Apmācību
iespējas
jauniešiem

Projekts
“Jauniešu garantijas”
piedāvā arī citus atbalsta
pasākumus:
konkurētspējas paaugstināšanu (individuālas

Ja vēlies pieteikties kādam no atbalsta

un grupu konsultācijas, kursi, lekcijas darba tirgum

pasākumiem vai uzzināt vairāk par

nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvei);

iespējām, nāc uz tuvāko NVA filiāli un jautā
par “Jauniešu garantijām”.

pirmo darba pieredzi jaunietim (lai veicinātu
iekļaušanos darba tirgū);

Informāciju vari iegūt arī NVA mājaslapā
www.nva.gov.lv vai mūsu sociālo tīklu
lapās.

darbam nepieciešamo iemaņu attīstību
nevalstiskajā sektorā (lai pilnveidotu darba
prasmes, strādājot sabiedrības labā);

www.facebook.com/Nodarbinatiba
www.twitter.com/NVA_gov_lv
subsidēto darbavietu jaunietim (lai sekmētu

www.draugiem.lv/nva/

iekļaušanos darba tirgū un pilnveidotu darba
prasmes);

Uz tikšanos!

atbalstu jauniešu reģionālajai mobilitātei

“Jauniešu
garantijas” –
Piesakies, ja
esi vecumā
pirmais solis
no 15 līdz 29 gadiem.
uz jaunu darba
pieredzi vai profesiju.

(iespēja apmācību un nodarbinātības pasākumos
piedalīties jauniešiem no attālākām dzīvesvietām).
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Karjeras
Eiropas Savienības fondu
(ESF) projekts
“Jauniešu garantijas” –
pirmais solis ceļā uz izglītību.

Piesakies

konsultācijas
Ja domā par karjeras un profesijas izvēli, izmanto NVA
karjeras speciālistu konsultācijas. Tās tev palīdzēs
noskaidrot savas dotības, spējas un piemērotāko nākotnes
profesiju.

Karjeras konsultāciju veidi:
individuālās konsultācijas;
konsultācijas grupā.

Konsultējies
Saņem piedāvājumu

profesionālās
tālākizglītības
programmā un
iegūt profesionālo
kvalifikāciju
(pēc eksāmena
nokārtošanas
saņemsi profesionālās
kvalifikācijas apliecību)

profesionālās
pilnveides programmā,
lai uzlabotu un
papildinātu savas
profesionālās
zināšanas
(pēc programmas
apgūšanas saņemsi
apliecību)

Neformālā
izglītība

Darbnīcas

Ja tev ir grūti atrast darbu, jo tavas prasmes

jauniešiem

tirgus vajadzībām, tu vari apgūt kādu no “Jauniešu

Ja esi ieguvis bezdarbnieka statusu un pieteicies

Ja tu nemācies un nestrādā, bet vēlies

apmācībai, tu saņemsi karjeras konsultāciju. Bet, ja vēl

palielināt savas izredzes atrast piemērotu

neesi pārliecināts, kādu profesionālo izglītību vēlies iegūt,

darbu, uzzini par iespējām pieteikties

Tu vari saņemt apmācību
kuponu un iesaistīties:

un ja esi vecumā no 15 līdz 24 gadiem, tev ir iespēja
piedalīties nākotnes profesijas izvēles pasākumā

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA)

“Darbnīcas jauniešiem”. Darbnīcās sešu nedēļu laikā

īstenotajam ESF projektam “Jauniešu

varēsi iepazīt trīs profesijas.

neatbilst vai ir nepietiekamas mainīgajām darba
garantijās” piedāvātajām neformālās izglītības
programmām. Šeit vari apgūt tādas prasmes kā,
piemēram, svešvalodas un datorzinības, valsts
valoda, transportlīdzekļa vadīšana, traktortehnikas
vadīšana u. c. Par visām pieejamajām neformālās
izglītības programmām interesējies NVA filiālēs,
neformālās izglītības programmu saraksts ir publicēts
arī NVA mājaslapā (www.nva.gov.lv).

garantijas”, kas piedāvā valsts un ESF

Apmācību kuponu izvēlētajai profesionālās

apmaksātus atbalsta pasākumus, lai tu

saņemsi rindas kārtībā atbilstoši tam, kad esi

varētu iegūt profesionālo izglītību vai
apgūt darbam nepieciešamās
pamatprasmes!

apmācības un neformālās izglītības programmai

Profesionālā
apmācība
Ja esi jau izvēlējies, kādu profesiju vēlies apgūt, tev ir
iespēja piedalīties profesionālajā apmācībā.

reģistrējis savu vēlmi piedalīties šajā programmā.
Apmācību laikā tu saņemsi stipendiju – 5 eiro dienā.
Ja mācību vieta atrodas attālāk no dzīvesvietas, tu
vari saņemt finansiālu atlīdzību līdz 100 eiro mēnesī
transporta, dzīvojamās telpas īres vai dienesta
viesnīcas izdevumu kompensācijai.

Visi pakalpojumi ir bez maksas un pieejami NVA reģistrētiem jauniešiem bezdarbniekiem, kuri neapgūst pilna
laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē.

