļūt nodarbību vietā

Piedāvātās tēmas nebija aktuālas

Programmu pārtrauca, Covid-19

Bija sarežģīti saskaņot ar darba grafiku



   

 

223 

 

Iegūto zināšanu izmantošana savā darba ikdienā 
 

Visiem aptaujas dalībniekiem tika uzdots arī jautājums, cik daudz no iegūtajām zināšanām vai 

prasmēm viņi izmanto vai plāno izmantot savā darba ikdienā. Atbildes uz šo jautājumu parāda, ka 35% 

aptaujāto uzskata, ka no iegūtajām zināšanām vai prasmēm viņi izmanto daudz (ļoti daudz – 2%, 

diezgan daudz – 33%), un tikpat aptaujāto (35%) uzskata, ka ikdienā izmanto maz (diezgan maz – 

23%, ļoti maz vai nemaz – 12%). 20% aptaujāto izvēlējās sniegt atbildi “nezinu, grūti pateikt”, bet 

10% neatbildēja uz šo jautājumu. Atbilžu sadalījums pēc dzimuma parāda, ka vīriešu vidū ir vairāk to, 

kas maz vai nemaz izmanto iegūtās zināšanas vai prasmes (52%), savukārt respondenti ar augstāko 

izglītību biežāk ir atzīmējuši, ka iegūtās zināšanas vai prasmes izmanto diezgan daudz (47%) (3.5.32. 

attēls). 

 

3.5.32. attēls. Iegūto zināšanu izmantošana savā darba ikdienā (%) 

Jautājuma formulējums: Cik daudz no projektā iegūtajām zināšanām vai prasmēm Jūs izmantojat vai 

plānojat izmantot savā darba ikdienā? 

 
Avots: 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ nodarbināto) aptauja. % no visiem respondentiem. N=175. 
 

Situācija darba tirgū, salīdzinot ar laika posmu pirms 24 mēnešiem 
 

7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku situācija darba tirgū, salīdzinot ar laika posmu pirms 24 

mēnešiem, ir rādītājs, kas nav tieši aplūkojams, kā situācija pēc noteikta laika perioda pēc dalības, jo 

dalības beigu datumi dalībniekiem ir atšķirīgi. Situācija pirms 24 mēnešiem ir dalības laiks tiem 

dalībniekiem, kas bija iesaistīti 2020. gadā. Savukārt tiem dalībniekiem, kas bija iesaistīti 2019. gadā, 

tie ir apmēram 12 mēneši pēc dalības. Aplūkojot atbilžu sadalījumu šajās divās grupās (tie, kas 

piedalījušies 2019. gadā, un tie, kas piedalījušies 2020. gadā) statistiski būtiskas atšķirības atbildēs 

netika konstatētas. Tādēļ turpinājumā atbildes aplūkotas apkopotā veidā. 

Aptaujas dalībniekiem tika lūgts izvērtēt situācijas izmaiņas kopumā attiecībā uz sešiem darba dzīves 

aspektiem: (1) ieņemamais amats/ profesija; (2) samaksa/ alga; (3) darba pienākumi (uzdevumi); (4) 

darba rezultāti; (5) pašsajūta darba dienas garumā; (6) darbaspējas. Attiecībā uz ieņemamo amatu vai 

profesiju aptaujāto vidū ir vērojama visstabilākā situācija: 84% aptaujāto situācijas nav mainījusies, 

9% tā ir uzlabojusies, 3% – pasliktinājusies, bet 4% ir grūtības atbildēt uz šo jautājumu. Atšķirības 

vīriešu un sieviešu atbildēs šajā jautājumā nav būtiskas (3.5.33. attēls). 
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3.5.33. attēls. Ieņemamais amats/ profesija: dzimums (%) 

Jautājuma formulējums: Kā ir mainījusies Jūsu situācija, salīdzinot ar laika posmu pirms 24 

mēnešiem? Uzlabojusies vai pasliktinājusies? 

 
Avots: 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ nodarbināto) aptauja. % no respondentiem, kas strādā. N=149. 
 

Attiecībā uz darba samaksu vai algu aptauja parāda pozitīvas tendences: kopumā 45% aptaujāto 

situācija ar darba samaksu ir uzlabojusies (vīriešu vidū uzlabojuma tendenci norāda 67%, sieviešu vidū 

– 41%). 44% aptaujā algas apjoms kopumā pēdējo 24 mēnešu laikā palicis nemainīgs, bet 7% aptaujāto 

norāda, ka situācijas attiecībā uz algu ir palikusi sliktāka (3.5.34. attēls). 

 

3.5.34. attēls. Samaksa/ alga: dzimums (%) 

Jautājuma formulējums: Kā ir mainījusies Jūsu situācija, salīdzinot ar laika posmu pirms 24 

mēnešiem? Uzlabojusies vai pasliktinājusies? 

 
Avots: 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ nodarbināto) aptauja. % no respondentiem, kas strādā. N=149. 
 

Aptaujāto 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku situācija attiecībā uz veicamajiem darba 

pienākumiem vai uzdevumiem kopumā arī ir vērtējama kā stabila: 16% uzskata, ka šajā ziņā pēdējo 

24 mēnešu laikā ir piedzīvojuši kādus uzlabojumus, 62% uzskata, ka nekas nav mainījies, bet 11% 

uzskata, ka situācija šajā aspektā ir pasliktinājusies. Vīriešu un sieviešu atbildes šajā jautājumā būtiski 

neatšķiras (3.5.35. attēls).  
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3.5.35. attēls. Darba pienākumi/ uzdevumi: dzimums (%) 

Jautājuma formulējums: Kā ir mainījusies Jūsu situācija, salīdzinot ar laika posmu pirms 24 

mēnešiem? Uzlabojusies vai pasliktinājusies? 

 

 
Avots: 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ nodarbināto) aptauja. % no respondentiem, kas strādā. N=149. 
 

Savu situāciju attiecībā uz darba rezultātiem aptaujātie 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieki arī 

kopumā vērtē kā stabilu: 16% no visiem strādājošajiem uzskata, ka viņu darba rezultāti, salīdzinot ar 

laika posmu pirms 24 mēnešiem, ir uzlabojusies, 64% uzskata, ka tā nav mainījusies, bet 6% norāda, 

ka tā ir pasliktinājusies. Sieviešu vidū ir vairāk to, kam ir grūtības atbildēt uz šo jautājumu (3.5.36. 

attēls). 

 

3.5.36. attēls. Darba rezultāti: dzimums (%) 

Jautājuma formulējums: Kā ir mainījusies Jūsu situācija, salīdzinot ar laika posmu pirms 24 

mēnešiem? Uzlabojusies vai pasliktinājusies? 

 
Avots: 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ nodarbināto) aptauja. % no respondentiem, kas strādā. N=149. 
 

Salīdzinoši negatīvas tendences novecošanās un darba spēju saglabāšanas kontekstā aptaujas rezultāti 

parāda attiecībā uz pašsajūtas vērtējumu darba dienas garumā. No visiem aptaujātajiem  7.3.2. 

SAM atbalstīto darbību dalībniekiem 19% norāda, ka situācija ar pašsajūtu darba dienas garumā ir 

uzlabojusies, 42% norāda, ka tā ir palikusi nemainīga, bet 33% atzīmē, ka šajā ziņā situācijas ir 
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pasliktinājusies. Būtiski norādīt, ka vīriešu vidū vairāk ir tādu, kas uzskata, ka situācija nav mainījusies 

(57%), bet sieviešu vidū – ka situācija ir uzlabojusies (20%). To īpatsvars, kas uzskata, ka situācijā 

attiecībā uz pašsajūtu darba dienas garumā ir pasliktinājusies, sieviešu un vīriešu vidū ir līdzīgs (3.5.37. 

attēls). 

 

3.5.37. attēls. Pašsajūta darba dienas garumā: dzimums (%) 

Jautājuma formulējums: Kā ir mainījusies Jūsu situācija, salīdzinot ar laika posmu pirms 24 

mēnešiem? Uzlabojusies vai pasliktinājusies? 

 
Avots: 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ nodarbināto) aptauja. % no respondentiem, kas strādā. N=149. 
 

Salīdzinājumā ar laika posmu pirms 24 mēnešiem līdzīgi kā pašsajūta darba dienas garumā tiek 

vērtētas arī darbaspējas. Kopumā no visiem aptaujātajiem 18% uzskata, ka viņu darba spējas ir 

uzlabojušās, 44% uzskata, ka tās nav mainījušās, bet 31% norāda, ka tās ir pasliktinājušās. Būtiski 

norādīt, ka aptaujāto vīriešu vidū lielāks īpatsvars uzskata, ka viņu darbaspējas nav mainījušās (62%), 

bet sieviešu vidū ir vairāk to, kas uzskata, ka viņu darbspējas ir pasliktinājušās (34%) (3.5.38.  attēls). 
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3.5.38. attēls. Darbaspējas: dzimums (%) 

Jautājuma formulējums: Kā ir mainījusies Jūsu situācija, salīdzinot ar laika posmu pirms 24 

mēnešiem? Uzlabojusies vai pasliktinājusies? 

 
Avots: 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ nodarbināto) aptauja. % no respondentiem, kas strādā. N=149. 
 

 

Situācija darba tirgū, salīdzinot ar laika posmu pirms 12 mēnešiem 
 

7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku situācija darba tirgū, salīdzinot ar laika posmu pirms 12 

mēnešiem, ir situācija apmēram pēc 12 mēnešiem no dalības brīža tiem dalībniekiem, kas bija iesaistīti 

2020. gadā, un 24 mēnešu rādītājs tiem dalībniekiem, kas bija iesaistīti 2019. gada pavasarī – vasarā. 

Līdzīgi kā ar iepriekš aplūkoto rādītāju, arī šajā gadījumā statistiski būtiskas atšķirības atbildēs abās 

šajās grupās (tie, kas piedalījušies 2019. gadā, un tie, kas piedalījušies 2020. gadā) netika konstatētas. 

Līdz ar to turpinājumā dažādie indikatori ir aplūkoti apkopotā veidā, salīdzinot atbildes rādītājiem 

pirms 12 mēnešiem un pirms 24 mēnešiem. Attiecībā uz rādītāju “ieņemamais amats/ profesija” 

aptaujāto projekta dalībnieku atbildes ir ļoti līdzīgas: 9% aptaujāto situācija attiecībā uz ieņemamo 

amatu ir uzlabojusies, 84% tā nav mainījusies, bet 2-3% tā ir pasliktinājusies (3.5.39. attēls). 
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3.5.39. attēls. Ieņemamais amats/ profesija: salīdzinot ar laika posmu pirms 12 mēnešiem un 24 

mēnešiem (%) 

Jautājuma formulējums: (1) Kā ir mainījusies Jūsu situācija, salīdzinot ar laika posmu pirms 12 

mēnešiem? Uzlabojusies vai pasliktinājusies? (2) Kā ir mainījusies Jūsu situācija, salīdzinot ar laika 

posmu pirms 24 mēnešiem? Uzlabojusies vai pasliktinājusies? 

 
Avots: 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ nodarbināto) aptauja. % no respondentiem, kas strādā. N=149. 
 

Situācijas salīdzinājums attiecībā uz darba samaksu vai algu, salīdzinot ar laika posmu pirms 12 

mēnešiem un 24 mēnešiem, atklāj, ka šajā aspektā ir vērojamas nelielas atšķirības. Ja, salīdzinot ar 

laiku pirms 12 mēnešiem, 39% norāda uz uzlabojumiem attiecībā uz darba algu, tad, salīdzinot ar laiku 

pirms 24 mēnešiem, 45% norāda uz uzlabojumiem (3.5.40. attēls). 

 

3.5.40. attēls. Samaksa/ alga: salīdzinot ar laika posmu pirms 12 mēnešiem un 24 mēnešiem (%) 

Jautājuma formulējums: (1) Kā ir mainījusies Jūsu situācija, salīdzinot ar laika posmu pirms 12 

mēnešiem? Uzlabojusies vai pasliktinājusies? (2) Kā ir mainījusies Jūsu situācija, salīdzinot ar laika 

posmu pirms 24 mēnešiem? Uzlabojusies vai pasliktinājusies? 

 
Avots: 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ nodarbināto) aptauja. % no respondentiem, kas strādā. N=149. 
 

Attiecībā uz rādītāju “darba pienākumi (uzdevumi)” situācijas pirms 12 mēnešiem un pirms 24 

mēnešiem salīdzinājums atklāj mazliet citas tendences. Ja, salīdzinot ar situāciju pirms 12 mēnešiem, 

18% norāda, ka situācija ir uzlabojusies, bet 7% - ka situācija ir pasliktinājusies, tad, salīdzinot ar 

situāciju pirms 24 mēnešiem, 16% norāda, ka situācija ir uzlabojusies, bet 11% – ka situācija ir 
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pasliktinājusies. No tā var secināt, ka šajā aspektā situācija pirms 24 mēnešiem nelielai daļai dalībnieku 

bija mazliet labāka. 

 

3.5.41. attēls. Darba pienākumi (uzdevumi): salīdzinot ar laika posmu pirms 12 mēnešiem un 24 

mēnešiem (%) 

Jautājuma formulējums: (1) Kā ir mainījusies Jūsu situācija, salīdzinot ar laika posmu pirms 12 

mēnešiem? Uzlabojusies vai pasliktinājusies? (2) Kā ir mainījusies Jūsu situācija, salīdzinot ar laika 

posmu pirms 24 mēnešiem? Uzlabojusies vai pasliktinājusies? 

 
Avots: 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ nodarbināto) aptauja. % no respondentiem, kas strādā. N=149. 
 

Situācijas pirms 12 mēnešiem un pirms 24 mēnešiem salīdzinājums attiecībā uz darba rezultātu 

vērtējumu atklāj, ka, lai gan vērtējums abu periodu salīdzinājumā ir samērā līdzīgs, salīdzinot ar 

situāciju pirms 12 mēnešiem, vairāk aptaujāto redz uzlabojumus (22%). Salīdzinot situāciju pirms 24 

mēnešiem, vairāk aptaujāto dalībnieku atzīmē, ka situācija nav mainījusies (64%) vai ir 

pasliktinājusies (6%) (3.5.42. attēls). 

 

3.5.42. attēls. Darba rezultāti: salīdzinot ar laika posmu pirms 12 mēnešiem un 24 mēnešiem (%) 

Jautājuma formulējums: (1) Kā ir mainījusies Jūsu situācija, salīdzinot ar laika posmu pirms 12 

mēnešiem? Uzlabojusies vai pasliktinājusies? (2) Kā ir mainījusies Jūsu situācija, salīdzinot ar laika 

posmu pirms 24 mēnešiem? Uzlabojusies vai pasliktinājusies? 

 
Avots: 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ nodarbināto) aptauja. % no respondentiem, kas strādā. N=149. 
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Pašsajūta darba dienas garumā ir rādītājs, kurš neuzrāda atšķirības, salīdzinājumā ar laika posmu 

pirms 12 mēnešiem un 24 mēnešiem. Gan vienā, gan otrā salīdzinājumā, 19% aptaujāto dalībnieku ir 

izjutuši uzlabojumus attiecībā uz savu pašsajūtu, 42-46% nav pamanījuši atšķirības un viņu pašsajūta 

nav mainījusies, bet 31-33% ir izjutuši pašsajūtas pasliktināšanos pēdējo 12 vai 24 mēnešu laikā. 

 

3.5.43. attēls. Pašsajūta darba dienas garumā: salīdzinot ar laika posmu pirms 12 mēnešiem un 

24 mēnešiem (%) 

Jautājuma formulējums: (1) Kā ir mainījusies Jūsu situācija, salīdzinot ar laika posmu pirms 12 

mēnešiem? Uzlabojusies vai pasliktinājusies? (2) Kā ir mainījusies Jūsu situācija, salīdzinot ar laika 

posmu pirms 24 mēnešiem? Uzlabojusies vai pasliktinājusies? 

 
Avots: 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ nodarbināto) aptauja. % no respondentiem, kas strādā. N=149. 
 

 

3.5.44. attēls. Darbaspējas: salīdzinot ar laika posmu pirms 12 mēnešiem un 24 mēnešiem (%) 

Jautājuma formulējums: (1) Kā ir mainījusies Jūsu situācija, salīdzinot ar laika posmu pirms 12 

mēnešiem? Uzlabojusies vai pasliktinājusies? (2) Kā ir mainījusies Jūsu situācija, salīdzinot ar laika 

posmu pirms 24 mēnešiem? Uzlabojusies vai pasliktinājusies? 

