Projekts „PROTI un DARI!”, Nr.8.3.3.0/15/I/001
LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde
29.11.2021.

Projekta īstenošanā iesaistītās pašvaldības pirms reformas

➢ Sadarbības līgumi bija noslēgti ar 82 pašvaldībām;
➢ Papildus projektā tiek iesaistīti jaunieši vēl no 30 pašvaldībām, kas neparakstīja sadarbības līgumus;
➢ Faktiski projekts aptvēra 112 no 119 pašvaldībām (94,12%) .

Projekta īstenošanā iesaistītās pašvaldības pēc reformas

➢ Sadarbības līgumi ir spēkā ar 34 pašvaldībām (t.sk.ar 1 pašvaldību saskaņošanas stadijā) (79,07%);
➢ Sadarbības līgumi ar 4 pašvaldībām ir pabeigti;
➢ Sadarbības līgumi ar 5 pašvaldībām nav noslēgti (nav bijuši arī pirms reformas);

Projektā iesaistītie un individuālo pasākumu
programmu pabeigušie jaunieši

Projektā līdz 30.10.2021. bija iesaistīti 4070 jaunieši
(96,10% no līdz 31.03.2022. plānotajiem 4235)

Dalību projektā pabeidza 3769 jaunieši, no tiem
sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu
2659 jaunieši, vai 70,55% (+0,97% salīdzinot ar situāciju uz
2020.gada oktobri)

No projektu sekmīgi pabeigušajiem jauniešiem mēneša laika:
36,55% (+0,55%) - uzsākuši darba attiecības;
24,00% (=) - uzsāka dalību NVA/VIAA Jauniešu garantijas projektā vai NVA
pasākumos;
18,58% (-1,42%) - iesaistījušies izglītībā
20,87% (+0,87%) - iesaistījušies nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru
darbībā;
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Projektā iesaistītie jaunieši 1
PĒC DZIMUMA

PĒC VECUMA

Vīrieši
34,84%
(+0,84%)

27-29
(21%) =

Sievietes
65,16%
(-0,84%)

15-17
(9%) =
18-20
(24%) +1%

24-26
(23%) -1%
21-23
(23%) =
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Projektā iesaistītie jaunieši 2
REĢIONĀLAJĀ GRIEZUMĀ
Zemgales plānošanas reģions
16% (-1%)
Vidzemes plānošanas reģions
10% (=)

Rīgas plānošanas reģions
31% (=)

Kurzemes plānošanas reģions
13% (=)

Latgales plānošanas reģions
30% (+1%)
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Projektā iesaistītie jaunieši 3
38,52% (-0,62%) - jaunieši ar pamatskolas izglītību
vai zemāku

55,06% (+5,06%) - jaunieši no lauku apvidiem

25,55% (+0,94)- Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas:
- bērni (līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai): kuri saņem ārpusģimenes aprūpi vai pamet to, kuru vecāki uzturas ārvalstīs, kuri aug sociālā riska ģimenēs;

- Jaunieši (no 13 līdz 25 gadu vecumam atbilstoši Jaunatnes likumam), kuri nav ieguvuši pamatizglītību vismaz ISCED 1 līmenī;
- daudzbērnu ģimenes (Bērnu tiesību aizsardzības likuma izpratnē – ģimene, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus, tai skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā
esošus bērnus);
- personas, kuras aprūpē mājās apgādībā esošu personu;
- personas ar prognozējamu invaliditāti;
- no psihoaktīvām vielām atkarīgas personas un līdzatkarīgos ģimenes locekļus;
- ieslodzījumā esošas un no ieslodzījuma vietām atbrīvotas personas;
- no vardarbības cietušas personas un ģimenes un cilvēktirdzniecības upurus;
- bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas;
- ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, kas atzītas par trūcīgām, t.sk. personas, kas saņem pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa
nodrošināšanai;
- mājokļa pabalsta saņēmējus.
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Projekta rezultāta rādītājs
• Mērķis – līdz 2022.gada 31.martam NEET jauniešu skaits, kas sekmīgi
izpildījuši individuālo pasākumu programmu Eiropas Sociālā fonda atbalsta
ietvaros, – 70%.
• Faktiskā izpilde – 70,55% (+0,97%):
Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldības

71,72% (355 no 495) -3,87%

Latgales plānošanas reģiona pašvaldības

76,27% (858 no 1125) +1,19%

Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības

69,94% (833 no 1191) +2,85%

Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldības

69,57% (256 no 368) +2,90%

Zemgales plānošanas reģiona pašvaldības

60,51% (357 no 590) -1,19%
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Projekta ilgtermiņa ietekme uz jauniešiem

1 mēnesis pēc dalības
(rezultāta rādītājs)

6 mēnešus pēc dalības 12 mēnešus pēc dalības

Uzsākuši darba attiecības,
%

25,79 (+0,74)

30,57 (-0,94)

35,15 (-1,43)

Iesaistījušies izglītībā, %

13,11 (-0,81)

16,01 (-0,16)

15,00 (+0,82)

38,90 (-0,07%)

46,58 (-1,10)

50,15 (-0,61)

Kopā, %
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Programmas vadītāji
➢ Notikuši 16 programmas vadītāju četru dienu mācību moduļi.
➢ Apmācīti 253 programmu vadītāji, no kuriem 26 vīrieši (10%)= un 227 sievietes (90%)=.

PĒC DARBA VIETAS

PĒC VECUMA
61+
4 (2%)=

18-25
19 (7%)=

41-60
94 (37%)=

26-30
37 (14%)=

NVO (t.sk.
jauniešu NVO)
42 (17%)=

Bezdarbnieki
10 (4%)=

Izglītības
iestāde
29 (11%) -1%

31-40
99 (40%) =

Pašnodarbinātais
3 (1%)=

Sociālais
dienests
57 (22%) -1%

Jauniešu centrs
27 (11%) +1%
Cita pašvaldības
iestāde/struktūrvienība
85 (34%) +1%
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Mentori
➢ Organizēta 35 vebinārās mācības un 39 klātienes neformālās mācības.
➢ Apmācīti 641 mentori, no kuriem 140 vīrieši (22%)= un 501 sievietes (78%)=.

PĒC DARBA VIETAS

PĒC VECUMA
41-60
219 (34%)=

61+
10 (2%)=

Bezdarbnieki
Uzņēmēji un 56 (9%)=
18-25
99 (15%)=
26-30
146 (23%)=

31-40
167 (26%)=

pašnodarbinātās
personas
101 (16%) +1%

NVO (t.sk.
Jauniešu NVO)
86 (13%) -1%

Citas valsts
iestādes
44 (7%) +1%

Sociālais
dienests
86 (13%) -1%
Jauniešu centrs
88 (14%) +1%

Izglītības iestāde
61 (9%) -1%

Cita pašvaldības
iestāde/struktūrvienība
119 (20%)=
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Projektā iesaistītie jaunieši (fakts un prognozes),
ņemot vērā potenciālo projekta pagarināšanu līdz 31.12.2023.
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JSPA prognoze

➢ Kopā projektā tiks iesaistīti vismaz 5035 jaunieši;
➢ 2023.gadā iesaistīto jauniešu skaits ir mazāks, jo faktiskā «jauno» jauniešu iesaiste projektā noslēgsies ar 2023.gada augustu.

12

Projektam plānotais finansējums

Pašreizējais
(ar projekta beigu datumu –
31.03.2022.)
Pēc potenciālajiem grozījumiem
(ar projekta beigu datumu –
31.12.2023.)

euro

Izpilde uz
31.10.2021., euro

8 460 330

7 375 431 (87,17%)

9 960 331
(t.sk. 1 500 001 REACT EU finansējums)

Līdz 28.11.2021. pašvaldības iesniedza maksājuma pieprasījumus par kopējo
summu 6,097 milj.euro.
Līdz 28.11.2021. ir apstiprināti pašvaldību maksājuma pieprasījumi par kopējo
summu 6,050 milj.euro.
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Atbalsta turpināšana NEET situācijā esošajiem
jauniešiem jaunajā plānošanas periodā:

➢ Darbības programmā iezīmētais pieejamais finansējums – 6 525 000 euro;
➢ Iesaistāmo jauniešu skaits – 2 415;
➢ Projekta ieviešanas laiks - 5 gadi;
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Plašāka informācija par projektu pieejama:
https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/proti-un-dari/pasvaldibam/
Kontaktinformācija:
Raitis Imša
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Struktūrfondu daļas vadītājs
Tālr.: 67356248
E-pasts: raitis.imsa[at]jaunatne.gov.lv

