
  

Par jauniešu garantijas 
īstenošanu Latvijā 

2014.gada 5.marts 
Labklājības ministrija 



ESOŠĀ SITUĀCIJA 

 JG mērķa grupa – gandrīz 30 000 jauniešu, kas 
nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (CSP dati, 2013.gada 
4.cet.) 

 Jauniešu bezdarba līmenis 2013.gada 4.ceturksnī 
samazinājās līdz 21.7% (ES vidējais līmenis 23%) 

Kopumā meklē darbu 20.5 tūkstoši jauniešu (CSP dati, 
2013.gada 4.cet.) 

NVA uzskaitē atrodas 50% jeb gandrīz 10 000 jauniešu 
(31.01.2014.), reģistrēto jauniešu-bezdarbnieku skaits 
palielinās no š.g. Sākuma (31.10.2013. – 8.7 tūkstoši jauniešu, 
īpatsvars no darba meklētāju skaita – vidēji 30%) 

Nepietiekams izglītības līmenis – 65% jauniešu 



DOKUMENTI 

 2013.gada jūlijā-decembrī 34 diskusijas par JG būtību un īstenošanu, iekļaujot plašu 
ekspertu loku 

 17.12.2013. MK informatīvais ziņojums «Par jauniešu garantijas īstenošanu Latvijā 
2014.-2018.gadā»  

 17.12.2013. MK informatīvais ziņojums „Par Eiropas Savienības fondu darbības 
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt 
nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu 
garantijas ietvaros” 1. un 2.kārtas īstenošanu” 

 20.12.2013. Latvijas Jauniešu garantijas īstenošanas plāns nosūtīts Eiropas Komisijai – 
21.02.2014. saņemts EK atzinums, tikšanās ar EK pārstāvjiem 6. un 7.martā 

 Līdz 01.04.2014. IZM sadarbībā ar LM iesniegs Ministru  kabinetā informatīvo  
ziņojumu par trešās atlases kārtas «Neaktīvo jauniešu aktivizēšana pašvaldībās» 
īstenošanas nosacījumiem 

 Līdz 01.10.2014. tiks organizēts zinātniskais pētījums par jauniešu, kas nemācās, 
nestrādā un neiegūst arodu, profilu un aktivizācijas iespējām, piesaistot Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ekspertīzi. 

 

 
 
 



JAUNIEŠU GARANTIJAS  
ĪSTENOŠANAS KĀRTAS 

 

 

 
 
 

1.KĀRTA 

• Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu 
īstenošana jauniešu bezdarbnieku 
nodarbinātības veicināšanai 

2.KĀRTA 
• Sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros 

3.KĀRTA 

• Atbalsts jauniešu, kas nemācās, nestrādā vai 
neapgūst arodu, iesaistīšanai pasākumos 
Jauniešu garantijas ietvaros 



JAUNIEŠU GARANTIJAS SHĒMA 

PIRMAIS PĪLĀRS 
Pašvaldību līmenis 

 
OTRAIS PĪLĀRS 
Valsts izglītības 

un attīstības  
aģentūra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TREŠAIS PĪLĀRS 
Nodarbinātības 
valsts aģentūra 

NEET identificēšana 

Motivēšana, atbalsts, mentoru piesaiste  

Iesaistīšana Jauniešu garantijas pasākumos 

  

 Izglītības pasākumi 
1/1,5 gadīgās profesionālās izglītības programmas  

Apmācību  
programmas 

NVA 
15-29  

17-29  

13-24 gadi  

Aktīvie nodarbinātības 
pasākumi NVA 

VAI 



JAUNIEŠU GARANTIJAS PASĀKUMI 

•Jauniešiem, kas nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki (13-24 gadi) – PAŠVALDĪBAS UN PARTNERI 

MOTIVĀCIJAS PROGRAMMAS, MENTORI, DARBS FOKUSGRUPĀS, INDIVIDUĀLĀS 
KONSULTĀCIJAS 

•Visiem jauniešiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (15-29 gadi) - NVA 

PROFILĒŠANA, ATBALSTS DARBA MEKLĒŠANĀ, KARJERAS KONSULTĀCIJAS, 
PAMATKOMPETENČU APGŪŠANA 

•Jauniešiem bezdarbniekiem ar profesionālo un augstāko izglītību (15-24 gadi) – NVA 