 
Avots: 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ nodarbināto) aptauja. % no respondentiem, kas strādā. N=149. 
 

Darbaspēju salīdzinājums ar laika posmu pirms 12 mēnešiem un ar laika posmu pirms 24 mēnešiem 

kopumā ir ļoti līdzīgs. 18% aptaujāto abos salīdzinājumos norāda, ka viņu darbspējas ir uzlabojušās, 

52% un 44% (atbilstoši salīdzinājumā ar situāciju pirms 12 mēnešiem un pirms 24 mēnešiem) 

Uzlabojusies
19%

Nav mainījusies
42%

Pasliktinājusies
33%

Grūti pateikt
6%

Salīdzinot ar situāciju pirms 24 
mēnešiem

Uzlabojusies
19%

Nav mainījusies
46%

Pasliktinājusies
31%

Grūti pateikt
4%

Salīdzinot ar situāciju pirms 12 
mēnešiem

Uzlabojusies
18%

Nav mainījusies
44%

Pasliktinājusies
31%

Grūti pateikt
7%

Salīdzinot ar situāciju pirms 24 
mēnešiem

Uzlabojusies
18%

Nav mainījusies
52%

Pasliktinājusies
27%

Grūti pateikt
3%

Salīdzinot ar situāciju pirms 12 
mēnešiem



   

 

231 

 

darbspējas nav mainījušās. Savukārt 27% un 31% uzskata, ka viņu darbspējas ir pasliktinājušās 

(3.5.44. attēls). 

 

7.3.2. SAM sniegtā atbalsta vērtējums 
 

Kopumā novērtējot 7.3.2. SAM sniegto atbalstu, redzams, ka vērtējums ir pozitīvs: no visiem 

aptaujātajiem 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībniekiem 42% sniedz vērtējumu “ļoti pozitīvs, 41% 

“drīzāk pozitīvs”, un tikai 7% sniegto atbalstu vērtē negatīvi (5% drīzāk negatīvi, 2% – ļoti negatīvi). 

Pozitīvāku vērtējumu sniedz iesaistītās sievietes (86% pozitīvo vērtējumu sieviešu vidū, 66% – vīriešu 

vidū). Vīriešu vidū vairāk ir to dalībnieku, kas konkrētu vērtējumu nesniedz. Salīdzinoši pozitīvāku 

vērtējumu sniedz arī tie dalībnieki, kam ir augstākā izglītība (89%) (3.5.45. attēls). 

 

3.5.45. attēls. 7.3.2. SAM sniegtā atbalsta vērtējums (%) 

Jautājuma formulējums: Novērtējot Jūsu pieredzi kopumā, kā Jūs vērtējat projektā “Atbalsts ilgākam 

darba mūžam” sniegto atbalstu? 

 
Avots: 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ nodarbināto) aptauja. % no visiem respondentiem. N=175. 
 

Padziļinātās intervijas atklāj, ka viedoklis par atbalsta aktivitātēm ir cieši saistīts ar dalībnieka iesaistes 

pakāpes. Ja konkrētais dalībnieks ir motivēts kaut ko pozitīvu iegūt no dalības, viņām ir lielāka iespēja 

arī iegūt sev nozīmīgu pieredzi un zināšanas: 

“Esmu apmierināta diezgan labi, jo viss, ko es tur saņēmu, man tiešām patika. Es labprāt izgāju visus, 

visus speciālistus. [..] Bija labi padomi no speciālista puses, kā sēdēt, kā atpūsties, jo man ir savas 

veselības problēmas. Es dabūju atbildes uz to, kas mani interesēja.” (FM_7.3.2._1_1). 

 

Savukārt, ja dalībnieks aktivitātēs piedalījās tikai tādēļ, ka uzņēmuma vadība lika, bez iekšējas 

motivācijas, tad arī vērtējums ir drīzāk kritisks: “Tas bija projekts, nu vajag, tad mēs arī 

piedalāmies…” (FM_7.3.2._1_2). 

“Piecu baļļu sistēmā nulle. Tāpēc, ka tā bija ļoti vienkārša papļāpāšana, pilnīgi bez jēgas. Pilnīgi bez 

jēgas. [..] Tas bija pilnīgs ķeksītis. Nekādās problēmās iedziļināties neviens nevēlējās.” 

(FM_7.3.2._1_2). 
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Jāatzīst, ka negatīvais vērtējums lielā mērā ir saistīts arī ar to, ka 7.3.2. SAM īstenošana tika pārtraukta 

un netika īstenotas visas aktivitātes. Dalībniekiem īpaši nozīmīga aktivitāte, kas netika īstenota, bija 

atbalsts darba vietu pielāgošanai: 

 “Kas tad nebija kārtībā?  – Tas, ka netika novests līdz galam. Kāpēc tad to organizē un tērē naudu, 

ja nav rezultāta? Nu, rezultāts jau kaut kāds ir, tā jau nevar teikt, bet, ja darām, tad darām līdz galam. 

Un, ja nedarām, tad nedarām nemaz.” (FM_7.3.2._1_2). 

 

Iemesli, kāpēc piedalījās atbalsta pasākumos 
 

Trīs visbiežāk atzīmētie iemesli, kādēļ aptaujātie 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieki piedalījās 

atbalsta pasākumos ir: (1) lai uzlabotu savu veselību (70%); (2) lai uzlabotu savu pašsajūtu (47%); un 

(3) lai uzlabotu savas darba spējas (44%). Tomēr motivācija dalībnieku vīriešu un sieviešu vidū 

atšķiras (3.5.46. attēls). Vīriešu vidū otrs visbiežāk atzīmētais iemesls, kāpēc piedalījās pasākumos, 

nav kā sievietēm, lai uzlabotu savu pašsajūtu, bet gan tādēļ, ka darba devējs ieteica (46%). Tāpat 

vīriešu vidū ir divas reizes vairāk to, kas pasākumos piedalījās tādēļ, ka bija obligāti jāpiedalās (17%), 

kā arī lai iepazītos ar citiem cilvēkiem / sava prieka pēc (13%). 

 

3.5.46. attēls. Iemesli, kāpēc piedalījās atbalsta pasākumos (%) 

Jautājuma formulējums: Kādi bija galvenie iemesli, kādēļ Jūs piedalījāties šī projekta pasākumos? 

 
Avots: 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ nodarbināto) aptauja. % no visiem respondentiem. N=175. Vairāku 

atbilžu jautājums. 
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Piemērotākais vecums, kad saņemt šāda veida atbalstu 
 

7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībniekiem tika uzdots arī jautājums, kāds viņuprāt ir piemērotākais 

vecums, kad saņemt šāda veida atbalstu. Interesanti, ka atbildes sadala aptaujātos divās lielās daļās: 

44% aptaujāto uzskata, ka šāda veida atbalstu vajadzētu uzsākt ātrāk, pēc 40 gadiem, un tikpat liela 

daļa – 44% aptaujāto uzskata, ka vecums 50+ gadi ir  piemērotākais laiks šāda veida atbalstam. Tikai 

1% aptaujāto norāda, ka šāda tipa atbalsts nav nepieciešams. To vidū, kas pauž citu viedokli, visbiežāk 

ir norādīts, kas atbalsta nepieciešamība ir jāizvērtē individuāli vai arī šādu atbalstu būtu nepieciešams 

sniegt tikai no 60 gadu vecuma. Aptaujāto vīriešu vidū ir vairāk to, kas uzskata, ka šāda veida atbalsts 

nav nepieciešams vai arī būtu sniedzams tikai pēc 60 gadu vecuma. To vidū, kam ir augstākā izglītība, 

lielāka daļa aptaujāto dalībnieku uzskata, ka šāda veida atbalstu vajadzētu uzsākt ātrāk, pēc 40 gadiem 

(50%). Jānorāda, ka šajā jautājumā aptaujātie varēja sniegt vairākas atbildes, tādēļ summāri atbildes 

veido vairāk nekā 100%. 

 

3.5.47. attēls. Viedoklis par piemērotāko vecumu, kad saņemt šāda veida atbalstu (%) 

Jautājuma formulējums: Izvērtējot Jūsu pieredzi, vai vecums 50+ gadi ir  piemērotākais laiks, kad 

saņemt šāda veida atbalstu, vai arī konsultācijas par darba spēju un veselības saglabāšanu vajadzētu 

uzsākt ātrāk? 

 
Avots: 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ nodarbināto) aptauja. % no visiem respondentiem. N=175. Vairāku 

atbilžu jautājums. 
 

Sekošana līdz savai veselībai un iespējām saglabāt darba spējas 
 

Viens no 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptaujas noslēdzošajiem jautājumiem bija “Vai Jūs 

šobrīd sekojat līdz savai veselībai un iespējām saglabāt darba spējas?”. Ņemot vērā aptaujas kontekstu, 

jāuzsver, ka šī jautājuma atbildes noteikti ietekmē gan aptaujas tēma, gan tas, ka šāds jautājums tika 

uzdots anketas noslēgumā. Kopumā šie konteksta faktori paaugstina iespējamību, ka sniegtās atbildes 

ir uzskatāmas par sociāli vēlamām atbildēm, un ne visos gadījumos raksturo patieso situāciju par 

rūpēm par savu veselību un darba spējām. Saskaņā ar aptaujāto sniegtajām atbildēm 63% dalībnieku 

seko līdz savai veselībai un iespējām saglabāt darba spējas, bet 32% norāda, ka drīzāk seko līdz savai 

veselībai un iespējām saglabāt darba spējas. Tikai 4% aptaujāto pauž noliedzošu atbildi uz šo 

jautājumu. Aptaujas dati parāda, ka gados vecākie aptaujās dalībnieki biežāk atzīmējuši, ka seko līdz 
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savai veselībai un iespējām saglabāt darba spējas (vecuma grupā 65+ šādu atbildi snieguši 73%). Arī 

aptaujātie ar augstāko izglītību biežāk snieguši šādu atbildi (71%) (3.5.48. attēls). 

 

3.5.48. attēls. Sekošana līdz savai veselībai un iespējām saglabāt darba spējas (%) 

Jautājuma formulējums: Vai Jūs šobrīd sekojat līdz savai veselībai un iespējām saglabāt darba spējas? 

 
Avots: 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ nodarbināto) aptauja. % no visiem respondentiem. N=175. 

Darba devēju rūpes par darbinieku veselību un darba spēju saglabāšanu 
 

Uz jautājumu, vai darba devējs aptaujas dalībnieka darba vietā seko līdzi tam, kā saglabāt darbinieku 

veselību un darba spējas, tikai 26% aptaujāto sniedz pārliecinošu apstiprinošu atbildi, 39% atbild, ka 

“drīzāk jā”. Kopumā negatīvu atbildi sniedza 21% (drīzāk nē – 13%, nē – 8%). Savukārt, 4% norāda, 

ka viņi šajā darba vietā vairs nestrādā un tādēļ nevar sniegt vērtējumu, bet 10% izvēlas atbildi grūti 

pateikt vai arī nesniedz atbildi. 

 

3.5.49. attēls. Darba devēju rūpes par darbinieku veselību un darba spēju saglabāšanu (%) 

Jautājuma formulējums: Vai darba devējs Jūsu darba vietā seko līdzi tam, kā saglabāt darbinieku 

veselību un darba spējas? 

 
Avots: 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ nodarbināto) aptauja. % no visiem respondentiem. N=175. 

71

62

59

73

64

58

63

25

35

33

24

27

39

32

2

2

6

3

6

1

3

2

1

1

1

2

3

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Augstākā

Profesionālā vidējā

Vispārējā vidējā

65+ gadi

60-64 gadi

52-59 gadi

Visi

Jā Drīzāk jā Drīzāk nē Nē Grūti pateikt, NA

Jā
26%

Drīzāk jā
39%

Drīzāk nē
13%

Nē
8%

Tur vairs 
nestrādāju

4%

Grūti pateikt, NA
10%



   

 

235 

 

Nepieciešamais atbalsts darba vietā 

Atbildes uz jautājumu “Kāda veida atbalsts darba vietā Jums būtu pašreiz nepieciešams?” parāda, ka 

visaktuālākās problēmas darba vietā dalībnieku vidū ir saistītas ar darba vietas telpu kvalitāti un 

tehnisko aprīkojumu (13%). Otrajā vietā ir darbinieku vēlme saņemt atbalstu dažādu ārstniecisko 

procedūru un vingrošanas nodrošināšanā (10%). Trešais aktuālākais jautājums ir darba slodzes 

sabalansēšana, kam bieži vien uzņēmumā būtu nepieciešams pieņemt arī papildu darbiniekus (9%). 

Vēl vairāki aptaujātie dalībnieki norāda, ka viņi vēlētos darba devēja apmaksātu veselības 

apdrošināšanu un algas palielināšanu. Jāatzīmē arī, ka 12% ir norādījuši, ka viņiem nekas nav 

vajadzīgs, bet 34% nav snieguši konkrētu atbildi uz šo jautājumu. Interesanti, ka vīriešu vidū ir 

ievērojami lielāks īpatsvars to, kas norādījuši, ka nekas nav vajadzīgs un viss tāpat ir labi (30%). 

3.5.50. attēls. Nepieciešamais atbalsts darba vietā (%) 

Jautājuma formulējums: Kāda veida atbalsts darba vietā Jums būtu pašreiz nepieciešams? 

 
Avots: 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ nodarbināto) aptauja. % no visiem respondentiem. N=175. 
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Nepieciešamie uzlabojumi saistībā ar veselību veicinošiem pasākumiem darba vidē 
 

Mazliet cits jautājuma formulējums “Ko, Jūsuprāt, varētu uzlabot saistībā ar veselību veicinošiem 

pasākumiem darba vidē?” kopumā sniedza diezgan līdzīgas aptaujāto atbildes kā iepriekšējā jautājumā 

par nepieciešamo atbalstu darba vietā. Uz šo jautājumu gan jau lielāka daļa aptaujāto nesniedza 

konkrētu atbildi (39%), vienlaikus līdzīgs skaits atbildēja, ka neko nevajag uzlabot (12%). Trīs 

visbiežāk minētās atbildes ir tās pašas, kas iepriekšējā atvērtajā jautājumā, tikai izkārtotas citā 

prioritāšu secībā. Pirmajā vietā ir ārstnieciskā vingrošana, fizioterapeits, masāža, peldēšana (12%), 

otrajā vietā ir nepieciešamība pēc mazākas slodzes, sabalansētāka darba grafika (8%), bet trešajā vietā 

ir vajadzība pēc uzlabota tehniskā aprīkojuma, telpu kvalitātes (7%). Jauni atbilžu varianti, kas 

parādījās šī jautājuma atbildēs, ir vēlme pēc apmaksātas veselības profilakses (profilaktiskās 

izmeklēšanas), sanatoriju un rehabilitācijas apmaksas (3%). 

 

3.5.51. attēls. Nepieciešamie uzlabojumi veselību veicinošiem pasākumiem darba vidē (%) 

Jautājuma formulējums: Ko, Jūsuprāt, varētu uzlabot saistībā ar veselību veicinošiem pasākumiem 

darba vidē? 

 
Avots: 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (50+ nodarbināto) aptauja. % no visiem respondentiem. N=175. 
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4. Secinājumi 

 

7.1. ieguldījumu prioritātē īstenoto specifisko atbalsta mērķu aktivitātes laika periodā no 2015. gada 

līdz 2021. gada 31. decembrim ir sekmējušas nodarbinātības pieejamības nodrošināšanu darba 

meklētājiem un neaktīvām personām. Ietekmes ziņā nozīmīgākās atbalstītās darbības ir (1) 

profesionālā apmācība, (2) profesionālās tālākizglītības programmu apguve un (3) neformālās 

izglītības programmu apguve, kas ietver sociālo un profesionālo pamatprasmju apguvi, tai skaitā valsts 

valodas prasmes pārbaudes. Kopumā 7.1.1. SAM “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes 

atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” aktivitātes ir sasniegušas 95 242 bezdarbniekus (unikālas 

personas), tajā skaitā 33 045 bezdarbniekus, kas vecāki par 50 gadiem. Būtiski, ka 26 492 7.1.1. SAM 

dalībnieku tūlīt pēc dalības apmācībās ir ieguvuši kvalifikāciju, savukārt pasākuma dalībnieku skaits, 

kas sešus mēnešus pēc pasākuma beigām ir nodarbināti, ir 36 062 personas. Šie rezultāti parāda, ka 

bezdarbnieku kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanas pasākumi sniedz būtisku ieguldījumu 

bezdarba situācijas risināšanā, bet padziļināti to raksturo Izvērtējumā veiktās kontrfaktuālās analīzes 

rezultāti. 

