
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!”
16.04.2017.



Par projektu
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Projekta īstenotāji: finansējuma saņēmējs ir Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra (JSPA) sadarbībā ar pašvaldībām vai to apvienībām;

Projekta mērķis: attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti 
izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras 
vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu 
pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības 
vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju 
vai jauniešu centru darbībā.

Projekta īstenošanas termiņš: līdz 2018.gada 31.decembrim (iespējams pagarinājums 
līdz 2020.gada 31.decembrim);

Pieejamais finansējums: 9 milj.euro, t.sk. ESF 7,65 milj.euro; 

Iznākuma rādītājs: NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits, kas saņēmuši atbalstu 
ESF finansējuma ietvaros – 5262.



Projekta mērķa grupa

Jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot)

nemācās  

(nav skolēni, 
profesionālo 

izglītības iestāžu 
audzēkņi vai 

studenti) 

nestrādā 

(nav darba 
attiecībās; nav 

saimnieciskā darba 
veicēja statusā; nav 

uzņēmuma 
īpašnieks (t.sk. 
zemnieku un 

zvejnieku 
saimniecības 

īpašnieks, nav 
mikrouzņēmuma

nodokļa maksātājs).

neapgūst 
arodu pie 

amata 
meistara 

(nav reģistrēti 
Amatniecības 

reģistrā kā mācekļi 
vai zeļļi) 

nav reģistrēti 
NVA kā 

bezdarbnieki 

(bet var būt reģistrēti 
kā darba meklētāji)
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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!» shēma

atbalsta pasākumi 
“PROTI un DARI!”



Vienību skaits, kas 
jāsasniedz V1 un V2 likmes 

ietvaros 

V1 un V2 likmes apmērs

V1 un V2 likmes nosaukums

Kādi ir projekta «PROTI un DARI!» ietvaros 
veicamie maksājumi pašvaldībai?

V1 Vienas vienības izmaksas 

standarta likme par viena 
mērķa grupas jaunieša 

iesaisti 

€ 91,08

Iesaistīts viens mērķa grupas 
jaunietis un iesniegts 

pārskats, kam pievienoti 
attiecīgie dokumenti 

V2 Vienas vienības izmaksas standarta likme 
par viena mērķa grupas

jaunieša dalību individuālajā pasākumu 
programmā mēnesī 

€ 368,28 

Mērķa grupas jaunietim sniegts 
atbalsts saskaņā ar  IPP  

≥ 48 h apmērā mēnesī



Vienas vienības standartlikmju izmantošanas priekšrocības:

Pašvaldība saņem konstantu summu par «izpildītu» vienību

Pašvaldībai nav jāiesniedz reālo izmaksu pamatojošie dokumenti
(piemēram, rēķini, maksājumu uzdevumi u.tml.)

Pašvaldībai ir jāiesniedz atbalstāmo darbību pamatojošie
dokumenti un sasniegto rezultātu pamatojošie dokumenti
(metodoloģisko vadlīniju veidlapas)

Piemērojot vienas vienības izmaksu standartlikmes CFLA, kā arī
citas ES fondu vadībā iesaistītās iestādes neveic reālo izmaksu
pamatojošo dokumentu pārbaudi, bet tikai reālo darbību un
rezultātu pamatojošo dokumentu pārbaudi



Kas ir individuālā pasākumu programma?

• pasākumu kopums, kas piemērots konkrētam mērķa grupas jaunietim, ir balstīts
uz mērķa grupas jaunieša profilēšanas rezultātiem un ir vērsts uz viņa prasmju
un personības attīstību, lai sekmētu jaunieša iesaisti izglītībā, tostarp aroda
apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras un Valsts izglītības
attīstības aģentūras īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros,
nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. (MK noteikumi Nr.385 punkts 2.3.)
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Programmas 
vadītāja 

individuāls 
atbalsts 

(≤ 4 stundas)

Mentora 
individuāls 

atbalsts

(≤ 20 stundas)

Atbalsta 
pasākumi un 

speciālistu 
konsultācijas

(≤ 24 stundas)

Individuālā 
pasākumu 

programma

(≤ 48 stundas)



Minimālais 
IPP ilgums 

1 mēnesis

Maksimālais 
IPP ilgums 

9 mēneši

Kā noteikt IPP ilgumu?