ĪSTERMIŅA APMĀCĪBU PROGRAMMAS 

•Jaunieši bezdarbnieki vecumā 15-24 gadi un jauniešu garantijas klienti vecumā 17-29 gadi – NVA un VIAA sadarbībā ar  izglītības iestādēm  

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS, DARBNĪCAS JAUNIEŠIEM 

•Jauniešiem bezdarbniekiem bez darba pieredzes (18-24 gadi) - NVA 

PIRMĀ DARBA PIEREDZE, DARBAM NEPIECIEŠAMO PRASMJU ATTĪSTĪBA NEVALSTISKAJĀS 
ORGANIZĀCIJĀS 

•Nelabvēlīgākajā situācijā esošajiem jauniešiem bezdarbniekiem (18-29 gadi) - NVA 

SUBSIDĒTĀS DARBA VIETAS 

•Jauniešiem bezdarbniekiem ar zināšanām uzņēmējdarbībā vecumā 18-29 gadi 

ATBALSTS UZŅĒMĒJDARBĪBAS UZSĀKŠANAI 



PROGRESS uz 03.03.2014. 

 JG īstenošana Latvijā oficiāli uzsākta 2014.gada 2.janvārī 

 Pašreiz tiek īstenotas divas kārtas - „Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu 
īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai”, kuru īsteno NVA, un 
„Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem 
ietvaros”, kuru īsteno VIAA  

 Attiecībā uz 3.kārtu - „Atbalsts jauniešu, kas nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu, 
iesaistīšanai pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros” tiek turpināts tehniskais darbs 
pie informatīvā ziņojuma sagatavošanas, aktivitāte varētu uzsākties š.g. rudenī  

 NVA šogad strādās ar visiem jauniešiem-bezdarbniekiem (gan ar tiem, kas reģistrā 
atrodas kopš 2013.gada, gan ar tiem, kas reģistrējas pēc 2.janvāra) – vidēji 13 000 
jauniešu 

 Tajā skaitā intensīvu atbalstu 2014.gadā ir plānots sniegt 7 000 jauniešu (apmācības, 
darba pieredzes iegūšana, subsidētās nodarbinātības pasākumi u.c.)  

 Ar jauniešiem strādās 24 karjeras konsultanti un 45 koordinējošie eksperti 

 

 

 
 
 



JAUNIEŠU GARANTIJAS FINANSĒJUMS 
2014-2018 (apt. 63 MEUR) 

Izglītības 
pasākumi 

2 637 1641 
EUR 
42% Aktīvie 

nodarbinātības 
pasākumi 

30 769 284 
EUR 
49% 

Neaktīvo 
jauniešu 

integrēšana 
izglītībā un 

nodarbinātībā 

6 000 000 
EUR 
9% 

Profesionālās pilnveides 
un profesionālās 

tālākizglītības 
programmas 
9.1 milj. EUR  

30% 

Neformālās izglītības 
programmas 
1.8 milj. EUR  

6% 
Darbnīcas jauniešiem 

2.7 milj. EUR 
9% Pirmā darba pieredze 

jaunietim 
5.5 milj. EUR  

17% 

Darbam nepieciešamo 
iemaņu attīstība 

nevalstiskajā sektorā 
1.7 milj. EUR 

5% 

Reģionālā mobilitāte 
1.4 milj. EUR  

5% 

Subsidētās darba vietas 
6.1 milj. EUR 

20% 

Pasākumi 
komercdarbības  

uzsākšanai 
0.6 milj. EUR 

2% 

Atbalsts darba 
meklēšanai 

1.8 milj. EUR 
6% 

Aktīvie nodarbinātības pasākumi: 

Jauniešu garantijas 3 darbības jomas: 



JAUNIEŠU GARANTIJAS DALĪBNIEKU SKAITS 
2014-2018 

40000 

15323 

8186 
5262 

3873 3688 3318 
1661 334 

Atbalsts darba
meklēšanai

Profesionālās izglītības
programmas (NVA un

IZM)

Pirmā darba pieredze
jaunietim un darba

iemaņu attīstība NVO

Neaktīvo jauniešu
integrēšana JG

pasākumos (pašvaldības)

Darbnīcas jauniešiem Reģionālā mobilitāte Neformālās izglītības
programmas

Subsidētās darba vietas Pasākumi
komercdarbības

uzsākšanai

Kopumā JG pasākumos piedalīsies vidēji 
40 tūkstoši jauniešu visā Latvijā 



PALDIES! 
 
 

Labklājības ministrija 
www.lm.gov.lv 

  

http://www.jaunatne.gov.lv/
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