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jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot)

kuri nemācās (nav skolēni, profesionālo izglītības iestāžu 
audzēkņi vai studenti, neiegūst profesionālo kvalifikāciju)

nestrādā (nav darba attiecībās, nav saimnieciskās darbības 
veicēja statusā un no tā negūst, nav uzņēmuma īpašnieks 
un no tā negūst ienākumus (tostarp zemnieku un 
zvejnieku saimniecības īpašnieks) vai nav mikrouzņēmuma 
nodokļa maksātājs)

neapgūst arodu pie amata meistara, nav reģistrēts kā
māceklis

1. PROJEKTA “PROTI UN 

DARI!” MĒRĶIS UN 

MĒRĶA GRUPA  
 

1.1. Projekta mērķis  
 

Projekta “PROTI un DARI!” atbalsta mērķis1 ir 

attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt 

viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie 

amata meistara, nodarbinātībā, Jauniešu garantijas 

ietvaros īstenotajos pasākumos vai Nodarbinātības 

valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos 

nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba 

samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko 

organizāciju vai jauniešu centru darbībā. 

1.2. Projekta mērķa grupa 

Projekta mērķa 

grupa2 ir jaunieši 

vecumā no 15 

līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri 

nemācās, nestrādā un neapgūst 

arodu. 

                                              
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 NEET jauniešu prasmes 

un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos 

Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu 

centru darbībā” un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 

"Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē" 14.1.1.2. pasākuma 

"Atbalsts NEET jauniešiem" 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 
2 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 NEET jauniešu prasmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. attēls. Projekta „PROTI un DARI!” mērķa grupas kritēriji 

 

Starptautiskajā praksē tiek lietots akronīms NEET3, 

kas ir saīsinājums no angļu valodas vārdiem “not in 

employment, education or training”, tādējādi uzsverot 

un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos 

Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu 

centru darbībā” un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 

"Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē" 14.1.1.2. pasākuma 

"Atbalsts NEET jauniešiem" 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 

3 What is NEET and how can YOUthwork provide better 
opportunities for young people in NEET situations. 
https://www.youtube.com/watch?v=V6rO7XL15_I&feature=yout
u.be   

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
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
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
https://www.youtube.com/watch?v=V6rO7XL15_I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=V6rO7XL15_I&feature=youtu.be
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jauniešu  dzīves situāciju – nav iesaistīti ne 

nodarbinātībā, ne izglītībā, ne aroda apguvē.  

 

 

 

 

 

 

2. attēls. Reģistrēto un nereģistrēto jauniešu NEET situācijā 
dalījums 

 

Lai gan NEET ir lielāka iespējamība apvienot 

vairākus neizdevīgus stāvokļus, tā tomēr ir 

neviendabīga iedzīvotāju kategorija, kas ietver 

dažādas apakšgrupas. Dažām no šīm 

apakšgrupām, piemēram, jauniešiem bez darba, 

jauniešiem ar veselības problēmām vai 

invaliditāti, kā arī jauniešiem, kas aprūpē 

tuviniekus, nav tikpat kā nekādas vai pilnīgi 

nekādas kontroles pār savu stāvokli. Turpretī 
citas apakšgrupas pilnīgi kontrolē savu stāvokli 

— tie ir jaunieši, kuri nemeklē darbu vai 

nepiesakās izglītības apguvei un kuriem to 

netraucē darīt citi pienākumi vai darbnespējas 

apstākļi, kā arī jaunieši, kuri iesaistījušies tādās 

darbībās kā māksla un ceļošana. Jēdziens 

„NEET” vērš uzmanību uz neizdevīgu stāvokļu 

                                              
4 What is NEET and how can YOUthwork provide better 

opportunities for young people in NEET situations. 

https://www.youtube.com/watch?v=V6rO7XL15_I&feature=yout

u.be 
5 Coleman,J. Hagell,A. (2007). Adolscence, risk and resilience. 

Against the odds. John,Wiley&Sons,Ltd.;  

Ginsburg,K.R.,Jablow,M.M. (2015). Building resilience in children 

and teens. Giving Kids roots and wings. American Academy of 

Pediatrics Department of Marketing and Publications.; Eurofound 

(2016). Exploring the diversity of NEETs’. Publication Office of 

daudzveidību, jo tas ietver dažādas grupas, kam 

ir atšķirīgas vajadzības.  

 

Atkarībā no pakļautības sociālās atstumtības 

riskam ir identificējamas trīs apakšgrupas:  

• jaunieši, kas ir pārejā starp izglītības 

iestādēm;  

• jaunieši, kuriem ir ieilgušais pārejas statuss 

un, kuri pakāpeniski nonāk sociālā 

izolācijā;  

• jaunieši, kuriem ir dažāda veida sociālie 

apgrūtinājumi (funkcionālie traucējumi, 

agrīna grūtniecība, nepieciešamība aprūpēt 

ģimenes locekļus)4.  

 
NEET situācijā nonāk un ir nepieciešams atbalsts 

vairākām jauniešu grupām5, piemēram, jaunās 

māmiņas, personas ar invaliditāti vai veselības 

problēmām, jaunieši ar zemu izglītības līmeni, 

jaunieši ar atkarības problēmām.  
 

2010. gadā Eiropas Komisijas izveidotā komiteja 

vienojās par NEET definīciju un mērījumu 

metodoloģiju, kuras pamatā ir Starptautiskās Darba 

organizācijas (SDO) (International Labour 

Organisation) piedāvātās darba meklētāju un 

ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju definīcijas.6  

 

 

 

the European Union, Luxembourg. DOI: 978-92-897-1466-2; 

Maguire, S. (2015). NEET, Unemployed, Inactive or Unknown – 

why does it matter? Educational Research. Special Issue: 

Education to Employment: Complicated Transitions in a 

Changing World, 57 (2):121-132. DOI: 

10.1080/00131881.2015.1030850 
6 Eurofound. (2012). NEETs – Young people not in employment, 

education or training: Characteristics, costs and policy responses in 

Europe. Publications Office of the European Union, Luxembourg., 

p.22. 

Brīvprātīgie 

NEET Jaunieši NEET situācijā

Reģistrētie NEET

(NVA)

Nereģistrētie, 
neaktīvie NEET

https://www.youtube.com/watch?v=V6rO7XL15_I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=V6rO7XL15_I&feature=youtu.be
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Kāpēc jārisina NEET jauniešu problēmas?  

Pirmkārt, atrisinot NEET jauniešu problēmas, 

varētu samazināties nepieciešamība ieguldīt 
ievērojamus līdzekļus dažādu pabalstu un palīdzības 

programmu finansēšanai. Otrkārt, NEET jaunieša 

iegūtā izglītība, prasmes un darbs gan pozitīvi 

ietekmē viņa paša dzīvi, gan sniedz labumu 

sabiedrībai. Iesaistoties apmācībā, jaunietis iegūst 

nepieciešamo cilvēkkapitālu, kas var tikt izmantots 

darba tirgū. Jaunietis rod arī materiālu stabilitāti un 

psiholoģisku pārliecību, iegūstot darbu. Jaunieša 

nodarbinātība savukārt rada pievienoto vērtību 

precēm un pakalpojumiem, kā arī papildu nodokļu 

ieņēmumus, kas savukārt ir sabiedrības ieguvums.   

Treškārt, risinot NEET jauniešu problēmas, 

iespējams novērst vai samazināt arī blaknes, kas 

izpaužas kā dažādas sociālas problēmas. 

EUROFOUND pētnieku analīze7 liecina, ka NEET 

jaunieši mazāk uzticas politiskajām institūcijām un 

retāk piedalās vēlēšanās nekā citas jauniešu grupas. 

Tāpat NEET jaunieši jūtas izolēti no pārējās 

sabiedrības. Viņi retāk iesaistās dažādās politiskajās 

un sabiedriskajās aktivitātēs (nevalstisko 

organizāciju darbā u.tml.). Izolētība no sabiedrības 

un materiālā stāvokļa nestabilitāte var radīt citus 

riskus – stimulēt deviantas uzvedības attīstību un 

atkarību no dažādu apreibinošu vielu lietošanas, 

kuru novēršana sabiedrībai prasa ievērojamus 

cilvēku un finanšu resursus.  

Mērķa grupas jauniešu iespējamie 

piemēri Latvijā 

Tatjana (26 g.) nav ieguvusi 

profesionālo izglītību, tādēļ nespēj 

iekļauties darba tirgū. Pēc pamatskolas 

pabeigšanas māte teikusi, lai iet mācīties 

par pavāri, kaut gan pašai meitenei 

gribējies mācīties par frizieri. Tēvs 

piedraudējis, ka nošaus, ja meita “atnesīs 

bērnu”. Meitene devusies uz pilsētu un 

                                              
7 Eurofound. (2012). NEETs – Young people not in employment, 

education or training: Characteristics, costs and policy responses 

sākusi strādāt par apkopēju, lai tikai nav 

jāatgriežas pie vecākiem un jāpiedzīvo 

nepaklausības sekas. Pēc gada 

apprecējusies (lai nekļūtu par vientuļo 

māti), un drīz piedzimis bērns. Tagad 

šķīrusies, bērnu audzina viena, profesijas 

nav, arī darba nav. 

 

Didzis (22 g.) ir vājdzirdīgs kopš 

dzimšanas. Beidzis speciālo vidusskolu, 

ieguvis galdnieka profesiju, bet aizrāvies 

ar programmēšanu. Tālāk nav mācījies, jo 

vecāki to neveicina, arī finansiāli 

neatbalsta. Puisim grūtības komunicēt 

bez asistenta. Viņš arī nezina, kur un kā 

var saņemt palīdzību, lai iegūtu izglītību. 

Didzim ir invaliditātes pensija, bet viņš 

varētu programmēt, veidot mājas lapas 

u.tml., ja spētu atrast darbavietu. Viņš 

labprāt arī studētu IT nozarē, kad būtu 

finansiāli neatkarīgs. 

 

Pāvels (17 g.) pirms gada pabeidzis 

pamatskolu (9. kl.). Nav spējis izlemt, kur 

tālāk mācīties. Nolēmis pastrādāt un tad 

izdomāt, ko darīt tālāk. Vasarā strādājis 

celtniecībā kopā ar tēvu. Rudenim 

iestājoties, darbs aukstumā un mitrumā 

nav paticis, un puisis izdomājis, ka 

patstāvīgi uzlabos savas zināšanas, lai 

nākamgad iestātos koledžā. Vēl nav 

izlēmis, kādā nozarē, varbūt saistībā ar 

auto remontu. Puisis nav pieradis 

mērķtiecīgi plānot laiku, arī mācīšanās 

process vienatnē neizdodas. Gads paiet 

ātri, darbošanās internetā „apēd” stundas 

un mēnešus. Pienākot jaunam rudenim, 

lēmums par koledžu vēl nav pieņemts, 

nekas īsti nav noskaidrots. Vecāki, 

pārnākot no darba, pārmet jaunietim 

bezdarbību. Lai izvairītos no strīdiem, 

vakarus puisis dīki pavada pie draugiem, 

„runājot par dzīvi”. Pāvels nav īpaši 

centīgs. Viņam nav kaitīgu ieradumu (pa 

retam ar draugiem uzsmēķē). Viņš 

in Europe. Publications Office of the European Union, 

Luxembourg. p.105-107 
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labprāt iesaistītos kādās darbībās, ja vien 

zinātu, kur un kā. 

1.3. Mērķa grupas jauniešu lielākās 

tipoloģiskās apakšgrupas 
 

Ir iespējams identificēt piecas lielas NEET jauniešu 

grupas. Tas nenozīmē, ka tipoloģisko grupu apraksti 

ir galīgi un savstarpēji izslēdzoši. Piemēram, jaunai 

māmiņai var būt arī veselības problēmas u.tml. 

Jaunās māmiņas  

Tās ir jaunas sievietes ar vienu bērnu vai – 

ievērojami retāk – ar diviem bērniem, visbiežāk 

vecumā no 25 līdz 29 gadiem. Parasti viņām ir 

pamatizglītība vai vidējā izglītība. Nelielu īpatsvaru 

veido arī jaunas sievietes ar augstāko izglītību. Jauno 

māmiņu grupā ir dažas māmiņas, kas savulaik ir 

pārtraukušas mācības agrīnas, neplānotas 

grūtniecības dēļ. Pēdējā grupā ir salīdzinoši biežāk 

personas ar zemu izglītību. Visām jaunajām 

māmiņām NEET grupā ir viena kopīga iezīme – 

viņām ir grūtības atrast darbu pēc ilgstoša 

pārtraukuma. Grūtības var būt saistītas gan ar 

piemērotas darbavietas atrašanu (atalgojums, darba 

laiks, elastība), darba un ģimenes dzīves 

saskaņošanu, gan arī bērnudārza un citu aprūpētāju 

pieejamību. Šī ir salīdzinoši viegli identificējama 

NEET jauniešu grupa, jo daudzas jaunas sievietes 

reģistrējas NVA vai saņem sociālo dienestu 

pakalpojumus.  

Personas ar veselības problēmām vai 

invaliditāti 

Slikta veselība un/vai invaliditāte ir nopietns šķērslis 

mācību turpināšanai vai darba iegūšanai. Bieži vien 

jaunieši nespēj apgūt mācību vielu citiem skolēniem 

ierastā ritmā. Kavējumi slimības dēļ var pasliktināt 

jauniešu sekmes. Tāpat šai grupai ir grūtības ilgstoši 

veikt kādus darba pienākumus. Viņi nevar strādāt 

nogurdinošu rutīnas darbu astoņas stundas pēc 

kārtas. Šiem NEET jauniešiem ir vajadzīga īpaša un 

viņiem pielāgota pieeja mācību organizācijā, kā arī 
vēlāk darbavietas iekārtošanā. Ne vienmēr izglītības 

iestāžu infrastruktūra un darba organizācija, kā arī 
darbavieta ir piemērota šo personu vajadzībām. Šo 

NEET grupu ir arī iespējams identificēt gan mācību 

iestādēs, gan dažādās veselības un sociālās aprūpes 

iestādēs.  

Jaunieši ar atkarības problēmām 

Atkarības problēmu esamība jaunieša dzīvē 

ietekmē jaunieša spēju pilnvērtīgi iesaistīties 

izglītības un darba dzīvē. Atkarības iemesli var būt 

bioloģiski, psiholoģiski, sociāli un/vai ģenētiski 

noteikti. Galvenie iemesli, kāpēc jaunieši aizraujas 

ar kādu no vielām vai procesiem, no kuriem var 

rasties atkarība, ir saistāmi ar vairākiem faktoriem: 

ģimeni (pirmo pieredzi par atkarības vielu lietošanu 

jaunietis dažkārt var gūt tieši ģimenē) un tās 

funkcionalitāti; vienaudžiem un/vai draugiem (vēlme 

piederēt kādai vienaudžu grupai un nejusties 

atstumtam) un vienaudžu vai draugu vidē 

pastāvošajām normām saistībā ar atkarību izraisošo 

vielu lietošanu; sabiedrībā pastāvošajai attieksmei; 

brīvā laika pavadīšanas iespējām kopienā; atkarības 

izraisošo vielu vai procesu pieejamībai; sodiem u.c. 

Šīs grupas jauniešiem varētu būt grūtības ilgstošā 

laika periodā uzturēt darba attiecības vai apmeklēt 

mācības. 

Jaunieši ar zemu izglītības līmeni  

Šī jauniešu grupa ir visgrūtāk identificējama, jo 

daudzi NEET jaunieši var arī nenonākt ne NVA, ne 

arī sociālo dienestu uzskaitē. Tie varētu būt daudzi 

jauni vīrieši ar pamatizglītību vai vidusskolas izglītību, 

kuri strādā bez darba līguma, piemēram, 

būvniecības vai lauksaimniecības nozares 

uzņēmumos, kur ir pieprasīts mazkvalificēts darbs. 

Tāpat šajā grupā var būt jaunieši, kuru vecāki ir 

pietiekami materiāli nodrošināti, lai viņiem nebūtu 

aktīvi jāmeklē darbs. Latvijas sabiedrībā nemācīties 

un nestrādāt netiek uzskatīts par vēlamu rīcību. 

NEET statusam var būt zināma stigma. Iespējams, šī 
iemesla dēļ ne jaunieši, ne arī viņu vecāki nemeklē 
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palīdzību citur, piemēram, pie psihologa, karjeras 

konsultanta u.tml. Citiem vārdiem, NEET jaunieši 

nenonāk atbildīgo institūciju redzeslokā.  

 

Jaunieši no trūcīgām ģimenēm 

Jaunieši no trūcīgām ģimenēm bieži vien sāk strādāt, 

lai varētu nopelnīt iztiku sev un savai ģimenei. Šī 
iemesla dēļ daudzi pamet mācības vai neturpina tās 

vidusskolā vai profesionālās izglītības iestādē pēc 

pamatskolas absolvēšanas. Viņi arī nejūtas piederīgi 

skolai, viņi nevar justies kā savējie starp vienaudžiem 

klasē, jo nevar atļauties tādu apģērbu, patēriņa 

priekšmetus, ko var atļauties citi. Trūcīgās ģimenēs 

ir arī citas sociālās problēmas – alkoholisms, vecāku 

vienaldzība, konflikti starp partneriem. Bieži šādi 

jaunieši dzīvo daudzbērnu ģimenēs, kur viņi nevar 

saņemt pienācīgu aprūpi un uzmanību. Šī NEET 

jauniešu grupa gandrīz vienmēr nonāk sociālo 

dienestu un citu institūciju aprūpē. 

 

 

1.4. Jauniešu vecumposma 

psiholoģiskās, fizioloģiskās un 

sociālās īpatnības8 
 

Jaunība bieži tiek definēta kā dzīves posms, kurā 

notiek pāreja no bērna uz pieaugušā statusu. Lai gan 

šajā vecumā mainās laika uztvere un attiecības starp 

pagātni un nākotni, risinot jautājumus par dzīves 

jēgu, jauniešiem ir grūtības izprast tuvās un tālās 

perspektīvas viņu dzīvē. Dažiem jauniešiem 

saasināta izjūta par laika neatgriezeniskumu saistās 

ar nevēlēšanos ievērot laika ritējumu, ar priekšstatu, 

ka laiks ir apstājies, un līdz ar to saglabājusies 

pusaudžu tendence dzīvot tagadnei, nedomājot par 

nākotni.9  

                                              
8 Jānorāda, ka šis raksturojums ir attiecināms uz jauniešiem bez 

garīga rakstura traucējumiem. 
9 Абрамова, Г., 1997, Возрастная психология. Москва: 

Academia  
10 Ieteikumi darbam ar jauniešiem. Materiāls tapis EU Lifelong 

Learning Programme LEONARDO DA VINCI Partnerships 

15 - 17 gadi. Jaunieši šajā vecumā vēlas visu darīt 
pēc sava prāta. Viņi ir ieguvuši daudz teorētiskas 

informācijas. Šajā vecumā jauniešiem gan apģērbā, 
gan uzvedībā gribas sajaukt visus stilus un izgudrot 

kaut ko savu, tāpēc viņus vilina viss jaunais, radošais 

un ekstrēmais. Pusaudžu gados tiek veidotas pirmās 

attiecības ar pretējo dzimumu. Reti kurš jaunietis 

apspriedīs šo tēmu mājās ar vecākiem, tomēr, lai 

gan paši to nereti noliedz, pieaugušā viedoklis 

viņiem ir svarīgs un interesants10. Saskarsmē ar 

pieaugušajiem var novērot vai nu mērenas, vai 

vētrainas attiecības, jo turpinās pusaudžu perioda 

opozīcija, bet attiecībās ar vecākiem jaunieši 

apzinās, ka viņi ir finansiāli, ekonomiski un materiāli 

atkarīgi, bet tajā pat laikā tiecas būt neatkarīgi, 

dažādā veidā to demonstrējot. Jauniešiem šajā 

vecumā ir svarīgi iekļauties vienaudžu grupā, tāpēc 

viņi cenšas būt „kā visi”, bieži vien paši negribot, 

dara aplamas lietas, lai viņus pieņemtu. Jaunieši vēlas 

visu darīt paši, domā, ka zina un prot visu, viņiem ir 

simtiem ideju, sapņu un vēlmju, bet maz ir 

patstāvības. Ir iespējama identitātes krīze. Ja 

iepriekšējos dzīves periodos attīstība noritējusi ar 

pozitīvo jaunveidojumu veidošanos, identitātes 

krīze būs bez lieliem sarežģījumiem. Ja iepriekšējos 

dzīves periodos bijušas problēmas, var veidoties 

identitātes difūzija (diffusio - izplūšana). Ja jaunietis 

nevar apliecināt sevi ar labo, tad apliecina sevi ar 

slikto, pievēršot citu uzmanību ar to, kas sabiedrībā 

tiek nosodīts. Raksturīgi pašapliecināšanās 

meklējumi, riska pilna uzvedība. Jaunietim jāatrod 

atbilde uz diviem jautājumiem: kas es gribu būt 

(profesija) un kāds es gribu būt (morālā 

pašnoteikšanās). Tātad jaunietim ir vēlme izveidot 

vienotu personības veselumu un izvēlēties tam 

atbilstošu profesiju.11 Darbā ar šīs vecuma grupas 

jauniešiem jārēķinās, ka jaunieši var neizdarīt, 
neatnākt, aizmirst, viņiem var mainīties intereses. 

project Readdressing Education in Nourishing Expert Skills RENEW 

ietvaros. Ludza. 2011.  
11 Reņģe, V. (1999). Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas. 

Rīga: Zvaigzne ABC, 173 lpp. 
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Pirmajā vietā vienmēr būs draugi un izklaide. Svarīgi 

pieņemt viņus tādus, kādi viņi ir, respektēt viņu 

vēlmes, regulāri atgādināt par veicamajiem darbiem, 

motivēt un ieinteresēt, bet nepārmest un 

neaudzināt. Sadarbojoties jāņem vērā, ka jaunieši 

galvenokārt pievēršas tām darbībām, kuras paši 

novērtē kā svarīgākās. 

17 - 20 gadi. Jaunieši sāk nopietni aizdomāties par 

savu vietu dzīvē un profesijas izvēli. Viņiem 

joprojām ir svarīga vienaudžu grupa, tomēr jaunieši 

vairāk atļaujas parādīt savu individualitāti. Šajā 

vecumā jaunieši intensīvi pašapliecinās, plānveidīgi 

mēģina radīt un izdomāt kaut ko jaunu, darbojas 

visos iespējamos virzienos un jomās. Šajā 

vecumposmā jauniešiem patīk parunāt par dzīvi, viņi 

filozofē, prāto, meklē dzīves jēgu. Svarīgi, lai 

jaunietis zinātu, kas viņam padodas un kas patīk, tas 

palīdz izvēlēties profesiju. Ja iepriekšējā 

vecumposmā jaunieši labprāt uzņemas darīt kaut ko 

brīvprātīgi, tad šajā vecumā viņi apdomā, kāds būs 

ieguvums. Jaunieša motivācija vairāk ir saistīta ar 

gatavošanos patstāvīgai dzīvei un pašnoteikšanos. 

Kļūstot psiholoģiski un sociāli neatkarīgākiem no 

vecākiem (seperācija), jaunieši sāk pieņemt un 

veidot savus ideālus, savu vērtību sistēmu un dzīves 

mērķus. Sadarbojoties ar jauniešiem jāņem vērā tas, 

ka attiecības jāveido uz līdztiesības pamatiem, 

akceptējot jaunieti kā pieaugušo. Ieteicams izmantot 

demokrātisku pieeju, nevis autoritāru kontroles 

stilu. 

20 - 25 gadi. Šajā vecumposmā jaunieti var 

raksturot viņa centieni iegūt jaunas zināšanas un 

prasmes, aktivitāte, iesaistīšanās sabiedriskajā dzīvē, 

atbildības par savu dzīvi un savām izvēlēm izjūta un 

atbildības uzņemšanās. Jaunietis meklē savām 

interesēm, vajadzībām un motivācijai atbilstošas 

iespējas tās realizēt, bet, ja jaunietis vairāk rēķinās 

ar vecāku vai citu vēlmēm un lēmumu pieņem, 

vadoties pēc sabiedrībā pieņemtajām normām utt., 

jaunieša uzvedībā var parādīties agresivitāte vai citas 

                                              
12 Svence, G. (1999). Attīstības psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 

149 lpp. 

protesta formas, atkarības, var veidoties neirozes. 

Jaunieši sastopas ar dzīves realitāti, ar 

apmaksājamiem rēķiniem un sevis uzturēšanu. Kļūst 

svarīgi saņemt atalgojumu par savu darbu vai vismaz 

saredzēt šādu perspektīvu. Šajā vecumā jaunieši 

pasākumos piedalās divatā, kompānija jau kļuvusi 

mazāk svarīga. Jaunieši šajā vecumā, sasniedzot 

noteiktu brieduma pakāpi, vairāk vai mazāk, bet spēj 

pielāgoties jaunai situācijai un jauniem apstākļiem. 

