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ESF projekts „Jauniešu garantijas’’
Nodarbinātības valsts aģentūrā
Projekta mērķis:
- jauniešiem bezdarbniekiem sekmēt pāreju uz nodarbinātību, jo īpaši, īstenojot
darba tirgus prasībām atbilstošu prasmju un iemaņu paaugstināšanas pasākumus
un praktiskas pieredzes iegūšanu darbavietā.
Projekta mērķgrupa:
- NVA reģistrēti jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot),
kuri neapgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē;
- Visi jaunieši, kas reģistrējušies NVA, saņem atbalstu bezdarba situācijas
risināšanai.
Projekta “Jauniešu garantijas” ietvaros strādā 37 karjeras konsultanti.
2015, Rīgā

(1) Jauniešu garantijas atbalsta pasākums
„Karjeras konsultācijas’’
Jaunieša ceļš Nodarbinātības valsts aģentūrā
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(2) Jauniešu garantijas atbalsta pasākums
„Karjeras konsultācijas’’
Vienam jaunietim vidēji plānotais
karjeras konsultāciju skaits sadarbības laikā – 3
1. Atbalsta plānošanai
2. Rezultātu izvērtēšanai
3. Pirms darba attiecību uzsākšanas
Sasniegtais rezultāts:
Sniegto karjeras konsultāciju skaits vienai
personai (02.01.2014.-31.10.2015.):
1 reizi
20 496
54%
2 reizes
10 933
29%
3 reizes
3 977
10%
2015, Rīgā

ESF projekta ‘’Jauniešu garantijas’’ atbalsta
pasākumi Nodarbinātības valsts aģentūrā
Projekta sasniedzamais rezultāts ir četru mēnešu laikā no reģistrēšanās NVA
jaunietim piedāvāt piemērotu darbu vai iesaistīt jaunieti projekta atbalsta
pasākumos, sadarbības laikā nodrošināt karjeras konsultāciju atbalstu
Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošana
Neformālās izglītības programmas īstenošana

Darbnīcas jauniešiem
Pirmā darba pieredze jaunietim;
Subsidētās darbavietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām
personu grupām)
Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā
Atbalsts pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai
2015, Rīgā

Apmācību iespējas

Jauniešu garantijas atbalsta pasākumi
Nodarbinātības valsts aģentūrā (1)

Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides
izglītības programmas īstenošana
Pasākuma ietvaros nodrošina jauniešiem bezdarbniekiem
iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju vai iespēju pilnveidot
savu profesionālo meistarību un apgūt darba tirgus prasībām
atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes.

Neformālās izglītības programmas īstenošana
Pasākuma ietvaros jauniešiem bezdarbniekiem 1-2
mēnešu laikā nodrošina iespēju apgūt mainīgajām darba tirgus
prasībām atbilstošas sistematizētas sociālās un profesionālās
pamatprasmes, veicinot personu iekļaušanos darba tirgū,
programmās, kuras apstiprinājusi labklājības ministra izveidota
komisija.
2015, Rīgā

Jauniešu garantijas atbalsta pasākums
‘’Darbnīcas jauniešiem’’
Pasākumā iesaista jauniešus bezdarbniekus bez profesionālās izglītības vai bez darba pieredzes,
nodrošinot jauniešiem bezdarbniekiem iespēju izvēlēties izglītības un profesionālās darbības jomu.
 16.06.2015. tiek pārtraukta iesaiste atbalsta pasākumā, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 264, ar kuriem grozīti "Darbnīcas jauniešiem" īstenošanas nosacījumi, un kas neatbilst 2014. gada
iepirkuma līguma Nr. NVA 2014/22_ESF nosacījumiem.
 2015. gada 30. septembrī izsludināts iepirkums „Jauniešu garantijas atbalsta pasākuma “Darbnīcas
jauniešiem” īstenošana” (Nr. – NVA 2015/20_ESF), kurā iekļauts 28.07.2015. apstiprinātais “Jauniešu
garantijas atbalsta pasākuma “Darbnīcas jauniešiem” profesionālo izglītību programmu saraksta
projekts“ ar 129 profesionālās izglītību programmām:
 IV ceturksnī noris 24 pretendentu izvērtēšana.
 2016.gada janvārī plānots atsākt iesaisti atbalsta pasākumā.

Jauniešu garantijas atbalsta pasākumi Nodarbinātības
valsts aģentūrā (2)

Nodarbinātības pasākumi
Pirmā darba pieredze jaunietim

Pasākums paredzēts jauniešiem bezdarbniekiem ar iegūtu arodizglītību,
profesionālo vidējo vai augstāko izglītību, nodrošinot pirmās darba pieredzes ieguvi,
veicinot jauniešu bezdarbnieku pastāvīgu nodarbinātību.
Jaunieša bezdarbnieka dalības ilgums pasākumā ir 12 mēneši.

Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumus noteiktām
personu grupām)
Pasākums vērsts uz jauniešiem bezdarbniekiem darba prasmju pilnveidošanai vai
iegūšanai, palīdzot izprast darba tirgus prasības, iekļauties sabiedrībā un pastāvīgā darbā.
Jaunieša bezdarbnieka iesaistes ilgums pasākumā ir:
- 12 mēneši, ja pasākumā iesaistīts mērķa grupas jaunietis bezdarbnieks;
- 24 mēnešiem, ja pasākumā iesaistīts jaunietis bezdarbnieks ar invaliditāti.

Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā
Pasākumā iesaista jauniešus bezdarbniekus, kuriem nepieciešams iegūt praktisku
darba pieredzi, vienlaikus veicinot darbu sabiedrības labā.
Jaunieša bezdarbnieka dalības ilgums pasākumā ir līdz 6 mēnešiem.
2015, Rīgā

Jauniešu garantijas atbalsta pasākumi Nodarbinātības
valsts aģentūrā (3)

Atbalsta aktivitātes

Atbalsts pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai
Pasākuma ietvaros jaunietis bezdarbnieks izstrādā biznesa plānu, biznesa
plāna izstrādes procesā saņemot individuālas konsultācijas

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi
Pasākuma ietvaros jauniešiem bezdarbniekiem nodrošina individuālās
konsultācijas un grupu nodarbības (kursus, seminārus, 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.
Atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei
Veicina jauniešu mobilitāti un paredz kompensēt izdevumus par
transportu un dzīvojamo telpu īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā, ja jaunietis
bezdarbnieks piedalās projekta pasākumos.
2015, Rīgā

NVA sniegtais atbalsts Jauniešu garantijas ietvaros
02.01.2014.-31.10.2015.
Projekts "Jauniešu garantijas"
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STATISTIKA:
Statusu ieguvuši vairāk
kā 77 tūkst. jauniešu
(15-29 gadi);
Pirmajos 4 mēnešos:
41,9% zaudējuši statusu;
31,7% iesaistīti kādā no
atbalsta pasākumiem,
uzsākuši darba attiecības
vai atgriezušies izglītībā

Paldies par uzmanību!
Informācija par pakalpojumiem un dokumenti: mājaslapā www.nva.gov.lv
Jaunākās ziņas: Twitter kontā http://twitter.com/NVA_gov_lv
Labās prakses video piemēri: Youtube kanālā http://www.youtube.com/TheNVA
Jaunākās ziņas: Draugiem.lv lapā http://www.draugiem.lv/nva/
Jaunākās ziņas: Facebook.com lapā http://www.facebook.com/Nodarbinatiba

