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Mērķa grupas jaunieša sekmīgi izpildītas individuālās pasākumu programmas 

pārbaude 
 
MK noteikumu Nr.385 2.3.punktā noteikts: “Individuālā pasākumu programma ir sekmīgi izpildīta, ja tās noslēgumā 

mērķa grupas jaunietis ir iesaistījies izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Valsts izglītības attīstības 

aģentūras īstenotajā Jauniešu garantijas projekta pasākumā vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos 

nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos vai nodarbinātībā, kā arī nevalstisko organizāciju 

vai jauniešu centru darbībā”. 

Noslēgumā ir jānovērtē individuālās pasākumu programmas sasniegtie rezultāti. Individuālā pasākumu programma 

ir sekmīgi izpildīta, ja tās noslēgumā mērķa grupas jaunietis1: 

 ir iesaistījies izglītībā;  

 ir iesaistījies Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros; 

 ir iesaistījies aroda apguvē pie amata meistara;  

 ir iesaistījies Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba 

samazināšanas pasākumos; 

 ir iesaistījies nevalstisko organizāciju darbībā; 

 ir iesaistījies jauniešu centru darbībā; 

 ir iesaistījies nodarbinātības pasākumos/ sācis strādāt algotu darbu. 

Sekmīgi izpildītas individuālās pasākumu programmas kritēriji un to verifikācija  

Iesaistes rādītājs Kritērijs; opcijas Verifikācija/ kā to apliecina? 

Iesaistījies 

izglītībā 

 

 

 Iesaistījies formālās izglītības ieguvē 

(visas pakāpes un veidi) 
 

- Formālā izglītība – (atbilstoši izglītības 

likumam) sistēma, kas ietver 

pamatizglītības, vidējās izglītības un 

augstākās izglītības pakāpes, kuru 

programmu apguvi apliecina valsts atzīts 

izglītības vai profesionālās kvalifikācijas 

dokuments, kā arī izglītības un 

profesionālās kvalifikācijas dokuments; 

- Profesionālās kvalifikācijas ieguve ietver 

programmas, kurās iespējams iegūt 

profesionālo kvalifikāciju. Tās ir 

arodizglītības un profesionālās vidējās 

izglītības programmas pēc vidējās 

izglītības vai no 18 gadu vecuma un 

profesionālās tālākizglītības programmas. 

Šīs programmas var apgūt valsts, 

pašvaldības un privātajās profesionālās 

izglītības iestādēs kā arī pieaugušo 

izglītības iestādēs. Programmu garums ir 

vairāk kā 160 stundas, pēc kuru sekmīgas 

beigšanas kārto kvalifikācijas eksāmenu. 

 

 Iesniegums izglītības 

iestādē 

 Reģistrēts kādā izglītības 

iestādē;  

 Iekļauts izglītības 

reģistrā (VIIS); 

 U.c. dokumentāri 

apliecinājumi. 

 Pašvaldības 

pienākums ir iesniegt 

attiecīgo 

apliecinājuma 

dokumentu kopijas 

 JSPA pārbauda VIIS 

(ja tas iespējams)  

Iesaistījies Valsts 

izglītības 

attīstības 

aģentūras 

īstenotajos 

Jauniešu 

garantijas projekta 

pasākumos 

 Iesaistījies profesionālās izglītības 

programmu apguvē. 

 Iesniegums izglītības 

iestādē; 

 Reģistrēts kādā izglītības 

iestādē; 

 Iekļauts izglītības 

reģistrā (VIIS); 

 U.c. dokumentāri 

apliecinājumi. 

 

 Pašvaldības pienākums 

ir iesniegt attiecīgo 

apliecinājuma 

dokumentu kopijas; 

 JSPA pārbauda VIIS (ja 

tas iespējams); 

 JSPA veic pārbaudi, 

pamatojoties uz noslēgto 

līgumu ar VIAA. 

                                                
1 Ministru kabineta noteikumi Nr. 385 Rīgā 2015.gada 7.jūlijā (prot. Nr. 32 25. §) “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” īstenošanas noteikumi”. Pieejami: http://likumi.lv/ta/id/275554-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-3-

specifiska-atbalsta-merka-attistit-nva-neregistreto-neet-jauniesu 

http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=20243
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=198312
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=198312
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=90435
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=199341
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=199341
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=62539
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=199341
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=136805
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=20243
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=198312
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=198312
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=198312
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=198312
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=90435
http://likumi.lv/ta/id/275554-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-3-specifiska-atbalsta-merka-attistit-nva-neregistreto-neet-jauniesu
http://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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Iesaistes rādītājs Kritērijs; opcijas Verifikācija/ kā to apliecina? 

Iesaistījies aroda 

apguvē pie amata 

meistara 

 Ieguvis mācekļa statusu; 

 Uzsācis aroda apguvi pie amata 

meistara, kas reģistrēts Latvijas 

amatniecības kameras reģistrā; 

 

 Iesniegums par 

iestāšanos šādās mācību 

iestādēs: 

 amatniecības (zeļļu) 

skolās; 

 amatniecības 

vidusskolās; 

 amatniecības meistaru 

skolās; 

 amatniecības 

augstskolās; 

 amatniecības centros. 