Personības attīstība galvenokārt saistāma ar sociālo 

lomu pildīšanu un papildus sociālo saistību 

uzņemšanos, ko lielā mērā ietekmē vide, kurā 

jaunietis dzīvo ar tās iespējām un ierobežojumiem. 

25 - 29 gadi. Agrīnais briedums. Agrīnais 

pieauguša cilvēka vecums ir optimālu fizisku iespēju 

laiks. Šajā posmā jaunieši risina konfliktus, meklē 

savu vietu pieaugušo sabiedrībā, viņu dzīvē parādās 

saistības un pienākumi, kas paredz atbilstošu 

stabilitāti/nestabilitāti nākotnē. Iepriekšējos 

vecumposmos labvēlīgas attīstības gadījumā 

jaunietis spēj uzņemties saistības par sevi un citiem, 

kā arī uzticēties citiem, ir interese par apkārt 

notiekošo – par ģimeni, darbu, ir jaunas idejas, bet 

pretējā situācijā jaunietis izvairās un distancējas no 

apkārtējiem, nespēj uzticēties, ieslīgst sevī un veido 

virspusējas attiecības.12 Ja jaunietim šajā 

vecumposmā neizdodas nodibināt tuvas attiecības 

ar otru, var parādīties vientulības un izolētības 

izjūta, mazvērtības komplekss (izjūta, ka ir sliktāki 

par citiem un ka kaut ko dara nepareizi). Būtisks 

faktors jaunieša attīstībā var būt ģimenes veidošana 

un vecāku lomas uzņemšanās, kā arī profesionālās 

karjeras veidošana. Ja jaunietis ir atradis atbildi uz 

jautājumu  „kas es esmu?”, tad viņam nav bailes 

pazaudēt sevi, jo jaunietis zina, kas viņš ir un to spēj 

novērtēt otrā cilvēkā. Bet, ja jaunietim joprojām ir 

neskaidras atbildes uz jautājumiem „kas es gribu 

būt” un „kāds es gribu būt,” tad jaunietis ir pārāk 

nodarbināts pats ar sevi un pārējie viņam liekas 

sveši.13 

 

13 Reņģe, V. (1999). Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas. 

Rīga: Zvaigzne ABC, 173 lpp. 
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Darbā ar NEET jaunieti ir jāņem vērā gan viņa 

vecumposma īpatnības, gan viņa sociālā pieredze. 

Svarīgi ir arī atcerēties, ka jaunieši, kuru ģimenes ir 

bijušas disfunkcionālas, bieži vien savā sociāli 

emocionālajā attīstībā (dažkārt arī kognitīvajā 

attīstībā) ir pielīdzināmi jaunākiem vecumposmiem. 

Jaunieši, kas nav izjutuši ģimenes atbalstu un rūpes, 

ir uzskatāmi par potenciālo riska grupu, kas nākotnē 

varētu pievērsties alkohola vai narkotiku lietošanai, 

kas varētu izjust grūtības socializācijā un līdz ar to 

arī grūtības atrast darbu vai iegūt izglītību. Sniedzot 

emocionālu un praktisku atbalstu šiem jauniešiem, 

jāparedz arī darbs atkarību profilakses jomā.14 

Jauniešiem, kuri auguši ārpusģimenes aprūpes 

iestādēs, lielas grūtības rada patstāvīgās dzīves 

sākšana. Aizejot no aprūpes institūcijām un netiekot 

galā ar reālo ikdienu, jauniešos var rasties vēlme 

problēmas aizmirst, lietojot alkoholu vai 

narkotikas.15 Darbā ar NEET jauniešiem jāņem vērā 

vēl viens svarīgs aspekts: bieži viņu iepriekšējā 

dzīves pieredzē nav izjustas patiesas ģimeniskas 

rūpes (uzklausīšana, atbalsts, robežu noteikšana), 

kas jaunieša vecumā var radīt izteiktu tieksmi pēc 

tuvām attiecībām, kas var izpausties kā pārspīlēta 

seksuāla uzvedība, apģērbs, attiecību idealizēšana. 

Šie jaunieši var būt riska grupā, kas pārtrauc sāktos 

pienākumus, ja ir radušās grūtības to izpildē. Jaunieši 

var iziet no acīmredzami veiksmīgas dzīves 

trajektorijas, ja tā neatbilst viņu subjektīvajām 

prasībām (orientācijām). Un otrādi – izvēlēties 

trajektorijas, kuras tiem šķiet subjektīvi atbilstošas, 

bet kuras nav sociāli akceptētas (nav guvušas 

institucionālu atbalstu) un var novest strupceļā. 

Mērķa grupas jauniešu atbalstam jābūt pietiekami 

elastīgam un kontekstuālam atbilstoši individuāliem 

gadījumiem. Bet individuālais konteksts var tikt 

atbilstoši novērtēts, tikai ņemot vērā subjektīvo 

dimensiju. Tas nozīmē, ka programmas vadītājam un 

                                              
14 Ieteicams izmantot materiālus no Valsts Policijas mājaslapas 

jauniešiem par drošības un prevencijas jautājumiem. Sargi-sevi.lv ir 

informatīva Valsts Policijas mājas lapa jauniešiem, kurā ikviens var 

atrast informāciju par drošības un prevencijas jautājumiem. 

http://www.sargi-sevi.lv/?id=301&sa=290 

mentoram ir jābūt pacietīgiem un sadarbībā ar 
jauniešiem jāattīsta gan uzticēšanās, gan savstarpējā 

cieņa, gan jāpalīdz pārvarēt grūtības un jārāda ceļš, 
kā dažādās situācijās rīkoties sociāli atbilstoši.  

Darbā ar NEET jauniešiem ir svarīgi ņemt vērā arī 
dzimumatšķirības, piemēram, agresijas izpausmēs, jo 

dzimumam ir ļoti cieša saistība ar deviantu 

uzvedību.16 Puišiem vairāk nekā meitenēm patīk 

darīt kaut ko bīstamu, tas rada viņos satraukumu un 

uzbudinājumu, ko lielākā daļa jauniešu uzskata par 

neatvairāmu. Puišu organismā ir mazāk serotonīna 

un oksitocīna, kas liek viņiem būt impulsīvākiem par 

meitenēm. Tāpēc arī puišiem nepatīk mierīgi sēdēt 

un sarunāties ar kādu. Meitenes var izskaidrot un 

aprakstīt savas izjūtas un emocijas, savukārt puišiem 

par tām runāt ir grūti. Ja vien iespējams, tad puiši 

izvairās no pašatklāšanās, kas savukārt meitenēm ir 

ļoti svarīgi. Darbā ar puišiem svarīgi ir ņemt vērā, ka 

pieauguša cilvēka izteiktā kritika viņiem nepalīdz 

sevi motivēt tālākam darbam, neveiksmes vairāk 

nekā meitenēm pazemina pašvērtējumu, viņi reti 

paši meklē palīdzību.  

Bieži vien jaunajiem cilvēkiem vispār nav svarīgi, vai 

un kurā brīdī klasiskie sociālās integrācijas orientieri 

un kritēriji (darba un ekonomiskā patstāvība, savas 

ģimenes izveide) tiek sasniegti. Mūsdienas aktuāla 

tendence ir arī tāda, ka jaunajiem cilvēkiem ir daudz 

mazāk iespēju paļauties uz kolektīviem modeļiem un 

standarta risinājumiem, bet biežāk pašiem jāpieņem 

lēmumi un par tiem arī jāatbild, neskatoties uz 

nevienlīdzīgu pieeju resursiem, iespējam un citiem 

sociālas atstumtības riskiem. Arī noteiktas izglītības 

ieguve vairs negarantē noteiktu pozīciju darba tirgū. 

Jaunietim pašam aktīvi jāiesaistās darba meklējumos 

vai neveiksmes gadījumā jāatrod citi veidi savu 

15 Reņģe, V. (1999). Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas. 

Rīga: Zvaigzne ABC, 173 lpp. 
16 Honk,J., and Schutter D.J.L.G.(2007). Testosterone reduces 

conscious detection of signals serving social correction 

implications for antisocial behavior. Association for Psychological 

Science,18(8), 663-669. 

http://www.sargi-sevi.lv/?id=301&sa=290
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zināšanu pielietošanai, piemēram, jākļūst par 

pašnodarbināto. 

Strādājot ar jauniešiem kā sociālu grupu, 

jāņem vērā vairāki aspekti:17  

• Agrīnajā jaunieša vecumā (15-17 gadi) 

strauji izmainās iekšējās sekrēcijas 

dziedzeru darbība, kas izraisa izmaiņas visu 

orgānu un sistēmu, sevišķi nervu sistēmas, 

darbībā, tāpēc jaunieši ir ātri uzbudināmi, 

emocionāli nenoturīgi un impulsīvi.  

• Fiziskā veselība, spēks un kustību vingrums, 

augstas darba spējas palīdz veidot prasmes 

un iemaņas, paplašina profesijas izvēles 

iespējas. Un otrādi, apzinoties savu fizisko 

nespēku, nepilnvērtību, infantilismu, jaunieši 

kļūst pesimistiskāki, vairs netic saviem 

spēkiem, noslēdzas sevī. Viņiem raksturīga 

nomāktība un apātija.  

• Jauniešu motivācijā galveno vietu sāk ieņemt 

motīvi, kas saistīti ar pašnoteikšanos un 

gatavošanos patstāvīgai dzīvei.  

• Jaunieša vecumā svarīgu vietu ieņem strīdi, 

pārdomas par dzīves jēgu, dzīves plāniem, 

ideāliem, vērtībām utt. Šīs aktivitātes 

psiholoģiskais pamatmehānisms ir savas 

nākotnes iztēlošanās. Tāpēc šī vecuma 

personības svarīgs raksturlielums ir tas, ka 

jaunietis dzīvo vairāk nākotnei. 18  

• Nelabvēlīga situācija klasē vai studiju kursā 

ļoti bieži ir bijusi iemesls, kādēļ jaunietis 

aiziet no klases vai skolas vai pamet studijas 

un lielāku nozīmi sāk piešķirt saskarsmei 

neformālās grupās.  

• Pieaugušo mēģinājumi ietekmēt gandrīz 
vienmēr izraisa pretreakciju, kas 

                                              
17 Brīvprātīgā darba organizēšana pašvaldībā. Rokasgrāmata 

pašvaldību darbiniekiem. Rīga, 2011. Pieejama: Brivpratiga-

darba-organizesana-pasvaldiba.pdf (jaunatneslietas.gov.lv) 

nelabvēlīgos apstākļos var pāraugt iekšējā 

konfliktā, kura saglabāšanās nereti noved 

pie personības attīstības aiztures.  

• Jauniešiem patīk aktivitātes, kurās ir 

iesaistītas visas piecas maņas. Jaunieši rīkojas 

aktīvāk, ja saprot gala rezultātu, tāpēc 

vajadzīgs laiks, lai viņi dzirdētu, redzētu un 

saskartos ar citām pasākuma aktivitātēm un 

lai turpmākās reizēs paši varētu aktīvāk 

iesaistīties. 

Darbam ar jauniešiem jābalstās 

jauniešu pozitīvās attīstības 

pamatprincipos: 

• uz jauniešiem jāraugās nevis kā uz 

risināmu problēmu, bet gan kā uz 

partneriem, kuri jāiesaista un kuru 

iemaņas ir jāattīsta;  

• lai pilnveidotu savu personību, 

jauniešiem nepieciešams izjust 

atbalstu un saskatīt iespējas; 

• palīdzība jauniešiem viņu iespēju 

realizēšanā ir labākais veids, kā 

sekmēt viņu spēju pašiem risināt 

savas problēmas 

Pašvaldībai, pirms iesaistīt mērķa grupas jauniešus 

dalībai projektā, ir rūpīgi jāizvērtē gan pieredze 

darbā ar konkrētas grupas jauniešiem, gan zināšanas 

un prasmes, kā arī kompetenti stratēģiskie partneri, 

kas nepieciešami, lai strādātu ar attiecīgas grupas 

jaunieti. 

  

18 Small, S., Memmo, M. (2004). Contemporary Models of Youth 

Development and Problem Prevention: Toward an Integration of 

Terms, Concepts, and Models. Family Relations. 53: 3-11. 

https://jaunatneslietas.gov.lv/sites/default/files/editor/Brivpratiga-darba-organizesana-pasvaldiba.pdf
https://jaunatneslietas.gov.lv/sites/default/files/editor/Brivpratiga-darba-organizesana-pasvaldiba.pdf
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2. PAŠVALDĪBAS LOMA PROJEKTA “PROTI UN DARI!” 

ĪSTENOŠANĀ UN STRATĒĢISKO PARTNERĪBU VEIDOŠANA 
 

2.1. Pašvaldība kā projekta sadarbības partneris 
 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 38519 projekta „PROTI un DARI!” sadarbības 

partneris var būt: 

• valstspilsētas vai novada pašvaldība; 

• vai šādu pašvaldību apvienība (MK noteikumu 14.punkts) – divas vai vairākas pašvaldības, kas 

apvienojušās, lai sadarbībā ar finansējuma saņēmēju īstenotu projektu apvienībā ietilpstošo pašvaldību 

administratīvajā teritorijā. 

3. attēls 

 

Pašvaldības vai pašvaldību apvienības kā 

sadarbības partnera pienākumi ir definēti līgumā 

par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NEET  

 

 

                                              
19 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 NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu 

garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi 

izglītības nozarē" 14.1.1.2. pasākuma "Atbalsts NEET jauniešiem" 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  
20 Līgums par sadarbību Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt 
NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju 

vai jauniešu centru darbībā” ” un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē" 14.1.1.2. pasākuma "Atbalsts 

NEET jauniešiem" projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā. Pieejams: https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/proti-un-

dari/pasvaldibam/pud-sadarbibas-ligums/  

jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, 

NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas  

ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu 

centru darbībā” un 14.1.1. specifiskā atbalsta 

mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības 

nozarē" 14.1.1.2. pasākuma "Atbalsts NEET 

jauniešiem" projekta “PROTI un DARI!” 

īstenošanā20.  

 

Pašvaldība un JSPA 
noslēdz sadarbības līgumu 
par projekta īstenošanu

Pašvaldība deleģē
programmu vadītājus un 

mentorus

Pašvaldība veido 
stratēģiskās partnerības 

projekta īstenošanai

Programmu vadītāji un 
mentori piedalās JSPA 

organizētajās apmācībās

Mērķa grupas 
jauniešu 
iesaiste, 

profilēšana un 
atbalsta 

sniegšana 
pašvaldībā

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
https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/proti-un-dari/pasvaldibam/pud-sadarbibas-ligums/
https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/proti-un-dari/pasvaldibam/pud-sadarbibas-ligums/
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Atbalsta ietvaros sadarbības partnerim atbalstāmās 

darbības aptver atbalstu mērķa grupas jauniešu 

iesaistei projektā un atbalsta pasākumu sniegšanai 

mērķa grupas jauniešiem saskaņā ar individuālajām 

pasākumu programmām.21 

Atbalstāmās darbības mērķa grupas jauniešu 

iesaistei projektā22: 

 

• mērķa grupas jaunieša uzrunāšana un 

konsultēšana (sākotnējā motivēšana, 

informēšana, atbilstības mērķa grupai 

pārbaude); 

• mērķa grupas jaunieša profilēšana un 

konsultēšana; 

• mērķa grupas jaunieša individuālās 

pasākumu programmas izstrāde vai karjeras 

konsultācija; 

• mērķa grupas jaunieša karjeras konsultācija 

virzībai uz Jauniešu garantijas ietvaros 

īstenotajiem pasākumiem vai NVA 

īstenotajiem aktīvās nodarbinātības vai 
preventīvajiem bezdarba samazināšanas 
pasākumiem, ja jaunietis pēc profilēšanas 
un konsultācijām ar programmas vadītāju ir 
gatavs nekavējoties tajos iesaistīties. 

 

Atbalstāmās darbības atbalsta pasākumu 

sniegšana mērķa grupas jauniešiem saskaņā 

ar mērķa grupas jauniešu individuālajām 

pasākumu programmām23: 

 

• programmas vadītāja individuāls atbalsts; 

• mentora individuāls atbalsts; 

• citi atbalsta pasākumi (tostarp speciālistu 

konsultācijas, neformālās un ikdienas 

mācīšanās aktivitātes, semināri, sporta 

aktivitātes, kultūras pasākumi, nometnes, 

                                              
21 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 NEET 

jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos 

pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju 

vai jauniešu centru darbībā” un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 

brīvprātīgā darba aktivitātes, iesaiste 

nevalstisko organizāciju un jauniešu centru 

aktivitātēs, pasākumos un projektos, 

profesijas specifikas iepazīšanas aktivitātes, 

iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs). 

 

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas 

pašvaldībām vai to apvienībām, kas projekta 

nodrošināšanā iesaista stratēģiskos partnerus 

(biedrības, nodibinājumus, jauniešu centrus, darba 

devēju organizācijas, probācijas dienestus, policiju, 

izglītības iestādes, sporta iestādes, uzņēmumus, 

nozaru asociācijas, sociālos dienestus u.c.), veidojot 

stratēģiskās partnerības Latvijas Republikas 

teritorijā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.attēls Stratēģisko partneru piemēri  

"Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē" 14.1.1.2. pasākuma 

"Atbalsts NEET jauniešiem”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  
22 Turpat 
23 Turpat 

St
ra

tē
ģi

sk
ie

 p
ar

tn
e
ri

Valsts 
institūcijas

Piemēram, Valsts Probācijas 
dienests, Valsts policija

Pašvaldību 
institūcijas

Piemēram, Sociālais dienests, 
Pašvaldības izglītības pārvalde, 
izglītības iestādes, Pašvaldības 
policija

Biedrības un 
nodibinājumi 

Piemēram, NVO cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām, jauniešu 
NVO, vecāku apvienības

Sociālie 
partneri

Piemēram, darba devēju un 
darba ņēmēju organizācijas un 
profesionālās asociācijas

Jauniešu 
centri 

Piemēram, Bērnu un jauniešu 
centri, Multifunkcionālie 
jaunatnes iniciatīvu centri

Uzņēmēji
Piemēram, uzņēmumi, kas 
piedāvā ekskursijas, lai iepazītos 
ar uzņēmuma darbību, amata 
meistari

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
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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2.2. Pašvaldības stratēģisko 

partnerību veidošana 
 

Pašvaldība kā sadarbības partneris projekta 

īstenošanā iesaista vismaz vienu, bet vēlams vairākus 

stratēģiskos partnerus. Pašvaldībai ir vairākas 

likumiskas izvēles iespējas. Pašvaldība ir atbildīga par 

savu darbību un normatīvo aktu, tajā skaitā, 

Publisko iepirkumu regulējuma atbilstošu 

piemērošanu.  

Stratēģiskie partneri24 – valsts un pašvaldības 

institūcijas, biedrības, nodibinājumi, jauniešu centri, 

sociālie partneri un uzņēmēji, kurus projekta 

īstenošanā ir iesaistījis sadarbības partneris, lai 

kopīgi apzinātu un motivētu mērķa grupas jauniešus 

vai sadarbotos mērķa grupas jauniešu atbalsta 

pasākumu īstenošanā projekta ietvaros, sadalot 

partneru lomas, atbildību un funkcijas, kā arī 
plānojot veicamās darbības un tām atbilstošo 

attiecināmo izmaksu apmēru projekta ietvaros. 

Ir nepieciešama strukturēta pieeja iesaistāmo 

organizāciju un sadarbības personu izvēlē. Pozitīvi 

vērtējams atvērts skatījums uz atbalsta loka 

paplašināšanu. Strukturēta pieeja paredz noteikt 

atbildīgo programmas vadītāju, to iestāžu un 

personu loku, kuras būs tiešā veidā iesaistītas darbā 

ar mērķa grupas jauniešiem un arī „ārējā atbalsta 

loku”, kurā jāiekļauj tās organizācijas un personas, 

kurām jāiesaistās darbā ar mērķa grupas jauniešiem, 

ja nepieciešams ļoti specifisks atbalsts, individuālas 

konsultācijas vai epizodiska līdzdalība konkrētu 
atbalsta pasākumu nodrošināšanā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. attēls. Stratēģisko partneru  iesaistes nepieciešamība un iespējas

                                              
24 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 NEET 

jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos 

pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju 

vai jauniešu centru darbībā” un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 

"Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē" 14.1.1.2. pasākuma 

"Atbalsts NEET jauniešiem"  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 

Lai efektīvāk apzinātu un uzrunātu 
mērķa grupas jauniešus

Lai kvalitatīvi veiktu mērķa grupas 
jauniešu profilēšanu

Lai kvalitatīvi izstrādātu katram 
mērķa grupas jaunietim piemērotu 
individuālo pasākumu programmu

Lai nodrošinātu kompleksu un 
sistēmisku mērķa grupas jaunieša 
individuālās pasākumu programmas 
īstenošanu

Lai nodrošinātu mērķa grupas 
jaunietim tuvāk (vai vieglāk) 
sasniedzamu pakalpojumu 
pieejamību 

Lai efektīvāk izlietotu projekta un 
pašvaldības resursus, kā arī
izvairītos no dubultā finansējuma 
riska

Lai iesaistītu tos jauniešus, kuri 
citādi paliktu ārpus programmas 
aktivitātēm

Lai piedāvātu individuālu, katra 
jaunieša interesēm un vajadzībām 
piemērotu programmas saturu, lai 
nodrošinātu plašāku atbalsta 
pasākumu klāstu mērķa grupas 
jauniešiem

Lai projekta ietvaros izveidotā
stratēģiskā partnerība būtu kā labs 
ilgtspējīgs resurss pēc projekta

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
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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3. PROGRAMMAS 

VADĪTĀJA LOMA 

PROJEKTA “PROTI UN 

DARI!” ĪSTENOŠANĀ 
 

Programmas vadītājs25 ir persona, kurai ir 

augstākā izglītība, kura projekta ietvaros ir apguvusi 

finansējuma saņēmēja organizēto mācību 

programmu un kura pārrauga darbu ar mērķa 

grupas jauniešiem konkrētajā pašvaldībā, nodrošina 

mērķa grupas jauniešu iesaisti projektā. 

 

3.1 Programmas vadītāja funkcijas 

un galvenie uzdevumi 
 

Programmas vadītājs26 ir persona, kas pārrauga 

darbu ar mērķa grupas jauniešiem konkrētajā 

pašvaldībā un nodrošina mērķa grupas jauniešu 

iesaisti projektā, veicot šādus pienākumus:  

• koordinē un īsteno mērķa grupas jauniešu 

uzrunāšanu, konsultēšanu, motivēšanu, un 

informēšanu par dalību projektā; 

• koordinē un īsteno jauniešu atbilstības 

pārbaudi projekta mērķa grupai; 

• koordinē un īsteno mērķa grupas jauniešu 

profilēšanu;  

• koordinē un īsteno mērķa grupas jauniešu 

individuālo pasākumu programmu izstrādi 

vai karjeras konsultācijas sniegšanu virzībai 

                                              
25 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 „ NEET jauniešu 

prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos 

pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju 

vai jauniešu centru darbībā” un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 

"Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē" 14.1.1.2. pasākuma 

"Atbalsts NEET jauniešiem"   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 

uz Jauniešu garantijas ietvaros īstenotajiem 
pasākumiem vai NVA īstenotajiem 

aktīvajiem nodarbinātības vai preventīvajos 

bezdarba samazināšanas pasākumiem;  

• piesaista mērķa grupas jauniešiem 

piemērotākos mentorus;  

• pārrauga mentoru darbu programmas laikā 

un uztur informācijas apriti par mērķa 

grupas jauniešu progresu;  

• izvērtē mentoru sniegtos priekšlikumus 

jauniešu individuālo pasākumu programmu 

uzlabošanai un veic nepieciešamās izmaiņas 

tajās;  

• koordinē un uzrauga individuālo pasākumu 

programmu ieviešanu saskaņā ar sadarbības 

līgumā noteikto;  

• izvērtē individuālo pasākumu programmu 

kvalitāti un to saturisko ieviešanu, iesaistot 

izvērtēšanā mentorus un mērķa grupu;  

• veido un programmas laikā papildina mērķa 

grupas jauniešu personas lietas.  

 

Kopumā programmas vadītāja galvenie 

uzdevumi projekta „PROTI un DARI!” 

īstenošanā iedalāmi trīs galvenajās grupās:  

• ar mērķa grupas jauniešu apzināšanu, 

informēšanu un iesaistīšanu projektā 

saistītās darbības; 

• ar mērķa grupas jauniešu kvalitatīvas 

profilēšanas veikšanu un koordinēšanu 

saistītās darbības; 

• ar mērķa grupas jauniešu individuālās 

pasākumu programmas izstrādi un tās 

īstenošanas nodrošināšanu saistītās darbības 

26 “Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un 

piemērošanas metodika Eiropas Sociālā fonda darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta 

mērķa „Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti 

izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros 

un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” un 

14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi 

izglītības nozarē" 14.1.1.2. pasākuma "Atbalsts NEET jauniešiem"  

ietvaros”. 2.pielikuma 8.punkts. 