Kontrfaktuālā analīze, kurā tika salīdzinātas intervences un kontroles grupas parāda, ka dalība 

profesionālajās apmācībās laika periodā no 2016.-2020. gadam ir paaugstinājusi dalībnieka 

nodarbinātības iespējas, turklāt lielākā apmērā nekā dalība neformālās izglītības programmā. 

Analizējot iesaisti nodarbinātībā dažādās sociāli demogrāfiskajās grupās, Izvērtējuma galvenie 

rezultāti sakrīt ar ārvalstu zinātniskajā literatūras pārskatā raksturotajām tendencēm. Lielākie ieguvēji 

no apmācībām ir sievietes, jaunieši 15-29 gadu vecumā un personas 30-49 gadu vecumā. Dalība 

profesionālajā apmācībā paaugstina arī ilgstošo bezdarbnieku izredzes iekļauties nodarbinātībā, lai gan 

vidēji šīs iespējas ir zemākas nekā citu bezdarbnieku grupās. Tas nozīmē, ka ilgstošo bezdarbnieku 

iesaistei nodarbinātībā ir jāmeklē vēl citi papildu instrumenti, ne tikai profesionālās apmācības, 

pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas programmas. 

Kontrfaktuālā analīzē tika salīdzināta arī intervences ietekme pirms Covid-19 pandēmijas (2016-2019. 

gads) un pēc tās (2020. gads). Izvērtējumā veiktās kontrfaktuālās analīzes rezultāti parāda, ka iesaiste 

profesionālajā apmācībā Covid-19 pandēmijas laikā ir devusi statistiski nozīmīgi augstāku intervences 

grupas iesaisti nodarbinātībā gan sešu, gan 12 mēnešu periodā, salīdzinot ne tikai ar kontroles grupu, 

bet arī iesaistes nodarbinātībā īpatsvaru tiem, kas piedalījās profesionālajā apmācībā līdz 2019. gada 

31. decembrim. Tas skaidrojams ar vairākiem faktoriem. Pirmkārt, kā parāda labumu guvēju analīze 

dažādās grupās, Covid-19 ierobežojumu ietekmē mainījās bezdarbnieku sociāli demogrāfiskais 

portrets. Otrkārt, ir pamats arī uzskatīts, ka arī atbalsts bezdarbniekiem profesionālo apmācību 

programmu ietvaros pēc 01.01.2020. kļuva fokusētāks un mērķtiecīgāks, kas paaugstināja to 

efektivitāti, raugoties no darbā iekārtošanās viedokļa.  

Kopumā 6, 12 un 18 mēnešu periodā statistiski nozīmīgi augstāku pozitīvu ietekmi uz iesaistīšanos 

nodarbinātībā ir devušas šādas profesionālās apmācību programmas: loģistikas darbinieks, 

noliktavas pārzinis,  projektu vadība un mārketings, klientu apkalpošana, lietvedība, 

mazumtirdzniecības komercdarbinieks, viesmīlības speciālisti, frizieri un SPA speciālisti, aprūpētājs 

un apsardzes darbs, kā arī 6 un 12 mēnešu laikā – arī grāmatvedība un nodokļi. Lielu dalībnieku skaitu 

piesaistījušās dažādu lokmetināšanas veidu profesionālās mācību programmas arī dod pozitīvu ietekmi 

uz iesaistīšanos nodarbinātībā, salīdzinot ar kontroles grupu, taču intervences grupas vidū tā ir zemāka 

nekā vidēji. Savukārt, aptaujas dati par iegūto zināšanu un prasmju izmantošanu parāda, ka metinātāju 

un lokmetinātāju kursu apmeklētāju vidū ir ļoti augsts to īpatsvars, kas maz vai nemaz izmanto 

apmācību kursos iegūtās zināšanas un prasmes (49%). Vienlaikus kursu apmācības kvalitātes 

vērtējums ir augsts. Tas liek secināt, ka daudzos gadījumos šajos kursos mācās personas, kas vai nu 

nav motivētas strādāt šajā profesijā, vai arī konkrētajā reģionā nav atbilstošu darba piedāvājumu. 

Ņemot vērā to, ka metinātāju kursi ir visdārgākie no profesionālās apmācības kursiem, pirms šo kursu 
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piedāvāšanas NVA konsultantiem rūpīgāk jāvērtē potenciālā kursu dalībnieka motivāciju un atbilstību 

dalībai šajās finansiāli ietilpīgajās apmācībās. 

Neformālo izglītības pasākumu ietekme uz dalībnieku iesaisti nodarbinātībā 12 mēnešu periodā 

vidēji ir par 2,4 procentpunktiem zemāka nekā profesionālo apmācību ietekme. Salīdzinot ar 

rezultātiem kontroles grupā, dalība neformālajā izglītībā kā atsevišķā pasākumā nedod lielu ietekmi uz 

nodarbinātību, jo nodarbinātības īpatsvars dažādu sociāli demogrāfisko grupu griezumā kontroles 

grupā ir caurmērā augstāks. Tomēr dalība neformālajā izglītībā var būt būtisks priekšnoteikums, lai 

iesaistītos garāka ilguma apmācībās un citos atbalsta pasākumos vēlāk, piemēram, ja tiek apgūtas 

datorprasmes vai valodas prasmes, kuras ir nepieciešamas dalībai profesionālās apmācības 

programmās. 

Vienlaikus kontrfaktuālā analīze parāda, ka neformālajai izglītībai kā pasākumu kopumam pozitīva 

ietekme ir bijusi tiem, kas tajā bija iesaistīti 2020. gadā (līdz 31.12.2020)., kad tā par 11,7 

procentpunktiem paaugstināja intervences grupas dalībnieka izredzes darba tirgū 6 mēnešu periodā un 

par 1,9 procentpunktu – 12 mēnešu periodā. Jāsecina, ka Covid-19 pandēmijas laikā neformālās 

izglītības pozitīvā ietekme ir paaugstinājusies, iespējams, tādēļ, ka izglītības piedāvājums ir bijis 

mērķtiecīgāks, kā arī bezdarbniekiem un darba meklētājiem ir bijusi lielāka motivācija darba 

meklēšanā.  

Izvērtējot konkrētu izglītības programmu, kas īstenotas no 2016. – 2020. gadam, ietekmi gan uz 

intervences grupas nodarbinātības varbūtību, gan uz vidējo bruto darba algu 6 un 12 mēnešu posmā, 

pozitīva ietekme ir bijusi C, D un CE kategorijas autovadītāju, latviešu valodas augstākā līmeņa, angļu 

valodas ar priekšzināšanām augstākajiem līmeņiem un biznesa angļu valodas apguvei (Lower 

Intermediate & Intermediate, Higher Intermediate, Advanced). Pozitīva ietekme uz algu (bet ne 

nodarbinātība līmeni) ir vācu valodas ar priekšzināšanām un citu svešvalodu apguvei. Pozitīva ietekme 

uz nodarbinātības varbūtību (bet ne algas līmeni) ir datorprasmju grāmatvedībā apguvei. Jāsecina, ka 

vairākām neformālās izglītības programmām pozitīva ietekme uz nodarbinātību parādās tad, kad 

konkrētās zināšanas tiek apgūtas jau augstākā sarežģītības pakāpē, piemēram, valodas apmācību 

programmu un datorzinību gadījumā. Tomēr, lai personai būtu iespējams apgūt datorzinības augstākā 

līmenī, iesākumā tās ir jāapgūst zemākos līmeņus, kuru gadījumā augstāka nodarbinātības varbūtība 

un augstāka vidējā bruto darba alga nav vērojama. Šādos gadījumos ir būtiski uzraudzīt izglītības 

programmas kvalitāti jau sākotnējā līmenī, lai pozitīvo ietekmes efektu gūtu ātrāk. 

Apmācību pie darba devēja kontrfaktuālās analīzes rezultāti liecina, ka apmācība pie darba devēja 

rada nodarbinātības iespējas ilgākā laika posmā, salīdzinot ar citiem bezdarbniekiem. Pasākumam ir 

statistiski nozīmīga ietekme uz dalībnieku nodarbinātību, kura saglabājas arī tādā laika posmā pēc 

pasākuma noslēguma, kur darba devēja pienākums nodarbināt personu jau bija noslēdzies.  

Kopumā pētījuma rezultātu integrēta analīze apstiprina iepriekš zinātniskajā literatūrā izplatītos 

secinājumus, ka vislielākā efektivitāte ir dažādām apmācībām, kas paaugstina cilvēka kapitālu 

(kvalifikāciju, prasmes un iemaņas). Vienlaikus Izvērtējums parāda arī, ka apmācību pasākumu 

efektivitātes apmērs var mainīties atkarībā no dažādiem vides konteksta faktoriem un dalībnieku 

sociāli demogrāfiskā raksturojuma. To vidū, pirmkārt, ir darba tirgus dinamika, proti, vai konkrētajā 

brīdī aktīvi tiek radītas jaunas darba vietas un vai darbaspēka piedāvājums atbilst šo darbavietu 

prasībām. Piemēram, Covid-19 ietekmē strauji ir pieaudzis pieprasījums pēc dažādām datorprasmēm, 

tādēļ nepieciešams palielināt ieguldījumus tieši darbaspējas vecuma iedzīvotāju datorprasmju 

paaugstināšanā. Jāatzīmē, ka labās prakses piemēri paredz datorprasmes integrēt un tādējādi stiprināt 

to apguvi, iekļaujot citu apmācību programmu saturā un profesionālās kvalifikācijas pārbaudījumu 

kārtošanā.  

 

Gan zinātniskās literatūras izpēte, gan informācija, kas iegūta padziļinātajās intervijās, liecina, ka 

apmācību pasākumu lietderība ir atkarīga no bezdarbniekam piedāvāto apmācību atbilstības 
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individuālajam prasmju izvērtējumam un plānam darba atrašanā, kā arī vietējā vai reģionālā darba 

tirgus situācijas. Šīs atbilstības paaugstināšanu varētu sekmēt bezdarbnieku profilēšanas uzlabošana 

NVA filiālēs, lielāku uzmanību pievēršot tam, lai izvēlētajam apmācības veidam ir augstāks potenciāls 

rezultēties darba atrašanā. Šī uzdevuma īstenošanai nepieciešamas arī NVA darbinieku apmācības, 

kurās stiprināta ne tikai NVA darbinieku profesionalitāte bezdarbnieku profilēšanā, bet arī izpratne par 

bezdarbnieka līdzdalības apmācībās uzraudzību un atbalstu pēc darbā iekārtošanās, kā arī sadarbība ar 

citām ieinteresētajām pusēm bezdarbnieku, kuriem ir augstāks sociālās atstumtības risks, 

identificēšanā un atbalsta sniegšanā.  

 

Latvijas darba tirgus izaicinājums ir salīdzinoši augstāks ilgstošā bezdarba īpatsvars, it sevišķi Latgales 

reģionā un bezdarbnieku 50 un vairāk gadu vecumā vecuma grupā. Neskatoties uz to, ka apmācībām 

kopumā ir pozitīva ietekme uz personu darbā iekārtošanos un ienākumiem, raksturīgi, ka bezdarbnieki 

bieži piedalās vairākos pasākumos viena bezdarba perioda ietvaros, kombinējot profesionālo un 

neformālās apmācību programmu apguvi. Tieši šajos gadījumos lielāka loma būtu piešķirama 

bezdarbnieka individuālajam plānam un NVA darbinieka, kas strādā ar šo klientu, vērtējumam, kā 

sekmēt darba atrašanu un saglabāšanu ilgtermiņā. 

 

7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptaujas rezultāti parāda, ka lielai daļai aptaujāto galvenie 

ieguvumi no apmācībās iegūtajām prasmēm un zināšanām, ir nevis darba atrašana vai labāki darba 

rezultāti, bet gan iespēja satikt citus cilvēkus un uzlabot dažādas vispārējās prasmes (43%) vai arī 

dažādi uzlabojumi ikdienas dzīvē (24%). Tas nozīmē, ka šie bezdarbnieki nav piedalījušies apmācībās 

ar galveno mērķi atrast darbu. Ņemot vērā to, ka aplūkoto apmācību galvenajam mērķim būtu jābūt 

darba atrašanai, NVA filiāļu darbiniekiem būtu jāizvērtē konkrēto apmācību lietderība katra konkrētā 

bezdarbnieka gadījumā. 

 

Izvērtējums atklāj, ka 7.1.1. SAM apmācību pasākumu kvalitātes uzlabošanai ir rosināti dažādi 

pasākumi, tajā skaitā, pastiprināt prasības, īpaši attiecībā uz satura kvalitātes kontroli, nodrošināt 

modernas materiāli-tehniskās bāzes esamību un kompetentus mācībspēkus, ieviest centralizētus 

eksaminācijas procesus un/vai eksaminētājus pārkvalifikācijas ietvaros. Lai nodrošinātu bezdarbnieku 

apmācību kvalitātes uzraudzību, sākot no 2021. gada marta 7.1.1. SAM īstenošanā ir piesaistīts IKVD, 

kas uzrauga un izvērtē apmācību kvalitāti atbilstoši izglītības kvalitāti reglamentējošajiem 

normatīvajiem aktiem, kā arī attālināti veic īstenoto mācību programmu ekspertīzi, metodoloģisko 

vadību un ieviešanas uzraudzību. Lai arī IKVD funkcijas paredz nodrošināt profesionālās izglītības 

kvalitātes novērtēšanu, izglītības procesu kontroli un sniegt ieteikumus konstatēto trūkumu novēršanai 

tās pamatdarbības ietvaros, tomēr ir secināms, ka bez papildus finansējuma piesaistes IKVD kapacitāte 

ir nepietiekama, lai pilnvērtīgi uzraudzītu bezdarbnieku apmācību izglītības kvalitāti. Tādēļ pozitīvi 

vērtējama ir IKVD iesaistīšana 7.1.1. SAM īstenošanā un to nepieciešams stiprināt. 

 

7.1.2. SAM “Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar 

Nodarbinātības barometru” ietvaros veiktās aktivitātes ir būtiskas nodarbinātības un reģionālās 

mobilitātes veicināšanas kontekstā. 7.1.2.1 pasākums “EURES tīkla darbības nodrošināšana” 

uzlabo darba ņēmēju, bezdarbnieku, darba meklētāju un darba devēju piekļuvi informatīviem atbalsta 

pasākumiem, sniedzot atbalstu darba meklēšanā un darba tiesisko attiecību nodibināšanā ES/EEZ 

valstīs, kā arī organizējot un īstenojot EURES pasākumus (laika periodā no 2015. gada 25. marta līdz 

2022. gada 31. martam noorganizēti 729 pasākumi). Reaģējot uz Covid-19 pandēmijas aktualizētajiem 

jautājumiem, pandēmijas laikā EURES pasākumi bija vērsti uz informēšanu par attālināto darbu, 

pārrobežu attālināto darbu, kā arī nodokļu maksāšanu pārrobežu darba gadījumā. Savukārt, 7.1.2.2 

pasākuma “Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana” rezultāti papildina 

7.1.1.SAM, jo bezdarbnieku apmācību jomas, izglītības programmas, profesijas un prasmes tiek 

plānotas, balstoties lielā mērā uz darba tirgus īstermiņa un vidēja termina prognozēm. Šajā pasākumā 
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NVA karjeras konsultanti un nodarbinātības aģenti tika arī apmācīti lietot un interpretēt prognožu 

rezultātus ikdienas darbā ar klientiem. 

 

7.2. ieguldījumu prioritātes pasākumi jauniešu ilgtspējīgai integrācijai darba tirgū, īpašu uzmanību 

pievēršot nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā neiesaistītiem jauniešiem, tika un joprojām tiek īstenoti 

kā vairāki viens otru papildinoši pasākumi, no kuriem divi tieši attiecas uz 7.2. ieguldījumu prioritāti: 

1) līdz šīm īstenoto aktīvās darba tirgus politikas pasākumu apjoma palielināšana jauniešiem vecumā 

no 15 līdz 29 gadiem (7.2.1.1. pasākums) un 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 (7.2.1.2. pasākums). Vienlaikus arī atbalsts jauniešiem NEET situācijā pašvaldībās ar mērķi 

atgriezt izglītībā un iesaistīt darba tirgū neaktīvos jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kas tiek 

īstenots projektā “PROTI un DARI!” (Nr. 8.3.3.0/15/1/001) un tiek īstenots DP 8.3.3. SAM ietvaros, 

tika un joprojām tiek īstenots ciešā sinerģijā ar 7.2.1. SAM pasākumiem. 