IPP ilgumu nosaka pēc mērķa grupas jauniešu sākotnējā dalījuma atbalsta
grupās pēc iesaistes ilguma.

Ņemot vērā katra konkrētā mērķa grupas jaunieša situāciju un ievērojot
nosacījumu, ka jānodrošina, ka mērķa grupas jaunietis pēc iespējas ātrāk tiek
virzīts uz iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, VIAA
īstenotajos Jauniešu garantijas atbalsta pasākumos vai NVA īstenotajos aktīvajos
nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos vai
nodarbinātībā, kā arī NVO vai jauniešu centru darbībā, programmas vadītājs
sākotnēji ir tiesīgs noteikt īsāku IPP īstenošanas termiņu. 8



Atbalsta pasākumi

Neformālās mācīšanās 
aktivitātes

Nometnes Semināri

Speciālistu konsultācijas 
(izņemot ārstniecības 
personālu) 

Sporta aktivitātes
Ikdienas (informālās) 
mācīšanās aktivitātes

Brīvprātīgā darba 
aktivitātes

Vizītes uzņēmumos
Pasākumi jauniešiem ar 
invaliditāti (surdotulka, 
asistenta palīdzība)

Aktivitātes profesijas 
specifikas iepazīšanai

Iesaiste nevalstisko 
organizāciju aktivitātēs, 
pasākumos un projektos 

Iesaiste jauniešu centru 
aktivitātēs, pasākumos un 
projektos
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darbību kopums, kas ietverts mērķa grupas jaunieša individuālajā pasākumu programmā un 
vērsts uz jaunieša prasmju attīstību (MK noteikumi Nr.385 2.1.pts)



Programmas vadītāju un mentoru loma 
projektā «PROTI un DARI!»

 Programmas vadītājs ir persona, kurai ir augstākā
izglītība, kura projekta ietvaros ir apguvusi JSPA
organizēto mācību programmu, kura pārrauga
darbu ar mērķa grupas jauniešiem konkrētajā
pašvaldībā un nodrošina viņu iesaisti projektā. (MK
noteikumi Nr.385 2.9.pts)

 Mērķa grupas jaunieša mentors ir pilngadīga persona,
kura projekta ietvaros ir apguvusi JSPA organizēto
mācību programmu un kura sniedz atbalstu mērķa
grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas
īstenošanā. (MK noteikumi Nr.385 2.4.pts)

ar emocionāla, praktiska,  informatīva 
un cita veida atbalsta sniegšanu 
mērķa grupas jaunietim individuālās 
pasākumu programmas īstenošanā 
saistītās darbības

Ar atbalsta pasākumu nodrošināšanu 
un vadīšanu saistītās darbības 
jaunieša individuālās pasākumu 
programmas īstenošanā, ja 
kvalifikācija un kompetence to atļauj
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ar mērķa grupas jauniešu 
apzināšanu, informēšanu un iesaisti 
projektā saistītās darbības

ar mērķa grupas jauniešu 
profilēšanas veikšanu un tās 
koordinēšanu saistītās darbības

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

Programmas vadītāja galvenie uzdevumi: Mentora galvenie uzdevumi:



Vienas vienības izmaksu standarta likmes par viena mērķa grupas jaunieša dalību 

individuālajā pasākumu programmā mēnesī komponenšu indikatīvās likmes

Programmas vadītāja 
atbalsts

4 stundas mēnesī vienam 
mērķa grupas jaunietim

4 stundas x 10,12 
euro/stundā= 40,48 euro

Mentora atbalsts 

20 stundas mēnesī vienam 
mērķa grupas jaunietim

20 stundas x 7,54 
euro/stundā= 150,80 euro

Atbalsta pasākumi 

24 stundas mēnesī vienam 
mērķa grupas jaunietim

177,00 euro

368,28 
euro

40,48 
euro

150,80 
euro

177,00 
euro

* Sadarbības partnerim nav obligāts nosacījums pieturēties pie šāda finansējuma sadalīšanas pa komponentēm