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
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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(nodrošinot kopējo atbalstu jaunietim 

vismaz 48 stundu apmērā mēnesī);  

 

Programmas vadītāja galvenie uzdevumi 

projekta „PROTI un DARI!” īstenošanā:  

1. Mērķa grupas jauniešu apzināšana, 

informēšana un iesaistīšana: 

• situācijas apzināšana pašvaldības teritorijā 

par mērķa grupas jauniešu skaitu, dažādām 

kategorijām, atrašanās vietu, esošās dzīves 

situāciju u.tml.;  

• dalība mērķa grupas jauniešu sasniegšanā un 

uzrunāšanā sadarbībā ar mentoriem un 

stratēģisko partneru pārstāvjiem;   

• jauniešu atbilstības pārbaude projekta 

mērķa grupai; 

• mērķa grupas jauniešu sākotnējā 

motivēšana iesaistīties projektā; 

• jauniešu konsultēšana par projekta 

iespējām. 

 

2. Mērķa grupas jauniešu profilēšana: 

• individuāls darbs ar mērķa grupas jaunieti – 

individuālu sarunu veidā, izmantojot 

motivējošas intervēšanas pamatprincipus; 

• profilēšana, ar mērķi veikt  mērķa grupas 

jaunieša situācijas sākotnējo izpēti, kas 

ietver jaunieša izglītības, nodarbinātības, 

līdzšinējās sabiedriskās darbības pieredzes, 

interešu un prasmju attīstības vajadzību 

apzināšanu, kā arī ierobežojošo un citu 

faktoru identificēšanu. Profilēšanas laikā tiek 

noskaidrots, vai mērķa grupas jaunietis 

novirzāms uz Jauniešu garantijas ietvaros 

īstenotajiem pasākumiem vai NVA 

piedāvātajām aktivitātēm vai jāturpina 

atbalsta sniegšanu projekta „PROTI un 

DARI!” ietvaros; 

• citu speciālistu piesaiste, ja tāda 

nepieciešama (ar specializāciju sociālajā 

darbā, psiholoģijā vai citā atbilstošā jomā un 

atbilstošām kompetencēm un darba 

pieredzi); 

• profilēšanas rezultātu pārrunāšana ar mērķa 

grupas jaunieti.  

 

3. Mērķa grupas jauniešu individuālās 

pasākumu programmas izstrāde un tās 

īstenošanas nodrošināšana: 

• katram jaunietim piemērotas individuālās 

pasākumu programmas izstrāde, kas veidota 

atbilstoši izstrādātajām metodoloģiskajām 

vadlīnijām; 

• individuālajā pasākumu programmā ietverto 

pasākumu īstenošanas un jaunieša dalības 

ietvertajās aktivitātēs nodrošināšana; 

• katram jaunietim piemērota mentora atlase 

un sadarbības izveidošana; 

• savstarpējās sadarbības noteikumu 

izskaidrošana mērķa grupas jaunietim 

(izskaidrot, kas mērķgrupas jaunietim būs 

jāievēro turpmākajā sadarbības procesā, 

kādas ir viņa tiesības un pienākumi); 

• individuālās pasākumu programmas 

īstenošanas pārraudzība; 

• mentoru un citu programmas īstenošanā 

iesaistīto pušu konsultēšana par individuālās 

pasākumu programmas īstenošanu; 

• individuālās pasākumu programmas 

koriģēšana un grozījumu veikšana, ja tas 

nepieciešams; 

• mērķa grupas jauniešu personas lietas 

izveidošana un papildināšana. 

Jāapzinās, ka iepriekš minēto uzdevumu 

īstenošanai ir nepieciešams veikt pašvaldības 

iespēju apzināšanu atbalsta sniegšanā mērķa 

grupas jauniešiem: 

• pašvaldības teritoriālo, infrastruktūras un 

citu jaunietim sasniedzamā attālumā esošu 

iespēju izmantošanas pieejamības 

izvērtējums un attiecīgo stratēģisko 

partneru uzrunāšana;  
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• pašvaldības infrastruktūras un atbalsta 

iespēju izpēte, lai identificētu mērķa grupas 

jauniešiem pieejamo atbalstu un resursus 

individuālo pasākumu programmu sekmīgai 

īstenošanai; 

• potenciālo stratēģisko partneru 

identificēšana un uzrunāšana dalībai atbalsta 

sniegšanā mērķa grupas jauniešiem projekta 

„PROTI un DARI!” ietvaros; 

• sadarbības iespēju apzināšana ar blakus 

esošajām pašvaldībām.  

Tāpat programmas vadītājam ir vēlams sadarboties 

ar citiem programmu vadītājiem gan pārstāvētajā 

pašvaldībā/pašvaldību apvienībā, gan citās 

pašvaldībās. Nepieciešamības gadījumā programmas 

vadītājs var aizvietot kādu citu programmas vadītāju 

tā prombūtnes laikā. 

Programmas vadītāju deleģē attiecīgā pašvaldība vai 

pašvaldību apvienība, ievērojot vairākus atlases 

kritērijus. 

3.2. Programmas vadītāju 

izvēles principi un 

nepieciešamās kompetences 

kvalitatīvai savu pienākumu 

veikšanai projektā 
 

Formālās izglītības un kvalifikācijas prasības 

• Augstākā izglītība. 

• Vēlamā formālā izglītība un kvalifikācija 

sociālajā darbā, sociālajā pedagoģijā, 

pedagoģijā, psiholoģijā, socioloģijā vai citās 

līdzvērtīgās jomās.  

Programmas vadītājs var būt pašvaldības iestādes vai 

arī pašvaldības stratēģiskā partnera pārstāvis, 

piemēram, sociālais darbinieks, valsts un pašvaldības 

                                              
27 Bērnu tiesību aizsardzības likums. Pieejams: 

http://likumi.lv/doc.php?id=49096  

institūciju pārstāvis, biedrības vai nodibinājuma 

pārstāvis, jauniešu centru pārstāvis u.c. 

Vispārējās prasības  

• Vēlamas vispārējas zināšanas un izpratne, kā 

strādāt ar jauniešiem.  

• Vēlme strādāt ar mērķa grupas jauniešiem. 

• Vēlme un gatavība apgūt programmas 

vadītājiem paredzēto mācību programmu 

projekta ietvaros. 

• Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 

5.1 un 72. pantā norādītajām prasībām un 

atbildībai atbilstoši projekta specifikai27. 

 

Pieredzes prasības 

• Vēlama pieredze darbā ar jauniešiem.  

• Vēlama pieredze darbā ar sociālās 

atstumtības riska grupu pārstāvjiem un 

citām līdzvērtīgām grupām.  

Pieredze var būt iegūta gan formālajās darba 

attiecībās (izglītības, sociālā darba, jaunatnes lietu 

jomās), gan neformālās attiecībās, organizējot 

brīvprātīga darba aktivitātes, atbalsta pasākumus 

jauniešiem u.tml.  

Programmas vadītājam pienākumu veikšanai 

nepieciešamas un vēlamas ir zināšanas, spējas un 

prasmes. 

Zināšanas 

• par projekta darbības principiem; 

• par mērķa grupas jauniešu specifiku; 

• par mērķa grupas jauniešu profilēšanas 

metodiku; 

• par psiholoģiski atbalstošas komunikācijas 

izmantošanu praksē; 

• par LR normatīvajiem aktiem, kas ir svarīgi 

darbā ar sociālā riska grupas jauniešiem; 

http://likumi.lv/doc.php?id=49096
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• par sadarbības tīklu pašvaldībā, kas var 

sniegt nepieciešamo atbalstu darbā ar mērķa 

grupas jaunieti; 

• par izglītības sistēmu pašvaldībā un valstī; 

• par sociālā atbalsta sistēmu pašvaldībā un 

valstī; 

• par nodarbinātības sistēmu pašvaldībā un 

valstī; 

• par riskiem darbā ar mērķa grupas 

jauniešiem (psiholoģiskie, sociālie, fiziskie un 

citi); 

• par citiem atbalsta pasākumiem, kas sniedz 

atbalstu mērķa grupas jauniešiem; 

• par motivējošo interviju un tās 

izmantošanas nosacījumiem; 

• par speciālistu piedāvātajiem atbalsta 

pakalpojumiem; 

• par sadarbības speciālistu kompetenci un tās 

robežām; 

• par bērnu tiesībām (saskaņā ar Bērnu 

tiesību aizsardzības likumu); 

• par NVA un Jauniešu garantijas ietvaros 

realizētajiem projektiem un programmām, 

kas paredzēti jauniešu atbalstam.  

Prasmes un spējas 

• realizēt praksē projekta darbības principus; 

• sadarboties ar mērķa grupas jauniešiem; 

• sniegt individuālu atbalstu mērķa grupas 

jauniešiem; 

• būt radošam gan saskarsmē ar mērķa grupas 

jauniešiem, gan sadarbībā ar citiem 

speciālistiem; 

• izmantot praksē profilēšanas metodiku; 

• izmantot praksē psiholoģiski atbalstošu 

komunikāciju; 

• sadarboties ar dažādu jomu speciālistiem 

pašvaldībā un citās sadarbības institūcijās; 

• organizēt sadarbības tīklu ar dažādu jomu 

speciālistiem, kuru iesaiste ir svarīga, lai 

sniegtu atbalstu mērķa grupas jauniešiem; 

• orientēties izglītības sistēmā un piedāvāt 

mērķa grupas jaunietim atbilstošākās 

izglītības alternatīvas; 

• orientēties sociālā atbalsta sistēmā un 

organizēt mērķa grupas jaunietim 

atbilstošākos atbalsta pasākumus; 

• orientēties nodarbinātības sistēmā, 

darbaspēka pieprasījumā un motivēt mērķa 

grupas jaunieti iesaistīties nodarbinātības 

pasākumos; 

• izvērtēt riskus, kuri ir iespējami mērķa 

grupas jauniešu dzīvē un projekta 

aktivitātēs, kā arī riskus, kas var rasties 

saskarsmē ar mērķa grupas jaunieti; 

• rīkoties atbilstoši risku izvērtējumam, lai 

sniegtu atbilstošāko atbalstu konkrētam 

jaunietim; 

• spēt orientēties citu atbalsta pasākumu 

piedāvājumos, kas var būt atbilstoši mērķa 

grupas jauniešiem; 

• savā darbā izmantot motivējošās 

intervēšanas pieeju; 

• atpazīt dažādas speciālās vajadzības; 

• sākt sadarbību ar nepieciešamajiem 

speciālistiem atbilstoši speciālo vajadzību 

specifikai; 

• uzņemties atbildību par saviem lēmumiem; 

• pamatot savu viedokli. 

Attieksme 

• atbalstoša neatkarīgi no mērķa grupas 

jaunieša pieredzes, sociālā stāvokļa, 

iepriekšējiem nodarījumiem un citiem 

nosacījumiem; 

• projekta darbības principus cienoša;  

• mērķa grupas jaunieša speciālās vajadzības 

cienoša; 

• mērķa grupas jaunieša vērtības un vajadzības 

cienoša; 

• savus darba pienākumus un uzdotos 

uzdevumus cienoša; 

• citu speciālistu izteiktos viedokļus cienoša; 

• savas vērtības un uzskatus aizstāvoša; 
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• darba pienākumus respektējoša, uzdotos 

uzdevumus atbildīgi pildoša; 

• atbildību par saviem lēmumiem uzņemoša. 

3.3. Programmas vadītāja 

rekomendējamā slodze 
 

Programmas vadītājs savu darba laiku plāno atkarībā 

no tā, cik profilēšanas tiek veiktas mēneša laikā, lai 

paredzētu laiku arī individuālo pasākumu 

programmu izstrādei un programmas realizācijas 

pārraudzīšanai. 

Maksimālais mērķa grupas jauniešu un viņu mentoru 

skaits, kuri vienlaikus ir programmas vadītāja 

pārziņā – ir 12 mērķa grupas jaunieši un viņu 

mentori. 

Programmas vadītājam ir jāsadarbojas ar pašvaldības 

speciālistiem starpinstitucionālās sadarbības 

ietvaros. 
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4. MENTORA LOMA 

PROJEKTA „PROTI UN 

DARI!” ĪSTENOŠANĀ 

Mērķa grupas jaunieša mentors28 ir 

pilngadīga persona, kura projekta ietvaros ir 

apguvusi finansējuma saņēmēja organizēto 

mācību programmu un kura sniedz atbalstu 

mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu 

programmas īstenošanā. 

4.1. Mentoringa procesa būtība 

un nozīme 
Termins mentorings tiek lietots, lai aprakstītu 

attiecības un sadarbību starp indivīdu ar mazāku 

pieredzi un indivīdu ar lielāku pieredzi, kas kļūst 

par padomdevēju; mentorings var būt kādas 
kompetentas personas uzraudzība par iesācēju 

kādā jomā, lai veicinātu viņa profesionālo vai 

personīgo attīstību.29 Mentoringa attiecību 

pamatā ir mentora zināšanas un pieredze, kas ļauj 

pieredzes pārņēmējam apsvērt viņa rīcībā esošās 

iespējas, resursus un veicināt to izmantošanu 

konkrētas problēmas risinājumam vai mērķa 

sasniegšanai.30  

Mentorings ir attiecības, kuras var raksturot kā 

viens pret vienu, kur viens indivīds (mentors) 

brīvprātīgi vai par samaksu ziedo savu laiku otra 

indivīda (mērķa grupas jaunieša) atbalstam. 

Mentorings ir attiecības, kurās valda savstarpēja 

uzticēšanās un abpusēja cieņa, regulāra iesaistīto pušu 

mijiedarbība, kas balstītas uz mācīšanos un atbalstu, 

starp vienu indivīdu, kurš dalās savās zināšanās, 

pieredzē un gudrībā, un otru indivīdu, kurš ir gatavs 

un gribošs iegūt no šīs apmaiņas un bagātināt savu 

profesionalitāti vai personīgo attīstību. 

6.attēls. Mentoringam raksturīgās iezīmes

 

                                              
28 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” un 

14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi 

izglītības nozarē" 14.1.1.2. pasākuma "Atbalsts NEET jauniešiem" 

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 

 
29  Donaldson, S. I., Ensher, E. A., & Grant-Vallone, E. J. (2000). 

Longitudinal examination of mentoring relationships on 

organizational commitment and citizenship behavior. Journal of 

Career Development, 26, 233-249  
30Mentoringa kustības rokasgrāmata. 

https://llsa.webnode.com/_files/200000088-

3676838048/mentoringa_gr.pdf   

attīstīšana caur apmācībām, mācīšanos un
atbalstīšanu;

jautāšanas tehniku izmantošana, lai veicinātu
domāšanas procesus, kas palīdz saskatīt
risinājumus un rīcību, nevis norādoša (direktīva)
pieeja;

cilvēka kompetences attīstīšana, nevis atkarības
radīšana no mentora;

vajadzību, motivācijas, vēlmju, prasmju un
domāšanas procesu izzināšana, lai atbalstītu
patiesu un ilgtspējīgu pārmaiņu sekmēšanu;

cilvēka atbalstīšana atbilstošu mērķu izvirzīšanai
un metožu noteikšanai, ar kurām novērtēt
attīstību;

novērošana, klausīšanās un jautājumu uzdošana;

radošu paņēmienu un tehnikas pielietošana,
piemēram, trenēšana, procesa virzīšana,
konsultēšana un tīklošanās;

nepārtraukta atbalstīšana – nevērtēt cilvēku un
viņa uzskatus, dzīvesveidu vai tieksmes;

pieredzes pārņēmēja iedrošināšana turpināt
savu izaugsmi un kompetenču pilnveidi;

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
http://likumi.lv/ta/id/275554-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-3-specifiska-atbalsta-merka-attistit-nva-neregistreto-neet-jauniesu
https://llsa.webnode.com/_files/200000088-3676838048/mentoringa_gr.pdf
https://llsa.webnode.com/_files/200000088-3676838048/mentoringa_gr.pdf
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Attiecību veidošana
Mērķu izvirzīšana/ 

precizēšana

Aktīvā darbošanās Nobeigums

Virzīšanās uz priekšu

Mentoringa procesā iesaistītajiem ir jāapzinās, ka 

mentoringa attiecības tāpat kā jebkuras citas 

attiecības un sadarbība virzās cauri vairākām 

stadijām un fāzēm, katrā mentors un pieredzes 

pārņēmējs (mērķa grupas jaunietis) sastopas ar 

jauniem izaicinājumiem un attiecību dinamiku. Tas 

jāņem vērā gan programmas vadītājam, gan 

mentoram, par to procesa gaitā var runāt arī ar 

mērķa grupas jaunieti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. attēls. Mentoringa procesa stadijas 

 

4.2. Mentora  lomas,  funkcijas un 

uzdevumi 
 

Mentora uzdevumi projektā „PROTI un 

DARI!”: 

• veikt programmas vadītāja uzdotos 

pienākumus jaunieša individuālās pasākumu 

programmas īstenošanā; 

• palīdzēt programmas vadītājam organizēt 

jaunieša iesaisti viņa individuālajā pasākumu 

programmā minētajos pasākumos; 

• kontrolēt, kā jaunietis iesaistās individuālajā 

pasākumu programmā iekļautajās aktivitātēs; 

• ja papildus nepieciešams, sniegt nepieciešamo 

informāciju jaunietim par aktivitātēm, kurās 

viņš iesaistās saskaņā ar individuālo pasākumu 

programmu; 

• var sniegt rekomendējošas norādes 

programmas vadītājam par jaunieša 

turpmākajām aktivitātēm, kas iekļaujamas 

individuālo pasākumu programmā; 

• ikdienā kontrolējot jaunieša iesaisti viņa 

individuālajā pasākumu programmā minētajos 

pasākumos, izrādīt atbalstu, empātiju; 

• ja nepieciešams un profesionālā kvalifikācija to 

atļauj, tieši piedalīties jaunieša individuālās 

pasākumu programmas īstenošanā (lekcijas, 

grupu nodarbības, individuālā konsultēšana, 

biblioterapijas pasākumi, kino terapijas 

pasākumi, mākslas terapijas pasākumi u.c.); 

• nepieciešamības gadījumā aizvietot citu 

mentoru prombūtnes laikā; 

• sadarboties ar valsts, pašvaldību un 

nevalstiskajām organizācijām jaunieša 

individuālās pasākumu programmas 

īstenošanā; 

• veikt sava darba uzskaiti darbā ar mērķa 

grupas jaunieti un sniegt atskaites programmas 

vadītājam. 

Katrs mentors ir funkcionāli pakļauts noteiktam 

programmas vadītājam. Mentoru mērķa grupas 

jaunietim nosaka programmas vadītājs. Katram 

mentoram piešķir līdz sešiem mērķa grupas 

jauniešiem. 
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1.tabula. Mentora lomu un uzdevumu piemēri 

Mentora loma Galvenie uzdevumi 

Treneris/ 

konsultants 
Sniegt konsultācijas un ieteikumus, apmainīties idejām, sniegt atsauksmes, dalīties informācijā, 

skaidrot un konsultēt; atklāt galvenos problēmjautājumus, kas ietekmē panākumus; palīdzēt 

pieredzes pārņēmējam noskaidrot galvenos iemeslus, kāpēc pilnveidošanās vispār ir 

vajadzīga, sniegt atbalstu mērķu izvirzīšanā. 

Draugs un 

padomdevējs 

Sniegt padomus jaunietim, pamatojoties uz viņa unikālajām vajadzībām, un atbalstīt jaunieti 

personīgajā un profesionālajā izaugsmē. 

Iedrošinātājs/ 

atbalstītājs 

Iedrošināt jaunieti realizēt ieceres, sniegt informāciju par mācību un karjeras veidošanas 

iespējām, atbalstīt personisko jautājumu risināšanā, kā arī palīdzēt svarīgu lēmumu 

pieņemšanā un stratēģiju izstrādē. 

Brokeris Piesaistīt resursus, lai palīdzētu jaunietim identificēt personīgās attīstības un profesionālās 

izaugsmes iespējas un tās realizēt; dot padomus par karjeras iespējām un alternatīvām; 

palīdzēt sameklēt piemērotus līdzekļus, ar kuru palīdzību iespējama pieredzes pārņēmēja 

kvalifikācijas celšana. 

Advokāts/aizstāvis Pārstāvēt un aizstāvēt (nepieciešamības gadījumā) jaunieša intereses; izteikt jautājumus 

pieredzes pārņēmēja vietā tādos gadījumos, kad pats pieredzes pārņēmējs ar tiem nespēj tikt 

galā. 

Skolotājs Sniegt informāciju un modelēt jaunieša uzvedību, lai labāk saprastu, ko jaunietis sagaida no 

mentoringa. 

Sponsors Palīdzēt jaunietim „atvērt durvis” uz citiem resursiem, lai radītu iespējas attīstīt savus talantus. 

Līderis Palīdzēt jaunietim sasniegt to, ko jaunietis var, un veicināt jaunieša attīstību. 

Starpnieks Palīdzēt pieredzes pārņēmējam paplašināt individuālo sakaru tīklu un profesionālos 

kontaktus. 
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4.3. Mērķa grupas jaunieša 

mentora izvēles principi un 

nepieciešamās kompetences 

kvalitatīvai savu pienākumu 

veikšanai projektā 
 

Par mērķa grupas jaunieša mentoru projektā var būt 

tikai persona, kura projekta ietvaros ir apguvusi 

JSPA organizēto mācību programmu. 

Mentoram vēlama pieredze kādā no šādām 

jomām:  

• mentora pieredze; 

• invalīda asistenta vai ģimenes asistenta 

darba pieredze; 

• darbaudzinātāja darba pieredze; 

• pieredze brīvprātīgajā darbā; 

• pieredze darbā ar bērniem un 

jauniešiem; 

• pieredze darbā ar sociālās atstumtības 

riska grupu jauniešiem; 

• kādas praktiskas kompetences, kas 

varētu būt par pamatu, lai šo pieredzi, 

zināšanas un/vai prasmes nodotu mērķa 

grupas jaunietim. 

Vēlams, lai mērķa grupas jaunieša mentoram 

piemistu šādas spējas: 

• labas saskarsmes spējas; 

• spēja veidot uzticamas un vienlīdzīgas 

attiecības; 

• spēja sadarboties ar jaunieti; 

• spēja būt kreatīvam un radošam; 

• spēja būt kārtīgam un organizētam; 

• spēja būt elastīgam, it īpaši sniedzot 

individuālo atbalstu jaunietim; 

• spēja sastrādāties ar citiem profesionāļiem; 

                                              
31 Blake-Beard, S. D. (1999). The costs of living as an outsider 

within: An analysis of the mentoring relationships and career 

success of Black and White women in the corporate sector. 

Journal of Career Development, 26, 21-36. 

• spēja būt tolerantam pret jaunieša 

problēmām, nepaužot negatīvu attieksmi; 

• spēja demonstrēt saprātīgus uzskatus, 

domas, spriedumus; 

• prasme aizstāvēt savas vērtības un uzskatus 

par dzīvi. 

 

Mentoram nepieciešamās personiskās 

īpašības:  

• atvērtība, atklātība, ieinteresētība, empātija, 

profesionalitāte, vienlīdzības izjūta, prasme 

kritiski vērtēt, prasme klausīties, prasme 

uzmundrināt, motivēt un atbalstīt. 

• Mentors pēc dažādiem rādītājiem var būt 

gan tuvu atbilstīgs mentorējamajam 

jaunietim, gan  atšķirīgs pēc dzimuma un 

vecuma, pēc etniskās izcelsmes, pēc 

reliģiskās piederības, pēc sociāli 

ekonomiskā stāvokļa, pēc invaliditātes 

statusa esamības/neesamības, pēc studiju vai 

profesionālās jomas, pēc interesēm un 

citiem kritērijiem.31 

 

Mentoru atlases un izvēles principi 

• Kompetence.  

• Pieredze.  

• Motivācija. 

• Atbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 

un 72. pantā norādītajām prasībām un 

atbildībai32. 

• Fiziskā un garīgā veselība.  

• Personības briedums.  

• Atkarību neesamība/esamība.  

• Laiks, ko var veltīt jaunietim. 

• Hobiji un/vai profesija, kas būtu vērtīgs 

resurss mērķa grupas jauniešu 

resocializācijā.   

32 Bērnu tiesību aizsardzības likums. Pieejams: 

http://likumi.lv/doc.php?id=49096  

http://likumi.lv/doc.php?id=49096
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Piesardzīgi un ar rūpību jāizvēlas 

mentors jaunietim, ja: 

• mentorējamais jaunietis ir cietis no 

fiziskas, emocionālas vai seksuālas 

vardarbības;  

• mentorējamais jaunietis ir bijis 

cilvēktirdzniecības upuris;  

• mentorējamajam jaunietim ir garīgās 

veselības traucējumi;  

• mentorējamajam jaunietim ir 

atkarības problēmas;  

• mentorējamais jaunietis ir ar 

delinkventu uzvedību un augstu 

recidīva risku. 