Pasākumu 7.2.1.1. un 7.2.1.2. summārie  rezultāti parāda, ka tie ir snieguši būtisku atbalstu jauniešiem 

vecumā no 15 līdz 29 gadiem. Kopējais atbalstīto pasākumu dalībnieku skaits ir  29 636 (sākotnēji 

plānots 28 700), no tiem atbalstu saņēmušie bezdarbnieki NVA īstenotajā 7.2.1.1. pasākumā ir 20 083, 

savukārt atbalstu saņēmušie izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas (7.2.1.2. SAM) ir 

9553. Kopumā 12 408 jauniešu ir ieguvuši kvalifikāciju tūlīt pēc dalības apmācībās, bet 11 511 

dalībnieki sešus mēnešus pēc dalības pasākumā ir iesaistīti nodarbinātībā (summāri 7.2.1.1. SAM un 

7.2.1.2. SAM). Tas ļauj secināt, ka 7.2.1. SAM īstenotie pasākumi ir sekmējuši jauniešu pāreju uz 

nodarbinātību. 

Balstoties uz Ernst & Young Baltic 2019. gadā veiktā izvērtējumā veiktās kontrfaktuālās analīzes 

rezultātiem135, var uzsvērt, ka pozitīva intervences ietekme gada laikā kopš dalības 7.2.1. SAM 

pasākumos uz darbā iekārtojušos vai pašnodarbinātību uzsākušo īpatsvaru novērojama gandrīz visās 

pasākuma aktivitātēs. Ernst & Young Baltic veiktais pētījums (2019) parāda, ka aktivitātes, kurās 

intervences pozitīvā ietekme uz darbā iekārtojušos vai pašnodarbinātību uzsākušo īpatsvaru saglabājas 

arī vidējā termiņā, ir svešvalodu apguve, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība, 

profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas (kopā) un sākotnējās 

profesionālās izglītības programmas (kopā). Savukārt, 7.2.1. SAM efektīvākās atbalsta aktivitātes 

(ietekme pret ieguldītajiem līdzekļiem) ir bijušas: “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība 

nevalstiskajā sektorā” un profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas 

(izņemot atsevišķas tematiskās grupas), kā arī transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība, 

pirmā darba pieredze jaunietim un neformālā izglītības programma – svešvalodu apguve. 

7.2.1. SAM plānošanas un īstenošanas analīze parāda, ka galvenās pasākumu īstenošanas grūtības 

radīja sarežģītie nosacījumi mērķa grupas atbilstības nodrošināšanai, taču šie nosacījumi lielā mērā 

bija saistīti ar dažādu finanšu avotu ar specifiskiem kritērijiem piesaistīšanu. Pozitīvi vērtējams tas, ka 

pasākumu īstenošanas laikā mērķa grupas tika precizētas un tika rasti problēmu risinājumi, tajā skaitā, 

piesaistot papildu finansējuma avotus. Vienlaikus plānojot turpmākos projektus, vēlams mērķa grupu 

definēt vispārīgāk, nesarežģījot pasākumus ar tik detalizētiem nosacījumiem. Kopumā 7.2.1. SAM 

īstenošana ir bijusi ļoti elastīga un mainījusies līdzi aktuālajam vajadzībām. Pie pasākumu pozitīvās 

ietekmes var norādīt arī to, ka 7.2.1. SAM pasākumos tika izveidotas partnerības starp IZM, LM, 

VIAA, JSPA, NVA un pašvaldībām, un izveidotās partnerības joprojām turpina sadarbību, sniedzot 

atbalstu jauniešiem. 

 
135 Ernst & Young Baltic (2019). Eiropas Sociālā fonda atbalsta un īpašā piešķīruma Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas, 

tostarp garantijas jauniešiem shēmas īstenošanai, investīciju lietderība, efektivitāte un ietekme. Pieejams: 

http://petijumi.mk.gov.lv/node/3051. Skatīts: 10.08.2022. 

http://petijumi.mk.gov.lv/node/3051
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7.3. ieguldījumu prioritātē īstenoto specifisko atbalsta mērķu aktivitātes ir sekmējušas nodarbināto 

drošības un veselības aizsardzības uzlabošanu un darba vides sakārtošanu atbilstoši darba aizsardzības 

un darba tiesību prasībām, un aktivitāšu īstenošana ilgtermiņā veicina kvalitatīvu darbavietu 

veidošanu. Daudzveidīgais īstenoto aktivitāšu klāsts ir sekmējis gan darba aizsardzības jautājumu 

sakārtošanu uzņēmumos, gan dažādu sabiedrības grupu, tajā skaitā darba devēju, informēšanu par 

darba vides sakārtošanas un nodarbināto veselības un darbspējas saglabāšanas jautājumiem, gan 

pētījumos balstītas informācijas iegūšanu par darba aizsardzību Latvijā, kā arī VDI speciālistu 

kapacitātes celšanu apmācībās un pieredzes apmaiņas braucienos. 

Vienlaikus jāatzīmē, ka īpaši atbalsta aktivitātes darba devējiem gan 7.3.1. SAM, gan 7.3.2. SAM, ir 

saskārušās ar vairākām grūtībām to īstenošanas procesā. Sākotnējie plānotie rezultāti gan 7.3.1. SAM, 

gan 7.3.2. SAM ir būtiski samazināti, ne tikai Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ, bet arī tādēļ, ka 

tieši atbalsta aktivitāšu īstenošana darba devējiem būtiski aizkavējās un, salīdzinājumā ar sākotnēji 

plānoto, bija būtiski mazāka atsaucība gan no darba devēju puses (7.3.1. SAM), gan arī no gados 

vecāko nodarbināto puses (7.3.2. SAM). Šie secinājumi ir jāskata kontekstā ar to, ka 7.3.2. SAM bija 

pilotprojekts. Tas nozīmē, ka tā uzdevums bija pārbaudīt, kā šāda veida atbalsta aktivitātes praksē var 

tikt īstenotas. Savukārt, 7.3.1. SAM daļēji īstenoja aktivitātes, kas jau bija īstenotas, bet citā veidā, un 

jaunā pieeja arī prasīja sagatavošanas laiku. 7.3.2. SAM gadījumā jānorāda, ka darba devējiem dalība 

atbalsta pasākumos radīja būtisku administratīvo slogu, savukārt 7.3.1. SAM saskārās ar būtiskām 

īstenošanas problēmām, gan attiecībā uz darba devēju aizspriedumiem un bailēm no VDI apmeklējuma 

uzņēmumā, gan arī attiecībā uz personālu (nomainījušies četri projekta vadītāji, nepietiekams skaits 

darbinieku, neaizpildītas vakances). Neskatoties uz minētajām problēmām, faktiskā labuma guvēji abu 

SAM gadījumā ir darba devēji, kas: 1) 7.3.1. SAM saņēmuši atbalstu darba aizsardzības sistēmas 

sakārtošanā, darba vides risku novērtējuma un pasākumu plāna izstrādē, līdz 2023. gada decembrim 

plānots sniegt atbalstu 900 uzņēmumiem; 2) 7.3.2. SAM 12 uzņēmumi, kas saņēmuši darba vides un 

cilvēkresursu potenciāla izvērtējumu un rekomendācijas, kā arī 470 nodarbinātie 50+, kas saņēmuši 

individuālas konsultācijas un piedalījušies semināros darbspēju saglabāšanai, kā arī veselības 

uzlabošanas pasākumos ārstniecības kursu veidā. 

Rezumējot izvērtējumu par atbalsta pasākumiem darba devējiem gan 7.3.1. SAM, gan 7.3.2. SAM, kā 

arī gados vecākajiem nodarbinātajiem, iegūtā pieredze parāda, ka darba vides drošība un darbspēju 

saglabāšana ir ļoti nozīmīgi jautājumi, kuru risināšana ir jāturpina, bet izvēlētās pieejas ir salīdzinoši 

finanšu ietilpīgas, un labumu guvēju vidū trūkst izpratnes par sniegtā atbalsta svarīgumu. Tas liek 

secināt, ka jāturpina gan plašākas sabiedrības, gan darba devēju, gan gados vecāku nodarbināto 

informēšana par darba aizsardzības un darbspējas saglabāšanas jautājumiem, bet atbalsta aktivitātes 

lietderīgāk ir sniegt citā veidā. Piemēram, gan turpinot dažādas informēšanas aktivitātes, gan, 

piemēram, sadarbībā ar Veselības ministriju, paplašinot 9.2.4. SAM "Uzlabot pieejamību veselības 

veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam 

pakļautajiem iedzīvotājiem" pasākumus. Ja šobrīd 9.2.4.1. ir noteiktas četras prioritārās veselības 

jomas: sirds un asinsvadu slimības, onkoloģiskās slimības, bērnu veselība un psihiskā veselība, 

iespējams tās var paplašināt, lai uzlabotu, piemēram, muguras veselību, jo, kā parāda 7.3.2. SAM 

atbalstīto darbību dalībnieku aptauja, 61% aptaujāto ir muguras sāpes, kas mazina viņu darbspējas. 

Tomēr jāuzsver, ka gan informēšanas aktivitāšu gadījumā, gan muguras veselības veicināšanai ir 

nepieciešama papildus izpēte gan par informēšanas pasākumu lietderību, gan iespējamo atbalstu 

muguras veselības uzlabošanai un saglabāšanai, jo šie jautājumi nebija šī Izvērtējuma galvenie izpētes 

jautājumi. 

Pievēršoties tieši 7.3.2. SAM “Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un 

nodarbinātību” gadījuma padziļinātajai izpētei, jānorāda, ka ieguldījuma lietderības izvērtējums ir 

ierobežots, jo aktivitāšu īstenošana tika pārtraukta 2020. gada augustā, neizpildot visas plānotās 
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atbalsta aktivitātes projektā iesaistītajiem dalībniekiem (netika veikta darba vietas pielāgošana). 

Vienlaikus iegūtā informācija parāda, ka daļa gados vecāko nodarbināto pēc individuālā izvērtējuma 

saņemšanas nebija ieinteresēti piedāvāto atbalsta pasākumu saņemšanā. Īpaši problemātiska bija 

vīriešu iesaistīšanās, jo atbalsta saņēmušo vidū vīriešu dalībnieku īpatsvars ir tikai 15%, kas ir būtiski 

zemāks par nodarbināto vīriešu proporciju atbilstošās vecuma grupās. Kopumā 1095 darbiniekiem tika 

sagatavoti individuālie novērtējumi, tika noslēgti 853 individuāli par dalību atbalsta pasākumos, 

atbalstu saņēma 470 personas (gan individuālas dažādu speciālistu konsultācijas, gan grupu 

nodarbības, gan atbalstu veselības uzlabošanas pasākumiem, piemēram, ārstnieciskajai masāžai vai 

ārstnieciskajai vingrošanai).  

Izvērtējumā veiktā kontrfaktuālā analīze atklāj, ka atbalstu saņēmušo gados vecāku nodarbināto 

personu skaits labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc atbalsta saņemšanas bija 197 personas 

jeb 41,9%, nesasniedzot plānoto rādītāju – 250 personas jeb 50% no dalībniekiem. Jāsecina, ka MK 

noteikumos definētais rezultāta rādītājs ir noteikts pārāk optimistiski, jo 7.3.2. SAM piedāvātas 

aktivitātes šajā mērķa grupā nesekmē situācijas darba tirgū uzlabošanos, bet gan nepasliktināšanos. 

Tātad rezultāta rādītājam drīzāk būtu jāfiksē tas, ka atbalsta saņēmušā situācija darba tirgū 

nepasliktinās, nevis uzlabojas. Vēl, interpretējot rezultāta rādītāju, jāņem vērā, ka plānotais atbalsts 

netika sniegts pilnā apmērā, kā arī tas, ka 276 no 470 dalībniekiem 6 mēneši iekrita laika posmā 2020. 

gada marts – jūnijs (ieskaitot), kad Latvijā pastāvēja būtiski ierobežojumi Covid-19 izplatības 

mazināšanai, kas ietekmēja arī darba tirgus situāciju. Apskatot ilgāku laika perspektīvu, 12 mēnešus 

pēc dalības projektā labākā nodarbinātības situācijā atradās 177 personas, 18 mēnešus vēlāk – 237 

personas un pēc 24 mēnešiem – 192 personas. Būtiski norādīt, ka tie dalībnieki, kuri atbalsta 

saņemšanas brīdī bija tuvu vecumam, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju vai bija šo vecumu 

pārsnieguši, biežāk arī vairs nestrādā, kā arī retāk nodarbinātībā palikušas personas ar invaliditāti. 

7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptaujas rezultāti atklāj, ka apmēram viena trešā daļa 7.3.2. 

dalībnieku iegūtās zināšanas vai prasmes izmanto vai plāno izmantot savā darba ikdienā. Tātad vienai 

trešajai daļai dalībnieku iegūtā informācija ir lietderīga darba spēju saglabāšanā.  

Situācija darba tirgū, salīdzinot ar laika posmu pirms 24 mēnešiem, 7.3.2. SAM atbalstīto darbību 

dalībniekiem, kas strādā, ir uzlabojusies salīdzinoši ievērojami mazāk nekā 7.1.1. SAM dalībnieku 

vidū, bet šeit jāņem vērā būtiskās atšķirības vecuma grupās. Kopumā 7.3.2. dalībnieku vidū 9% ir 

uzlabojumi saistībā ar ieņemamo amatu vai profesiju; 45% ir uzlabojies atalgojums; 16% ir uzlabojumi 

saistībā ar veiktajiem darba pienākumiem; 16% ir kādi uzlabojumi saistībā ar viņu darba rezultātiem; 

19% ir uzlabojusies pašsajūta darba dienas garumā; 18% ir uzlabojušās darbaspējas. Būtiski uzsvērt, 

ka kopumā 13% aptaujāto dalībnieku divus gadus pēc dalības vairs nestrādā. Jāsecina, ka aptaujas 

rezultāti parāda dažādas nodarbinātības tendences 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku vidū, kuru 

īstenošanās vairāk atkarīga no citiem faktoriem (veselības stāvokļa, motivācijas, iespējām), nevis 

dalības atbalsta aktivitātēs, kas kopumā bija īstermiņa atbalsts. 

Kopumā 7.3.2. SAM gan sniedza atbalstu tieši iesaistītajiem nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem 

un darba devējiem, gan arī izstrādāja atbalsta modeli, kā veicināt aktīvu novecošanos un pagarināt 

darba mūžu. Iegūtās atziņas ir nozīmīgas, domājot par atbalsta sniegšanu nodarbinātajiem 45+ 

turpmāk, jo parāda gan iespējas, gan ierobežojumus līdzīga atbalsta sniegšanā. 

Izvērtējuma rezultāti parāda, ka administratīvais slogs aktivitāšu īstenošanā kopumā ir uzskatāms par 

būtisku vairākos aspektos. Pirmkārt, 7.1., 7.2. un 7.3. ieguldījumu prioritātēs īstenotie pasākumi ir 

saistīti ar lielu dalībnieku skaitu, kuru atbilstība noteiktajai mērķa grupai tiek rūpīgi pārbaudīta. 

Pieredze ar mērķa grupas atbilstības kontroles problēmām 7.2.1.2. pasākumā, kā arī nepieciešamība 

veikt MK noteikumu grozījumus, lai precizētu mērķa grupu citos projektos, parāda, ka turpmākajos 

projektos jāizvērtē, vai MK noteikumu līmenī mērķa grupas definējumam jābūt tik komplicētam. 

Vairāki projekta īstenotāji norādīja, ka MK noteikumu grozīšana aizkavēja aktivitāšu īstenošanu, 

savukārt mērķa grupas uzskaite un atbilstības kontrole bija ļoti sarežģīta. Tāpat arī ir nepieciešams 
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nodrošināt projektu īstenotājus un sadarbības partnerus ar valsts datu bāžu pieejamību (kas nebija 

pilnībā nodrošināta, piemēram, VIAA un IKVD gadījumā). Otrkārt, ar administratīvo slogu saskārās 

gan projektos iesaistītie sadarbības parteri, gan iesaistītie darba devēji, gan nodarbinātie, kas saņēma 

atbalsta pakalpojumu (7.3.2. SAM), jo darba devējiem bija jāgatavo dokumentācija par mērķa grupas 

atbilstību kritērijiem. 