Darbam nepieciešamo

Nodarbinātības
iespējas
jauniešiem

iemaņu attīstība
nevalstiskajā sektorā
Tā ir iespēja iegūt darba pieredzi, strādājot sabiedrības labā

Ja vēlies pieteikties kādam no atbalsta

biedrībā vai nodibinājumā. Piedaloties šajā pasākumā, tu

pasākumiem vai uzzināt vairāk par

saņemsi stipendiju.

Vari pieteikties, ja:
atbilsti biedrības vai nodibinājuma izvirzītajām
vēlmēm attiecībā uz tavu darba pieredzi un
izglītību;
ir pagājis vismaz gads kopš tavas iepriekšējās
iesaistes šajā pasākumā.

Projekts
“Jauniešu garantijas”
piedāvā arī šādus atbalsta
pasākumus:

iespējām, nāc uz tuvāko NVA filiāli un jautā
par “Jauniešu garantijām”.
Informāciju vari iegūt arī NVA mājaslapā
www.nva.gov.lv vai mūsu sociālo tīklu
lapās.

www.facebook.com/Nodarbinatiba
www.twitter.com/NVA_gov_lv
www.draugiem.lv/nva/

konkurētspējas paaugstināšanu (individuālas
un grupu konsultācijas, kursi, lekcijas darba tirgum
nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvei);

Uz tikšanos!

profesionālās apmācības programmas (iespēja
iegūt profesionālo kvalifikāciju);

neformālās izglītības programmas (iespēja
apgūt dažādas darba tirgus prasībām atbilstošas
pamatprasmes);

“Jauniešu
garantijas” –
Piesakies, ja
esi vecumā
pirmais solis
no 15 līdz 29 gadiem.
uz jaunu darba
pieredzi vai profesiju.

darbnīcas jauniešiem (iespēja izvēlēties nākotnes
profesiju, iepazīstot trīs profesionālās apmācības
programmas).
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Eiropas Savienības fondu
(ESF) projekts
“Jauniešu garantijas” –
pirmais solis ceļā uz
konkurētspējīgu darbu.

Piesakies
Konsultējies

Nodarbinātības

Subsidētās

pasākumi

darba vietas jauniešiem

Lai iesaistītos nodarbinātības pasākumos “Pirmā darba
pieredze jaunietim” un “Subsidētās darbavietas”,
tev būs jāpiedalās darba intervijās kā jebkuram
citam bezdarbniekam, kas vēlas strādāt subsidētajās
darbavietās. Ja darba devējs atlasē izvēlēsies tieši tevi,
tiks noslēgts darba līgums un tu strādāsi pie darba
devēja noteikto pasākuma laiku, saņemot ikmēneša
darba algu.
Par savām iespējām pieteikties nodarbinātības
pasākumiem uzzini tuvākajā Nodarbinātības valsts
aģentūras filiālē!

Saņem piedāvājumu

bezdarbniekiem
(lai sekmētu iekļaušanos darba tirgū un pilnveidotu
darba prasmes)

Vari pieteikties, ja atbilsti
vismaz vienam no kritērijiem:
esi bijis bez darba vismaz sešus mēnešus;
ir pagājuši vairāk nekā divi gadi, kopš esi ieguvis
vispārējo izglītību, profesionālo kvalifikāciju
vai beidzis pilna laika izglītības programmu un
nestrādā;
tev ir bēgļa vai alternatīvās personas statuss;
esi persona ar invaliditāti.

Pirmā darba
Tu vēlies strādāt, bet neizdodas atrast
darbu? Darba devēji tev atsaka, jo tev nav
darba pieredzes? Uzzini par savām
iespējām piedalīties Nodarbinātības valsts
aģentūras (NVA) īstenotajā ESF projektā
“Jauniešu garantijas”, kas palīdzēs tev
iegūt pirmo darba pieredzi, attīstīt darba
iemaņas un prasmes, kā arī iepazīt
profesijas un to specifiku!

pieredze jaunietim
(lai veicinātu iekļaušanos darba tirgū)

Vari pieteikties, ja atbilsti
visiem šiem kritērijiem:
esi ieguvis arodizglītību, profesionālo vai augstāko
izglītību;
bezdarbnieka statusā esi vismaz mēnesi vai mazāk
par mēnesi, bet pirms bezdarbnieka statusa
iegūšanas vismaz četrus mēnešus neesi strādājis;
pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas neesi strādājis
vispār vai esi strādājis mazāk par gadu.

Ja iesaistīsies pasākumos
“Pirmā darba pieredze jaunietim”
vai “Subsidētās darbavietas”:
būsi nodarbināts no 6 līdz 12 mēnešiem;
par darbu saņemsi atalgojumu, kas nav mazāks
par valstī noteikto minimālo mēneša algu;
pirmajos četros mēnešos tev būs iespēja saņemt
ceļa izdevumu un dzīvesvietas īres kompensāciju,
ja dzīvo attālāk no nodarbinātības vietas.
Bezdarbnieki ar invaliditāti varēs saņemt ergoterapeita,
surdotulka un atbalsta personas pakalpojumus.

Visi pakalpojumi ir bez maksas un pieejami NVA reģistrētiem jauniešiem bezdarbniekiem, kuri neapgūst pilna
laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē.