 

Faktori, kas var ietekmēt mentora un 

mentorējamā jaunieša sadarbību: 

8.attēls Mentora un mentorējamā sadarbību ietekmējošie faktori 

                                              
33 Pieejama: https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-

projekti/proti-un-dari/  

 

4.4. Mentora rekomendējamā 

slodze  
 

Saskaņā ar „Vienas vienības izmaksu standarta 

likmju aprēķina un piemērošanas metodiku Eiropas 

Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa 

„Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to 

iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos 

jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko 

organizāciju vai jauniešu centru darbībā”  un 

14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas 

pasākumi izglītības nozarē" 14.1.1.2. pasākuma 

"Atbalsts NEET jauniešiem" ietvaros”33 mentoram ir 

jāsniedz vienam mērķa grupas jaunietim individuāls 

atbalsts ne mazāk kā 20 stundas mēnesī. 

Katram mentoram piešķir līdz sešiem mērķa grupas 

jauniešiem. 

Nosakot mentora slodzi, jāņem vērā: 

• jaunieša fiziskā veselība; 

• jaunieša garīgā veselība; 

• invaliditātes grupas esamība/neesamība; 

• prognozējamās invaliditātes iespējamība; 

• atkarību esamība/neesamība; 

• riska uzvedība (deviance, delinkvence, 

agresija/vardarbība); 

• sodāmības esamība/neesamība; 

• atbalsta tīklojuma esamība/neesamība 

(ģimene, radi, draugi, atbalsta personāls, 

atbalsta persona); 

• jaunieša rīcībā esošie resursi; 

• jaunieša motivācija; 

• individuālās pasākumu programmas 

komplicētība u.c. 

radniecība dzimums vecums

reliģiskā
piederība 

pozitīva/negatīva 
iepriekšējās 
sadarbības 
pieredze

stereotipi vai 
aizspriedumi 

stigmatizācijas 
pieredze 

pozitīva vai 
negatīva 

attieksme vai 
nepatika pret 

konkrēto 
personu 

pozitīvas/negatīva 
ekspektācijas u.c.

https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/proti-un-dari/
https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/proti-un-dari/
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Mentora sadarbība ar programmas vadītāju 

un jaunieti ietver: 

• līdzdarbību mērķa grupas jaunieša 

individuālās pasākumu programmas 

veidošanā un īstenošanā;  

• sekošanu līdzi mērķa grupas jaunieša 

izaugsmei, palīdzot viņam sasniegt 

individuālajā pasākumu programmā 

noteiktos attīstības mērķus; 

• atbalsta sniegšana mērķa grupas jaunietim 

savas kompetences ietvaros, akcentējot uz 

karjeras veicināšanu orientētu 

mentoringu;34 

• konsultēšanos pie programmas vadītāja par 

neskaidriem jautājumiem, grūtībām, 

riskiem; 

• līdzdarbošanos individuālās pasākumu 

programmas kvalitātes izvērtēšanā un 

priekšlikumu sniegšanu individuālās 

pasākumu programmas uzlabošanai, 

nepieciešamo korekciju rekomendēšanu; 

• regulāru atskaišu par sadarbību ar jaunieti 

individuālās pasākumu programmas 

realizācijas kontekstā sagatavošanu un 

iesniegšanu saskaņa ar projekta 
nosacījumiem un programmas vadītāja 
norādījumiem.

                                              
34 Career-focused mentoring for youth: THE WHAT, WHY, 

AND HOW. http://www.moyak.com/papers/mentoring-

youth.pdf   

http://www.moyak.com/papers/mentoring-youth.pdf
http://www.moyak.com/papers/mentoring-youth.pdf
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5. MĒRĶA GRUPAS JAUNIEŠA PROFILĒŠANA UN DALĪJUMS 

ATBALSTA GRUPĀS PROJEKTĀ „PROTI UN DARI!” 
 

5.1. Jaunieša iesaistīšana un atbilstības mērķa grupai pārbaude 
 

Uzrunājot mērķa grupas jaunieti, ir svarīgi 

paskaidrot līdzdalību projektā „PROTI un DARI!”, 

pārliecinot mērķa grupas jaunieti par viņa spējām, 

par ticību viņam – nemaldinot, nepasniedzot mērķa 

grupas jaunieša lomu kā vienkāršu un maznozīmīgu, 

bet arī nebaidot ar ilgumu, intensitāti, formalitātēm. 

Jāsniedz informācija par atbilstības pārbaudes 

neizbēgamību, atgādinot par alternatīvām, ja 

rezultāts būs neatbilstošs. Svarīgi likt jaunietim 

noticēt, ka viņš ir nozīmīgs savai pašvaldībai, ka ar 

viņu rēķinās (bez pārmetumiem un morāles). 

Darbs ar jaunieti sākas ar jaunieša iesniegumu 

(veidlapa „Jaunieša iesniegums” skatīt 1. pielikumu) 

par iespēju iesaistīt viņu Eiropas Savienības fonda 

2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. 

specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NEET jauniešu 

prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA 

īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros 

un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru 

darbībā” un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 

"Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē" 

14.1.1.2. pasākuma "Atbalsts NEET jauniešiem" 

ietvaros” projekta „PROTI un DARI!” atbalsta 

pasākumos. Iesniegumā jaunietis apliecina, ka nav 

skolēns/students, neapgūst arodu pie amata 

meistara, nestrādā algotu darbu kā arī atļauj 

izmantot savus personas datus, lai pārbaudītu 

atbilstību projekta mērķa grupai. Ja jaunietis ir 

nepilngadīgs vai atzīts par personu ar ierobežotu 

rīcībspēju, tad iesniegumu paraksta arī jaunieša 

likumiskais pārstāvis (vecāks, aizbildnis vai 

aizgādnis). Uz iesnieguma pamata ir jāveic jaunieša 

atbilstības pārbaudi un jānoskaidro, vai jaunietis 

atbilst mērķa grupai.  

Informāciju par jaunieti var iegūt dokumentos, datu 

bāzēs, kā arī intervējot pašu jaunieti. Intervijā var 

precizēt un iegūt datu avotos pieejamās informācijas 

skaidrojumu.  

Ja jaunietis neatbilst mērķa grupai, 

programmas vadītājs, atbildot uz jaunieša 

iesniegumu, paskaidro noraidījuma iemeslus un 

piedāvā citas atbalsta iespējas. Programmas 

vadītājam būtu vēlams paturēt projekta „PROTI un 

DARI!” redzeslokā arī tos jauniešus, kas konkrētajā 

brīdī dažādu apsvērumu dēļ neatbilst mērķa grupas 

jaunieša statusam, jo ir iespējams, ka šo jauniešu 

dzīvē var notikt pārmaiņas un viņi var kļūt par 

projekta mērķa grupu nākotnē. Arī to jauniešu, kas 

neatbilst mērķa grupai, iesniegumus jāsaglabā 

projekta lietvedībā, lai vēlāk būtu iespējam veikt 

projektā iesaistīto jauniešu uzskaiti un konstatēt 

izplatītākos noraidījuma iemeslus, kā arī izvērtēt 

mērķa grupas paplašināšanas nepieciešamību. 

Ja jaunietis atbilst mērķa grupai, programmas 

vadītājs sāk pamata profilēšanu, lai iegūtu 

pamatinformāciju par konkrēto jaunieti un 

noskaidrotu mērķa grupas jaunieša turpmākās 

aktivitātes Jauniešu garantijas ietvaros. 

Jaunieša pamata profilēšana jāsāk pēc iespējas ātrāk 

kopš brīža, kad jaunietis ir iesniedzis iesniegumu par 

dalību projektā. Programmas vadītājam, 

mentoram vai stratēģiskajiem partneriem 

jāuztur komunikācija ar jaunieti un jāskaidro 

viņam, ka gadījumā, ja profilēšana netika sākta 

uzreiz, tā tiks izdarīta pēc iespējas ātrāk.  
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9. attēls. Pārskats  par jaunieša  profilēšanas mērķi, soļiem un rezultātu

Mērķa grupas jaunieša profilēšana35 – mērķa 

grupas jaunieša situācijas sākotnējā izpēte, kas 

ietver jaunieša izglītības, nodarbinātības, līdzšinējās 

sabiedriskās darbības pieredzes, interešu un 

prasmju attīstības vajadzību apzināšanu, kā arī 
ierobežojošo un citu faktoru identificēšanu. 

Pirms mērķa grupas jaunieša profilēšanas ir 

nepieciešams veikt jaunieša datu pārbaudi un 

                                              
35 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 NEET 

jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos 

pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju 

vai jauniešu centru darbībā” un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 
"Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē" 14.1.1.2. pasākuma 

jaunieša atbilstības identificēšanu un pamatošanu 

atbilstoši projekta „PROTI un DARI!” mērķa grupas 

iesaistes kritērijiem. Programmas vadītājam ir 

jānodrošina informācijas apstrāde atbilstoši Fizisko 

personu datu apstrādes likumam.36 

Pēc tam veicama mērķa grupas jaunieša profilēšana: 

1) pamata profilēšana, lai noskaidrotu mērķa grupas 

"Atbalsts NEET jauniešiem" ietvaros” 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  
36 Fizisko personu datu apstrādes likums. Pieejams: 

https://likumi.lv/ta/id/300099-fizisko-personu-datu-apstrades-

likums 

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
http://likumi.lv/ta/id/275554-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-3-specifiska-atbalsta-merka-attistit-nva-neregistreto-neet-jauniesu
https://likumi.lv/ta/id/300099-fizisko-personu-datu-apstrades-likums
https://likumi.lv/ta/id/300099-fizisko-personu-datu-apstrades-likums
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jaunieša turpmākās aktivitātes un iegūtu 

pamatinformāciju par konkrēto jaunieti; 2) virzība 

uz Jauniešu garantijas ietvaros īstenotajiem 
pasākumiem vai NVA vai 3) padziļinātā profilēšana, 

lai iegūtu precīzāku informāciju par problēmas 

cēloņiem un to izteiktību un izstrādātu mērķētākus 

atbalsta pasākumus un individuālo pasākumu 

programmu.

 

5.2. Pamata profilēšana 
 

Pamata profilēšanu veic programmas vadītājs.  

Informāciju par jaunieti var iegūt no dokumentiem, 

datu bāzēm, kā arī sarunājoties ar pašu jaunieti 

(intervēšanas metodika aprakstīta šo vadlīniju 

turpinājumā). Interviju veic programmas vadītājs. 

Intervijas veikšanai izstrādāta veidlapa („Mērķa 

grupas jaunieša profilēšanas veidlapa”, skatīt 2. 

pielikumu), kas palīdz akcentēt intervijā iegūtās 

informācijas profilējošos uzdevumus. Programmas 

vadītājs, izmantojot motivējošās intervēšanas 

metodiku, veic profilēšanas veidlapas I daļas 

“Pamata profilēšana” aizpildīšanu atbilstoši veidlapā 

sniegtajām norādēm. 

Pamata profilēšanas uzdevumi: 

• vispārīgas informācijas par mērķa grupas 

jaunieti iegūšana; 

• jaunieša veselības stāvokļa vispārējs 

izvērtējums; 

• informācijas par mērķa grupas jaunieša 

ģimenes stāvokļa un dzīvesvietas 

iegūšana; 

• jaunieša izglītības vajadzību un iespēju 

izvērtējums; 

• jaunieša darba pieredzes, nodarbinātības 

vajadzību un iespēju izvērtējums; 

• jaunieša sabiedriskās darbības 

iepriekšējās pieredzes un iespēju 

izvērtējums; 

• personības pamatfaktoru izvērtējums; 

• ierobežojošo un riska faktoru 

noteikšana; 

• jaunieša turpmāko aktivitāšu 

noteikšana; 

Profilēšanas gaitā un pēc tas ir jāizvērtē: 

• Vai iegūtā informācija ir pietiekama, vai 

arī ir nepieciešama papildus informācija 

par mērķa grupas jaunieti? Vai pēc 

pamata profilēšanas ir nepieciešama 

padziļinātā profilēšana? 

• Kam plānojot mērķa grupas jaunietim 

atbalstu ir jāpievērš uzmanība? Kādi 

faktori (apstākļi, ierobežojumi) jāņem 

vērā? 

• Cik intensīvs un apjomīgs atbalsts ir 

nepieciešams? 

• Kādi atbalsta pasākumi prioritāri jāņem 

vērā? 

• Vai pašvaldībā projekta ietvaros būs 

iespējams šim jaunietim palīdzēt? Varbūt 

nepieciešama specializētāka palīdzība? 

• Vai neesam palaiduši garām nianses, kas 

jaunieša resocializācijai ir būtiskas? 

Turpmākā atbalsta  noteikšanas metodika 

pēc pamata profilēšanas pabeigšanas 

Programmas vadītāja pienākums pamata 

profilēšanas gaitā, balstoties uz katra atsevišķā 

mērķa grupas jaunieša specifisko situāciju un 

indivīda personības iezīmēm, izvērtēt, kas 

konkrētajam jaunietim ir vajadzīgs un kas būtu 

piemērotākais atbalsts, ņemot vērā divus filtrējošos 

jautājumus: 

• vai jaunietis atbilst, spēs un grib 

iesaistīties Jauniešu garantijas 

pasākumā „Sākotnējās profesionālās 
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izglītības programmu īstenošana 

Jauniešu garantijas ietvaros”37; 

• vai jaunietis atbilst, spēs un grib 

iesaistīties kādā no NVA īstenotajām 

aktivitātēm un atbalsta pasākumiem38. 

Ja programmas vadītājs pēc jaunieša pamata 

profilēšanas rezultātiem secina, ka atbildes uz 

iepriekš minētajiem jautājumiem ir 

apstiprinošas, jaunietim tiek sniegta karjeras 

konsultācija un jaunietis tiek novirzīts uz NVA 

piedāvātajām aktivitātēm vai Jauniešu garantijas 

ietvaros īstenotajiem pasākumiem. 

Ja programmas vadītājs pēc jaunieša pamata 

profilēšanas rezultātiem secina, ka atbildes uz 

iepriekš minētajiem jautājumiem ir 

noliedzošas vai nav viennozīmīgas, jaunietim 

nepieciešama padziļinātā profilēšana un jāturpina 

atbalsta sniegšana „PROTI un DARI!” ietvaros. 

Situācijā, kad jaunietim nav piemēroti NVA vai 

Jauniešu garantijas ietvaros sniegtie atbalsta 

pasākumi (neatbilst mērķa grupai vai ir citi objektīvi 

iemesli, kāpēc nevar vai nevēlas iesaistīties) un 

jaunietis varētu turpināt iesaisti „PROTI un DARI!” 

atbalsta pasākumos, ir jāveic jaunieša padziļinātā 

individuālā profilēšana. 

Ja pēc pamata profilēšanas mērķa grupas jaunietis 

tiek novirzīts uz NVA vai Jauniešu garantijas ietvaros 

īstenotajiem atbalsta pasākumiem, tad atbilstoši 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 385 Rīgā 2015.gada 

7.jūlijā (prot. Nr. 32 25. §)39 pašvaldība vai 

pašvaldību apvienība sadarbības līgumā noteiktajā 

termiņā iesniedz JSPA pārskatu par projektā 

iesaistītajiem mērķa grupas jauniešiem, pievienojot 

atbalstāmo darbību un sasniegto rezultātu 

pamatojošo dokumentu kopijas: 

• mērķa grupas jaunieša iesniegumu, ar ko viņš 

apliecina atbilstību projekta mērķa grupai (ja 

mērķa grupas jaunietis ir nepilngadīgs vai 

atzīsts par personu ar ierobežoto rīcībspēju, 

iesniegumu paraksta mērķa grupas jaunieša 

likumiskais pārstāvis – vecāks, aizbildnis vai 

aizgādnis); 

• mērķa grupas jaunieša profilēšanas 

dokumentus; 

• noslēguma ziņojumu par mērķa grupas 

jaunieša iesaisti projektā, ja viņš iesaistījies 

Jauniešu garantijas ietvaros īstenotajos 
pasākumos vai NVA aktīvajos nodarbinātības 

vai preventīvajos bezdarba samazināšanas 

pasākumus, norādot iesaistes datumu.

Atbalsta grupu iedalījums pēc pamata profilēšanas 

 

 

 

 
10. attēls. Atbalsta grupu iedalījums pēc pamata profilēšanas 

                                              
37Plašāka informācija pieejama https://jaunatne.gov.lv/par-

agenturu/programmas-projekti/sakotnejas-profesionalas-izglitibas-

programmu-istenosana-jauniesu-garantijas-ietvaros/   
38 Plašāka informācija pieejama tuvākajā NVA filiālē un 

http://www.nva.gov.lv/ 
39 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 NEET 

jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos 

pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko 

organizāciju vai jauniešu centru darbībā” un 14.1.1. specifiskā 
atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē" 
14.1.1.2. pasākuma "Atbalsts NEET jauniešiem" 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 

 

Atbalsta grupu iedalījums pēc pamata profilēšanas

Jaunietis novirzīts uz Jauniešu 
garantijas ietvaros īstenotajiem 

pasākumiem

Jaunietis novirzīts uz NVA 
piedāvātajām aktivitātēm

Jaunietim nepieciešama padziļinātā
profilēšana un jāturpina atbalsta 
sniegšana „PROTI un DARI!” 

ietvaros

https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/sakotnejas-profesionalas-izglitibas-programmu-istenosana-jauniesu-garantijas-ietvaros/
https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/sakotnejas-profesionalas-izglitibas-programmu-istenosana-jauniesu-garantijas-ietvaros/
https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/sakotnejas-profesionalas-izglitibas-programmu-istenosana-jauniesu-garantijas-ietvaros/
http://www.nva.gov.lv/
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
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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5.3. Padziļinātā profilēšana 
 

Mērķa grupas jaunieša padziļinātā profilēšana ir 

saistīta ar mērķa grupas jaunieša izglītības, darba un 

sabiedriskās darbības iepriekšējās pieredzes 

apzināšanu, interešu un brīvā laika pavadīšanas veidu 

noskaidrošanu, personības izpēti, esošo prasmju, kā 

arī papildu nepieciešamo prasmju apzināšanu, 

veselības stāvokļa apzināšanu, riska faktoru 

noteikšanu (sociālā vide, atkarības) un citu faktoru 

identificēšanu, lai noteiktu katram jaunietim 

piemērotāko atbalstu projekta „PROTI un DARI!” 

ietvaros un izstrādātu katram jaunietim individuālu 

atbalsta pasākumu programmu. 

Padziļinātā mērķa grupas jaunieša profilēšana 

veicama pēc pamata profilēšanas, lai iegūtu 

precīzāku informāciju par problēmas cēloņiem un 

to izteiktību un piemērotu mērķētākus atbalsta 

pasākumus projekta „PROTI un DARI!” ietvaros. 

Jaunieša padziļinātājā profilēšanā būtiski ir iegūt 

informāciju par jaunieti, viņa dzīves apstākļiem, 

resursiem, esošajām prasmēm, vēlmēm u.c. 

aspektiem, kas ir būtiski, lai izvērtētu gan viņa 

vajadzības, gan iespējas iesaistīties projekta „PROTI 

un DARI!” aktivitātēs un praksē izmantot tās. 

Rezultātā tiek aizpildīta “Mērķa grupas jaunieša 

profilēšanas veidlapas” II daļa “Padziļinātā 

profilēšana un rekomendējamais individuālās 

pasākumu programmas sākotnējais ilgums” 

(2.pielikums). Programmas vadītājs   intervijas laikā 

var izmantot “Mērķa grupas jaunieša padziļinātās 

profilēšanas palīgmateriāls” (3.pielikums), kā arī 
atsevišķu aspektu padziļinātākai izpētei ir 

izmantojami papildu instrumenti (jautājumi, dažādi 

testi u.tml.) pēc programmas vadītāja un citu 

iesaistīto speciālistu ieskatiem. Programmas 

vadītājam kvalitatīvai mērķa grupas jaunieša 

padziļinātās profilēšanas veikšanai iespēju robežās 

var piesaistīt jaunieša vajadzībām atbilstošus 

speciālistus, kas profesionāli spētu izvērtēt 

atsevišķus ar jaunieša personību, sociālo situāciju vai 

izglītības vajadzībām saistītus jautājumus. 

Padziļinātās profilēšanas rezultātā tiek iegūts mērķa 

grupas jaunieša profils, un tiek noteikts, kurai 

atbalsta grupai mērķa grupas jaunietis pieder un cik 

ilgs atbalsts projektā mērķa grupas jaunietim 

nepieciešams.  

Padziļinātās profilēšanas laikā jāņem vērā, ka 

jaunieša spēju un iespēju izvērtējumam ir jābūt 

realitātē balstītam, objektīvam un piesardzīgam, jo 

pārāk optimistisks vērtējums var būt par sliktu 

mērķa grupas jaunietim. Pastāv risks, ka, ja mērķa 

grupas jaunietim priekšlaicīgi tiek pārtraukta 

atbalsta sniegšana vai arī individuālo pasākumu 

programma ir pārāk īslaicīga, tas var radīt vilšanos, 

traumu, frustrācijas, depresiju un pat pašnāvību 

risku. 

Individuālās pasākumu programmas ilgumu nosaka 

pēc tā, kurā kolonnā ir vairāk atzīmēto kritēriju 

(faktoru). Turklāt jāņem vērā: ja jaunieša vērtējums 

kritērijos „Formālās, neformālās un informālās 

izglītības vajadzības” vai „Nodarbinātības 

aktivitātes”, vai „Dzīves prasmju līmenis” ir citā 

(zemākā) vērtējuma kategorijā nekā lielākā daļa 
vērtējumu, tad jaunietis iedalāms nākamajā atbalsta 

grupā pēc iesaistes ilguma, proti, jaunietim 

nepieciešams ilgāks atbalsts. Atbilstoši dalījumam, 

tiek noteikts sākotnējais individuālās pasākumu 

programmas ilgums (2, 4 vai 6 mēneši). 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 vai Jauniešu garantijas ietvaros īstenotajos 
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 vai garāku 

individuālās pasākumu programmas īstenošanas 

termiņu. 

Pēc attiecīgā perioda beigām, tiek veikts individuālās 

pasākumu programmas progresa izvērtējums un 

programmas vadītājs sadarbībā ar mērķa grupas 
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jaunieša mentoru un, ja nepieciešams speciālistiem 

lemj par nepieciešamību pagarināt individuālo 

pasākumu programmu40. 

5.4. Profilēšanā izmantojamās 

metodes un datu avoti 
 

Profilēšanas veikšanā programmas vadītājs rūpīgi 

izvērtē pieejamos informācijas avotus un 

konsultējas ar speciālistiem. 

Datu avoti 

• Pieejamo personas lietu izpēte, ja pašvaldībā 

šim jaunietim ir sniegts kāds atbalsts un 

programmas vadītājam ir tiesības ar šo 

informāciju iepazīties.  

• Informācijas iegūšana un apkopošana no 

speciālistiem, kas ar jaunieti ir strādājuši 

agrāk (izglītības iestāde, sociālais dienests, 

bāriņtiesa, pašvaldības policija, Valsts policija). 

• Intervēšana, izmantojot motivējošas 

intervēšanas metodes pamatprincipus.  

• Pieaicināto speciālistu konsultācijas. 

• Citi informācijas avoti pēc programmas 

vadītāja ieskatiem un iespējām. 

Motivējošā intervēšana darbā ar mērķa 

grupas jaunieti kā pamatmetode 

Jau pirmajā tikšanās reizē, kad programmas vadītājs 

un mērķa grupas jaunietis savstarpēji iepazīstas, 

pārrunā turpmāko sadarbības modeli un 

noteikumus, programmas vadītājs sarunā ar mērķa 

grupas jaunieti cenšas vadīt sarunu tā, lai veiksmīgi 

nodibinātu kontaktu. Lai saruna būtu produktīva un 

veiksmīga, tiek rekomendēts sarunā lietot 

motivējošās intervēšanas prasmes, ievērot 

motivējošās intervēšanas garu un principus. 

 

Motivējošā intervēšana ir programmas vadītāja 

vadīta, uz sadarbību ar mērķa grupas jaunieti vērsta 

mērķtiecīga komunikācijas metode, kurai ir īpašs 

fokuss uz mērķa grupas jaunieša izteikumiem par 

                                              
40 Individuālās pasākumu programmas pagarināšana 

nepieciešamības gadījumā ir jāsaskaņo ar JSPA sadarbības līgumā 

noteiktajā kārtībā. 

pārmaiņām. Motivējošās intervēšanas nolūks ir 

stiprināt mērķa grupas jaunieša pienākuma 

motivāciju par kādu specifisku pārmaiņu mērķi, 

attīstot un izpētot paša mērķa grupas jaunieša 

argumentus mainīties pieņemšanas un līdzi jušanas 

(empātijas) atmosfērā.   

                

Programmas vadītājam sarunā ar mērķa grupas 

jaunieti ir jāpiedomā, kā tiek veidota saruna, tāpēc 

ir svarīgi, ko programmas vadītājs domā un kā pats 

saprot sarunas procesu. Sarunai ir jānorit pozitīvā 

atmosfērā, programmas vadītājam pret mērķa 

grupas jaunieti izrādot cieņu, empātiju un 

patiesumu. Sarunā ar mērķa grupas jaunieti ir svarīgi 

ievērot četrus principus: 

1) izrādīt empātiju; 

2) izpētīt mērķa grupas jaunieša pretrunas; 

3) virzīties uz priekšu līdz ar pretestību;  

4) atbalstīt mērķa grupas jaunieša 

pašefektivitāti. 