Vienlaikus jāatzīmē arī pozitīvie aspekti, kas saistīti ar projekta īstenošanu un kontroli un 

administratīvā sloga mazināšanu. Izvērtējums atklāj, ka 7.1., 7.2. un 7.3. ieguldījumu prioritātēs 

iesaistītās iestādes un darbinieki savā darbā patiešām balstās uz “konsultē vispirms” pieeju un cenšas 

gan laipni uzklausīt, gan paskaidrot, gan veidot dokumentu noformēšanas paraugus, lai mazinātu 

administratīvo slogu, un kopumā savu iespēju robežās ir gatavi meklēt dažādām situācijām 

individuālus risinājumus. Otrkārt, precizējot MK noteikumus visu laiku tiek arī piedāvāti risinājumi, 

lai kādas pārāk sarežģītas procedūras atvieglotu. Piemēram, 2021. gada beigās tika atvieglotas prasības 

bezdarbniekiem attiecībā uz reģionālās mobilitātes atbalstu, par to, ar kādu transportu viņi vēlas nokļūt 

apmācību vietā, kas visbiežāk ir vieglais transportlīdzeklis, un šo izmaksu administrēšana. Treškārt, 

informācijas aprites digitalizēšana kopumā arī ir vērsta uz administratīvā sloga mazināšanu un sekmē 

papīra dokumenta aprites būtisku samazināšanu. Šeit veiksmīgie piemēri ir gan KPVIS sistēmas 

ieviešana un pilnveidošana, gan BURVIS pilnveide (t.sk., apmācības pasākumu organizēšanas un 

administrēšanas digitalizēšana informācijas sistēmā), gan arī citu iekšējo dokumentu aprites sistēmu 

pilnveide. Ceturtkārt, aizvien attīstās un tiek paplašināta vienkāršoto izmaksu metodiku izmantošana, 

tajā skaitā, vienas vienības izmaksas, bet to vēl ir iespējams attīstīt. 

Pārmaiņu teorijā balstītais izvērtēšanas modelis sniedza iespēju izvērtēt visus pasākumu posmus, 

sākot no vajadzību un mērķu identificēšanas līdz ietekmes un efektivitātes novērtēšanai. Izvērtējumā 

gūtās atziņas ļauj izdarīt šādus secinājumus: kopumā vajadzību pamatojums, precizitāte mērķu un 

rīcību plānošanā ir vērtējama pozitīvi un aktuālajai situācijai un vajadzībām atbilstoši, tomēr jānorāda 

arī uz vairākām sistēmiskām nepilnībām. Plānošanas nepilnības attiecas uz projektiem, kas uzsāk 

jaunas, pirms tam neaprobētas darbības, un tādēļ objektīvi trūkst informācijas un zināšanu, kā tās 

plānot. Raksturīgs pārāk optimistisks plāns, gan nosakot rezultatīvos rādītājus, gan plānojot 

īstenošanas laika grafiku, gan novērtējot īstenotāju kapacitāti pasākumu īstenošanā. Turpmāk plānojot 

saturiski jaunas aktivitātes, būtu nepieciešams izvirzīt pieticīgākus rezultātus un mazāku skaitu 

aktivitātes vienā projektā, kā arī vairāk domāt par īstenošanas komandas veidošanu un kapacitātes 

celšanu. Vienlaikus kā pozitīvs aspekts jānorāda tas, ka pasākumu īstenošanas noteikumi aplūkotajā 

periodā kopumā samērā elastīgi tika mainīti, pielāgojoties reālajai situācijai, kā arī Covid-19 

pandēmijas izaicinājumiem. 

Rezumējošie secinājumi 

Rezumējot iepriekš minēto, Izvērtējumā apkopotā informācija ļauj secināt, ka 7.1., 7.2. un 7.3. 

ieguldījumu prioritātēs īstenotie pasākumi lielā mērā risina identificētās vajadzības nodarbinātības 

jautājumos un darbaspēka mobilitātē Latvijā. Pirmkārt, tie nodrošina bezdarbnieku un darba meklētāju 

vajadzības pēc dažāda veida apmācībām un atbalsta pasākumiem, lai tie sekmīgāk integrētos darba 

tirgū. Otrkārt, tās stiprina nodarbinātības politikas veidošanā un īstenošanā iesaistīto organizāciju 

kapacitāti un iespējas veidot datos pamatotu politiku (gan nodrošinot VDI un NVA darbinieku 

apmācības, gan stiprinot īstermiņa, vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozēšanas instrumentus). 

Treškārt, tās dod iespēju dažādus atbalsta veidus un instrumentus izmēģināt pilotprojektu formā, 

piemēram, izvērtējot, kā uzlabot darbu ar jauniešiem NEET situācijā, kas nestrādā un nemācās, kā arī 

kādu atbalstu sniegt gados vecākajiem nodarbinātajiem, lai paildzinātu viņu darbspēju saglabāšanu un 

nodarbinātību, kā arī citus atbalsta veidus. Tas palīdz noteikt efektīvākos procesus un metodes, ko 

attīstīt tālāk. 
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Ja analizēto DP ieguldījumu nodarbinātībā un darbaspēka mobilitātē nebūtu, finansējums tiktu 

piesaistīts no citiem līdzekļiem, lielākoties valsts budžeta, bet tad pasākumi tiktu nodrošināti būtiski 

mazākā un ierobežotā apmērā.  
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5. Ieteikumi 

1) Nepieciešams pilnveidot bezdarbnieku profilēšanu NVA filiālēs, kopā ar bezdarbnieku 

izvēloties tādu apmācības veidu, kam ir augstākais potenciāls rezultēties darba atrašanā: 

• Jānovērš situācija, kad profesionālās apmācības tiek piedāvātas bezdarbniekam, kura 

situācijas gadījumā vienlaikus piepildās divi rezultātu jau sākotnēji negatīvi ietekmējoši 

apstākļi: (a) dzīves vietā nav atbilstošu vakanču un (b) bezdarbnieks nepauž gatavību 

reģionālajai mobilitātei pēc dalības profesionālajās apmācībās noslēguma; 

• Jānovērš situācija, kad jaunas profesionālās apmācības tiek piedāvātas bezdarbniekam, 

kura līdzšinējās dalības NVA organizētajās profesionālajās apmācībās nav rezultējušās ar 

iesaistīšanos nodarbinātībā kopumā un/vai darba atrašanu profesionālajās apmācībās 

apgūtajā konkrētajā profesijā. Vērtējumā jāiekļauj ilgāki laika posmi par šobrīd tiesību 

aktos noteikto divu gadu posmu, kura laikā nav atļauta bezdarbnieka atkārtota iesaistīšana 

profesionālajā apmācībā (piemēram, trīs līdz pieci gadi), šādiem bezdarbniekiem veicot 

padziļinātu riska faktoru izvērtēšanu un izvērtējot nepieciešamību piedāvāt specifiskāku 

atbalsta programmu ar papildu pasākumiem, kas būtu tuvāka personas individuālajām 

vajadzībām; 

• Jānovērš situācija, kad profesionālās apmācības tiek piedāvātas bezdarbniekam, kam nav 

atbilstošu iespēju atrast darbu konkrētajā profesijā noteiktu ierobežojumu dēļ, tajā skaitā, 

piemēram, apmācot profesijā, kurā nepieciešamas noteiktas fiziskas spējas vai prasmes, 

kuru nav vai ir nepieciešams attīstīt pirms iesaistes profesionālajā apmācībā (veselības 

ierobežojumi, valodas prasmju ierobežojumi un tml.); 

• Noslēdzot neformālās izglītības programmas valsts valodu vai datorprasmju apmācībā 

zemākajos prasmju līmeņos (kā pamatprasmju, tā vidēju prasmju līmenī), kas 

nepieciešamas katram Latvijas iedzīvotājam, mudināt bezdarbnieku apgūt attiecīgās 

programmas augstāku sarežģītības pakāpi, lai nodrošinātu tādu prasmju līmeņa 

sasniegšanu, kas rezultātā dod labākas nodarbinātības iespējas. 

 

2) Nepieciešams stiprināt NVA darbinieku profesionalitāti un kapacitāti, lai: 

• Uzlabotos bezdarbnieku profilēšanas rezultāti un lielāka uzmanība būtu pievērsta apmācību 

potenciālam rezultēties darba atrašanā; 

• Sekmētu NVA darbinieku proaktīvu darbu ar darba devējiem, uzrunājot tos, izzinot viņu 

specifiskās vajadzības pēc noteiktas kvalifikācijas darbaspēka, izvērtējot, kādā veidā šo 

darbaspēku iespējams nodrošināt caur esošajām NVA organizētajām apmācību 

programmām un motivējot pieteikties programmās “Apmācības pie darba devēja” vai citās 

programmās, kuras uzrāda augstu efektivitāti; 

• Paaugstinātu NVA darbinieku izpratni par nepieciešamo atbalstu un uzraudzību 

bezdarbniekiem apmācību laikā, kā arī pēc darbā iekārtošanās; 

• Paaugstinātu NVA darbinieku kapacitāti sadarboties ar citām ieinteresētajām pusēm 

bezdarbnieku, kuriem ir augstāks sociālās atstumtības risks, identificēšanā un atbalsta 

sniegšanā; 

• Paaugstinātu NVA darbinieku prasmes darbam ar īpaši sarežģīti iesaistāmiem un 

nemotivētiem ilgstošajiem bezdarbniekiem, īpaši tas attiecas uz ilgstošajiem 

bezdarbniekiem vīriešiem 50 un vairāk gadu vecumā. 
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3) Lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības pakalpojumu sniegšanu bezdarbniekiem, nepieciešams 

turpināt darbu pie bezdarbnieku apmācībā iesaistīto izglītības iestāžu uzraudzības un mācību 

procesa kvalitātes kontroles, t.sk. nodrošinot apmācību programmu ekspertīzi, metodoloģisko 

vadību un ieviešanas uzraudzību, ko 7.1.1. SAM īsteno IKVD. Uzraudzību un kontroli būtu 

nepieciešams nodrošināt vismaz līdzšinējā apmērā, paredzot arī papildu finansējumu apmācību 

programmu ekspertīzei (īpaši, datorprasmju programmās), ko varētu veikt uz līguma pamata 

piesaistīti nozares eksperti. 

 

4) Ņemot vērā apmācību pie darba devēja programmas augstos rezultātus nodarbinātības 

veicināšanā, nepieciešams aktīvāk sekmēt darba devēju iesaisti šajā programmā, kā arī noteiktu 

bezdarbnieku grupu iesaisti tajā: 

• Nepieciešams aktīvāk iesaistīt bezdarbniekus 50 un vairāk gadu vecumā apmācību pie 

darba devēja programmā 7.1.1. SAM ietvaros, sevišķi Latgales reģionā, kur pieejamo 

vakanču skaits ir zemāks nekā citur; 

• Ņemot vērā, ka apmācību pie darba devēja no 2022. gada drīkst īstenot arī ārstniecības 

iestādes, ieteicams izvērtēt, vai NVA var izveidot sadarbību ar reģionālajām slimnīcām, 

kuras saskaras ar vidēji zema un vidējas kvalifikācijas darbaspēka trūkumu ar mērķi tos 

ilgstošos bezdarbniekus, kas apguvuši aprūpētāja vai līdzīgu profesiju, iesaistīt 

nodarbinātībā māsas palīga, pavāru un līdzīgās profesijās. Šāda mērķa sasniegšanā būtiska 

ir arī NVA aktīva loma, uzrunājot un motivējot attiecīgos darba devējus sadarbībai. 

 

5) Lai novērstu projektu vai pasākumu uzsākšanas aizkavēšanos un mazinātu nepieciešamību 

pēc īstenošanas nosacījumu grozīšanas, turpmākajos pasākumos, kuri ietver jaunas aktivitātes 

un pilotprojektus, kad pakalpojums vai aktivitāte ir jāizveido pilnībā no jauna un to 

nepieciešams izdiskutēt ar visiem iesaistītajiem partneriem, kā arī izprast klientu interesi un 

iespējas to izmantot, nepieciešams ņemt vērā šādus ieteikumus: 

• Projekta plānošanas posmā nepieciešams rūpīgāk izvērtēt sagaidāmā darba apjomu gan no 

projekta vadības, gan kontroles viedokļa, īpaši ņemot vērā, dalībnieku uzskaites un 

pārbaudes nepieciešamību, projekta sarežģītību, aktivitāšu daudzumu, kā arī īstenotāja 

pieredzi konkrētu aktivitāšu īstenošanā; 

• Būtiski ir ņemt vērā to, ka jaunu atbalsta pakalpojumu izveide prasa ievērojami vairāk laika 

un darba, tātad resursu, projekta sākuma posmā, kamēr izveidojas un nostabilizējas 

aktivitāšu īstenošanas algoritmi; 

• Vēlams ir arī paredzēt iespēju testēt noteiktus pakalpojumus pirms tiek izsludināti 

iepirkumi, lai labāk sagatavotu atbilstošu iepirkumu specifikāciju par pakalpojumu lielākos 

apjomos. 
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Anotācija 
 

Pētījuma mērķis, uzdevumi un galvenie 

rezultāti  

Izvērtējuma mērķis bija pierādījumu gūšana 

par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas 

perioda darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” prioritārā virziena 

“Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte” 

ieguldījumu lietderību, efektivitāti un ietekmi 

uz nodarbinātību un darbaspēka mobilitāti. 

Galvenie uzdevumi – novērtēt veikto 

ieguldījumu nodarbinātībā rezultātus un 

ietekmi, raksturot labumu guvēju grupas, 

veikt īstenoto projektu un pasākumu 

efektivitātes analīzi, apkopot ārvalstu 

pieredzi, sagatavot secinājumus un 

ieteikumus. 

Pētījuma rezultāti. Ieguldījumu lietderības 

analīze parāda, ka kopumā īstenotie projekti 

un pasākumi ir sekmējuši izvirzīto mērķu 

nodarbinātības veicināšanā sasniegšanu, 

tomēr atsevišķās aktivitātēs gaidītie rezultāti 

izvērtēšanas brīdī nav sasniegti pilnā apmērā 

un var tikt pilnveidoti. Lai sekmētu 

bezdarbnieku iesaisti nodarbinātībā, 

nepieciešams pastiprināti strādāt pie darba 

devēju iesaistes apmācībās, attīstīt 

bezdarbnieku profilēšanas instrumentus un 

NVA personāla kapacitāti darba devēju 

piesaistīšanai un bezdarbnieku profilēšanai.   

The main aim, tasks and results of the study 

The aim of the study was obtaining evidence about 

the effectiveness, efficiency and impact of the 

investments under the priority axis “Employment 

and workforce mobility” of the operational 

programme “Growth and employment” of the of 

the European Union Structural Funds and 

Cohesion Fund for the 2014-2020 programming 

period. 

The main tasks – to evaluate the results and impact 

of investments in employment, characterize 

groups of beneficiaries, analyse the effectiveness 

of implemented projects and measures, gather 

foreign experience, prepare conclusions and 

recommendations. 

Results of the study. The analysis of the 

effectiveness of the investments shows that the 

projects and measures implemented in general 

have contributed to the achievement of the set 

goals in promoting employment, however, the 

expected results in individual activities have not 

been fully achieved at the time of evaluation and 

can be improved. To promote the involvement of 

the unemployed in employment, it is necessary to 

work more closely on the involvement of 

employers in training, to improve tools for 

profiling the unemployed and to develop the 

capacity of NVA staff to attract employers and 

profile the unemployed.  

Galvenās pētījumā aplūkotās tēmas Pētījumā ir aplūkotas šādas tēmas: 

1. Zinātniski pētnieciskās literatūras analīze par 

publisko ieguldījumu ietekmi uz ilgtspējīgas un 

kvalitatīvas nodarbinātības veicināšanu un 

darbaspēka mobilitāti; 

2. ES fondu un citu finanšu avotu ieguldījumu 

analīze nodarbinātībā un darbaspēka mobilitātē 

Latvijā; 

3.3. Padziļināta gadījumu izpēte: 7.1.1. SAM 

“Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes 

atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” un 7.3.2. SAM 

“Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju 

saglabāšanu un nodarbinātību”.  