 U.c. dokumentāri 

apliecinājumi 

 Pašvaldības pienākums 

ir iesniegt attiecīgo 

apliecinājuma 

dokumentu kopijas; 

 JSPA pārbauda VIIS (ja 

tas iespējams); 

 JSPA veic pārbaudi, 

sazinoties ar 

Amatniecības kameru (ja 

tas iespējams). 

 

Iesaistījies 

Nodarbinātības 

valsts aģentūras 

īstenotajos 

Jauniešu 

garantijas projekta 

pasākumos 

 Pieteicies/ Reģistrēts pasākumam; 

 Uzsācis apmeklēt pasākumu 

 

Aktuāls līdz 31.12.2018. 

 Reģistrēts NVA kā 

bezdarbnieks; 

 Reģistrēts vismaz 

vienam NVA Jauniešu 

garantijas pasākumam 

 U.c. dokumentāri 

apliecinājumi 

 

 Pašvaldības pienākums 

ir iesniegt attiecīgo 

apliecinājuma 

dokumentu kopijas 

(piemērām, lēmums par 

bezdarbnieka statusa 

iegūšanu, informācija 

no SOPA); 

 JSPA veic pārbaudi, 

pamatojoties uz 

noslēgto vienošanos ar 

NVA.  

Iesaistījies 

Nodarbinātības 

valsts aģentūras 

īstenotajos 

aktīvajos 

nodarbinātības vai 

preventīvajos 

bezdarba 

samazināšanas 

pasākumos 

 Pieteicies/Reģistrēts pasākumam; 

 Uzsācis apmeklēt pasākumu. 

 

 

 Reģistrēts NVA kā 

bezdarbnieks 

 Reģistrēts vismaz 

vienam NVA 

īstenotajam aktīvajam 

nodarbinātības vai 

preventīvajam bezdarba 

samazināšanas 

pasākumam; 

 U.c. dokumentāri 

apliecinājumi. 

 

 Pašvaldības pienākums 

ir iesniegt attiecīgo 

apliecinājuma 

dokumentu kopijas 

(piemērām, lēmums par 

bezdarbnieka statusa 

iegūšanu, informācija 

no SOPA); 

 JSPA veic pārbaudi, 

pamatojoties uz 

noslēgto vienošanos ar 

NVA. 

Iesaistījies 

nodarbinātībā 
 Jaunietis ir noslēdzis darba 

attiecību līgumu/ kļuvis par darba 

ņēmēju; 

 Jaunietis ir ieguvis saimnieciskās 

darbības veicēja personas statusu; 

 Jaunietis ir kļuvis par uzņēmuma 

īpašnieku (tostarp zemnieku un 

zvejnieku saimniecības 

īpašnieks); 

 Jaunietis ir reģistrējies kā 

mikrouzņēmuma nodokļa 

maksātājs. 

 Noslēgts darba attiecību 

līgums; 

 Reģistrējies VID, kā 

saimnieciskās darbības 

veicējs; 

 Reģistrējies Uzņēmumu 

reģistrā, ka uzņēmuma 

(tostarp zemnieku un 

zvejnieku saimniecības, 

mikrouzņēmuma) 

īpašnieks; 

 U.c. dokumentāri 

apliecinājumi 

 

 Pašvaldības pienākums 

ir iesniegt attiecīgo 

apliecinājuma 

dokumentu kopijas; 

 JSPA veic pārbaudi, 

pamatojoties uz noslēgto 

vienošanos ar VDI; 

 JSPA veic pārbaudi 

LURSOFT; 

Iesaistījies 

nevalstisko 

organizāciju 

darbībā 

 Jaunietis ir kļuvis par biedru kādā 

NVO; 

 Jaunietis ir kļuvis par brīvprātīgo 

kādā NVO; 

 Dalība NVO organizētajos 

pasākumos un aktivitātēs kā 

organizatoram; 

 Dalība NVO īstenoto projektu 

realizēšanā.  

 Iesniegums; 

 Apliecinājums ; 

 Noslēgts brīvprātīgā 

darba līgums; 

 U.c. dokumentāri 

apliecinājumi 

 

 Pašvaldības pienākums 

ir iesniegt attiecīgo 

apliecinājuma 

dokumentu kopijas; 

 

http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=199341
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=199341
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=90435
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=199341
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=199341
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=199341
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=62539
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=199341
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=62539
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=199341
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=136805
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=136805
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Iesaistes rādītājs Kritērijs; opcijas Verifikācija/ kā to apliecina? 

Iesaistījies 

jauniešu centru 

darbībā 

 Jaunietis iesaistījies bērnu un 

jauniešu centra darbībā, 

piedaloties aktivitāšu, pasākumu 

un projektu īstenošanā. 

 Jauniešu centra vadītāja 

vai darbinieka 

izziņa/apliecinājums par 

jaunieša dalību; 

 Noslēgts brīvprātīgā 

darba līgums; 

 U.c. dokumentāri 

apliecinājumi. 

 Pašvaldības pienākums 

ir iesniegt attiecīgo 

apliecinājuma 

dokumentu kopijas. 

 

 