11. attēls. Atslēgas komponentes sekmīgai intervijai ar 

mērķa grupas jaunieti 

 

 

Tiek uzskatīts, ka visas pārmaiņas notiek pa apli, 

izejot cauri pirmsnodomu, nodomu, lēmuma 

Veiksmīga sadarbības sākšana ar mērķa 
grupas jaunieti

Mērķa grupas jaunieša resursu atrašana  un 
attīstīšana

Autonomijas izrādīšana, kad programmas 
vadītājs akceptē mērķa grupas jaunieša 

tiesības un spējas izlemt pašam, kas saistās ar 
viņa virzīšanos uz pārmaiņām
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pieņemšanas, rīcības, uzturēšanas, atpakaļ 
atgriešanās stadijai. Katrs jaunietis atrodas kādā no 

sešām uzvedības izmaiņu stadijām. Programmas 

vadītāja uzdevums ir noteikt, kurā uzvedības 

izmaiņu stadijā konkrētais jaunietis atrodas, lai labāk 

saprastu, uz ko likt akcentu konsultējot. Mērķa 

grupas jaunieši visbiežāk atrodas pirmsnodomu vai 

nodomu uzvedības stadijās. Dažkārt, arī recidīva 

stadijā.  Ļoti reti rīcības vai izmaiņu saglabāšanas 

stadijās. Dažādās uzvedības izmaiņu stadijās, 

nepieciešami atšķirīgi atbalsta un intervences veidi. 

Lai noteiktu, kurā stadijā atrodas mērķa grupas 

jaunietis, programmas vadītājs var izmantot tabulu 

„Motivējošās intervēšanas pārmaiņu apļa stadijas”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. attēls. Mērķa grupas jaunieša pārmaiņu procesa aplis 

 

  2. tabula Motivējošās intervēšanas pārmaiņu apļa stadiju raksturojums 

 

Pārmaiņu apļa stadija Raksturojums Programmas vadītāja stratēģija 

Pirmsnodomu  

stadija 
To raksturo devīze „Nekas nav jāmaina”. Šajā 

stadijā mērķa grupas jaunietim vēl nav motivācijas 

mainīties, viņš nevēlas nekādas pārmaiņas. Viņš vai 

nu izvairās domāt par pārmaiņām, vai ir nolēmis, 

ka pašreizējās uzvedības labumi ir pārāki par 

nepieciešamo piepūli. Šajā stadijā mērķa grupas 

jaunietis var daudz ko noliegt vai racionalizēt.  

Ir pāragri runāt par uzvedības izmaiņām. 

Svarīgi ir: 

- veidot savstarpēju saprašanos un 

uzticēšanos; 

- jau no paša sākuma mērķa grupas 

jaunietim izskaidrot situāciju, ka lēmumu 

pieņems viņš pats; 

- palielināt mērķa grupas jaunieša 

problēmas apzināšanās līmeni; 

- piedāvāt mērķa grupas jaunietim 

informāciju neitrālā, ne apsūdzošā 

manierē; 

- veicināt mērķa grupas jaunieša esošā 

uzvedības modeļa pārvērtēšanu, 

pašanalīzi, bet vēl ne rīcību. 

 

Pirmsnodomu 
stadija

Nodomu stadija 

Lēmuma 
pieņemšanas 

stadija

Rīcības stadija

Izmaiņu 
saglabāšanas 

stadija 

Atpakaļ
atgriešanās jeb 
recidīva stadija
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Pārmaiņu apļa stadija Raksturojums Programmas vadītāja stratēģija 

Nodomu stadija Visbiežāk mērķa grupas jaunieši pie programmas 

vadītāja nonāk šajā stadijā. To raksturo devīze „Es 

apsveru iespēju mainīties”. Šajā stadijā mērķa 

grupas jaunietis visu izvērtē, izsver; viena viņa 

personības daļa grib visu turpināt pa vecam, otra – 

tomēr kaut ko mainīt. Mērķa grupas jaunietis 

domā, ka problēma varbūt ir, taču viņš vēl nav 

izlēmis, ko šajā sakarā darīt. Šajā stadijā mērķa 

grupas jaunietis var paust dalītas jūtas un 

nenoteiktību, neizlēmību. Daudzi mērķa grupas 

jaunieši šajā stadijā var iestrēgt uz ilgāku laiku. 

- Izskaidrot, ka lēmumus pieņem pats mērķa 

grupas jaunietis. 

- Apspriest pārmaiņu „par” un „pret” 

(piemēram, labo un ne tik labo izglītības 

ieguvē). 

- Atzīt nenoteiktību (mērķa grupas jaunieša 

dalītās jūtas). 

- Izpētīt neatbilstību starp mērķa grupas 

jaunieša pašreizējo uzvedību un 

personiskajām vērtībām vai mērķiem. 

- Saprast, apkopot un izteikt mērķa grupas 

jaunieša svārstīgumu un šaubas par 

izmaiņām. 

- Apspriest veidus, sākt eksperimentēt ar 

pārmaiņām, taču izvairīties no 

kārdinājuma piedāvāt argumentus par labu 

izmaiņām (svarīgi, lai to darītu pats mērķa 

grupas jaunietis). 

Lēmuma 

pieņemšanas 

stadija 

Šo stadiju raksturo devīze „Cenšos izdomāt, kā 

mainīties”. Arī šajā stadijā bieži atrodas mērķa 

grupas jaunieši. Viņi gatavojas pārmaiņām, sākumā 

ar nelieliem soļiem, viņi pieņem lēmumu: „Es to 

vēl neesmu izdarījis, bet es mainīšos, mācīšos, 

strādāšu!” 

- Kopīgi ar mērķa grupas jaunieti izstrādāt 

individuālo pasākumu programmu, kas ir 

balstīta uz viņa profilēšanas rezultātiem. 

- Izpētīt uzvedības variantus un stratēģijas. 

- Izpētīt problēmas un šķēršļus, atbalstīt to 

pārvarēšanā. 

- Noteikt mērķa grupas jaunieša 

iespējamos atbalsta avotus. 

- Veidot mērķa grupas jaunietī pārliecību 

pār sevi un ticību sev. 

- Sagatavot informāciju, izvēles iespējas. 

- Veicināt nelielus sākuma soļus. 

- Palikt pie mērķa grupas jaunieša tempa, 

neskriet pārāk ātri uz priekšu. 

Rīcības stadija Šo stadiju raksturo devīze „Strādāju pie savu 

mērķu sasniegšanas”. Šajā stadijā mērķa grupas 

jaunietis aktīvi piedalās visās viņa individuālajā 

pasākumu programmā minētajās aktivitātēs. 

Iespējams, viņš ir atradis veidus, kā tikt galā ar 

vēlmēm vai rosinošiem faktoriem, kas varētu 

novest atpakaļ pie problemātiskas uzvedības.  

- Atbalstīt mērķa grupas jaunieti viņa 

pirmajos soļos uz izmaiņām. 

- Piedāvāt palīdzību plānošanā, mērķu 

noteikšanā. 

- Izstrādāt sasniedzamus mērķus un veikt 

progresa monitoringu. 

- Palīdzēt izstrādāt plānu uzvedības 

saglabāšanai laikā gaitā. 

- Nostiprināt patstāvību un pārliecību par 

saviem spēkiem šķēršļu pārvarēšanā, 

palīdzēt pārvarēt iepriekšējā dzīvesveida 

zaudējuma sajūtu. 

Izmaiņu 

saglabāšanas 

stadija 

Šo stadiju raksturo devīze „Esmu sācis mainīties. 

Tagad man tas ir jāsaglabā”. Šajā stadijā mērķa 

grupas jaunietis cenšas saglabāt pārmaiņas. Tiek 

izstrādāti veidi, kā tikt galā ar problēmām un 

stresa faktoriem. Īslaicīgām neveiksmēm seko 

nožēla un pūliņi ar jaunu sparu. 

- Atbalstīt mērķa grupas jaunieša paša 

motivāciju. 

- Apspriest iespējas un variantus, kā 

pretoties nonākšanai agrākajā dzīves 

situācijā. 

- Noteikt recidīvu novēršanas stratēģijas, 

kas devušas labu rezultātu. 
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- Izpētīt un prognozēt faktorus, kuri varētu 

izraisīt recidīvu. 

- Sastādīt atbalsta plānu (tuvinieki, 

pašpalīdzības grupas, izglītība, 

nodarbinātība, konsultācijas utt.). 

Atpakaļ 
atgriešanās stadija 

Šo stadiju raksturo devīze „Esmu atkritis atpakaļ. 
Tagad viss ir zaudēts”. Mērķa grupas jaunietis nav 

noturējies un ir atgriezies atpakaļ pie 

problēmuzvedības, piemēram, pametis sāktās 

mācības. Šajā stadijā mērķa grupas jaunietis var 

paust dusmas, demoralizāciju vai uzvedības 

noliegumu. 

- Palīdzēt mērķa grupas jaunietim izanalizēt 

notikušo recidīvu, taču nevairot kauna 

sajūtu. 

- Atbalstīt mērķa grupas jaunieti, uztverot 

recidīvu kā pamācošu pieredzi, nevis kā 

izgāšanos. 

- Novērtēt un apspriest, kas neizdevās. 

- Uzsvērt jauna mēģinājuma svarīgumu un 

ticību jauna mēģinājuma panākumiem. 

  

 

Pārmaiņu procesā, kad mērķa grupas jaunietis ir 

sācis piedalīties individuālajā pasākumu programmā 

minētajos atbalsta pasākumos, viņš var no darbības 

stadijas atkrist atpakaļ atgriešanās stadijā, jo jebkura 

cilvēka dzīvē jebkuru pārmaiņu gadījumā tā ir pilnīgi 
normāla parādība.  

Programmas vadītāja un mentora uzdevums ir 

aktivizēt mērķa grupas jaunieša paša līdzdalību un 

iesaistīšanos pārmaiņu procesos. Jācenšas, lai 

motivācija uzvedības izmaiņām rastos pašam mērķa 

grupas jaunietim, nevis tiktu uzspiesta no ārpuses.  
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6. MĒRĶA GRUPAS JAUNIEŠA INDIVIDUĀLĀS PASĀKUMU 

PROGRAMMAS IZSTRĀDE UN ĪSTENOŠANA PROJEKTĀ 

„PROTI UN DARI!” 
6.1. Individuālās pasākumu programmas izstrāde 

 

13. attēls. Mērķa grupas jauniešu atbalsta pasākumi 

Mērķa grupas jaunieša individuālā pasākumu 

programma41 – 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, nodarbinātībā, Jauniešu 

garantijas ietvaros īstenotajos pasākumos vai 

Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos 

aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba 

samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko 

organizāciju vai jauniešu centru darbībā. 

                                              
41 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 NEET 

jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos 

pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju 

vai jauniešu centru darbībā” un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 

Mērķa grupas jauniešu atbalsta pasākumi42 – darbību 

kopums, kas ietverts mērķa grupas jaunieša 

individuālajā pasākumu programmā un vērsts uz 

jauniešu prasmju attīstību. Atbalsta pasākumi var 

ietvert tādas aktivitātes kā neformālā un ikdienas 

mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, 

karjeras konsultants u.c., izņemot ārstniecības 

personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, 

sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais 

darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu 

centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, 

profesijas specifikas iepazīšana, tostarp vizītes 

uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo 

"Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē" 14.1.1.2. pasākuma 
"Atbalsts NEET jauniešiem"  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 
42 Turpat 

Neformālās mācīšanās 
aktivitātes

Nometnes Semināri

Speciālistu konsultācijas 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

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
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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kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, 

iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski 

pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar 

surdotulka, asistenta palīdzību, nepieciešamības 

gadījumā – specializēto transportu). 

Katram mērķa grupas jaunietim individuālajā 

pasākumu programmā ietveramajiem pasākumiem 

pēc satura un formas ir jāizriet no profilēšanas 

rezultātiem un jābūt balstītiem konkrētā mērķa 

grupas jaunieša vajadzībās. Turklāt atbalsta 

pasākumu plānošanā jāievēro arī katra mērķa 

grupas jaunieša individuālā situācija un atbalsta 

pasākumu izmantošanas reālās iespējas.  

Mērķa grupas jaunietim piemērotas individuālās 

pasākumu programmas izstrādē jāņem vērā: 

• profilēšanas (gan pamata, gan padziļinātās) 

rezultātā iegūtā informācija par mērķa grupas 

jaunieti, viņa problēmas cēloņiem un to 

izteiktību; 

• speciālistu ieteikumi un atzinumi (ja 

nepieciešams); 

• pašvaldības teritoriālie aspekti, 

infrastruktūras (sabiedriskais transports, 

internets) specifika; 

• pašvaldības rīcībā esošie sociālie un veselības 

veicināšanas pakalpojumi un citi resursi un 

iespējas;  

• izglītības iespējas pašvaldībā un/vai reģionā; 

• nodarbinātības iespējas pašvaldībā un/vai 

reģionā; 

• paša mērķa grupas jaunieša vēlmes un 

ieteikumi; 

• individuālie, ģimenes, institucionālie, 

pašvaldības un kopienas līmeņa riski, kas var 

ietekmēt individuālās pasākumu programmas 

īstenošanu. 

Mērķa grupas jaunietim piemērotas individuālās 

pasākumu programmas izstrādē vēlams ņemt vērā 

mērķa grupas jaunieša un vides mijiedarbību. 

Lielākoties problēmas nerodas tikai indivīdu vai 

                                              
43 Mācīšanās ir zelts. UNESCO starptautiskās komisijas ziņojums 

par izglītību 21.gs. Latvijas UNESCO Nacionālā komiteja, R.:2001 

sistēmas dēļ, bet tām ir multipli cēloņi – gan 

individuāli, gan strukturāli. Tādēļ nevajadzētu 

fokusēties tikai uz vienu aspektu, biežāk – cēloņu 

meklēšanu disfunkcionālos mērķa grupas jauniešos, 

un visas pūles pielikt, lai panāktu viņu izmaiņas. Šajā 

procesā jāizvairās no indivīda (mērķa grupas 

jaunieša) vainošanas pieejas kā vienīgās iespējamās 

un jāizvērtē arī sistēma, kas arī var būt indivīdu 

ierobežojoša un ko var risināt ar vides maiņu. Tāda 

pieeja ir svarīga, jo daļa mērķa grupas jauniešu nav 

savlaikus saņēmuši nepieciešamo atbalstu no 

dažādām sistēmām – ģimenes, veselības, izglītības, 

ekonomiskās sistēmas u.c. Individuālo pasākumu 

programmas veidošanā jāvadās pēc četrām 

obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie 

mācīšanās pīlāri)43.  

14. attēls. Individuālo pasākumu programmā ietveramās atbalsta 

jomas dalījumā pēc UNESCO mācīšanās pīlāriem 

Mērķa grupas jaunieša individuālā pasākumu 

programma tiek veidota veidlapas formā (skatīt 
pielikumu Nr.5) un tajā tiek iekļauta šāda 

informācija: 
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personības un dzīvesprasmju 
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MĀCĪTIES DZĪVOT KOPĀ

socializācijas un iekļaušanās 
prasmju attīstība

MĀCĪTIES DARĪT

nodarbinātības prasmju attīstība 

MĀCĪTIES ZINĀT

mūžizglītības prasmju attīstība 
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• mērķa grupas jaunieša problēma; 

• mērķa grupas jaunietim sasniedzamais mērķis; 

• aktivitātes un atbalsta pasākumi mērķa 

sasniegšanai; 

• izpildes ilgums un termiņš. 

Izstrādājot individuālo pasākumu programmu, 

programmas vadītājam vēlams izmantot SMART 

principu, proti, mērķim, sasniedzamajam rezultātam 

un plānotajām aktivitātēm  jābūt formulētam tā, lai 

atbilstu šādiem kritērijiem: 

• Specific (specifisks, konkrēts): konkrēts, 

precīzs, skaidri definēts, saprotams ikvienam; 

• Measurable (izmērāms): izmērāms, 

novērtējams, skaidri saprotams, kas būs, kad 

rezultātu sasniegs; izmērāms ciparos, 

kvantitātē, salīdzinājumos; 

• Achievable (sasniedzams): nav utopisks, bet ir 

sasniedzams, uz darbību vērsts, ir 

operacionāli veidots ar reāliem un 

pieejamiem resursiem tā realizēšanai;  

• Realistic (reālistisks): konkrētajam jaunietim ir 

reālistiska iespēja to sasniegt, ir iespējams to 

īstenot, ņemot vērā attiecīgās pašvaldības 

iespējas; atbilstība situācijai un resursu 

pieejamība; 

• Timed  (terminēts): fiksēts laikā, noteikts 

termiņš.  

Individuālā pasākumu programmā ir jāformulē 

attiecīgajam mērķa grupas jaunietim risināmās 

problēmas un sasniedzamie mērķi, jānosaka 

plānotās aktivitātes, to termiņi atbalsta mēnešu 

ietvaros, kā arī plānotais atbalsta apjoms stundās. 

Individuālo pasākumu programmu paraksta 

programmas vadītājs un mērķa grupas jaunietis (ja 

jaunietis nepilngadīgs vai atzīts par personu ar 

ierobežotu rīcībspēju, tad tā likumiskais pārstāvis), 

tā tiek sagatavota divos eksemplāros – viens glabājas 

pie programmas vadītāja, otrs – pie mērķa grupas 

jaunieša. Parakstīto individuālās pasākumu 

                                              
44 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 NEET 

programmas kopiju programmas vadītājs iesniedz 

mērķa grupas jaunieša mentoram. 

 

Individuālās pasākumu programmas galvenie 

kvalitātes kritēriji: 

1) izstrādātā individuālo pasākumu 

programma atbilst projekta „PROTI un 

DARI!” mērķim; 

2) katram mērķa grupas jaunietim veiktais 

sākotnējais dalījums atbalsta grupās pēc 

iesaistes ilguma un individuālā pasākumu 

programma ir izstrādāta saskaņā ar 

konkrētā mērķa grupas jaunieša profilēšanas 

rezultātiem un jaunieša vajadzībām; 

3) individuālajā pasākumu programmā ir: 

• konkrēti definētas risināmās 

problēmas; 

• precīzi formulēti izvirzītie mērķi 

atbilstoši risināmajai problēmai; 

• skaidri definētas plānotās 

aktivitātes atbilstoši izvirzītajam 

mērķim; 

• katrai plānotajai aktivitātei ir 

norādīts plānotais atbalsta ilgums 

stundās; 

• ir precīzi definēts plānotais 

sasniedzamais rezultāts; 

• plānotās aktivitātes ir pieejamas 

konkrētās pašvaldības ietvaros vai 

sadarbības rezultātā ar citām 

pašvaldībām un stratēģiskajiem 

partneriem, kā arī plānotās 

aktivitātes mērķa grupas jaunietim 

ir reāli sasniedzamas un 

nodrošināmas.     

 

 

ndividuālā pasākumu programma ir sekmīgi 

izpildīta44, ja tās noslēgumā mērķa grupas jaunietis 

jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos 

pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko 

organizāciju vai jauniešu centru darbībā” un 14.1.1. specifiskā 
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ir iesaistījies izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie 

amata meistara, Jauniešu garantijas ietvaros 

īstenotajos pasākumos vai Nodarbinātības valsts 

aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai 

preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos 

vai nodarbinātībā, kā arī nevalstisko organizāciju vai 

jauniešu centru darbībā. 

Plānojot katras grupas jauniešu atbalsta pasākumus, 

svarīgi ņemt vērā atbalsta virsmērķi un aktivitāšu 

galveno fokusu un attiecīgi tam pakārtot mentora 

atbalsta intensitāti un aktivitāšu saturu.  

Saskaņā ar „Vienas vienības izmaksu standarta 

likmju aprēķina un piemērošanas metodiku Eiropas 

Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa 

„Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to 

iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos 

jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko 

organizāciju vai jauniešu centru darbībā” un 

14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas 

pasākumi izglītības nozarē" 14.1.1.2. pasākuma 

"Atbalsts NEET jauniešiem"  ietvaros noteikto45  
individuālās pasākumu programmas ilgums nedrīkst 

pārsniegt deviņus mēnešus, sniedzot atbalstu mērķa 

grupas jaunietim vidēji 12 stundas nedēļā, t.i. , 

vismaz 48 stundas mēnesī, no kurām ne mazāk kā  

20 stundas mēnesī ir mentora individuāls atbalsts, 

ne mazāk kā 4 stundas mēnesī ir programmas 

vadītāja individuāls atbalsts, bet ne mazāk kā 24 

stundas mēnesī ir darbs grupās, tostarp speciālistu 

atbalsts.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē" 
14.1.1.2. pasākuma "Atbalsts NEET jauniešiem"  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 
45Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un 

piemērošanas metodika Eiropas Sociālā fonda darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta 

mērķa „Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti 

15. attēls. Individuālās pasākumu programmas apjoms un 
atbalsta struktūra 

izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros 

un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” un 
14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi 
izglītības nozarē" 14.1.1.2. pasākuma "Atbalsts NEET jauniešiem"  
ietvaros. Individuālās pasākumu programmas minimālais ilgums 

mēnesī noteikts, ievērojot Lielbritānijas pieredzi darbā ar 

jauniešiem, kas nestrādā, nemācās un neapgūst arodu „Hull NEET 

Community Engagement Programme” programmā. 

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
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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6.2. Individuālo pasākumu 

programmu piemēri  
 

Aprakstītajos piemēros minētās darbības ir minētas 

kā iespējamas, tomēr programmas vadītājs kopā ar 

mentoru var modificēt paredzamo aktivitāšu saturu, 

paredzot, ka kopējais mērķgrupas jaunietim 

sniegtais atbalsts ir vismaz 48 stundas mēnesī, no 

tām ne mazāk kā 20h mēnesī – mentora 

individuālais atbalsts, ne mazāk kā 24h mēnesī – 

jaunieša iesaistīšanās grupas aktivitātēs, ne mazāk kā 

4h mēnesī – programmas vadītāja atbalsts.   

Individuālā pasākumu programma katru mēnesi 

mērķa grupas jaunietim var tikt plānota un īstenota 

pārsniedzot minimāli noteikto atbalsta apmēru 48 

stundas. Atgādinām, ka finansējuma apmērs un 
attiecināmās izmaksas noteiktas „Vienas vienības 

izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas 

metodikā Eiropas Sociālā fonda darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 

8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NEET 

jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, 

NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas 

ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu 

centru darbībā” un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 

"Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē" 

14.1.1.2. pasākuma "Atbalsts NEET jauniešiem" . 

Pašvaldība par atbalsta sniegšanu katram mērķa 

grupas jaunietim saskaņā ar individuālo pasākumu 

programmu, saņem konstantu summu par katru 

mēnesi tik mēnešus, cik attiecīgais jaunietis tiek 

iesaistīts projektā, izņemot gadījumus, kad 
piemērojams dalītais maksājums. 

 
Individuālās pasākumu programmas piemērs detalizētam plānoto atbalsta pasākumu 

aprakstam   
 

1.MĒNESIS: 01.05.2022. - 31.05.2022. 
 

3. tabula - Individuālās pasākumu programmas piemērs detalizētam plānoto atbalsta pasākumu aprakstam: 1. mēnesis. 

 

Risināmā problēma un 

sasniedzamie mērķi 

Plānotās aktivitātes vispārējs 

apraksts, īstenošanas vieta (ja 

iespējams) 

Plānotais atbalsta apjoms stundās 

Programmas 

vadītāja 

individuāls 

atbalsts 

(ilgums 

stundās) ≥4h 

Mentora 

individuāls 

atbalsts 

(ilgums 

stundās) 

≥20h 

Citi atbalsta 

pasākumi 

(ilgums 

stundās) 

≥24h 

Problēma: pazemināts 

pašvērtējums. 

Mērķis - paaugstināt 

pašvērtējumu, iegūt veselīgu 

pašapziņu. 

Iesaistīšanās atbalsta grupā krīžu 

centrā X. 

0 0 8 

Sabiedrisko pasākumu 

apmeklēšana un iesaistīšanās 

aktivitātēs. Mentora 

instrumentāls atbalsts. 

0 2 4 

Problēma: trūkst dzīves 

prasmes. 

Mērķis – veicināt trūkstošo 

dzīves prasmju apguvi. 

Sociālā darbinieka un/vai sociālā 

rehabilitētāja konsultācijas 

pašvaldības sociālajā dienestā. 

0 0 3 

Mentora asistēšana dažādās 

situācijās, kur jāapgūst jaunas 

prasmes dažādās institūcijās  

0 6 0 

Grupas nodarbību apmeklēšana. 0 0 6 
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Risināmā problēma un 

sasniedzamie mērķi 

Plānotās aktivitātes vispārējs 

apraksts, īstenošanas vieta (ja 

iespējams) 

Plānotais atbalsta apjoms stundās 

Programmas 

vadītāja 

individuāls 

atbalsts 

(ilgums 

stundās) ≥4h 

Mentora 

individuāls 

atbalsts 

(ilgums 

stundās) 

≥20h 

Citi atbalsta 

pasākumi 

(ilgums 

stundās) 

≥24h 

Problēma: grūtības iekļauties 

kopienas dzīvē/ grūtības 

iekļauties sabiedrībā.  