Pētījuma pasūtītājs LR Finanšu ministrija 

Pētījuma īstenotājs Nodibinājums “Baltic Institute of Social Sciences” 

Pētījuma īstenošanas gads 15.12.2021.-21.09.2022. 
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Pētījuma finansēšanas summa un 

finansēšanas avots 

69 225,00 EUR (bez PVN) 

Pētījuma klasifikācija Padziļinātas ekspertīzes pētījumi politikas vai 

tiesiskā regulējuma izstrādei, politikas analīzei un 

ietekmes novērtēšanai. 

Politikas joma, nozare 2. Budžeta un finanšu politika 

2.1. Ārvalstu finanšu instrumentu apguve 

2.1.1. Eiropas Savienības fondi un citi ārvalstu 

finanšu instrumenti 

8. Nodarbinātības un sociālā politika 

8.1. Darba politika 

8.1.3. Nodarbinātības veicināšana un bezdarba 

mazināšana 

8.1.4. Darba aizsardzība 

Pētījuma ģeogrāfiskais aptvērums 

(visa Latvija vai noteikts reģions/novads) 

Visa Latvija 

Pētījuma mērķa grupa/-as 

(piemēram, Latvijas iedzīvotāji darbspējas 

vecumā) 

Pētījumā piedalījās šādas mērķa grupas: 

1) 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieki – 

bezdarbnieki un darba meklētāji; 

2) 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieki – gados 

vecāki (50+) nodarbinātie; 

3) nodarbinātības politikas veidotāji un īstenotāji. 

Pētījumā izmantotās metodes pēc 

informācijas ieguves veida: 

 

 
1) tiesību aktu vai politikas plānošanas 

dokumentu analīze 

Izmantota  

 
2) statistikas datu analīze Izmantota 

 
3) esošo pētījumu datu sekundārā 

analīze 

Izmantota  

 
4) padziļināto/ekspertu interviju 

veikšana un analīze 

Izmantota 

 
5) fokusa grupu diskusiju veikšana un 

analīze 

Nav izmantota  

 
6) gadījumu izpēte Izmantota 

 
7) kvantitatīvās aptaujas veikšana un 

datu analīze 

Izmantota 

 
8) citas metodes (norādīt, kādas) -  

Kvantitatīvās pētījuma metodes 

(ja attiecināms): 

 

 
1) aptaujas izlases metode Tika veiktas divas aptaujas: 

1) 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku 

(bezdarbnieku un darba meklētāju) aptauja:  

tiešsaistes aptauja (n=604), telefona intervijas 

(n=122); 

2) 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku (gados 

vecāko (50+) nodarbināto personu) aptauja:  
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tiešsaistes aptauja (n=63), telefona intervijas 

(n=112). 
 

2) aptaujāto/anketēto 

respondentu/vienību skaits 

1) 726 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieki 

(bezdarbnieki un darba meklētāji); 

2) 175 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieki 

(gados vecāki (50+) nodarbinātie). 

Kvalitatīvās pētījuma metodes 

(ja attiecināms): 

 

 
1) padziļināto/ekspertu interviju skaits 

(ja attiecināms) 

1) 15 padziļinātās intervijas ar 7.1.1. SAM atbalstīto 

darbību dalībniekiem (bezdarbniekiem un darba 

meklētājiem); 

2) 15 padziļinātās intervijas ar 7.3.2. SAM atbalstīto 

darbību dalībniekiem (gados vecākiem (50+) 

nodarbinātajiem; 

3) 35 intervijas ar 42 ekspertiem. 
 

2) fokusa grupu diskusiju skaits (ja 

attiecināms) 

- 

Izmantotās analīzes grupas (griezumi) Dzimums, izglītības līmenis, vecums, reģions, 

nodarbinātības veids, dažādas intervences metodes, 

tajā skaitā, bezdarbnieku apmācības 

Pētījuma pasūtītāja kontaktinformācija Jānis Leikučs, tālr.: 25413406, e-pasts: 

janis.leikucs@fm.gov.lv 

Pētījuma autori*** (autortiesību subjekti) Inese Šūpule, Oksana Žabko, Pēteris Naļivaiko, Līva 

Krieķe, Evija Kļave 
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Pielikumi 

 

1. Pielikums. Eksperta interviju dalībnieki 
 

Nr. Organizācija 

 

Vārds, uzvārds, amats Apspriestie SAM 

1. Labklājības ministrija, 

Darba tirgus politikas 

departaments 

Imants Lipskis, departamenta direktors 

Ilze Zvīdriņa, departamenta direktora 

vietniece 

Aļona Tutova, vecākā eksperte 

 

7.1.1., 7.1.2., 

7.2.1., 7.3.2. 

2. Labklājības ministrija, 

Darba attiecību un darba 

aizsardzības politikas 

departaments 

Jolanta Geduša, vecākā eksperte 7.3.1. 

3. Valsts darba inspekcija 

 

Veronika Godļevska, ESF projekts 

"Darba drošības normatīvo aktu praktiskās 

ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana", 

vadošais eksperts, projekta vadītāja p.i. 

7.3.1. 

4. Valsts darba inspekcija 

 

Jeļena Žigune, VDI ESF projekta vecākā 

eksperte, kas strādā ar jautājumiem par 

konsultatīvā atbalsta sniegšanu 

uzņēmumiem 

7.3.1. 

5. Nodarbinātības valsts 

aģentūra 

Pāvels Beļisovs, Nodarbinātības pasākumu 

departamenta direktors 

 

7.1.1., 7.1.2., 

7.2.1., 7.3.2. 

6. Nodarbinātības valsts 

aģentūra 

Ilze Apine, projekta “Darba tirgus 

prognozēšanas sistēmas pilnveide” vadītāja 

Eva Lapsiņa, Attīstības un analītikas 

departamenta direktore, Attīstības un 

stratēģiskās komunikācijas nodaļas vadītāja 

Ilze Bērziņa, Attīstības un analītikas 

departamenta, Analītikas un statistikas 

nodaļas vadītāja 

7.1.2. 

7. Nodarbinātības valsts 

aģentūra 

Edīte Bratka, projekta “Atbalsts 

bezdarbnieku izglītībai” vadītāja 

 

7.1.1. 

8. Nodarbinātības valsts 

aģentūra 

Karina Opaļeva, vecākā eksperte - 

Apmācība pie darba devēja 

7.1.1. 

9. Nodarbinātības valsts 

aģentūra 

Jurijs Adejevs, vecākais eksperts - 

Profesionālā apmācība 

7.1.1. 

10. Nodarbinātības valsts 

aģentūra 

Inita Vītoliņa, vecākā eksperte - 

Neformālā apmācība 

7.1.1. 

11. Nodarbinātības valsts 

aģentūra 

Zane Jansone, vecākā eksperte - 

Konkurētspējas pasākumi, t.sk. e-

apmācības moduļi; 

Dace Lūse, projekta “Atbalsts 

bezdarbnieku izglītībai” vecākā eksperte 

7.1.1. 
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12. Nodarbinātības valsts 

aģentūra 

Elīna Okmane, vecākā eksperte - 

Administratīvie un saimnieciskie 

jautājumi, Atbalsts reģionālai mobilitātei, 

Atbalsts profesionālās kompetences 

novērtēšanai 

7.1.1. 

13. Nodarbinātības valsts 

aģentūra 

Līga Baufale, EURES projekta vadītāja 

 

7.1.2. 

14. Nodarbinātības valsts 

aģentūra 

Dace Lūse, projekta “Atbalsts 

bezdarbnieku izglītībai” vecākā eksperte, 

iepriekš strādāja 7.3.2. projektā 

 

7.3.2. 

15. Nodarbinātības valsts 

aģentūra 

Lelde Ķikute, vecākā eksperte 7.2.1. 

16. Centrālā finanšu un 

līgumu aģentūra (CFLA) 

Vija Krištafenko, Sabiedrības attīstības 

projektu nodaļas vadošā eksperte 

Airisa Žiga, Sabiedrības attīstības projektu 

nodaļas vadītāja 

 

7.2.1. 

17. Centrālā finanšu un 

līgumu aģentūra (CFLA) 

Santa Kulmane, vecākā eksperte  

Airisa Žiga, Sabiedrības attīstības projektu 

nodaļas vadītāja 

 

7.1.1. 

18. Centrālā finanšu un 

līgumu aģentūra (CFLA) 

Viāna Ruba, vecākā eksperte 

Inese Sekača, Publiskās pārvaldes 

attīstības projektu nodaļas vadītāja 

 

7.3.1. 

19. Centrālā finanšu un 

līgumu aģentūra (CFLA) 

Sanita Krištopāne-Runča, vecākā 

eksperte  

Airisa Žiga, Sabiedrības attīstības projektu 

nodaļas vadītāja 

 

7.1.2., 7.3.2. 

20. 
Valsts izglītības attīstības 

aģentūra 

Natālija Hertmane, Pieaugušo izglītības 

departaments, Projekta finanšu nodaļa, 

Nodaļas vadītāja 

7.2.1. 

21. Izglītības kvalitātes 

valsts dienests 

Dzintra Kalniņa, projekta koordinatore  7.1.1. 

22.  Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūra 

Viola Korpa, Struktūrfondu daļas vecākā 

projektu vadītāja 

7.2.1., 8.3.3. 

23. 

SIA “AC Konsultācijas” 

Anita Baltace, eksperte, īstenoja  

pētījumu  “Darba tirgus apsteidzošo 

pārkārtojumu sistēmas izveides iespējas un 

vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu 

sasaiste ar rīcībpolitiku”. 

7.1.2. 

24. Rīgas Stradiņa 

universitāte Aģentūra 

“Darba drošības un vides 

veselības institūts” 

Ivars Vanadziņš, direktors 7.3.1. 

25. Latvijas Darba devēju 

konfederācija 
Kristīna Veihmane, eksperte 

7.3.1., 7.3.2. 

26.  

Latvijas Brīvo 

arodbiedrību savienība 

Irina Semjonova, projekta eksperte 

Mārtiņš Pužuls, konsultants 

darba aizsardzības 

jautājumos 

7.3.1., 7.3.2. 
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27. Rožkalni Camphill, 

nodibinājums 

Uzņēmuma vadītājs 7.3.1., darba devēji 

28. HQ CHIPPER PARTS, 

SIA 

Uzņēmuma vadītājs 7.3.1., darba devēji 

29.  Dzintarkalni 21, SIA Uzņēmuma vadītājs-darba aizsardzības 

speciālists 

7.3.1., darba devēji 

30. “Pretpils”, SIA Sanita Vendzele, darba aizsardzības 

speciāliste 

7.3.1., darba devēji 

31. DEKA-JM, SIA Valdes loceklis 7.3.1., darba devēji 

32.  “NEMO”, SIA Inga Zemdega- Grāpe, uzņēmuma 

vadītāja  

7.3.2., darba devēji 

33. “Strenču 

psihoneiroloģiskā 

slimnīca”, VSIA 

Svetlana Karaņikova, personāla daļas 

speciāliste  

7.3.2., darba devēji 

34. “Pasažieru vilciens”, AS Edīte Līdaka, personāla daļas vadītāja  

Aija Krasta, speciāliste 

7.3.2., darba devēji 

35.  Valmieras pilsētas 

pašvaldība 

Daiga Ramata, Attīstības centra vadītāja  7.3.2., darba devēji 

 

2. Pielikums. 3.3.2. uzdevums: 7.1.1. SAM ieguldījumu padziļināta gadījuma 

izpēte. Mērķa grupa: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieki. Padziļināto 

interviju dalībnieku raksturojums 
 

Nr. Dzimums Vecums 

dalības 

projektā laikā 

Dzīves vieta Kursos apgūtā profesija Intervijas 

valoda 

1. Sieviete 55 Kuldīgas nov. Sociālā aprūpe (160 st.) Latviešu 

2. Vīrietis 45 Cēsu nov. Lokmetinātājs metināš. ar 

mehan.iek.inert. gāzes vidē 

(MIG) 

Latviešu 

3. Vīrietis 51 Preiļu nov. Sociālās aprūpes darba pamati 

(320 st.) 

Latviešu 

4. Vīrietis 47 Rēzeknes nov. Lokmetinātājs metināš. ar 

mehan.iek.akt. gāzes vidē 

(MAG) 

Latviešu 

5. Vīrietis 49 Gulbenes nov. Sociālā aprūpe (320 st.) Latviešu 

6. Sieviete 31 Talsu nov. Lokmetinātājs metināš. ar 

mehan.iek.inert. gāzes vidē 

(MIG) 

Latviešu 

7. Vīrietis 51 Rēzeknes nov. Inženierkomunikāciju montētājs Latviešu 

8. Sieviete 60 Ludzas nov. Šuvējs Latviešu 

9. Sieviete 55 Rēzeknes nov. Šuvējs Krievu 

10. Sieviete 40 Ludzas nov. Sociālās aprūpes organizācija 

(320 st.) 

Krievu 

11. Sieviete 50 Ludzas nov. Klientu apkalpošanas operators Krievu 

12. Vīrietis 61 Ludzas nov. Lokmetinātājs metināš. ar 

mehan.iek.akt. gāzes vidē 

(MAG) 

Krievu 



   

 

253 

 

13. Vīrietis 58 Daugavpils Noliktavas pārzinis Krievu 

14. Sieviete 46 Gulbenes nov. Drēbnieks Krievu 

15. Vīrietis 58 Rīga Elektrokāra vadīšana (160 st.) Krievu 

 

 

3. Pielikums. 3.3.2. uzdevums: 7.3.2. SAM ieguldījumu padziļināta gadījuma 

izpēte. Mērķa grupa: 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieki (50+ nodarbinātie) 

Padziļināto interviju dalībnieku raksturojums 
 

Nr. Dzimums Vecums dalības 

projektā laikā 

Uzņēmums Dzīves vieta 

Padziļinātās intervijas pirms aptaujas 

1. Sieviete 55 VIDES SERVISS, SIA Bauskas nov. 

2. Vīrietis 60 Valmieras Gaujas krasta 

vidusskola-attīstības centrs 

Valmieras nov. 

3. Vīrietis 51 SKAI BALTIJA, SIA Rīga 

4. Sieviete 53 Latvijas Pasts, AS Talsu nov. 

5. Sieviete 59 Daugavpils pilsētas 

Izglītības pārvalde 

Daugavpils 

6. Vīrietis 54 DOBELES ŪDENS, SIA Dobeles nov. 

7. Vīrietis 61 Pasažieru vilciens, AS Ogres nov. 

8. Sieviete 56 ZAAO, SIA Smiltenes nov. 

9. Vīrietis 59 Strenču psihoneiroloģiskā 

slimnīca, SIA 

Valmieras nov. 

Padziļinātās intervijas pēc aptaujas 

10. Vīrietis 59 VIDES SERVISS, SIA Bauskas nov. 

11. Vīrietis 55 NEMO, SIA Krāslavas nov. 

12. Vīrietis 51 Pasažieru vilciens, AS Rīga 

13. Vīrietis 60 Latvijas Pasts, AS Rīga 

14. Vīrietis 57 SKAI BALTIJA, SIA Rīga 

15. Vīrietis 61 Latvijas Pasts, AS Mārupes nov. 
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4. Pielikums. 3.3.2. uzdevums: 7.1.1. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptaujas 

anketa 
 

Lūdzam Jūs piedalīties aptaujā par mācību pieredzi Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajās 

mācībās. Aptauju Finanšu ministrijas uzdevumā organizē nodibinājums „Baltic Institute of Social 

Sciences”.  

Tās mērķis ir noskaidrot bezdarbnieku vajadzības un mācību pieredzi, ieguvumus un grūtības saistībā 

ar mācībām. Aicinām Jūs piedalīties aptaujā arī tad, ja mācības Jūs uzsākāt, taču nepabeidzāt!  

Aptauja ir anonīma, un dati tiks analizēti apkopotā veidā. Aptaujas aptuvenais ilgums ir 15 minūtes. 

Būsim ļoti pateicīgi, ja Jūs piedalīsieties aptaujā un līdz 2022. gada 12. maijam aizpildīsiet aptaujas 

anketu pēc pievienotās saites! 