Noslēgtie sadarbības līgumi ar pašvaldībām par 

projekta īstenošanu 1
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Noslēgtie sadarbības līgumi ar pašvaldībām par 
projekta īstenošanu 2

Svarīgi! Ja pašvaldība pati neīsteno projektu, jaunieti ir iespējams iesaistīt projektā 
blakus esošajā pašvaldībā!!!



Projektā līdz 31.03.2017. iesaistītie jaunieši 
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Projektā ir iesaistīti 302 jaunieši, t.sk:

20 % - jaunās māmiņas

13 % – ar invaliditāti;

11 % – ar nepabeigto pamatizglītību.

Dalību projektā pabeidza 104 jaunieši, no tiem 
sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu 
programmu 79 jaunieši (76 %);

No projektu sekmīgi pabeigušajiem 79 jauniešiem:

43 % - reģistrējušies NVA;

23 % - uzsākuši darba attiecības;

22 % - iesaistījās izglītībā;

12% - iesaistījušies nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.



JSPA sniegtie atbalsta pasākumi pašvaldībām  
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Klātienes individuālās konsultācijas veiktas 83 pašvaldībām, piedalījušies 210 pašvaldību pārstāvji.  90% no 
pašvaldībām, kas piedalījās klātienes individuālajās konsultācijās noslēdza ar JSPA sadarbības līgumus;

Organizēti 6 programmu vadītāju četru dienu mācību moduļi. Apmācīti 114 programmu vadītāji 

(2 mācību moduļus plānots organizēt jūnijā). 

Organizētas 16 vebinārās mācības un 18 klātienes neformālās mācības mentoriem. Apmācīti 290
mentori.

(katru mēnesi notiek 1 vebinārās un 1 klātienes neformālās mācības).

2016.gadā tika organizēti 5 pieredzes apmaiņas pasākumi visos LR reģionos. 

2017.gadā tiek plānoti 5 pieredzes apmaiņas pasākumi 

(nākamos pieredzes apmaiņas pasākumus plānots organizēt pēc MK noteikumu Nr.385 grozījumu un Metodoloģisko 
vadlīniju grozījumu apstiprināšanas).

2017.gadā tiks uzsākta supervīziju sniegšana pašvaldību programmu vadītājiem un mentoriem

(pašlaik notiek iepirkuma līguma parakstīšana ar pakalpojumu sniedzējiem).

2017.gadā tiks izveidota ekspertu darba grupa LM vadībā, kas izstrādās priekšlikumus jaunajam atbalsta 

pasākumu kopumam NEET grupas jauniešiem pēc 2018.gada.



Projekta ieviešanas administratīvā sloga 

samazināšanas pasākumi
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JSPA iesniedza IZM priekšlikumus grozījumiem projekta MK 07.07.2015. 
noteikumos Nr.385

(pašlaik ir nozaru ministriju saskaņošanas stadijā) 

Pēc projekta MK noteikumu Nr.385 grozījumu apstiprināšanas tiks veikti 
«Metodoloģisko vadlīniju darbam ar mērķa grupas jauniešiem projektā 

«PROTI un DARI!» grozījumi 

Jauniešu profilēšanas 
procesa optimizēšana:

- Vienā veidlapā tiks 
apvienotas trīs 
veidlapu informācija;

- Jaunajā veidlapā tiks 
atstāta tikai būtiskākā 
informācija, 
neieslīgstot pārliekā 
detalizācijas pakāpē;

-uz pusi samazinās 
JSPA iesniedzamo 

dokumentu lpp skaits.