Mērķis - veicināt iekļaušanos 

kopienas dzīvē/sabiedrībā. 

Bērnu un jauniešu centrs.  

Kopā ar mentoru ir izveidots 

Janas interešu saraksts un apzināti 
iespējamie resursi pašvaldībā vai 

ārpus tās, kur intereses var 

realizēt.  

0 8 0 

Grupas nodarbību “Bērnu 

Emocionālā audzināšana (BEA)” 

apmeklēšana pašvaldības ģimeņu 

atbalsta centrā. 

0 0 8 

Problēma: nepabeigta 

vispārējā vidējā izglītība un 

priekšstata trūkums par 

iespējamajām profesijām un 

iespēju kādu profesiju apgūt. 

Mērķi: 

apzināt tālākās izglītības un 

profesionālās karjeras virziena 

izvēles iespējas un savas 

spējas; 

atsākt mācības, lai iegūtu 

vidējo vai profesionālo 

izglītību. 

Informācijas apzināšana par 

izglītības iestādēm. Mācību 

atsākšanas plānošana/mācību 

atsākšana atbilstoši Janas iespējām 

un iespējām piesaistīt 
nepieciešamos resursus. 

Uzsākta vizīšu organizēšana uz 

potenciālajām izglītības iestādēm. 

0 10 0 

Profesionālās karjeras izvēle. 

Pašvaldības karjeras konsultanta 

apmeklēšana. 

0 0 8 

Mērķis: tikšanās ar mērķa 

grupas jaunieti, lai pārrunātu 

individuālās pasākumu 

programmas progresu. 

Individuālās atbalsta pasākumu 

programmas īstenošanas 

izvērtējums. Programmas vadītāja 

noteiktā vietā. 

4 0 0 

 4 26 37 

Plānotais atbalsta apjoms kopā mēnesī: ≥48h 67 
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2.MĒNESIS: 01.06.2022. - 30.06.2022. 
 

4. tabula - Individuālās pasākumu programmas piemērs detalizētam plānoto atbalsta pasākumu aprakstam: 2. mēnesis. 

 

Risināmā problēma un 

sasniedzamie mērķi 

Plānotās aktivitātes vispārējs 

apraksts, īstenošanas vieta (ja 

iespējams) 

Plānotais atbalsta apjoms stundās 

Programmas 

vadītāja 

individuāls 

atbalsts 

(ilgums 

stundās) ≥4h 

Mentora 

individuāls 

atbalsts 

(ilgums 

stundās) 

≥20h 

Citi atbalsta 

pasākumi 

(ilgums 

stundās) 

≥24h 

Problēma: pazemināts 

pašvērtējums. 

Mērķis - paaugstināt 

pašvērtējumu, iegūt veselīgu 

pašapziņu. 

Iesaistīšanās atbalsta grupā krīžu 

centrā X. 

0 0 8 

Sabiedrisko pasākumu 

apmeklēšana un iesaistīšanās 

aktivitātēs. Kultūras pasākuma 

apmeklējums. Mentora 

instrumentāls atbalsts. 

0 4 4 

Problēma: trūkst dzīves 

prasmes. 

Mērķis – veicināt trūkstošo 

dzīves prasmju apguvi. 

 

 

Sociālā darbinieka un/vai sociālā 

rehabilitētāja konsultācijas 

pašvaldības sociālajā dienestā.  

0 0 3 

Mentora asistēšana dažādās 

situācijās, kur jāapgūst jaunas 

prasmes dažādās institūcijās 

0 6 0 

Problēma: grūtības iekļauties 

kopienas dzīvē/ grūtības 

iekļauties sabiedrībā.  

Mērķis - veicināt iekļaušanos 

kopienas dzīvē/sabiedrībā. 

Grupas nodarbību apmeklēšana. 

Bērnu un jauniešu centrs.   

0 0 8 

Neformālās izglītības pasākumu 

apmeklējums atbilstoši iepriekšējā 

mēnesī  noteiktajām, apzinātajām 

jaunietes interesēm. 

0 0 4 

Grupas nodarbību “Bērnu 

Emocionālā audzināšana (BEA)” 

apmeklēšana pašvaldības ģimeņu 

atbalsta centrā. 

0 0 8 

Problēma: nepabeigta 

vispārējā vidējā izglītība un 

priekšstata trūkums par 

iespējamajām profesijām un 

iespēju kādu profesiju apgūt. 

Mērķi: apzināt tālākās 

izglītības un profesionālās 

karjeras virziena izvēles 

iespējas un savas spējas; 

atsākt mācības, lai iegūtu 

vidējo vai profesionālo 

izglītību. 

Vizītes  uz potenciālajām izglītības 

iestādēm. Mentora instrumentāls 

atbalsts 

0 10 10 

Pašvaldības Izglītības nodaļas  

atbalsts informācijas sniegšanā 

par turpmākajām izglītības 

iespējām  

0 0 4 



44 

Risināmā problēma un 

sasniedzamie mērķi 

Plānotās aktivitātes vispārējs 

apraksts, īstenošanas vieta (ja 

iespējams) 

Plānotais atbalsta apjoms stundās 

Programmas 

vadītāja 

individuāls 

atbalsts 

(ilgums 

stundās) ≥4h 

Mentora 

individuāls 

atbalsts 

(ilgums 

stundās) 

≥20h 

Citi atbalsta 

pasākumi 

(ilgums 

stundās) 

≥24h 

Mērķis: tikšanās ar mērķa 

grupas jaunieti, lai pārrunātu 

individuālās pasākumu 

programmas progresu. 

Individuālās atbalsta pasākumu 

programmas īstenošanas 

izvērtējums. Programmas vadītāja 

noteiktā vietā. 

4 0 0 

 4 20 49 

Plānotais atbalsta apjoms kopā mēnesī: ≥48h 73 

 

 

 

3.MĒNESIS: 01.07.2022. - 31.07.2022. 
 

5. tabula - Individuālās pasākumu programmas piemērs detalizētam plānoto atbalsta pasākumu aprakstam: 3. mēnesis. 

 

Risināmā problēma un 

sasniedzamie mērķi 

Plānotās aktivitātes vispārējs 

apraksts, īstenošanas vieta (ja 

iespējams) 

Plānotais atbalsta apjoms stundās 

Programmas 

vadītāja 

individuāls 

atbalsts 

(ilgums 

stundās) ≥4h 

Mentora 

individuāls 

atbalsts 

(ilgums 

stundās) 

≥20h 

Citi atbalsta 

pasākumi 

(ilgums 

stundās) 

≥24h 

Problēma: pazemināts 

pašvērtējums. 

Mērķis - paaugstināt 

pašvērtējumu, iegūt veselīgu 

pašapziņu. 

Sabiedrisko pasākumu 

apmeklēšana un iesaistīšanās 

aktivitātēs. Mentora 

instrumentāls atbalsts. 

0 4 4 

Problēma: trūkst dzīves 

prasmes. 

Mērķis – veicināt trūkstošo 

dzīves prasmju apguvi. 

Mentora asistēšana dažādās 

situācijās, kur jāapgūst jaunas 

prasmes dažādās institūcijās 

0 6 0 

Problēma: grūtības iekļauties 

kopienas dzīvē/ grūtības 

iekļauties sabiedrībā.  

Mērķis - veicināt iekļaušanos 

kopienas dzīvē/sabiedrībā. 

Grupas nodarbību “Bērnu 

Emocionālā audzināšana (BEA)” 

apmeklēšana pašvaldības ģimeņu 

atbalsta centrā.  

0 0 8 
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Risināmā problēma un 

sasniedzamie mērķi 

Plānotās aktivitātes vispārējs 

apraksts, īstenošanas vieta (ja 

iespējams) 

Plānotais atbalsta apjoms stundās 

Programmas 

vadītāja 

individuāls 

atbalsts 

(ilgums 

stundās) ≥4h 

Mentora 

individuāls 

atbalsts 

(ilgums 

stundās) 

≥20h 

Citi atbalsta 

pasākumi 

(ilgums 

stundās) 

≥24h 

Problēma: nepabeigta 

vispārējā vidējā izglītība un 

priekšstata trūkums par 

iespējamajām profesijām un 

iespēju kādu profesiju apgūt. 

Mērķi: 

apzināt tālākās izglītības un 

profesionālās karjeras virziena 

izvēles iespējas un savas 

spējas; 

atsākt mācības, lai iegūtu 

vidējo vai profesionālo 

izglītību. 

Vizītes  uz potenciālajām izglītības 

iestādēm. Mentora instrumentāls 

atbalsts. 

 

 

 

 

 

 

0 6 6 

Problēma: neziņa un 

neinformētība par 

nodarbinātības iespējām un 

piemērotu iespēju atrašana. 

Mērķis: gūt ieskatu jaunietei 

interesējošajās profesijās. 

Vizītes uz uzņēmumiem. Mentora 

instrumentāls atbalsts. 

0 6 6 

Mērķis: tikšanās ar mērķa 

grupas jaunieti, lai pārrunātu 

individuālās pasākumu 

programmas progresu. 

Individuālās atbalsta pasākumu 

programmas īstenošanas 

izvērtējums. Programmas vadītāja 

noteiktā vietā. 

4 0 0 

 4 22 24 

Plānotais atbalsta apjoms kopā mēnesī: ≥48h 50 
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4.MĒNESIS: 01.08.2022. - 31.08.2022. 
 

6. tabula - Individuālās pasākumu programmas piemērs detalizētam plānoto atbalsta pasākumu aprakstam: 4. mēnesis. 

 

Risināmā problēma un 

sasniedzamie mērķi 

Plānotās aktivitātes vispārējs 

apraksts, īstenošanas vieta (ja 

iespējams) 

Plānotais atbalsta apjoms stundās 

Programmas 

vadītāja 

individuāls 

atbalsts 

(ilgums 

stundās) ≥4h 

Mentora 

individuāls 

atbalsts 

(ilgums 

stundās) 

≥20h 

Citi atbalsta 

pasākumi 

(ilgums 

stundās) 

≥24h 

Problēma: pazemināts 

pašvērtējums. 

Mērķis - paaugstināt 

pašvērtējumu, iegūt veselīgu 

pašapziņu. 

Sabiedrisko pasākumu 

apmeklēšana un iesaistīšanās 

aktivitātēs. Mentora instrumentāls 

atbalsts. 

0 4 4 

Problēma: trūkst dzīves 

prasmes. 

Mērķis – veicināt trūkstošo 

dzīves prasmju apguvi. 

Mentora asistēšana dažādās 

situācijās, kur jāapgūst jaunas 

prasmes un dažādās institūcijās 

0 6 0 

Problēma: grūtības iekļauties 

kopienas dzīvē/ grūtības 

iekļauties sabiedrībā.  

Mērķis - veicināt iekļaušanos 

kopienas dzīvē/sabiedrībā. 

Grupas nodarbību “Bērnu 

Emocionālā audzināšana (BEA)” 

apmeklēšana pašvaldības ģimeņu 

atbalsta centrā.  

0 0 8 

Konsultācija un pieredzes 

apmaiņa ar Jaunatnes lietu 

speciālisti X. 

0 0 3 

Neformālās izglītības pasākumu 

apmeklējums atbilstoši 

apzinātajām jaunietes interesēm. 

Mentora un jaunieša tikšanās, lai 

pārrunātu nodarbībās apgūto, 

mentora emocionāls atbalsts. 

0 1 4 

Problēma: nepabeigta 

vispārējā vidējā izglītība. 

Mērķis: atsākt pārtrauktās 

mācības. 

 

Vizīte uz izglītības iestādi, 

nepieciešamo formalitāšu un 

dokumentu kārtošana mācību 

atsākšanai. Mentora emocionāls 

un instrumentāls atbalsts. 

0 5 5 

Mērķis: tikšanās ar mērķa 

grupas jaunieti, lai pārrunātu 

individuālās pasākumu 

programmas progresu. 

Individuālās atbalsta pasākumu 

programmas īstenošanas 

izvērtējums kopā ar mentoru un 

jaunieti. Programmas vadītāja 

noteiktā vietā. 

4 4 0 

 4 20 24 

Plānotais atbalsta apjoms kopā mēnesī: ≥48h 48 

 

 

Plānotais sasniedzamais rezultāts: jaunieša iesaiste izglītībā jaunieti interesējošā jomā. 
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Individuālās pasākumu programmas piemērs konsolidētam plānoto atbalsta pasākumu 

aprakstam  

 

1.MĒNESIS: 01.05.2022. - 31.05.2022. 
 

7. tabula - Individuālās pasākumu programmas piemērs konsolidētam plānoto atbalsta pasākumu aprakstam: 1. mēnesis. 

 
 

 

 

Risināmā problēma un 

Sasniedzamie mērķi 

 

 

Plānotās aktivitātes 

vispārējs apraksts, 

īstenošanas vieta (ja 

iespējams) 

Plānotais atbalsta apjoms stundās 

Programmas 

vadītāja 

individuāls 

atbalsts 

(ilgums 

stundās) ≥4h 

Mentora 

individuāls 

atbalsts 

(ilgums 

stundās) 

≥20h 

Citi 

atbalsta 

pasākumi 

(ilgums 

stundās) 

≥24h 

Tikšanās, lai ar jaunieti 

pārrunātu individuālo 

pasākumu programmu, tās 

īstenošanu un individuālās 

pasākumu programmas 

progresu, jaunieša situācijas 

izmaiņām. 

Individuālās atbalsta pasākuma 

programmas pārrunāšana un 

aktivitāšu izvērtēšana, sasniegto 

rezultātu analizēšana, 

turpmākās programmas 

īstenošanas izaicinājumu 

pārrunāšana un potenciālo 

nākotnes vīziju iezīmēšana 

4 0 0 

Problēma: 

Jaunietis ir motivēts 

iesaistīties nodarbinātībā, bet 

viņam nav īsti skaidrs darba 

profils, kādā viņš varētu 

strādāt un kas viņam 

interesētu. Paralēli jaunietim 

ir slikta iepriekšējā darba 

pieredze, kas rada šaubas par 

darba devēju godprātīgumu, 

kā rezultātā ir radusies 

problēma ar darba atrašanu. 

Mērķis: 

Tikšanās ar jaunieti, lai 

pārrunātu programmas 

īstenošanu, aktivitātes un 

sniegtu atbalstu pasākumu 

īstenošanā. 

Mentora individuālais atbalsts: 

sadarbības veidošana ar jaunieti; 

izrunāt sadarbības principus; 

pārrunāt un izanalizēt 

iespējamās IPP aktivitātes; 

motivēt jaunieti izvēlēto 

aktivitāšu īstenošanā; 

palīdzēt sasniegt izvirzītos 

mērķus un plānot darbības, lai 

tos sasniegtu; 

sniegt dažāda veida atbalstu 

īstenojot IPP aktivitātes; 

sniegt personīgu atbalstu 

dažādu situāciju risināšanā.  

0 20 0 

Problēma: 

Jaunietis šobrīd nezin, kāda 

veida nozarē vēlētos strādāt 

un ko darīt. Ir izteikta vēlme, 

ka būtu gatavs mācīties un 

apgūt kādu profesiju, taču kā 

primāro mērķi sev ir uzstādījis 
iesaistīties nodarbinātībā, lai 

varētu nodrošināt sevi un 

palīdzēt ģimenei. Ir vēlme 

pašam plānot savu darba laiku 

Jaunietis ir motivēts mainīt 
situāciju un kā piemērotākie 

atbalsta pasākumi ir izvēlēti: 

atbalsts profesijas izvēlei ar 

karjeras konsultanta palīdzību;  

atbalsts izpratnes veicināšanai 

par uzņēmējdarbību un prasmju 

attīstīšana caur dažādiem 

pasākumiem, kā, piemēram,  

semināri, konsultācijas, mācības; 

atbalsts jaunietim atrast 

piemērotus prasmju attīstīšanas 

0 0 24 
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2.MĒNESIS: 01.06.2022. - 30.06.2022. 

 
8. tabula - Individuālās pasākumu programmas piemērs konsolidētam plānoto atbalsta pasākumu aprakstam: 2. mēnesis. 

 

 

un būt par pašnodarbināto 

un/vai uzņēmējam. 

Mērķis: 

nodrošināt jaunietim karjeras 

konsultanta konsultācijas, lai 

izprastu kādas profesijas ir 

piemērotas jaunieša 

personībai; 

iesaistīt jaunieti mūžizglītības 

prasmju attīstīšanā un 

veicināšanā; 

izskatīt potenciālās profesijas, 

kas jaunietim būtu 

interesantas, nodrošināt 

profesiju ēnošanu un amata 

meistaru konsultācijas. 

pasākumus un nodrošināt dalību 

tajos; 

palīdzēt atrast uzņēmumus un 

amata meistarus, kas jaunietim 

būtu interesanti; 

tikšanās un studiju vizītes pie 

uzņēmumiem un amata 

meistariem, lai palielinātu 

jaunieša zināšanas, atklātu 

iespējas un veidotu sadarbības 

kontaktus. 

Plānotais atbalsta apjoms kopā mēnesī: ≥48h 48 

Risināmā problēma un 

Sasniedzamie mērķi 

Plānotās aktivitātes 

vispārējs apraksts, 

īstenošanas vieta (ja 

iespējams) 

Plānotais atbalsta apjoms stundās 

Programmas 

vadītāja 

individuāls 

atbalsts 

(ilgums 

stundās) >4h 

Mentora 

individuāls 

atbalsts 

(ilgums 

stundās) >20h 

Citi atbalsta 

pasākumi 

(ilgums 

stundās) 

>24h 

Tikšanās, lai ar jaunieti 

pārrunātu individuālo 

pasākumu programmu, tās 

īstenošanu un individuālās 

pasākumu programmas 

progresu, jaunieša 

situācijas izmaiņām. 

Individuālās atbalsta 

pasākuma programmas 

pārrunāšana un aktivitāšu 

izvērtēšana, sasniegto 

rezultātu analizēšana, 

turpmākās programmas 

īstenošanas izaicinājumu 

pārrunāšana un potenciālo 

nākotnes vīziju iezīmēšana 

4 0 0 

Problēma: 

Jaunietis ir motivēts 

iesaistīties nodarbinātībā, 

bet viņam nav īsti skaidrs 

darba profils, kādā viņš 

varētu strādāt un kas 

viņam interesētu. Paralēli 

jaunietim ir slikta 

iepriekšējā darba pieredze, 

kas rada šaubas par darba 

devēju godprātīgumu, kā 

rezultātā ir radusies 

Mentora individuālais 

atbalsts: 

sadarbības veidošana ar 

jaunieti; 

izrunāt sadarbības principus; 

pārrunāt un izanalizēt 

iespējāmās IPP aktivitātes; 

motivēt jaunieti izvēlēto 

aktivitāšu īstenošanā; 

palīdzēt sasniegt izvirzītos 

mērķus un plānot darbības, 

lai tos sasniegtu; 

0 20 0 



49 

 
Plānotais sasniedzamais rezultāts: jaunietis iesaistījies nodarbinātībā vai uzņēmējdarbībā.

  

problēma ar darba 

atrašanu. 

Mērķis: 

Tikšanās ar jaunieti, lai 

pārrunātu programmas 

īstenošanu, aktivitātes un 

sniegtu atbalstu pasākumu 

īstenošanā. 

 

sniegt dažāda veida atbalstu 

īstenojot IPP aktivitātes; 

sniegt personīgu atbalstu 

dažādu situāciju risināšanā.  

Problēma: 

Jaunietis šobrīd nezin, 

kāda veida nozārē vēlētos 

strādāt un ko darīt. Ir 
izteikta vēlme, ka būtu 

gatavs mācīties un apgūt 

kādu profesiju, taču kā 

primāro mērķi sev ir 

uzstādījis iesaistīties 

nodarbinātībā, lai varētu 

nodrošināt sevi un palīdzēt 

ģimenei. Ir vēlme pašam 

plānot savu darba laiku un 

būt par pašnodarbināto 

un/vai uzņēmējam. 

Mērķis: 

iesaistīt jaunieti 

mūžizglītības prasmju 

attīstīšanā un veicināšanā; 

izskatīt potenciālās 

profesijas, kas jaunietim 

būtu interesantas, 

nodrošināt profesiju 

ēnošanu un amata 

meistaru konsultācijas; 

Programmas noslēgumā 

atbalstīt jaunieti piemērotu 

nodarbinātības pasākumu 

atrašanā, kurā varētu 

uzkrāt attiecīgā darba 

pieredzi. 

Atbalsts izpratnes 

veicināšanai par 

uzņēmējdarbību un prasmju 

attīstīšana caur dažādiem 

pasākumiem, kā, piemēram, 

semināri, konsultācijas, 

mācības; 

atbalsts jaunietim atrast 

piemērotus prasmju 

attīstīšanas pasākumus un 

nodrošināt dalību tajos; 

palīdzēt atrast uzņēmumus 

un amata meistarus, kas 

jaunietim būtu interesanti; 

tikšanās un studiju vizītes 

pie uzņēmumiem un amata 

meistariem, lai palielinātu 

jaunieša zināšanas, atklātu 

iespējas un veidotu 

sadarbības kontaktus. 

0 0 24 

Plānotais atbalsta apjoms kopā mēnesī: ≥48h 48 
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6.3. Individuālās pasākumu 

programmas īstenošanas 

process un progresa 

izvērtēšana  
 

Individuālās pasākumu programmas īstenošana tiek 

sākta pēc “Mērķa grupas jaunieša individuālās 

pasākumu programmas” (pielikums Nr.5) un  

“Vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību 

individuālās pasākumu programmas īstenošanā” 

(pielikums Nr.4) parakstīšanas. 

Programmas vadītājs veic individuālās pasākumu 

programmas īstenošanas pārraudzīšanu: progresa 

izvērtēšanu, mentoru darba pārraudzīšanu, 

sadarbības ar attiecīgajiem stratēģiskajiem 

partneriem uzturēšanu. Mentors atbalsta jaunieti 

programmas izpildē, rūpējas par to, lai viņš 

iesaistītos individuālajā pasākumu programmā 

ietvertajās aktivitātēs, kā arī veic mērķa grupas 

jaunieša uzraudzību, akcentējot individuālajā 

pasākumu programmā noteikto pasākumu 

īstenošanu. Mērķa grupas jaunieša individuālās 

pasākumu programmas īstenošanā, ja tas 

nepieciešams, tiek iesaistīti speciālisti (psihologs, 

sociālais darbinieks, jaunatnes lietu speciālists, 

karjeras konsultants, surdotulks u.c.). Atbilstošu 

speciālistu iesaiste tiek pamatota individuālās 

pasākumu programmas izstrādes laikā.  

Individuālajā pasākumu programmā iekļauto 

atbalsta aktivitāšu īstenošana ir jāfiksē parakstu lapā 

(Pielikums Nr.6 „Parakstu lapa mērķa grupas 

jaunietim par dalību individuālajā pasākumu 

programmā”). Tajā jāatspoguļo aktivitātes 

nosaukums, datums, apjoms stundās, kā arī, ja 

nepieciešams īsi jāraksturo aktivitātes saturs pēc 

būtības, kā arī apliecinājums par apmeklējumu – 

jābūt sadarbības partnera (atbildīgā par aktivitāti), 

mērķa grupas jaunieša un programmas vadītāja vai 

mentora parakstam, atkarībā no aktivitātes 

specifikas.  

Programmas vadītājs sadarbībā ar mērķa grupas 

jaunieša mentoru veic mērķa grupas jaunieša 

individuālās pasākumu programmas īstenošanas 

progresa izvērtēšanu ne retāk kā reizi mēnesī. 
Izvērtējumu veic, abiem kopīgi aizpildot veidlapu  

„Individuālās pasākumu programmas īstenošanas 

progresa izvērtējums” (Pielikums Nr.7). 

Individuālās pasākumu programmas īstenošanas 

progresa izvērtēšana ir būtiska vairāku apsvērumu 

dēļ: 

• ļauj sekot līdzi plānotajai un faktiskajai 

programmas īstenošanas gaitai; 

• ļauj savlaicīgi konstatēt individuālās 

pasākumu programmas īstenošanas 

aizkavēšanos un problēmas un pievērsties 

atbilstošu risinājumu meklēšanai; 

• ir obligāta komponente, lai pašvaldībai vai 

pašvaldību apvienībai tiktu attiecinātas 

vienas vienības izmaksu standarta likmes par 

viena mērķa grupas jaunieša dalību 

individuālajā pasākuma programmā mēnesī. 

Galvenie jautājumi, kas jāpārrunā progresa 

izvērtēšanas procesā: 

• kas ir plānots individuālajā pasākumu 

programmā un kas reāli notiek? Kā jaunietis 

virzās uz rezultātu, ko ir sasniedzis 

izvērtēšanas posmā? 