 

D1. Jūsu dzimums: 

Vīrietis  1 

Sieviete  2 

 

D2. Jūsu vecums: |___|___| pilni gadi 

 

D3. Kāda ir Jūsu izglītība (augstākais pabeigtās izglītības līmenis)? 

Nepabeigta pamatskola, pamatskola (līdz 9 klasēm) vai nepabeigta vidējā 1 

Vispārējā vidējā izglītība (vidusskola) 2 

Profesionālā vidējā/ vidējā speciālā 3 

Augstākā (iegūts bakalaura, maģistra, doktora vai līdzvērtīgs grāds) 4 

 

D4. Kādā valodā Jūs galvenokārt runājat ģimenē? 

Latviešu 1 

Krievu 2 

Vienlīdz gan latviešu, gan krievu 3 

Cita valoda 4 

 

D5. Vai Jūs šobrīd strādājat... 

Pilnu (normālu) darba laiku (vismaz 40 stundas nedēļā) 1 → D6. 

Nepilnu darba laiku (mazāk par 40 stundām nedēļā) 2 → D6. 

Šobrīd nestrādāju 3 → D7. 

 

Jautājums strādājošajiem 

D6. Kā Jūs raksturotu savu statusu savā darbavietā? Izvēlēties vienu, vispiemērotāko atbildi. 

Algots darbinieks ar darba līgumu uz nenoteiktu laiku (pastāvīgs darbs) 1 

Algots darbinieks ar darba līgumu uz noteiktu laiku vai par noteikta darba izpildi 

(pagaidu darbs) 

2 

Algots darbinieks bez noslēgta darba līguma  3 

Uzņēmuma īpašnieks 4 

Pašnodarbināta persona (bez algotiem darbiniekiem) 5 

Nezinu, grūti pateikt 6 

Nav atbildes 7 
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Jautājums nestrādājošajiem 

D7. Cik ilgi Jūs jau nestrādājat un esat bezdarbnieks? 

Mazāk par 6 mēnešiem 1 

Mazāk par vienu gadu, bet ilgāk par 6 mēnešiem 2 

1-3 gadus 3 

Vairāk nekā 3 gadus 4 

 

 

Jautājumi par konkrētiem apmācību kursiem. 

 

Informācija programmēšanai/ telefonintervijām: Jautājumu bloku A1-A8 plānots atkārtot līdz trīs 

reizēm. Datu failā jākodē kā A1-A8; B1-B8; C1-C7. 

 

Turpinājumā būs jautājumi par konkrētiem kursiem/ apmācībām, kurās esat piedalījies kā 

bezdarbnieks vai darba meklētājs. 

 

A1. Lūdzu, precizējiet, kursu/ apmācību nosaukumu vai tēmu (ja esat izgājis vairākus kursus, 

lūdzu, vispirms norādiet tos kursus, kurus vislabāk atceraties).  

 

Ierakstiet___________________________________________________ 

 
A2. Kādi bija galvenie iemesli, kādēļ Jūs piedalījāties šajā apmācību pasākumā? 

Atzīmējiet visas atbilstošās atbildes! 

Lai uzlabotu iespējas atrast darbu 1, 

Lai uzlabotu iespēju mainīt darbu/ profesiju 2, 

Lai uzlabotu karjeras iespējas  3, 

Lai sāktu uzņēmējdarbību/ savu biznesu 4, 

Bija obligāti jāpiedalās 5, 

Lai uzlabotu zināšanas/ prasmes par to, kas mani interesē 6, 

Lai iegūtu ikdienas dzīvē noderīgas zināšanas/ prasmes 7, 

Lai iepazītos ar citiem cilvēkiem / sava prieka pēc 8, 

Lai iegūtu sertifikātu 9, 

Citi iemesli (ierakstiet, kādi?) _________________________________ 10, 

Nezinu, grūti pateikt 11, 

Nav atbildes 12, 

 

 

A3. Vai Jūs pilnībā pabeidzāt apmācības, kuras uzsākāt? 

 

Jā 1 

Nē 2 
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Jautājums tiem, kas mācības pilnībā nepabeidza (A3 = 2) 

 

A4. Kādi bija galvenie iemesli, kāpēc Jūs nepabeidzāt uzsāktās apmācības? 

 

Atzīmējiet visas atbilstošās atbildes! 

 

Mācību saturs nesaskanēja ar to, ko biju cerējis uzzināt piesakoties 1, 

Man bija grūti sekot nodarbību norises ātrumam 2, 

Man nebija pietiekamu iepriekšēju zināšanu izvēlētajā jomā 3, 

Neapmierināja pasniedzēju darba kvalitāte 4, 

Pārāk sarežģīti bija nokļūt mācību vietā  5, 

Biju slims 6, 

Bija jāaprūpē bērni, citi ģimenes locekļi 7, 

Mani ģimenes locekļi iebilda/ neatbalstīja manu mācīšanos 8, 

Grūtības mācīties latviešu valodā 9, 

Citi iemesli (ierakstiet, kāds?) _________________________________ 10, 

Nezinu 11, 

Atsakos atbildēt / Nav atbildes 12, 

 

 

Jautājumi visiem. 

 

A5. Cik apmierināts vai neapmierināts Jūs esat ar apmācību organizēšanas procesu? Lūdzu, 

novērtējiet katru zemāk minēto izteikumu.  

Viena atbilde katrā rindiņā. 

 

 Ļoti 

apmierināts 

Drīzāk 

apmierināts 

Drīzāk 

neapmierināts 

Ļoti 

neapmierināts 

Grūti 

pateikt 

1) Laiks, kas pagāja no 

pieteikuma iesniegšanas 

līdz apmācību uzsākšanai 

 

1 2 3 4 5 

2) Informācija par mācību 

organizāciju (vieta, laiks, 

grupas u.c.) pirms mācību 

uzsākšanas 

 

1 2 3 4 5 

3) Mācību kopējais 

garums no uzsākšanas līdz 

pabeigšanai 

 

1 2 3 4 5 

4) Pasniedzēju prasme 

izskaidrot tēmas un 

atbildēt uz jautājumiem 

 

1 2 3 4 5 

5) Mācību vietā izmantoto 

tehnisko resursu (darba 

galdu, iekārtu, 

instrumentu u.tml.) 

1 2 3 4 5 
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atbilstība mūsdienās 

lietotajām iekārtām 

 

6) Laiks, kas bija jāpavada 

ceļā uz mācību norises 

vietu un atpakaļ 

 

1 2 3 4 5 

7) Mācību prakses vietu 

piedāvājums 

 

1 2 3 4 5 

8) Iespējas nostiprināt 

teorētiskās zināšanas 

mācību prakses laikā 

 

1 2 3 4 5 

 

Turpinājumā daži jautājumi par apmācību laikā iegūto zināšanu praktisko pielietojumu. 

A6. Cik daudz no iegūtajām zināšanām vai prasmēm Jūs izmantojat vai plānojat izmantot?  

 

Ļoti daudz 1 

Diezgan daudz 2 

Diezgan maz 3 

Ļoti maz vai nemaz  4 

Nezinu, grūti pateikt 5 

Nav atbildes 6 

 

A7. Vai jaunās prasmes un zināšanas, kas tika iegūtas apmācību laikā, Jums ir palīdzējušas 

kādā no minētajiem veidiem?  

Atzīmējiet visas atbilstošās atbildes! 

 

Darba atrašana 1, 

Paaugstinājums amatā 2, 

Lielāka samaksa/ alga  3, 

Jauni darba pienākumi (uzdevumi) 4, 

Labāki darba rezultāti  5, 

Darba devēja uzslava vai atzinība 6, 

Personiski ieguvumi (satikt citus cilvēkus, uzlabot vispārējās prasmes utt.)  7, 

Jaunas idejas personīgā biznesa veidošanai 8, 

Uzlabojumi ikdienas dzīvē (piemēram, ēdiena gatavošana, mājas remonts, 

dārza iekārtošana, izdevumu plānošana u.tml.) 

9, 

Vēl nav rezultātu, nekā nav palīdzējušas 10, 

Nezinu, grūti pateikt 11, 

Nav atbildes 12, 
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A8. Vai Jūs piedalījāties vēl kādās apmācības, ko organizēja NVA? 

 

Jā 1 → A1.* 

Nē 2 → V1. 

 

*Jautājuma bloka A1-A8 noslēgumā, atkārtojas A1 jautājums ar formulējumu: Tiem, kas ir mācījušies 

kādos citos kursos: Lūdzu, atkal precizējiet, kursu/ apmācību nosaukumu vai tēmu (ja esat mācījies 

daudzos dažādos kursos, lūdzu, kā nākamos norādiet tos kursus, kuri Jums ir bijuši visnoderīgākie 

saistībā ar iespējām atrast darbu vai kurus vislabāk atceraties). Jautājumu bloku plānots atkārtot līdz 

trīs reizēm. 

 

*A1. Lūdzu, atkal precizējiet, kursu/ apmācību nosaukumu vai tēmu (ja esat mācījies daudzos 

dažādos kursos, lūdzu, kā nākamos norādiet tos kursus, kuri Jums ir bijuši visnoderīgākie 

saistībā ar iespējām atrast darbu vai kurus vislabāk atceraties).  

 

Ierakstiet___________________________________________________ 

 

Turpinās A2-A8. Trešajā reizē: A2-A7 (datu failā: C2-C7). Tad seko V1. 

 

 

Jautājums strādājošajiem (D5.=1 vai D5.=2) 

 

 

V1. Vai Jūs šobrīd strādājat profesijā, kuru apguvāt caur NVA? 

Jā 1 → V2. 

Nē 2 → V3. 

 

V2. Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat šādiem apgalvojumiem par NVA organizēto 

apmācību lietderību, lai sagatavotu Jūs darbam šajā profesijā?  

Viena atbilde katrā rindiņā. 

 Pilnīgi 

piekrītu 

Drīzāk 

piekrītu 

Drīzāk 

nepiekrītu 

Pilnīgi 

nepiekrītu 

Grūti 

pateikt 

1) Apmācības labi iemācīja 

pamata prasmes, kas 

nepieciešamas darbā šajā 

profesijā 

 

1 2 3 4 5 

2) Apmācības man ļāva labi 

sagatavoties darba apstākļiem  

šajā profesijā 

 

1 2 3 4 5 

3) Daudzas prasmes, kas man 

nepieciešamas ikdienas darbā, 

bija jāapgūst pašam pēc 

apmācību noslēguma  

1 2 3 4 5 

4) Darba devējam bija svarīgi, 

ka esmu izgājis profesionālo 

apmācību NVA 

 

1 2 3 4 5 
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5) Apgūtā profesija atbilst 

manām spējām un interesēm 

 

1 2 3 4 5 

6) Iekārtas un instrumenti, ar 

kādiem strādāju pie darba 

devēja, atbilst tiem, ar kādiem 

apguvu profesiju NVA 

apmācību laikā 

 

1 2 3 4 5 

7) Darba devēja prasības pret 

mani šajā profesijā ir augstākas 

nekā NVA apmācībās iegūtās 

prasmes 

 

1 2 3 4 5 

 

 

V3. Kā ir mainījusies Jūsu situācija konkrētajā aspektā, salīdzinot ar laika posmu pirms 12 

mēnešiem? 

Uzlabojusies vai pasliktinājusies? 

Viena atbilde katrā rindiņā. 

 Uzlabojies/ 

paaugstinājies 

Nav 

mainījies 

Pasliktinājies Grūti 

pateikt/ 

jautājums 

nav 

atbilstošs 

Ieņemamais amats/ profesija 1 2 3 4 

Samaksa/ alga 1 2 3 4 

Darba pienākumi (uzdevumi) 1 2 3 4 

Darba rezultāti 1 2 3 4 

 

 

V4. Kā ir mainījusies Jūsu situācija, salīdzinot ar laika posmu pirms 24 mēnešiem? 

Uzlabojusies vai pasliktinājusies? 

Viena atbilde katrā rindiņā. 

 Uzlabojies/ 

paaugstinājies 

Nav 

mainījies 

Pasliktinājies Grūti pateikt/ 

jautājums nav 

atbilstošs 

Ieņemamais amats/ profesija 1 2 3 4 

Samaksa/ alga 1 2 3 4 

Darba pienākumi (uzdevumi) 1 2 3 4 

Darba rezultāti 1 2 3 4 
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Jautājumi visiem. 

 

Z1. Novērtējot Jūsu pieredzi kopumā, cik saprotama Jums bija Nodarbinātības valsts aģentūras 

sniegtā informācija? 

 

Pilnīgi saprotama 1 

Drīzāk saprotama 2 

Drīzāk nesaprotama 3 

Pilnīgi nesaprotama 4 

Nezinu, grūti pateikt 5 

Nav atbildes 6 

  

Z2. Cik apmierināts vai neapmierināts Jūs esat ar NVA apmācību organizēšanas procesu 

kopumā? Lūdzu, novērtējiet katru zemāk minēto izteikumu. Viena atbilde katrā rindiņā. 

 Ļoti 

apmierināts 

Drīzāk 

apmierināts 

Drīzāk 

neapmierināts 

Ļoti 

neapmierināts 

Grūti 

pateikt 

1) Piedāvāto apmācību 

programmu/ kursu 

dažādība 

1 2 3 4 5 

2) NVA konsultanta 

atbalsts apmācību 

programmu/ kursu izvēlē 

1 2 3 4 5 

 

Z3. Novērtējot Jūsu pieredzi kopumā, kā Jūs vērtējat Nodarbinātības valsts aģentūras Jums 

sniegto atbalstu? 

 

Ļoti pozitīvi 1 → D8. 

Drīzāk pozitīvi 2 → D8. 

Drīzāk negatīvi 3 → Z4. 

Ļoti negatīvi 4 → Z4. 

Nezinu, grūti pateikt 5 → D8. 

Nav atbildes 6 → D8. 

 

 

Z4. Ja Nodarbinātības valsts aģentūras sniegto atbalstu vērtējat negatīvi, kas Jūs 

neapmierināja? 

 

Ierakstiet___________________________________________________ 

 
 

Noslēgumā vēl daži jautājumi par Jums: 

 

D8. Vai Jums ir kāda ilgstoša slimība/ veselības problēma vai invaliditāte? 

Jā 1 → D9. 

Nē 2 → D11. 

Nav atbildes 3 → D11. 
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D9. Vai šī slimība vai invaliditāte kaut kādā veidā ierobežo Jūsu ikdienu (darbu, 

mājsaimniecības darbus, bērnu aprūpi u.tml.)? 

 

Jā 1 

Nē 2 

Nav atbildes 3 

 

D10. Vai Jums ir noteikta invaliditātes grupa? 

 

Jā, I grupa 1 

Jā, II grupa 2 

Jā, III grupa 3 

Nē 4 

Nav atbildes 5 

 

D11. Ņemot vērā Jūsu mājsaimniecības kopējos ienākumus uz rokas, kā Jūsu ģimenei izdodas 

„savilkt galus kopā”, t.i., nomaksāt nepieciešamos ikdienas izdevumus? 

 

Ar grūtībām 1 

Ar nelielām grūtībām 2 

Samērā viegli 3 

Viegli 4 

Grūti pateikt 5 

Nav atbildes 6 

 

D12. Atzīmējiet, lūdzu, kurā Latvijas reģionā Jūs dzīvojat? 

 

Rīga 1 

Pierīga 2 

Vidzeme 3 

Zemgale 4 

Kurzeme 5 

Latgale  6 

 
D13. Atzīmējiet, lūdzu, kuram tipam atbilst Jūsu dzīves vieta?  

 

Rīga 1 

Liepāja, Ventspils, Jelgava, Daugavpils, Rēzekne, 

Jūrmala, Valmiera, Jēkabpils, Ogre  

2 

Cita pilsēta  3 

Ciems   4 

Viensēta lauku teritorijā 5 

 

Paldies par interviju! 
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5. Pielikums. 3.3.2. uzdevums: 7.3.2. SAM atbalstīto darbību dalībnieku aptaujas 

anketa 
 

Lūdzam Jūs piedalīties Finanšu ministrijas uzdevumā veiktajā aptaujā par pieredzi, iesaistoties atbalsta 

pasākumos ES fondu projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam”. Aptauju organizē nodibinājums 

„Baltic Institute of Social Sciences”. Jūs esat uzaicināts piedalīties šajā aptaujā, jo Jūs un Jūsu darba 

devējs piedalījās minētajā projektā, un Jūs saņēmāt dažādus atbalsta pasākumus, piemēram, 

fizioterapeita, uztura speciālista, miega speciālista, psihologa konsultācijas, iespēju piedalīties 

veselības veicināšanas pasākumos (masāžas, ārstnieciskā vingrošana). Aptaujas mērķis ir 

noskaidrot Jūsu viedokli par saņemto atbalstu. Aptauja ir anonīma, un dati tiks analizēti apkopotā 

veidā. Aptaujas aptuvenais ilgums ir 15 minūtes. Būsim ļoti pateicīgi, ja Jūs piedalīsieties aptaujā un 

līdz 2022. gada 12. aprīlim aizpildīsiet aptaujas anketu pēc pievienotās saites! 

