
Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības 
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt 

NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA 
īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai 

jauniešu centru darbībā” projekts 
 

“PROTI un DARI!” 



Projekta «PROTI un DARI!» loma Jauniešu 
garantijas īstenošanā Latvijā  

1. Identifikācija un aktivizācija 

15-29 gadi 

„PROTI un DARI!” 
JSPA sadarbībā ar Latvijas 

pilsētu un novadu 
pašvaldībām 

Jauniešu iesaistes, motivācijas, 
mentoringa un citi aktivācijas un 
atbalsta pasākumi pašvaldībās 

17-29 gadi 

2. Iesaiste izglītībā 

„Otrās iespējas izglītība” – 
viena un pusotra gada 
profesionālās izglītības 

programmas 

 

„Sākotnējās profesionālās 
izglītības programmu 
īstenošana Jauniešu 
garantijas ietvaros” 

VIAA sadarbībā ar izglītības 
iestādēm 

15-29 gadi 

3. Iesaiste apmācībās un 
nodarbinātībā 

Aktīvie nodarbinātības 
pasākumi un apmācības NVA 

„Aktīvās darba tirgus politikas 
pasākumu īstenošana 
jauniešu bezdarbnieku 

nodarbinātības veicināšanai” 
NVA sadarbībā ar izglītības 
iestādēm, darba devējiem, 
NVO un nozaru ekspertu 

padomēm 



Mērķa grupas jauniešu kategorijas atkarībā no 
NEET statusa ilguma un motivētības pakāpes 

NEET kā pārejas situācija 

Jaunieši īslaicīgā NEET 
statusā 

NEET kā ieildzis pārejas 
statuss vai  Jaunieša 
funkcionālā stāvokļa 

izraisīta sociālā 
atstumtība  

NEET kā ilgstošs statuss 

NEET situācija kā 
bezcerības subkultūras 

veidošanās pamats 

NEET kā sociālā izslēgtība 



NEET 
jaunieši 

nemācās  

nestrādā 

neapgūst arodu pie 
amata meistara 

nav reģistrēti NVA kā 
bezdarbnieki 
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Iesaiste izglītībā 

Iesaiste aroda apguvē pie amata meistara 

Iesaiste VIAA  īstenotajos Jauniešu 
garantijas projekta pasākumos 

Iesaiste NVA īstenotajos Jauniešu  garantijas 
projekta pasākumos 

Iesaiste NVA īstenotajos aktīvajos 
nodarbinātības  vai preventīvajos bezdarba 
samazināšanas pasākumos 

Iesaiste nodarbinātībā 

Iesaiste NVO darbībā 

Iesaiste jauniešu centru darbībā 

Projekta «PROTI un DARI!» mērķis 

 atbalsta pasākumi 
“PROTI un DARI!” 



 
Individuālās pasākumu programmas atbalsta 

aktivitāšu apjoms 1 mēnesī 
 
 

 

                                                                    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vismaz 48 stundas  

24 h grupu 

aktivitātes 

un 

speciālistu 

atbalsts 

4 h 

programmas 

vadītāja 

individuāls 

atbalsts 

Mērķa grupas 

jaunietim sniegto 

atbalsta pasākumu 

apjoms 1 mēnesī 

Proporcijas 48 h 

atbalstam vienā 

mēnesī 

20 h 

mentora 

individuāls 

atbalsts 
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Programmas vadītāja galvenie uzdevumi 
projekta „PROTI un DARI!” īstenošanā 

ar mērķa grupas jauniešu apzināšanu, 
informēšanu un iesaisti projektā saistītās 
darbības 

ar mērķa grupas jauniešu kvalitatīvas 
individuālās profilēšanas veikšanu un 
koordinēšanu saistītās darbības 

ar mērķa grupas jauniešu individuālās 
pasākumu programmas izstrādi un tās 
īstenošanas nodrošināšanu saistītās darbības 



Mentora atbalsts 

•Mērķa grupas jaunieša 
mentors ir  
•pilngadīga persona 
•projekta ietvaros ir 

apguvusi JSPA organizēto 
mācību programmu un  

• sniedz atbalstu mērķa 
grupas jaunietim 
individuālās pasākumu 
programmas īstenošanā 
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Atbalsta pasākumi 
• darbību kopums, kas ietverts mērķa grupas jaunieša individuālajā pasākumu 

programmā un vērsts uz jaunieša prasmju attīstību. Atbalsta pasākumi var ietvert 
tādas aktivitātes kā: 

•  neormālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes;  

• speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u.c. (izņemot ārstniecības 
personālu));  

• dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi);  

• brīvprātīgā darba aktivitātes;  

• iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un 
projektos;  

• aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, tostarp vizītes uzņēmumos, lai 
izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara; 

• iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs;  

• specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (surdotulka, asistenta 
palīdzība, specializēts transports)  

• u.c. pasākumi, kas iekļauti mērķa grupas jaunieša individuālajā pasākumu 
programmā un ir vērsti uz jauniešu prasmju un personības attīstību. 
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Stratēģisko partneru iesaiste 

• Stratēģiskie partneri – valsts un pašvaldības institūcijas, biedrības, 
nodibinājumi, jauniešu centri, sociālie partneri un uzņēmēji, kurus 
projekta īstenošanā ir iesaistījis sadarbības partneris, lai kopīgi 
apzinātu un motivētu mērķa grupas jauniešus vai sadarbotos mērķa 
grupas jauniešu atbalsta pasākumu īstenošanā projekta ietvaros, 
sadalot partneru lomas, atbildību un funkcijas, kā arī plānojot veicamās 
darbības un tām atbilstošo attiecināmo izmaksu apmēru projekta 
ietvaros. 

 



Speciālistu iesaiste projektā 

Speciālistu iesaiste projektā 

Profilēšanas veikšanā 
Individuālās pasākumu 
programmas izstrādē 

Individuālās pasākumu 
programmas 
īstenošanā 

Programmas vadītāja pienākums ir pieaicināt un konsultēties ar attiecīgās jomas 
speciālistiem/ekspertiem gadījumos, kad programmas vadītājam ir skaidrs (vai arī ir 
aizdomas), ka mērķa grupas jaunietim ir speciālās vajadzības, kuru noteikšanai 
programmas vadītājam nav nepieciešamo zināšanu, pieredzes, prasmju un izglītības, lai 
piemērotu individuālus atbalsta pasākumus atbilstoši speciālo vajadzību specifikai. 
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Lēmumu par dalību projektā «PROTI un DARI!» 
ir pieņēmušas 74 pašvaldības (uz 12.05.2016.) 
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9 000 000 EUR, t.sk. ESF 7 650 000 EUR,  

no tiem 8,179 milj. EUR tiešajam atbalstam 
NEET jauniešiem pašvaldībās, jeb 90,9% 
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Projekta plānotais finansējums 



 

 

 

Cieņpilns paldies par izrādīto 
interesi! 

 



Plašāka informācija par projektu pieejama: http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-
garantija/par-projektu-proti-un-dari   
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