• kādas pārmaiņas ir vērojamas mērķa grupas 

jaunietī un viņa dzīves situācijā no visu 

iesaistīto pušu redzējuma, īpaši no paša 

jaunieša skatupunkta;  

• kā turpināt individuālās pasākumu 

programmas īstenošanu tālāk (ja viss 

kārtībā, individuālās pasākumu programmas 

īstenošanu turpina atbilstoši plānam, ja ne, 

tad izvērtē, kas jāmaina – mērķi, aktivitātes, 

sadarbības partneri, mentors). 
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6.4. Izmaiņu un grozījumu veikšana 

mērķa grupas jaunieša 

individuālajā pasākumu 

programmā  

Sākotnējo individuālo pasākumu programmu 

koriģēšana un grozījumu veikšana ir uzskatāma par 

normālu sociālā atbalsta sniegšanas procesa 

komponenti. Projekta ietvaros grozījumu skaits 

individuālo pasākumu programmā nav 

reglamentēts. 

Mērķa grupas jaunieša individuālās pasākumu 

programmas grozījumus pirms grozīto 

individuālo pasākumu programmu 

īstenošanas uzsākšanas saskaņā ar sadarbības 

līgumā noteikto kārtību ir jāiesniedz JSPA 

šādos gadījumos:  

• ja tiek mainīts sākotnēji noteiktais mērķa 

grupas jaunieša individuālās pasākumu 

programmas ilgums; 

• ja tiek veiktas izmaiņas attiecībā uz sākotnēji 

plānoto sniegtā atbalsta saturu, proti, ja ir 

nepieciešamība mainīt plānotās atbalsta 

aktivitātes tās aizvietojot ar citām; 

Citas izmaiņas individuālo pasākumu programmā 

programmas vadītājam ir tiesības veikt savas 

kompetences ietvaros pirms tam nesaskaņojot ar 

JSPA un grozītās individuālo pasākumu programmas 

iesniedzot kopā ar kārtējo pārskatu.   

 
Nosacījumi individuālās pasākumu 

programmas pagarināšanai: 

• ja tiek konstatēts, ka sākotnēji izstrādātā 

individuālā pasākumu programma ir bijusi 

pārāk optimistiska un ir nepieciešama 

papildu speciālistu un konsultāciju piesaiste 

vai arī citi atbalsta pasākumi; 

• ja jaunietim ir īpašas vajadzības, kuru dēļ 
individuālās pasākumu programmas izpildes 

process ir lēnāks par sākotnēji plānoto un 

ir pamats uzskatīt, ka papildus atbalsta 

pasākumu laikā tiks sasniegts rezultāts; 

• ja jaunietis ir uzsācis dalību kursos u.tml. un 

attiecīgā aktivitāte objektīvu iemeslu dēļ 
turpinās pēc sākotnēji plānotās individuālās 

pasākumu programmas pabeigšanas termiņa 

beigām; 

• ja mērķa grupas jaunieša individuālās 

pasākumu programmas izpildes gaitā ir 

konstatēti jauni atbalsta pasākumi, kas, 

balstoties uz līdz šim sasniegto sekmētu un 

nostiprinātu mērķa grupas jaunieša 

rezultātu sasniegšanu saskaņā ar projekta 

mērķi; 

• un citos objektīvi pamatotos gadījumos. 

Mērķa grupas jaunieša mentora maiņas procedūra 

Individuālās pasākumu programmas realizācijas 

procesā ir iespējamas situācijas, kad jaunietim 

esošais mentors ir jāaizstāj ar kādu citu mentoru. 

Tas var būt saistīts gan ar pozitīviem faktoriem 

(piemēram, ar jaunieša profesionālo izaugsmi un 

nepieciešamību pēc mentora ar citu kompetenci, ar 

paša mentora dzīves situācijas pozitīvajām 

izmaiņām), gan negatīviem faktoriem (piemēram, ar 

mentora nespēju sadarboties ar mērķa grupas 

jaunieti, programmas vadītāju un citiem 

piesaistītajiem speciālistiem, ar paša mentora dzīves 

situācijas negatīvām izmaiņām, personīgajiem 

riskiem un ar mērķa grupas jaunieti saistītajiem 

riskiem). 

Riski/situācijas, kad programmas vadītājam 

būtu ieteicams mainīt mentoru: 

• mentora un jaunieša savstarpēja neatbilstība 

un sadarbības attiecību neizveidošanās 

(vērtības, uzskati, izpratne, 

rakstura/temperamenta nesakritība u.c.);  

• robežu neievērošana/pārkāpšana 

(tolerances trūkums, alkohola un citu 

atkarības izraisošo vielu kopīga lietošana, 

seksuālas attiecības u.c. nepieļaujami 

gadījumi); 

• tiek apdraudēta jaunieša vai mentora 

drošība (vardarbība); 

• konfidencialitātes neievērošana; 
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• nekompetence par konkrēto jaunieti, kas 

izpaužas kā jaunieša specifisko vajadzību 

neizpratne un neiedziļināšanās jaunieša 

situācijā; 

• mentora grūtības sabalansēt savu darbu, 

dzīvesveidu ar mentora pienākumu 

pildīšanu, pārāk maz laika atbalsta sniegšanai 

jaunietim; 

• jaunieša atstāšana novārtā, mentora 

pienākumu un saistību nepildīšana; 

• individuālajā pasākumu programmā 

pretrunīgu, konfliktējošu un neatbilstošu 

padomu sniegšana un jaunieša neadekvāta 

virzīšana, negatīvās pieredzes atreaģēšana; 

• ļaunprātīga personīgā labuma gūšana;  

• piesaistītā mentora ilgstoša prombūtne 

slimības, emigrācijas u.tml. iemeslu dēļ.  

Mērķa grupas jaunieša programmas vadītāja 

maiņas procedūra 

 

Ir iespējamas situācijas, kad nepieciešama 

programmas vadītāja maiņa.  

Riski/situācijas, kad būtu ieteicams mainīt 

programmas vadītāju: 

• netiek pildīti sadarbības līgumā noteiktie 

pienākumi; 

• konfidencialitātes neievērošana; 

• robežu neievērošana/pārkāpšana 

(tolerances trūkums, alkohola un citu 

atkarības izraisošo vielu kopīga lietošana ar 

mērķa grupas jauniešiem, seksuālas 

attiecības u.c. nepieļaujami gadījumi); 

• ļaunprātīga personīgā labuma gūšana;  

• programmas vadītājs ir ilgstošā prombūtnē 

(slimības, emigrācijas u.tml. iemeslu dēļ);  

• ir saņemtas sūdzības, kuras izvērtējot 

atklājas programmas vadītāja 

nekompetence savu pienākumu veikšanā. 

Ja programmas vadītājs ir darba nespējīgs, tad ir 

nepieciešams viņu aizvietot ar citu pašvaldībā esošu 

programmas vadītāju, bet, ja konkrētajā pašvaldībā 

nav cita programmas vadītāja, tad uz laiku jāpiesaista 

programmas vadītājs no blakus esošas pašvaldības.  

 

6.5. Mērķa grupas jaunieša 

individuālās pasākumu 

programmas ietekmes uz 

jaunieti izvērtēšana un 

noslēguma ziņojuma 

sagatavošana 

 
“Noslēguma ziņojumu par individuālās pasākumu 

programmas ietekmi uz mērķa grupas jaunieti”  

(Pielikums Nr.9) gatavo, ja mērķa grupas jaunietis 

beidzis/pārtraucis dalību projektā jebkurā minētājā 

programmas īstenošanas pabeigšanas/pārtraukšanas 

gadījumā: 

• plānotās programmas pabeigšana plānotajā 

termiņā (tai skaitā ar pagarinājumu); 

• jaunietis ir zaudējis mērķa grupas jaunieša 

statusu/ neatbilst mērķa grupas kritērijiem; 

• jaunietis ir pārtraucis dalību individuālajā 

pasākumu programmā noteiktajos atbalsta 

pasākumos (atteikšanās no dalības, ilgstoša 

neierašanās, pazušana bez vēsts, jaunieša 

nāve u.tml.); 

• jaunietis ir izdarījis noziegumu, bijis 

vardarbīgs pret atbalsta sniegšanā 

iesaistītajiem speciālistiem u.tml., tāpēc 

pieņemts lēmums par jaunieša izslēgšanu no 

turpmākas dalības projektā; 

• vai citos gadījumos. 

Programmas vadītājs sadarbībā ar mērķa grupas 

jaunieša mentoru aizpilda veidlapu „Noslēguma 

ziņojums par individuālās pasākumu programmas 

ietekmi uz mērķa grupas jaunieti”, kurā sniedz gala 

kopvērtējumu par individuālajā pasākumu 

programmā noteikto mērķu sasniegšanas pakāpi un 

īstenoto atbalsta pasākumu  ietekmi uz mērķa 

grupas jaunieti. Aizpildot veidlapu, programmas 

vadītājs ņem vērā visu savā rīcībā esošo informāciju 

(jaunieša un mentora vērtējumu par sasniegto 

rezultātu, informāciju no sadarbības partneriem un 
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konsultantiem u.c.), jaunieša progresu un sasniegtos 

rezultātus. 

Noslēgumā ir jānovērtē individuālās pasākumu 

programmas sasniegtie rezultāti. Individuālā 

pasākumu programma ir sekmīgi izpildīta, ja 

tās noslēgumā mērķa grupas jaunietis46: 

• ir iesaistījies izglītībā;  

• ir Jauniešu garantijas ietvaros īstenotajos 
pasākumos; 

• 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 nodarbinātībā. 

9. tabula. Sekmīgi izpildītas individuālās pasākumu programmas kritēriji un to verifikācija47  

 
Iesaistes rādītājs Kritērijs; opcijas 

 

Verifikācija/ kā to apliecina? 

Iesaistījies izglītībā 

 

 

• Iesaistījies formālās 

izglītības ieguvē (visas 

pakāpes un veidi) 

• 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 Jauniešu 

garantijas ietvaros 

īstenotajos 

pasākumos 

• Iesaistījies izglītības 

programmu apguvē 

saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumos 

Nr.207 18.2.1 punktā 
noteikto; 

• 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 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 

u.tml.; 

• 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 

• Pieteicies/Reģistrēts 

pasākumam; 

• Reģistrēts NVA kā 

bezdarbnieks 

• Pašvaldības pienākums ir 

iesniegt attiecīgo 

apliecinājuma dokumentu 

                                              
46 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 NEET 

jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos 

pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju 

vai jauniešu centru darbībā” un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 

"Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē" 14.1.1.2. pasākuma 
"Atbalsts NEET jauniešiem"  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 
47 Turpat 

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
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? 

īstenotajos aktīvajos 

nodarbinātības vai 

preventīvajos 

bezdarba 

samazināšanas 

pasākumos 

• Uzsācis apmeklēt 

pasākumu. 

 

 

• Reģistrēts vismaz vienam 

NVA īstenotajam 

aktīvajam nodarbinātības 

vai preventīvajam 

bezdarba samazināšanas 

pasākumam; 

• U.c. dokumentāri 

apliecinājumi. 

 

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 VID; 

• 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; 

 

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; 
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7. VĒRTĪBAS UN 

PAMATPRINCIPI DARBĀ 

AR MĒRĶA GRUPAS 

JAUNIEŠIEM  

Darbā ar mērķa grupas jauniešiem ir būtiski 

apzināties procesa kontekstuālos faktorus. 

Palīdzības process, lai kā arī to gribētos, nav pilnīgi 

neitrāls un objektīvs. To ietekmē vairāki faktori – 

iesaistīto personu rakstura iezīmes, prasmes, 

attieksmes, vērtības u.c. Vērtības un ekspektācijas 

atstāj ietekmi ne tikai uz iesaistīto personu 

mijiedarbību, bet arī „ietekmē palīdzības 

efektivitāti”48. 

7.1. Vērtību nozīme darbā ar 

mērķa grupas jauniešiem  
 

Vērtības nosaka to, kā vajadzētu būt, tās ir kā ideāls, 

uz kuru tiekties. Tās nosaka, ko gribam un ko ir 

vērts sasniegt. Tomēr vērtības nav tikai emocionālas 

reakcijas uz notiekošo, tās drīzāk ir fundamentāli 

kritēriji, kas virza uz jēgpilnu lēmumu pieņemšanu, 

zināmā mērā nosaka indivīdu uzvedību. Taču indivīdi 

ne vienmēr rīkojas saskaņā ar savām vērtībām, tās 

ietekmē, bet ne vienmēr pilnībā determinē cilvēku 

izvēles. Ikdienas dzīve un konkrētās situācijas var 

neļaut rīkoties saskaņā ar apzinātām, artikulētām 

vērtībām. Lēmumi, kas nesaskan ar vērtībām, var 

tikt pieņemti, 

• ja ir kāda cita prioritāte; 

• ja uzvedību nosaka emocijas (afektīva rīcība); 

• ja nespēj pietiekami adekvāti izvērtēt situāciju 

un tajā iesaistītās vērtības;49 

• ja ir ierobežoti resursi u.c. 

 

 

                                              
48 Parsons, R.M. Fundamentals of the Helping Process. 2nd Edition. 

Waveland Press, Inc.  2011.  

 

 

 

Vērtības ir tik klātesošas, ka parasti ikdienā indivīdi 

par tām nedomā, neidentificē, neapzinās to ietekmi 

uz attieksmēm, lēmumiem un uzvedību. Tomēr tās 

ir kā prizma, caur kuru indivīds skatās uz apkārtējo 

pasauli, atbilstoši tām tiek veidoti priekšstati par 

sevi, citiem cilvēkiem un pasauli kopumā. Pasaules 

uztvere un notiekošā vērtējums ir atkarīgs no 

esošajām vērtībām. Vērtības ietekmē pārliecību par 

to, KAS un KĀ jādara, kā arī to, kā zināšanas un 

prasmes tiek pielietotas. 

Cilvēkiem ir atšķirīgas vērtību sistēmas, jo 

socializācijas process katram ir atšķirīgs. To, kādas 

ir indivīda vērtības, nosaka kultūras (subkultūras) 

konteksts, socializācijas aģenti (vecāki, izglītības 

institūcijas, draugi, vienaudži u.c., kas mijiedarbojas 

un ietekmē indivīdus), viņu vērtību sistēma un 

konkrētajā sabiedrībā dominējošā vērtību sistēma.  

Kultūru un subkultūru atšķirības ietekmē indivīdu 

dažādību un viņu atšķirības. Atšķirību atzīšana, 

izpratne un respektēšana var palīdzēt darbā ar 

cilvēkiem. Tomēr starpkultūru praksē (darbā ar 

atšķirīgu kultūru un subkultūru pārstāvjiem) ir jābūt 

skaidrībai par savām vērtībām un jāizvairās no 

etnocentrisma – savas kultūras/savu vērtību un 

priekšstatu atzīšanas par labāku, „pareizāku” un 

pārāku par citām.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 Morales, A.T. & Sheafor, B.W. (2011).  Social work:  A profession 

of many faces.  Prentice--Hall 
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7.2. Pamatvērtības atbalsta sniegšanā jauniešiem 
Atbalsta un palīdzības procesos ir jāņem vērā divas galvenās pamatvērtības – cieņa pret indivīdu un viņa 

unikalitātes respektēšana, kā arī indivīda pašnoteikšanās. Jebkurš indivīds neatkarīgi no šķiras, rases, dzimuma, 

vecuma ir pelnījis viņa vērtības atzīšanu un cieņpilnu izturēšanos. Tas attiecas uz VISIEM CILVĒKIEM, iekļaujot 

arī tos, kuri ir nodarījuši kaitējumu vai pauduši nopietna kaitējuma risku.50 

 

16. attēls. Pamatvērtības, kas jāņem vērā atbalsta un palīdzības sniegšanas procesā mērķa grupas jauniešiem

Cieņa pret indivīdu nozīmē:  

• saskatīt cilvēkā labo;  

• atšķirības pieņemšanu, indivīda iespēju, 

robežu, nepieciešamā laika un tempa 

akceptēšanu; 

• uzticēties indivīda potenciāla attīstībai 

attiecībā uz viņa labklājību, veicināt pašcieņu 

un pieņemt viņu bez nosodījuma. Cieņa 

saistās ar netiesājošu un nestigmatizējošu 

attieksmi. Jāsaprot citu atšķirības un 

atšķirīgās vērtības.  

Indivīdi nav jāasimilē līdz kādam ideālam modelim. 

Cieņpilna attieksme drīzāk saistās ar mijiedarbības 

veidošanu un uzlabošanu starp indivīdu un viņa vidi, 

pieļaujot abu daudzveidību. 

                                              
50 Barsky, A. Do Involuntary Clients Have a Right to Self-Determination? The New Social Worker. Available at 

http://www.socialworker.com/feature-articles/ethics-articles/do-involuntary-clients-have-a-right-to-self-determination%3F/  
51 Compton, R.B., Galaway, B. Social Work Processes. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, 1989, p. 

Indivīdu respektēšana praktiskajā darbībā izpaužas 

kā 

• apiešanās ar cilvēkiem kā individuālām 

būtnēm un izvairīšanās no viņu klasificēšanas; 

• iesaistīšana savu problēmu risināšanā, 

piedalīšanās sekmēšana (jāstrādā ar mērķa 

grupas jaunieti nevis viņa vietā); 

• indivīdu potenciālo spēju atklāšana; 

• attieksme pret cilvēkiem kā atbildīgām 

būtnēm, tādām, kas spēj pieņemt lēmumus 

un atbildēt gan par saviem lēmumiem, gan 

rīcību un tās sekām.51 

Cieņa pret mērķa grupas jaunieti paredz arī tā 

autonomijas, brīvības atzīšanu, kas saistās ar citu 

Cieņa pret indivīdu, 
unikalitātes respektēšana

• Jebkurš indivīds neatkarīgi no 
šķiras, rases, dzimuma, vecuma ir 
pelnījis viņa vērtību atzīšanu un 

cieņpilnu izturēšanos  

•Atšķirības pieņemšana, indivīda 
iespēju, robežu, nepieciešamā
laika un tempa akceptēšana

•Uzticēšanās indivīda potenciāla 
attīstībai attiecībā uz viņa 

labklājību, pašcieņas veicināšana 
un pieņemšana bez nosodījuma  

•Cieņa saistās ar netiesājošu un  
nestigmatizējošu attieksmi; 
jāsaprot citu atšķirības un 

atšķirīgās vērtības 

Pašnoteikšanās

• Indivīda pašnoteikšanās ir cieši 
saistīta ar izvēles iespējām

•Pašnoteikšanās tiesības 
jārespektē tiktāl, kamēr tās 

nerada nozīmīgus, paredzamus un 
neizbēgamus draudus apkārtējiem 

vai indivīdam pašam

• Indivīda pašnoteikšanās tiesības 
ietver sevī arī attiekšanos no 

palīdzības, tās noraidīšanu

http://www.socialworker.com/feature-articles/ethics-articles/do-involuntary-clients-have-a-right-to-self-determination%3F/
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svarīgu vērtību, kas jāievēro darbā ar cilvēkiem: 

pašnoteikšanās tiesību respektēšanu. 

Pašnoteikšanās definīcijas akcentē indivīdu 

brīvību un nepiespiešanu: 

• spēja pieņemt lēmumus attiecībā uz sevi 

bez ietekmes no ārienes;52 

• „brīvība dzīvot, kā pats vēlas, rīkoties un 

lemt, nekonsultējoties ar citiem”53. 

  

Sociālajā darbā ar pašnoteikšanos saprot tādu 

stāvokli, kurā personas uzvedība izriet no viņa/viņas 

vēlmēm un lēmumiem.54 Pašnoteikšanās ir 

jārespektē, bet tā nav absolūta vērtība. 

Pašnoteikšanās ir realizējama tiktāl, ciktāl tā „nekaitē 

citiem un ir sociāli atbildīga”55. 

Indivīdu pašnoteikšanās vērtība ir īpaši svarīga 

mūsdienās, kad tiek akcentēts individuālisms, indivīda 

vēlmes, kā arī palīdzības prakses sadarbības modelis. 

Pašnoteikšanās ir jārealizē neatkarīgi no neveiksmes 

riska.  

 

Pašnoteikšanās ir cieši saistīta ar brīvības jēdzienu un 

izvēles iespējām. Tā zaudē jēgu, ja  

• izvēles iespējas ir ierobežotas vai to nav 

vispār; 

• indivīds neizprot pieņemto lēmumu sekas; 

• nav pietiekamas informācijas, lai pieņemtu 

adekvātu lēmumu.56 

Par pašnoteikšanos nevar runāt, ja indivīdam tiek 

uzspiesta kāda izvēle un nav iespēju rīkoties pēc sava 

prāta. Šeit aktualizējas jautājums par programmas 

                                              
52 Self-Determination. Collins English Dictionary. Available at: 

http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/self-

determination  
53 Dictionary.com Available at: 

http://dictionary.reference.com/browse/self-determination 
54 Teylor,M.F. Is self-determination still important? What seasoned 

social workers are saying. Reprinted form Journal of Social Work 

Values and Ethics, 2006, 3(1). Available at: 

https://libres.uncg.edu/ir/uncg/f/M_Floyd-Pickard_Is_2006.pdf  
55 Beckett, C., Maynard, A. Values and Ethics in Social Work. Los 

Angeles, London: Sage, 2013, p.10. 
56 Compton, R.B., Galaway, B. Social Work Processes. Belmont, 

California: Wadsworth Publishing Company, 1989, p.188. 

vadītāja un mentora kā ekspertu viedokļa un indivīda 

pašnoteikšanās tiesību sadursmi.  

Kas ir primārs? Situāciju sarežģī arī tas, ka nereti ir 

plaisa starp programmas vadītāja vai mentora un 

mērķa grupas jaunieša vērtībām. Dažādie statusi un 

varas līdzsvara trūkums atšķirīgo statusu dēļ var 

veicināt vērtību uzspiešanu mērķa grupas jaunietim. 

Tomēr labā praksē tas nav pieļaujams, mērķa grupas 

jaunieša vērtībām ir jābūt prioritārām lēmumu 

pieņemšanā.57 Programmas vadītāja vai mentora 

loma ir skatīties uz situāciju no mērķa grupas jaunieša 

skatpunkta un „palīdzēt viņam pieņemt vislabākos 

iespējamos lēmumus, kas balstās uz viņa vērtībām un 

pārliecību”58. 

Pašnoteikšanās var būt ar destruktīvām sekām. Vai 

tad tā ir jāierobežo? Atbildi sniedz Sociālā darba 

ētikas kodekss, kurā teikts, ka pašnoteikšanās 

tiesības jārespektē tiktāl, kamēr tās nerada 

nozīmīgus, paredzamus un neizbēgamus draudus 

apkārtējiem vai indivīdam pašam.59 Tomēr šis aspekts 

nav tik viennozīmīgs, jo nav doti skaidri kritēriji, pēc 

kuriem noteikt esošo vai iespējamo draudu 

nopietnību. 

• Pašnoteikšanās tiesības jārespektē tiktāl, 

kamēr tās nerada nozīmīgus, paredzamus un 

neizbēgamus draudus apkārtējiem vai 

indivīdam pašam.  

• Jebkuram indivīdam ir tiesības uz 

pašnoteikšanos, ja vien likums neparedz ko 

citu (piemēram, nepilngadīgie, personas ar 

ierobežotu rīcībspēju u.tml.). 

Mērķa grupas jaunieša pašnoteikšanās tiesības ietver 

sevī arī attiekšanos no atbalsta, tā noraidīšanu.60 

57 Dolgoff, R., Harrington, D., Loewenberg, F.M. Ethical Decisions 

for Social Work Practice. Electronic version. Cengage Learning, 

2011., p.100-108.  
58 Chang, V.,  Scott, S., Decker, C. Developing Helping Skills: A 

Step by Step Approach to Competency. 2nd edition. Electronic 

version. Cengage Learning, 2012, p.83. Available at:  
59 NASW Code of Ethics. Available at: 

http://www.socialworkers.org/pubs/code/code.asp 
60 Barsky, A. Do Involuntary Clients Have a Right to Self-

Determination? The New Social Worker. Available at 

http://www.socialworker.com/feature-articles/ethics-articles/do-

involuntary-clients-have-a-right-to-self-determination%3F/ 

http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/self-determination
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/self-determination
http://dictionary.reference.com/browse/self-determination
https://libres.uncg.edu/ir/uncg/f/M_Floyd-Pickard_Is_2006.pdf
http://www.socialworkers.org/pubs/code/code.asp
http://www.socialworker.com/feature-articles/ethics-articles/do-involuntary-clients-have-a-right-to-self-determination%3F/
http://www.socialworker.com/feature-articles/ethics-articles/do-involuntary-clients-have-a-right-to-self-determination%3F/
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Jebkuram indivīdam ir tiesības uz pašnoteikšanos, ja 

vien likums neparedz ko citu (piemēram, 

nepilngadīgie, personas ar ierobežotu rīcībspēju 

u.tml.). Vispārējā gadījumā pašnoteikšanās ļauj 

cilvēkiem brīvi lemt par savu dzīvi. Piemēram, ja 

pilngadīgs, pieskaitāms indivīds pēc brīvas gribas un 

apzināti ir izvēlējies nestrādāt, lietot alkoholu, dzīvot 

uz ielas un nakšņot zem tilta, nevienam nav tiesību 

uzspiest viņam citu dzīvesveidu, ja vien tiek ievērotas 

likuma prasības. Nevar palīdzēt cilvēkiem pret viņu 

gribu, piespiedu kārtā. Jāpiedāvā iespējamās 

alternatīvas, bet izvēle, vai tās pieņemt vai nē, paliek 

pašu indivīdu ziņā.  