Ikmēneša iesniedzamo 
pārskatu 

optimizēšana:

- Atteikšanās no «Mentora
ikmēneša pārskata par 
sniegto atbalstu mērķa 
grupas jaunietim IPP 

īstenošanā»;

- Vienkāršota «Parakstu 
lapa mērķa grupas 

jaunietim par dalību IPP»;

-Vienkāršots «Ikmēneša 
pārskats par mērķa grupas 

jaunieša IPP izpildi».  

Jauniešu atkārtotā 
iesaiste:

- Būs iespēja jaunieti 
projektā iesaistīt atkārtoti, 
ja viņš ir ne tikai pārtraucis 

dalību projektā, bet arī 
pabeidzis to, nepārsniedzot 
kopā IIP maksimālo ilgumu 

(t.i. 9 mēnešus).

Maksimālā jauniešu 
skaita palielināšana, 
ar kuru vienlaicīgi 

atlauts strādāt 
mentoram

- Palielinājums no 3 uz 6;

- Papildus jāizskata iespēja 
palielināt jauniešu skaitu 

arī programmu vadītājiem;



Kārtība, kādā pašvaldība kļūst par projekta „PROTI un 
DARI!” sadarbības partneri

Esošās situācijas 
mērķa grupas jauniešu 
atbalsta jomā 
apzināšana un 
raksturošana

• mērķa grupas jauniešu 
kopējais skaits

• mērķa grupas jauniešu 
raksturojums

• mērķa grupas 
jauniešiem pieejamie 
atbalsta pasākumi 
pašvaldībā 

• cilvēkresursi, kas 
varētu tikt iesaistīti 
projekta īstenošanā

• potenciālie stratēģiskie 
partneri

Pašvaldības domes 
lēmums piedalīties 
projektā

• nodrošināt 
nepieciešamos 
cilvēkresursus 

• sniegt ieguldījumu 
noteikto iznākuma un 
rezultāta rādītāju 
sasniegšanā

Pašvaldība lēmumu 
piedalīties  projektā 

iesniedz JSPA

Pašvaldība paraksta 
sadarbības līgumu ar 

JSPA par projekta 
īstenošanu

• Pašvaldības dome ir aizpildījusi MK 2015.gada 7.jūlija noteikumu Nr.385 17.1.apakšpunktā minēto
situācijas aprakstu un ir pieņēmusi lēmumu piedalīties projektā un nodrošināt nepieciešamos
cilvēkresursus MK noteikumu 23.1. un 23.2.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai attiecīgās
pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī sniegt ieguldījumu MK noteikumu 5.punktā minēto iznākuma
un rezultāta rādītāju sasniegšanā;

• Pašvaldība ir iesniegusi JSPA MK 2015.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.385 noteikumu 17.2.apakšpunktā 
minēto lēmumu uzaicinājumā norādītajā termiņā.
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Ieguvumi jaunietim piedaloties projektā «PROTI un DARI!»

satikt

•Citus jauniešus

•Mentoru

•Programmas vadītāju

•Speciālistus un konsultantus

•Amata meistarus

iegūt

• Draugus un paziņas

• Individuāli izstrādātu IPP un atbalstu tās 
īstenošanai

• Iespēju iesaistīties Jauniešu  centru aktivitātēs

• Iespēju piedalīties NVO projektu īstenošanā 

• Informāciju par  interesējošajām izglītības  
iespējām

• Informāciju par Jauniešu garantijas iespējām

• Prasmes un zināšanas

•Sertfikātus un apliecības

apmeklēt

•Kultūras un sporta pasākumus

•Uzņēmumus, iestādes un amata meistarus

•Kursus un seminārus

•Nometnes

•Izglītības iestādes un jauniešu centrus

•Karjeras konsultācijas

•Jauniešu un nevalstiskās organizācijas

iespēja



Plašāka informācija par projektu pieejama: 

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

Kontaktinformācija: 
Raitis Imša

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 
Struktūrfondu daļas vadītājs

Tālr.:  67356248

E-pasts: raitis.imsa[at]jaunatne.gov.lv

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