 

D1. Jūsu dzimums: 

Vīrietis  1 

Sieviete  2 

 

D2. Jūsu vecums: |___|___| pilni gadi 

 

D3. Kāda ir Jūsu izglītība (augstākais pabeigtās izglītības līmenis)? 

Nepabeigta pamatskola, pamatskola (līdz 9 klasēm) vai nepabeigta vidējā 1 

Vispārējā vidējā izglītība (vidusskola) 2 

Profesionālā vidējā/ vidējā speciālā 3 

Augstākā (iegūts bakalaura, maģistra, doktora vai līdzvērtīgs grāds) 4 

 

D4. Kādā valodā Jūs galvenokārt runājat ģimenē? 

Latviešu 1 

Krievu 2 

Vienlīdz gan latviešu, gan krievu 3 

Cita valoda 4 

 

D5. Vai Jūs šobrīd strādājat... 

Pilnu (normālu) darba laiku (vismaz 40 stundas nedēļā) 1 

Nepilnu darba laiku (mazāk par 40 stundām nedēļā) 2 

Šobrīd nestrādāju 3 

 

 

A1. Projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” speciālistu komanda veica izvērtēšanu un 

izveidoja Jums individuālu plānu ar ieteikumiem un pasākumiem darba spēju un veselības 

saglabāšanai.  

 

Vai Jūs atceraties, ka Jums šāds individuāls plāns veselības saglabāšanai tika izveidots? 

 

Jā 1 → A2.  

Nē 2 → A4. 
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A2. Kā Jūs novērtētu individuālā plāna darba spēju un veselības saglabāšanai sagatavošanas 

procesu, kurā tika iesaistīti tādi speciālisti kā arodveselības un arodslimības ārsts, ergoterapeits, 

darba aizsardzības speciālists un personāla vadības speciālists? 

 

Ļoti pozitīvi 1 

Drīzāk pozitīvi 2 

Drīzāk negatīvi 3 

Ļoti negatīvi 4 

Nezinu, grūti pateikt, neatceros 5 

Nav atbildes 6 

 

A3. Kā Jūs novērtētu, cik nozīmīgs Jums ir sagatavotais  individuālais plāns darba spēju un 

veselības saglabāšanai? 

 

Ļoti nozīmīgs 1 

Drīzāk nozīmīgs 2 

Drīzāk nenozīmīgs 3 

Pilnīgi nenozīmīgs 4 

Nezinu, grūti pateikt, neatceros 5 

Nav atbildes 6 

 

A4. Projektā tika organizētas gan individuālas dažādu speciālistu konsultācijas, gan grupu 

nodarbības. Lūdzu,  novērtējiet cik apmierināts vai neapmierināts Jūs bijāt ar katru konkrēto 

atbalsta veidu? Viena atbilde katrā rindiņā. 
 Ļoti 

apmierināts 

Drīzāk 

apmierināts 

Drīzāk 

neapmierināts 

Ļoti 

neapmierināts 

Grūti 

pateikt, 

neatceros 

Šādu 

konsultāciju 

nesaņēmu 

1) Individuālas 

fizioterapeita 

konsultācijas 

1 2 3 4 5 6 

2) Individuālas 

psihologa 

konsultācijas 

1 2 3 4 5 6 

3) Individuālas 

uztura 

speciālista 

konsultācijas 

1 2 3 4 5 6 

4) Individuālas 

miega 

speciālista 

konsultācijas 

1 2 3 4 5 6 

5) Grupu 

nodarbības 

 

1 2 3 4 5 6 

 

A5. Kādas grupu nodarbību vai individuālo konsultāciju apspriestās tēmas Jūs atceraties 

vislabāk? 

 

Ierakstiet___________________________________________________ 
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A6. Projektā tika piedāvāta iespēja atlīdzināt darbiniekiem izdevumus līdz 250 EUR apmērā 

par veselības uzlabošanas pasākumu, piemēram, ārstniecisko masāžu, ārstnieciskās vingrošanas 

izmantošanu. Vai Jūs izmantojāt šo iespēju saņemt veselības uzlabošanas pasākumus – 

ārstniecisko masāžu, ārstniecisko vingrošanu? 

 

Jā 1 → A7. 

Nē 2 → A10. 

 

A7. Kā Jūs vērtējat šo iespēju saņemt veselības uzlabošanas pasākumus – ārstniecisko masāžu, 

ārstniecisko vingrošanu? 

 

Ļoti pozitīvi 1 

Drīzāk pozitīvi 2 

Drīzāk negatīvi 3 

Ļoti negatīvi 4 

Nezinu, grūti pateikt, neatceros 5 

Nav atbildes 6 

 

A8. Cik apmierināts vai neapmierināts Jūs bijāt ar to, kā veselības uzlabošanas pasākumu 

saņemšana tika organizēta? 

 

Ļoti apmierināts 1 → A10.  

Drīzāk apmierināts 2 → A10. 

Drīzāk neapmierināts 3 → A9.  

Ļoti neapmierināts 4 → A9. 

Nezinu, grūti pateikt, neatceros 5 → A10.  

Nav atbildes 6 → A10. 

 

A9. Ja veselības uzlabošanas pasākumu saņemšanas kārtību vērtējat negatīvi, kas Jūs 

neapmierināja? 

 

Ierakstiet___________________________________________________ 

 

 

Jautājumi visiem. 

 

A10. Kādi bija galvenie iemesli, kādēļ Jūs piedalījāties šī projekta pasākumos? (Atzīmējiet visas 

atbilstošās atbildes!) 

 

Lai uzlabotu savas darba spējas 1, 

Lai uzlabotu savu veselību 2, 

Lai iegūtu ikdienas dzīvē noderīgas zināšanas/ prasmes 3, 

Darba devējs ieteica 4, 

Lai uzlabotu savu pašsajūtu 5, 

Bija obligāti jāpiedalās 6, 

Lai iepazītos ar citiem cilvēkiem / sava prieka pēc 7, 

Citi iemesli (ierakstiet, kāds?) _________________________________ 8, 

Nezinu, neatceros 9, 

Nav atbildes 10, 
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A11. Vai Jūs izmantojāt visus Jums piedāvātos pasākumus? 

Jā 1 → A13. 

Nē 2 → A12. 

Nezinu, neatceros 3 → A13. 

Nav atbildes 4 → A13. 

 

Jautājums tiem, kas neizmantoja visus piedāvātos pasākumus (A11 = 2) 

 

A12. Kādi bija galvenie iemesli, kāpēc Jūs neizmantojāt visus Jums piedāvātos pasākumus 

(konsultācijas, nodarbības, veselības uzlabošanas iespējas)? (Atzīmējiet visas atbilstošās 

atbildes!) 

Nodarbības bija sarežģīti saskaņot ar manu darba grafiku 1, 

Mani tas neinteresē 2, 

Piedāvātās tēmas nebija aktuālas 3, 

Neapmierināja speciālistu darba kvalitāte 4, 

Pārāk sarežģīti bija nokļūt nodarbību vietā  5, 

Biju slims 6, 

Grūtības ar latviešu valodu 7, 

Citi iemesli (ierakstiet, kāds?) _________________________________ 8, 

Nezinu, neatceros 9, 

Nav atbildes 10, 

 

Jautājums visiem. 

 

A13. Cik daudz no projektā iegūtajām zināšanām vai prasmēm Jūs izmantojat vai plānojat 

izmantot savā darba ikdienā?  

Ļoti daudz 1 

Diezgan daudz 2 

Diezgan maz 3 

Ļoti maz vai nemaz  4 

Nezinu, grūti pateikt 5 

Nav atbildes 6 

 

Jautājumi strādājošajiem (D5.=1 vai D5.=2) 

 

A14. Kā ir mainījusies Jūsu situācija, salīdzinot ar laika posmu pirms 12 mēnešiem? 

Uzlabojusies vai pasliktinājusies? 

Viena atbilde katrā rindiņā. 

 Uzlabojusies/ 

paaugstinājušies 

Nav 

mainījusies 

Pasliktinājusies/ 

pazeminājušies 

Grūti 

pateikt/ 

jautājums 

nav 

atbilstošs 

A14.1. Ieņemamais amats/ profesija 1 2 3 4 

A14.2. Samaksa/ alga 1 2 3 4 

A14.3. Darba pienākumi (uzdevumi) 1 2 3 4 

A14.4. Darba rezultāti 1 2 3 4 

A14.5. Pašsajūta darba dienas garumā 1 2 3 4 

A14.6. Darbaspējas 1 2 3 4 
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A15. Kā ir mainījusies Jūsu situācija, salīdzinot ar laika posmu pirms 24 mēnešiem? 

Uzlabojusies vai pasliktinājusies? 

Viena atbilde katrā rindiņā. 

 Uzlabojusies/ 

paaugstinājušies 

Nav 

mainījusies 

Pasliktinājusies/ 

pazeminājušies 

Grūti 

pateikt/ 

jautājums 

nav 

atbilstošs 

A15.1. Ieņemamais amats/ profesija 1 2 3 4 

A15.2. Samaksa/ alga 1 2 3 4 

A15.3. Darba pienākumi (uzdevumi) 1 2 3 4 

A15.4. Darba rezultāti 1 2 3 4 

A15.5. Pašsajūta darba dienas garumā 1 2 3 4 

A15.6. Darbaspējas 1 2 3 4 

 

Jautājumi visiem. 

A16. Novērtējot Jūsu pieredzi kopumā, kā Jūs vērtējat projektā “Atbalsts ilgākam darba 

mūžam” sniegto atbalstu? 

 

Ļoti pozitīvi 1 → A18. 

Drīzāk pozitīvi 2 → A18. 

Drīzāk negatīvi 3 → A17. 

Ļoti negatīvi 4 → A17. 

Nezinu, grūti pateikt 5 → A18. 

Nav atbildes 6 → A18. 

 

A17. Ja projektā sniegto atbalstu vērtējat negatīvi, kas Jūs neapmierināja? 

 

Ierakstiet___________________________________________________ 

 
A18. Izvērtējot Jūsu pieredzi, vai vecums 50+ gadi ir  piemērotākais laiks, kad saņemt šāda veida 

atbalstu, vai arī konsultācijas par darba spēju un veselības saglabāšanu vajadzētu uzsākt ātrāk? 

Atbalstu vajadzētu uzsākt ātrāk, pēc 40 gadiem 1 

Vecums 50+ gadi ir  piemērotākais laiks 2 

Šāda tipa atbalsts nav nepieciešams 3 

Cits viedoklis (ierakstiet, kāds?) _____________________________ 4 

Grūti pateikt 5 

Nav atbildes 6 

 

A19. Vai Jūs šobrīd sekojat līdz savai veselībai un iespējām saglabāt darba spējas?  

Jā 1 

Drīzāk jā 2 

Drīzāk nē 3 

Nē 4 

Nezinu, grūti pateikt 5 

Nav atbildes 6 
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A20. Vai savā ikdienā sastopaties ar kādām no minētajām veselības problēmām?  

 (Atzīmējiet visas atbilstošās atbildes!) 

Muguras sāpes 1, 

Locītavu sāpes 2, 

Redzes problēmas 3, 

Dzirdes problēmas 4, 

Sirds un asinsvadu problēmas 5, 

Paplašinātu vēnu problēmas 6, 

Cukura diabēts 7, 

Nieru darbības traucējumi 8, 

Miega traucējumi 9, 

Liekais svars 10, 

Citas veselības problēmas (ierakstiet, kādas?) _____________________________ 11, 

NAV VESELĪBAS PROBLĒMU 12, 

Grūti pateikt 13, 

Nav atbildes 14, 

 

A21. Vai darba devējs Jūsu darba vietā seko līdzi tam, kā saglabāt darbinieku veselību un 

darba spējas? 

 

Jā 1 

Drīzāk jā 2 

Drīzāk nē 3 

Nē 4 

Nezinu, grūti pateikt 5 

Nezinu, jo vairs tur nestrādāju 6 

Nav atbildes 7 

 
A22. Ar kādām problēmām saistītām ar novecošanos Jūs sastopaties savā darba vietā pašreiz?  

 (Atzīmējiet visas atbilstošās atbildes!) 

Veselības problēmas, kas apgrūtina iespēju strādāt 1, 

Izglītības/ kvalifikācijas neatbilstība darba tirgus prasībām 2, 

Grūtības koncentrēties darbam 3, 

Nogurums 4, 

Digitālo prasmju trūkums 5, 

Nespēja ilgstoši izturēt stresu 6, 

Vecuma diskriminācija 7, 

Intereses par darbu trūkums 8, 

Grūtības izturēt darba slodzi iepriekšējā apjomā 9, 

Grūtības apgūt dažādus jauninājumus 10, 

Citas problēmas (ierakstiet, kādas?) _________________________________ 11, 

NAV NOVECOŠANĀS PROBLĒMU 12, 

Grūti pateikt, nestrādāju 13, 

Nav atbildes 14, 

 

 

A23. Kāda veida atbalsts darba vietā Jums būtu pašreiz nepieciešams? 

 

Ierakstiet___________________________________________________ 
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A24. Ko, Jūsuprāt, varētu uzlabot saistībā ar veselību veicinošiem pasākumiem darba vidē? 

 

Ierakstiet___________________________________________________ 

 

Noslēgumā vēl daži jautājumi par Jums: 

D6. Atzīmējiet, kurā organizācijā Jūs strādājat (vai arī strādājāt iepriekš apspriesto atbalsta 

pakalpojumu saņemšanas brīdī)? 

SIA "VIDES SERVISS" 1 

SIA "ZAAO" 2 

SIA "DOBELES ŪDENS" 3 

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts" 4 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" 5 

Akciju sabiedrība "Pasažieru vilciens" 6 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NEMO" 7 

VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA 8 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAI BALTIJA" 9 

"Latvijas Tirgotāju Kamera" 10 

Mālpils novada pašvaldības aģentūra "Mālpils sociālais dienests" 11 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde 12 

 

D7. Vai Jums ir kāda ilgstoša slimība/ veselības problēma vai invaliditāte? 

 

Jā 1 → D8. 

Nē 2 → D11. 

Nav atbildes 3 → D11. 

 

 

D8. Kad Jums šī slimība/ veselības problēma tika konstatēta? 

 

|__|__|__|__|  gads (ierakstiet gadu) 

 

 

D9. Vai šī slimība vai invaliditāte kaut kādā veidā ierobežo Jūsu ikdienu (darbu, 

mājsaimniecības darbus, bērnu aprūpi u.tml.)? 

 

Jā 1 

Nē 2 

Nav atbildes 3 

 

 

D10. Vai Jums ir noteikta invaliditātes grupa? 

 

Jā, I grupa 1 

Jā, II grupa 2 

Jā, III grupa 3 

Nē 4 

Nav atbildes 5 
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D11. Ņemot vērā Jūsu mājsaimniecības kopējos ienākumus uz rokas, kā Jūsu ģimenei izdodas 

„savilkt galus kopā”, t.i., nomaksāt nepieciešamos ikdienas izdevumus? 

Ar grūtībām 1 

Ar nelielām grūtībām 2 

Samērā viegli 3 

Viegli 4 

Grūti pateikt 5 

Nav atbildes 6 

 

 

D12. Atzīmējiet, lūdzu, kurā Latvijas reģionā Jūs dzīvojat? 

Rīga 1 

Pierīga 2 

Vidzeme 3 

Zemgale 4 

Kurzeme 5 

Latgale  6 

 

 
D13. Atzīmējiet, lūdzu, kuram tipam atbilst Jūsu dzīves vieta?  

Rīga 1 

Liepāja, Ventspils, Jelgava, Daugavpils, Rēzekne, 

Jūrmala, Valmiera, Jēkabpils, Ogre  

2 

Cita pilsēta  3 

Ciems   4 

Viensēta lauku teritorijā 5 

 

Paldies par interviju! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


