IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

JAUNIEŠU GARANTIJA
2012. gada 5. decembrī Eiropas Komisija nāca klajā ar iniciatīvu „Jauniešu garantija”,
kas paredz jaunatnes nodarbinātības veicināšanu Eiropas Savienības valstīs.
"Jauniešu
garantijas"
atbalsta
pasākumi veicinās jauniešu iesaisti
nodarbinātībā, apmācībā vai izglītības
ieguvē. Nodarbinātības valsts aģentūra
(NVA) jauniešiem palīdzēs iekļauties
mūsdienu darba tirgū, piedāvājot darba
tirgus vajadzībām atbilstošu prasmju un
iemaņu attīstīšanas iespējas, kā arī
praktiskas darba pieredzes iegūšanu pie
darba devējiem. Tiek paredzēts, ka
piemērotus
apmācību
vai
nodarbinātības pakalpojumus jaunietis
saņems četru mēnešu laikā kopš būs
pieteicies dalībai "Jauniešu garantijas"
atbalsta pasākumos.
"Jauniešu garantijas" pasākumus NVA īsteno, sadarbojoties ar Izglītības un zinātnes ministriju, mācību
iestādēm, pašvaldībām, sociālajiem dienestiem, jaunatnes organizācijām un darba devējiem.

NVA ATBALSTA
PASĀKUMI:
* Darba meklēšanas
atbalsts
* Karjeras konsultācijas
* Konkurētspējas
paaugstināšanas pasākumi
* Darbnīcas jauniešiem
* Neformālā izglītība
* Profesionālā izglītība
* Pirmā darba pieredze
* Subsidētā darba vieta
* Darbs sabiedrības labā
* Atbalsts
pašnodarbinātības un
uzņēmējdarbības
uzsākšanai
* Atbalsts jauniešu
reģionālajai mobilitātei

www.nva.gov.lv
nva@nva.gov.lv

Twitter.com/NVA_gov_lv
www.draugiem.lv/NVA/
www.facebook.com/Nodarbinatiba
www.youtube.com/TheNVA

* Lai piedalītos "Jauniešu garantijas"
atbalsta pasākumos, jauniem cilvēkiem
vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri
nemācās vai nestrādā, jādodas uz tuvāko
NVA filiāli un jāinformē par vēlmi
iesaistīties šajā programmā.
* Visiem jauniešiem NVA piedāvās
karjeras konsultācijas, konkurētspējas
paaugstināšanas pasākumus, palīdzību
darba meklēšanā.
* Katram jaunietim ar profilēšanas
metodes palīdzību tiks noteikti tieši viņam
nepieciešamie nodarbinātības vai
apmācību pasākumi, kas sekmēs viņa
konkurētspēju darba tirgū.
* Jaunieši varēs gūt darba pieredzi,
piedaloties atbalsta pasākumos "Pirmā
darba pieredze jaunietim", "Darbam
nepieciešamo iemaņu attīstība
nevalstiskajā sektorā", kā arī izmantot
citus NVA pakalpojumus.
* Uzņēmīgākajiem jauniešiem NVA
piedāvās atbalstu pašnodarbinātības vai
uzņēmējdarbības uzsākšanai.

JAUNIEŠU GARANTIJA

NVA atbalsta pasākumi
Darba meklēšanas atbalsts

Individuālā darba meklēšanas plāna izstrāde, bezdarbnieka profilēšana - klasifikācija secīgai iesaistei
nodarbinātības pasākumos, piemērota darba noteikšana, informēšana par darba meklēšanas metodēm
un citi aktīvu darba meklēšanu veicinoši pasākumi.

Karjeras konsultācijas
Karjeras konsultācijas, kas palīdz izvēlēties turpmāko darbības jomu vai apmācību virzienu, atbilstoši
interesēm, vēlmēm un pieprasījumam darba tirgū.

Apmācību iespējas
Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi
Individuālās konsultācijas un grupu nodarbības (kursi, semināri, lekcijas u.c.) darba meklēšanas
metožu apguvei, psiholoģiskam atbalstam un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu
apguvei, tai skaitā darba tiesisko attiecību veidošanā, darba tiesībās un darba aizsardzībā;
Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot).

Darbnīcas jauniešiem
Jaunietim tiek piedāvāta iespēja izglītības iestādē gan teorētiski, gan praktiski iepazīt trīs profesionālās
izglītības programmas. Tiek maksāta ikmēneša stipendija 56,91 euro apmērā, bet jaunietim ar
invaliditāti 85,37 euro apmērā.
Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 gadiem (ieskaitot), kuri nav ieguvuši
profesionālo izglītību vai nav bijuši iepriekš nodarbināti.

Neformālā izglītība
Neformālās izglītības programmas jaunietim ļauj apgūt mainīgajā darba tirgū pieprasītās sociālās un
profesionālās iemaņas un prasmes, tai skaitā valsts valodu, svešvalodas, datora prasmes u.c.
Jaunietim tiek izmaksāta stipendija 99,60 euro apmērā
Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 gadiem (ieskaitot).

Profesionālās tālākizglītība un profesionālās pilnveide
Profesionālās tālākizglītības programmu apguve - iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju;
Profesionālās pilnveides izglītības programmu apguve - profesionālās kvalifikācijas pilnveidošana un
mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu profesionālo zināšanu un prasmju ieguve.
Jaunietim tiek izmaksāta stipendija 99,60 euro apmērā.
Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 gadiem (ieskaitot).

Nodarbinātības iespējas
Pirmā darba pieredze jaunietim
Atbalsts jaunieša bezdarbnieka iekļaušanai darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darba vietas
izveidi. Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 gadiem. Jaunietim tiek maksāta ikmēneša
darba alga par pilnu darba laiku ne mazāk kā valstī noteiktās minimālās algas apmērā. Jauniešus
nenodarbina nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.

Subsidētā darba vieta jaunietim bezdarbniekam
Valsts līdzfinansēta darba vieta nelabvēlīgā situācijā esošiem jauniešiem bezdarbniekiem un jauniešiem
bezdarbniekiem ar invaliditāti. Mērķa grupa – nelabvēlīgā situācijā esošie jaunieši un jaunieši
bezdarbnieki ar invaliditāti vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot). Jaunietim tiek maksāta ikmēneša
darba alga par pilnu darba laiku ne mazāk kā valstī noteiktās minimālās algas apmērā proporcionāli
nostrādātajām dienām.

Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā
(Darbs sabiedrības labā)

Jauniešu darbs sabiedrības labā biedrībās un nodibinājumos. Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki
vecumā no 18 līdz 24 gadiem (ieskaitot). Pasākuma ietvaros jaunietim tiek maksāta ikmēneša stipendija
proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām 90 euro apmērā.

Jauniem cilvēkiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās vai nestrādā, jādodas uz tuvāko
NVA filiāli un jāinformē par vēlmi iesaistīties "Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumos.
Pilna laika studenti „Jauniešu garantijas” atbalsta pasākumos netiek iesaistīti!

