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DARBAM NEPIECIEŠAMO IEMAŅU ATTĪSTĪBA
Pasākumu “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” organizē un īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra
(NVA) sadarbībā ar biedrībām/nodibinājumiem un augstākās izglītības iestādēm (universitātēm,
akadēmijām, augstskolām, koledžām, kurām ir augstākās izglītības iestādes statuss).

Pasākuma īstenošanai var pieteikties:
Augstākās izglītības iestādes

Biedrības/nodibinājumi

Pasākuma mērķis - nodrošināt augstākās izglītības
iestāžu akadēmiskās, pētnieciskās un administratīvās
funkcijas, veicinot
bezdarbnieku aktivitātes
sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu.

Pasākuma mērķis - biedrību un nodibinājumu
statūtos minēto funkciju nodrošināšana, kas vērsta
uz bezdarbnieku aktivitātes veicināšanu sabiedrības
labā, bez nolūka gūt peļņu.

Pasākuma mērķa grupa:
bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem
(ieskaitot), kas uzņemti augstākās izglītības
programmā klātienē, kuri ir reģistrējies Aģentūrā kā
bezdarbnieki.

Pasākuma mērķa grupa:
bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem
(ieskaitot) un bezdarbniekus ar invaliditāti, kuri ir
reģistrējušies Aģentūrā kā bezdarbnieki – dalībai
Pasākumā biedrībā/nodibinājumā.

DARBAM NEPIECIEŠAMO IEMAŅU ATTĪSTĪBA GALVENIE NOSACĪJUMI:



dalībnieku iesaistes ilgums 2 līdz 6 mēneši noslēdzot līgumu par bezdarbnieka dalību (tas nav darba
līgums, netiek dibinātas darba tiesiskās attiecības) Pasākumā;



nodarbināt Pasākuma dalībnieku sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu, nodrošinot, ka Pasākums
vērsts uz īstenotāja funkciju sasniegšanu un bezdarbnieku aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā;



nodarbināt Pasākuma dalībnieku piecas dienas nedēļā no 20 līdz 40 stundām, sastādot nedēļas laika
grafiku;




katru mēnesi līdz 25.datumam izmaksāt Pasākuma dalībniekam stipendiju par iepriekšējo mēnesi;
Stipendijas apmērs ir 10 euro dienā un to izmaksā atbilstoši nostrādātajām dienām mēnesī.

NVA nodrošina šādu finanšu atbalstu pasakuma īstenošanai:






nodrošina maksājuma veikšanu atbilstoši saņemtajām atskaitēm. Bezdarbnieka stipendijas apmērs ir
10 euro dienā (finansējumu pārskaita par dienām, kad faktiski bezdarbnieks piedalījies Pasākumā);
sedz izdevumus par bezdarbnieka veselības un dzīvības apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem
Pasākuma īstenošanas laikā;
sedz izdevumus par normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm noteikto veselības
pārbaužu veikšanu, bet ne vairāk kā 30 euro apmērā vienam bezdarbniekam;
apmaksā personām ar invaliditāti surdotulka, ergoterapeita, atbalsta personas;
sedz izdevumus par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem COVID 19 izplatības mazināšanai ne
vairāk kā 50 euro apmērā vienam bezdarbniekam.
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Kā var pieteikties pasākuma īstenošanai?
1. solis



Augstākās izglītības iestāde aizpilda pieteikumu un pievieno pielikumu.
Biedrība/nodibinājums aizpilda pieteikumu.

2. solis
Aizpildīto pieteikumu nosūta pa pastu vai nosūta uz NVA filiāles e-pastu - parakstītu ar drošu
elektronisko parakstu - NVA filiālei kuras apkalpošanas teritorijā plānots veidot darba vietu.
3. solis
NVA filiāle pieņem pieteikumu pasākumam un organizē Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju
izvēles komisiju, kura izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt Pasākuma
īstenošanu.
4. solis
NVA filiāle paziņo pretendentam par pieņemto lēmumu un, pozitīvas atbildes gadījumā slēdz
līgumu:




Ja pasākums tiks īstenots augstākās izglītības iestādē, tad augstākās izglītības iestāde 10 dienas pirms
līguma par pasākuma īstenošanu slēgšanas iesniedz filiālē studentu sarakstu, apliecinot, ka sarakstā
iekļautie bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot) uzņemti augstākās izglītības iestādes
klātienes studiju programmā – un, norāda, vai saraksts, sagatavots saskaņā ar augstākās izglītības
iestādes apstiprināto kārtību, vai rindas kārtību;
Ja pasākums tiek īstenots biedrībā/nodibinājumā, tad aicina piedalīties bezdarbnieku atlasē dalībai
Pasākumā.

Papildu informācija - NVA mājaslapā (www.nva.gov.lv) vai NVA filiālēs
NVA bezmaksas informatīvais tālrunis 80200206