Pašnoteikšanās ir nepareizi interpretēta, ja 

programmas vadītājs vai mentors nedara neko, 

uzliekot visu atbildību par izveidojušos situāciju uz 

mērķa grupas jaunieša pleciem. Ja jaunietis noraida 

palīdzību, tas nenozīmē, ka viņam tā nav vajadzīga; 

iespējams, ka nav vajadzīga tieši šāda palīdzība, 

programmas vadītāja vai mentora izvirzītie mērķi 

mērķa grupas jaunietim neliekas svarīgi vai prioritāri. 

Ir jāstrādā ar mērķa grupas jaunieti, jāpiedāvā viņam 

alternatīvas, jāļauj piedalīties lēmumu pieņemšanā. 

• Ja mērķa grupas jaunietis noraida palīdzību, 

tas nenozīmē, ka viņam tā nav vajadzīga, 

iespējams, ka nav vajadzīga tādā veidā, kā tiek 

piedāvāta. Varbūt viņš vēl nav gatavs ko 

mainīt, ir lielas bailes un trauksme. Šāda 

situācija parāda, ka programmas vadītājs vai 

mentors vēl nav izveidojis kontaktu ar 

jaunieti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Vērtību mainīšana 

uzvedības korekcijai 
 

Palīdzības process nav „vērtību brīvs”, vērtības ir 

klātesošas, turklāt tās nav tikai individuālas, proti, tās 

nav tikai šajā procesā iesaistītā programmas vadītāja 

un mentora vai mērķa grupas jaunieša, bet arī 
profesionālās un sabiedrības (projektā definētās) 

vērtības.  

 
17. attēls. Vērtības un to mijiedarbība atbalsta sniegšanā  

 

Programmas vadītājam un mentoram ir jārespektē 

gan mērķa grupas jaunieša vērtības, gan sabiedrībā 

dominējošā vērtību sistēma, jāizvairās no savu 

vērtību izvirzīšanas priekšplānā un to uzspiešanas. Ja 

ir pārliecība, ka ir nepieciešama mērķa grupas 

jaunieša vērtību maiņa, tad jābūt pilnīgai skaidrībai, 

kas to prasa – neatbilstība programmas vadītāja un 

mentora vērtībām vai sabiedrībā dominējošai vērtību 

sistēmai, kas tādējādi traucē indivīda integrāciju un 

adekvātu funkcionēšanu.  

Sabiedrības 
vērtības

Indivīda 
vērtības

Profesionālās 
vērtības
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Kā risināt pretrunu, kas veidojas darbā ar mērķa 

grupas jauniešiem, kuru vērtību sistēma ir atšķirīga, 

vienas vienīgas „pareizās” atbildes nav. Vispārējās 

vadlīnijas nosaka, ka ir jādiskutē ar jaunieti, jāpanāk 

vienošanās, nedrīkst panākt izmaiņas piespiedu 

kārtā. Katram darbam, kas vērsts uz izmaiņām, ir 

jābūt ar mērķa grupas jaunieša iesaisti, panāktu 

vienošanos un viņa piekrišanu.61 Nolemjot jaunieša 

vietā, kādas pārmaiņas ir nepieciešamas, kādi mērķi 

jāsasniedz, kas viņam jādara, ir ne tikai necieņas 

izpausme, respekta trūkums, bet arī neefektīva rīcība. 

Neievērojot pamatvērtības, neakceptējot indivīdu 

atšķirības un ignorējot viņu pašnoteikšanās tiesības, 

var rasties vairākas problēmas, no kurām nozīmīga, 

ko nedrīkst ignorēt, ir „nemotivētā mērķa grupas 

jaunieša” problēma. 

 

Motivētais mērķa grupas jaunietis ir gatavs izmaiņām; 

viņam ir mērķis, grib to sasniegt, saskan programmas 

vadītāja vai mentora un mērķa grupas jaunieša 

priekšstati par mērķi un tā sasniegšanas veidu. 

 

Nemotivētais mērķa grupas jaunietis nav ieinteresēts 

darīt to, ko citi uzskata par pareizu; viņa vērtības 

nesaskan ar sabiedrības (programmas vadītāja vai 

mentora) vērtībām; jaunietis baidās no pārmaiņām. 

Var atšķirties tas, kā programmas vadītājs vai 

mentors redz problēmu un tās risinājumu un kā to 

saskata mērķa grupas jaunietis. Ja programmas 

vadītājs vai mentors ir pārņemts ar savu redzējumu, 

viņš neredz un nedzird mērķa grupas jaunieti, viņa 

subjektīvo vērtējumu, vajadzības un vēlmes un 

jaunietis neiesaistās problēmas risināšanā, bet gan 

kļūst par nemotivēto mērķa grupas jaunieti. 

Uzspiežot savu redzējumu, mērķa grupas jaunietim 

var rasties sajūta, ka viņš tiek nosodīts, tas grauj viņa 

pašvērtību un mazina vēlmi sadarboties. 

 

 

18. attēls. Teorētiski iespējamie jauniešu pamattipi pēc viņu 

motivētības pakāpes 

                                              
61 Compton, R.B., Galaway, B. Social Work Processes. Belmont, 

California: Wadsworth Publishing Company, 1989, p.189. 
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Ētika un morāle darbā ar sociālās atstumtības 

riskam pakļautiem cilvēkiem62 

Profesionālie baušļi 

• Nekaitēt! – Manipulācija, vardarbība 

un ekspluatācija nav atbalstāma. 

• Atcerēties! – Katrs cilvēks ir 

individualitāte. 

• Atturēties no kritiskiem vērtējumiem! 

– Neesi tiesnesis, nemoki, nenoniecini 

cilvēku, bet palīdzi viņam veidot jaunas 

attiecības ar dzīvi! 

• Liec saprast cilvēkam, ka esi ar viņu! – 

Pieņem viņa intereses pat tad, ja 

neatbalsti viņa izvēli! 

• Pieņem cilvēka brīvu gribu! – 

Nevēlēšanās un pretošanās vēl 

neliecina par ļauniem nodomiem. 

• Respektē cilvēka dzīves ritmu! – 

Sadarbības procesā vispirms 

orientējies uz cilvēka resursiem un 

iespējām, respektē viņa dzīves 

redzējumu! 

• Nepārvērtē savu lomu! 

• Katram, kas strādā ar mērķa grupas 

jaunieti, ir jānodrošina visu iegūto 

datu, pierakstu un jauniešus skarošo 

izvērtējumu konfidencialitāte. 

• Veicot profesionālos pienākumus, 

programmas vadītājs un mentors 

nešķiro mērķa grupas jauniešus 

atkarībā no viņu sociālā stāvokļa un 

citām pazīmēm, jaunieša 

personiskajām īpašībām, izskata vai 

personiskās attieksmes.  

• Programmas vadītājam un mentoram 

ir jāsaglabā objektīva, no 

aizspriedumiem brīva attieksme pret 

visiem mērķa grupas jauniešiem 

 

                                              
62 Ētikas principu izstrādē izmantota Ā.Baltiņas prezentācija. Ētika 

un morāle darbā ar sociālās atstumtības riskam pakļautiem 

cilvēkiem.  
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8. NORMATĪVĀ BĀZE 

PROJEKTĀ „PROTI UN 

DARI!” 
 

Šajā sadaļā ietverti galvenie likumi un Ministru 

Kabineta noteikumi, kas tieši attiecas uz projekta 

“PROTI un DARI!” īstenošanu Latvijā. 

8.1. Ministru kabineta noteikumi 

“Darbības programmai 

„Izaugsme un nodarbinātība”” 
 

• 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 NEET jauniešu prasmes un 

veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos 

pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un 

nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru 

darbībā” un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 

"Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē" 

14.1.1.2. pasākuma "Atbalsts NEET 

jauniešiem" 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.  

• Ministru kabineta noteikumi Nr. 207  Rīgā 

2015. gada 28. aprīlī (prot. Nr.22 22.§) 

„Darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta 

mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai 

apmācībās neiesaistītu jauniešu 

nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu 

garantijas ietvaros” pasākumu „Aktīvās darba 

tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu 

bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” 

un „Sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošana Jauniešu garantijas 

ietvaros” īstenošanas noteikumi”. Pieejami:  

http://likumi.lv/ta/id/274081-darbibas-

programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-

2-1-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-

nodarbinatiba-izglitiba-vai.    

8.2. Nozīmīgākie darbu ar bērniem 

un jauniešiem reglamentējošie 

normatīvie akti 
 

• Bērnu tiesību aizsardzības likums. Pieejams: 

http://likumi.lv/doc.php?id=49096.  

• Jaunatnes likums. Pieejams: 

http://likumi.lv/doc.php?id=175920.  

• MK noteikumi Nr. 173 „Noteikumi par 

kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas 

bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu 

saturu un apjomu”. Pieejami: 

http://likumi.lv/ta/id/265516-noteikumi-par-

kartibu-kada-apgust-specialas-zinasanas-

bernu-tiesibu-aizsardzibas-joma-so-zinasanu-

saturu-un-apjomu 

 

8.3. Galvenie ar izglītības jomu 

saistītie likumi  
 

• Izglītības likums. Pieejams: 

http://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums.   

• Vispārējās izglītības likums. Pieejams: 

http://likumi.lv/doc.php?id=20243.  

• Profesionālās izglītības likums. Pieejams: 

http://likumi.lv/doc.php?id=20244.   

 

8.4. Likumi un MK noteikumi par 

sociālo palīdzību un sociālajiem 

pakalpojumiem 
 

• Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likums. Pieejams: 

http://likumi.lv/doc.php?id=68488. 

• Likums „Par sociālo drošību”. Pieejams: 

http://likumi.lv/doc.php?id=36850.   

• Valsts sociālo pabalstu likums. Pieejams: 

http://likumi.lv/doc.php?id=68483.  

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
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
http://likumi.lv/ta/id/274081-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-2-1-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-nodarbinatiba-izglitiba-vai
http://likumi.lv/ta/id/274081-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-2-1-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-nodarbinatiba-izglitiba-vai
http://likumi.lv/ta/id/274081-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-2-1-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-nodarbinatiba-izglitiba-vai
http://likumi.lv/ta/id/274081-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-2-1-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-nodarbinatiba-izglitiba-vai
http://likumi.lv/doc.php?id=49096
http://likumi.lv/doc.php?id=175920
http://likumi.lv/ta/id/265516-noteikumi-par-kartibu-kada-apgust-specialas-zinasanas-bernu-tiesibu-aizsardzibas-joma-so-zinasanu-saturu-un-apjomu
http://likumi.lv/ta/id/265516-noteikumi-par-kartibu-kada-apgust-specialas-zinasanas-bernu-tiesibu-aizsardzibas-joma-so-zinasanu-saturu-un-apjomu
http://likumi.lv/ta/id/265516-noteikumi-par-kartibu-kada-apgust-specialas-zinasanas-bernu-tiesibu-aizsardzibas-joma-so-zinasanu-saturu-un-apjomu
http://likumi.lv/ta/id/265516-noteikumi-par-kartibu-kada-apgust-specialas-zinasanas-bernu-tiesibu-aizsardzibas-joma-so-zinasanu-saturu-un-apjomu
http://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
http://likumi.lv/doc.php?id=20243
http://likumi.lv/doc.php?id=20244
http://likumi.lv/doc.php?id=68488
http://likumi.lv/doc.php?id=36850
http://likumi.lv/doc.php?id=68483
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• Ministru kabineta noteikumi Nr. 914 Rīgā 

2006. gada 6. novembrī (prot. Nr.57 15.§) 

„Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām 

atkarīgās personas saņem sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumus”. Pieejami: 

http://likumi.lv/doc.php?id=147554.  

• Ministru kabineta noteikumi Nr. 942 Rīgā 

2012. gada 18. decembrī (prot. Nr.71 78.§) 

„Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta 

pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un 
koledžā”. Pieejami: 

http://likumi.lv/doc.php?id=253781.  

• Invaliditātes likums. Pieejams: 

http://likumi.lv/doc.php?id=211494.  

 

8.5. Citi būtiski likumi un MK 

noteikumi 
 

• Likums „Par pašvaldībām”. Pieejams: 

http://likumi.lv/doc.php?id=57255.  

• Fizisko personu datu apstrādes likums. 

Pieejams https://likumi.lv/ta/id/300099-

fizisko-personu-datu-apstrades-likums 

• Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības likums. Pieejams: 

http://likumi.lv/ta/id/202273-valsts-un-

pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-

darbinieku-atlidzibas-likums. 

• Valsts pārvaldes iekārtas likums. Pieejams: 

http://likumi.lv/doc.php?id=63545.  

• Darba likums. Pieejams: 

http://likumi.lv/doc.php?id=26019.  

• Brīvprātīgā darba likums. Pieejams: 

http://likumi.lv/ta/id/275061-brivpratiga-

darba-likums.  

• Biedrību un nodibinājumu likums. Pieejams: 

http://likumi.lv/doc.php?id=81050. 

• Publisko iepirkumu likums. Pieejams: 

http://likumi.lv/doc.php?id=287760. 

• Civillikums. Pieejams: 

http://likumi.lv/doc.php?id=225418. 

• Sporta likums. Pieejams: 
http://likumi.lv/doc.php?id=68294.  

• Valsts valodas likums. Pieejams: 
http://likumi.lv/doc.php?id=14740.  

• Iesniegumu likums. Pieejams: 
http://likumi.lv/doc.php?id=164501.  
 

 

• MK noteikumi Nr.558 Dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas kārtība 

https://likumi.lv/ta/id/301436-dokumentu-

izstradasanas-un-noformesanas-kartiba 

• Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta 

likums. Pieejams: 

http://likumi.lv/doc.php?id=62539. 

• Ministru kabineta noteikumi Nr. 103 Rīgā 

2015. gada 24. februārī (prot. Nr.10 18.§) 

„Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa 

piešķiršanas kārtība un statusa piešķiršanai 

nepieciešamie dokumenti”. Pieejami: 

http://likumi.lv/ta/id/272483-bezdarbnieka-

un-darba-mekletaja-statusa-pieskirsanas-

kartiba-un-statusa-pieskirsanai-

nepieciesamie-dokumenti. 

• Ministru kabineta noteikumi Nr. 75 Rīgā 

2011. gada 25. janvārī (prot. Nr.6 42.§) 

„Noteikumi par aktīvo nodarbinātības 

pasākumu un preventīvo bezdarba 

samazināšanas pasākumu organizēšanas un 

finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju 

izvēles principiem”. Pieejams: 

http://likumi.lv/ta/id/225425-noteikumi-par-

aktivo-nodarbinatibas-pasakumu-un-

preventivo-bezdarba-samazinasanas-

pasakumu-organizesanas-un-finansesanas-

kartib.   

http://likumi.lv/doc.php?id=147554
http://likumi.lv/doc.php?id=253781
http://likumi.lv/doc.php?id=211494
http://likumi.lv/doc.php?id=57255
https://likumi.lv/ta/id/300099-fizisko-personu-datu-apstrades-likums
https://likumi.lv/ta/id/300099-fizisko-personu-datu-apstrades-likums
http://likumi.lv/ta/id/202273-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-atlidzibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/202273-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-atlidzibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/202273-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-atlidzibas-likums
http://likumi.lv/doc.php?id=63545
http://likumi.lv/doc.php?id=26019
http://likumi.lv/ta/id/275061-brivpratiga-darba-likums
http://likumi.lv/ta/id/275061-brivpratiga-darba-likums
http://likumi.lv/doc.php?id=81050
http://likumi.lv/doc.php?id=287760
http://likumi.lv/doc.php?id=225418
http://likumi.lv/doc.php?id=68294
http://likumi.lv/doc.php?id=14740
http://likumi.lv/doc.php?id=164501
http://likumi.lv/doc.php?id=62539
http://likumi.lv/ta/id/272483-bezdarbnieka-un-darba-mekletaja-statusa-pieskirsanas-kartiba-un-statusa-pieskirsanai-nepieciesamie-dokumenti
http://likumi.lv/ta/id/272483-bezdarbnieka-un-darba-mekletaja-statusa-pieskirsanas-kartiba-un-statusa-pieskirsanai-nepieciesamie-dokumenti
http://likumi.lv/ta/id/272483-bezdarbnieka-un-darba-mekletaja-statusa-pieskirsanas-kartiba-un-statusa-pieskirsanai-nepieciesamie-dokumenti
http://likumi.lv/ta/id/272483-bezdarbnieka-un-darba-mekletaja-statusa-pieskirsanas-kartiba-un-statusa-pieskirsanai-nepieciesamie-dokumenti
http://likumi.lv/ta/id/225425-noteikumi-par-aktivo-nodarbinatibas-pasakumu-un-preventivo-bezdarba-samazinasanas-pasakumu-organizesanas-un-finansesanas-kartib
http://likumi.lv/ta/id/225425-noteikumi-par-aktivo-nodarbinatibas-pasakumu-un-preventivo-bezdarba-samazinasanas-pasakumu-organizesanas-un-finansesanas-kartib
http://likumi.lv/ta/id/225425-noteikumi-par-aktivo-nodarbinatibas-pasakumu-un-preventivo-bezdarba-samazinasanas-pasakumu-organizesanas-un-finansesanas-kartib
http://likumi.lv/ta/id/225425-noteikumi-par-aktivo-nodarbinatibas-pasakumu-un-preventivo-bezdarba-samazinasanas-pasakumu-organizesanas-un-finansesanas-kartib
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iesniegums 
 

Lūdzu rast iespēju iesaistīt mani Eiropas Savienības fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt 

to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu 

centru darbībā” un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē” 14.1.1.2. pasākuma 

“Atbalsts NEET jauniešiem”  projekta „PROTI un DARI!” (turpmāk tekstā – Projekts) atbalsta pasākumos. 
 

Apliecinu, ka neesmu skolēns/students, neapgūstu arodu pie amata meistara, nestrādāju algotu darbu (neesmu 

darba attiecībās; neesmu pašnodarbinātās personas statusā un no tā negūstu ienākumus; neesmu uzņēmuma īpašnieks 

(tostarp zemnieku un/vai zvejnieku saimniecības īpašnieks) un no tā negūstu ienākumus; neesmu mikrouzņēmuma 

nodokļa maksātājs) un neesmu reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai esmu reģistrējies 

Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks un Nodarbinātības valsts aģentūra ir akceptējusi manu dalību Projektā.  
 

Piekrītu, ka mani personas dati (tostarp īpašas kategorijas dati attiecībā uz veselību, kas noteikti  Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas 

datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 9.pantā) 

tiks izmantoti: 

1. lai pārbaudītu manu atbilstību Projekta mērķa grupai; 

2. lai veiktu ar Projekta īstenošanu nepieciešamās darbības; 

3. lai veiktu informācijas, tostarp īpašas kategorijas datu, apmaiņu starp Projektu un Nodarbinātības 

valsts aģentūras  īstenotajiem projektiem, kā arī citām valsts un pašvaldību iestādēm (piemērām, 

Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Finanšu ministrija, Valsts ieņēmumu dienests, 

Valsts izglītības attīstības aģentūra, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pašvaldības un pašvaldību 

institūcijas u.c.), ar mērķi nodrošināt kvalitatīvāka un piemērotāka atbalsta sniegšanu. 

 

______________________(_____________________) 

                                                                       paraksts un tā atšifrējums 

______.______.20____. 
Ja jaunietis ir nepilngadīgs vai atzīts par personu ar ierobežotu rīcībspēju, mērķa grupas jaunieša likumiskais 

pārstāvis – vecāks/ aizbildnis/ aizgādnis (vārds, uzvārds/ paraksts, paraksta atšifrējums) 

____________________________________ 
Pārzinis Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk - JSPA). 

Apstrādātājs Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē ir Pašvaldība. Informācija par veikto personas datu apstrādi iekļauta Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūras Privātuma politikā, kas pieejama JSPA tīmekļvietnē: https://jaunatne.gov.lv/privatuma-politika/

 

pašvaldības nosaukums 

 

vadītājam/projekta atbildīgajai amatpersonai       

no 

jaunieša vārds, uzvārds 

 

personas kods  
 

 

dzīvesvietas adrese 

 

tālrunis 

 

e-pasts  
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PIELIKUMS NR.2 MĒRĶA GRUPAS JAUNIEŠA PROFILĒŠANAS VEIDLAPA  
I daļa: Pamata profilēšana 

1. VISPĀRĒJIE DATI PAR JAUNIETI  

Pašvaldības nosaukums:  

Mērķa grupas jaunieša vārds, 

uzvārds:  

personas kods: 

 

Dzimums:  

Mērķa grupas jaunieša 

dzimšanas datums: 

vecums (pilni gadi): 

 

 

 

 

Deklarētā un faktiskā 

dzīvesvieta: 

 

Jaunieša kontaktinformācija 

(tālrunis, e-pasts) 

 

 

Sazināšanās valoda (atzīmējiet jaunieša saziņas valodas atbilstošākos variantus):  

 ☐ latviešu 

 ☐ krievu 

 ☐ zīmju (Atbalsta sniegšanas iespēju nodrošināšanā, vajadzības gadījumā nepieciešams piesaistīt, piemēram, surdotulku) 

 ☐ cita _________ 

Pilsonība: 

 ☐ ir Latvijas pilsonis  

 ☐ ir Latvijas nepilsonis 

 ☐ citas valsts pilsonis (pastāvīgās uzturēšanas atļauja)_________________________________________________ 

 ☐ termiņa uzturēšanas atļauja 
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Atzīmēt piemērotāko atbilžu variantu (-us). Ailē „Programmas vadītāja piezīmes” pamatot atbilžu variantu (-us). 

 Jautājumi Raksturojums Programmas vadītāja piezīmes  

1.1. Kā Tu vērtē savu veselības stāvokli? ☐ ļoti labs 

☐ labs 

☐ apmierinošs 

☐ slikts 

☐ ļoti slikts 
 

Precizē, kāpēc apmierinošs, slikts vai ļoti slikts?  

1.2. Vai Tev ir ilgstošas slimības, 

invaliditāte vai traumas, kas jebkādā 

veidā ietekmē darba spējas? 

 

☐ jā 

☐ nē 
 

Ja „jā” – precizē, kādi ierobežojumi un uzdod nākošo 

jautājumu!  

1.3. Kādus darbus Tu spēj paveikt?    

1.4. Vai Tev ir kāda atkarība? ☐ jā 

☐ nē 
 

 

1.5. Vai kādam/ - iem no taviem ģimenes 

locekļiem ir atkarības?  
☐ jā 

☐ nē 
 

 

 

 

2. JAUNIEŠA ĢIMENES STĀVOKLIS UN DZĪVESVIETA  

 

Atzīmēt piemērotāko atbilžu variantu (-us). Ailē „Programmas vadītāja piezīmes” pamatot atbilžu variantu (-us). 

 Jautājumi Raksturojums Programmas vadītāja piezīmes  
2.1. Kāds ir Tavs ģimenes stāvoklis 

pašlaik? 
☐ neprecējies/-usies, dzīvo kopā ar vecākiem  

☐ neprecējies/- usies, dzīvo viens  

☒ partnerattiecībās, dzīvo kopā ar draugu/draudzeni  

☐ precējies/-usies, dzīvo kopā ar vīru/sievu  

☐ precējies/-usies, bet dzīvo atsevišķi  

☐ šķīries/-usies  

☐ atraitnis/-e  

Jāņem vērā jaunieša vecums, attiecīgi pievēršot lielāku 

uzmanību un uzdodot papildjautājumus! 
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 Jautājumi Raksturojums Programmas vadītāja piezīmes  

☐ cits  
 

2.2. Cik cilvēku ir Tavā 

ģimenē/mājsaimniecībā? 

 

 

 

2.3. Nosauc, lūdzu, visus, ar ko Tu 

kopā dzīvo? 
☐ dzīvoju viens/-a 

☐ dzīvesbiedrs/-ene /pastāvīgs partneris 

☐ jūsu bērni (cik?)______ 

☐ Tavi vecāki 

☐ Tavi vecvecāki 

☐ Tavi brāļi/māsas 

☐ dzīvesbiedra/partnera vecāki 

☐ dzīvesbiedra/partnera vecvecāki 

☐ Citi 
 

 

2.4. Ja ir bērni: 

Cik veci ir jūsu bērni? Kas viņus 

parasti pieskata? 

 

 

 

 

 

2.5. Vai apgādībā ir personas ar 

speciālām vajadzībām? 

 

☐ jā, bērns/i 

☐ jā, vecāks/i 

☐ cits 

☐ nav 
 

 

2.6.  Kur Tu pašlaik dzīvo? ☐ savā dzīvoklī, privātīpašums 

☐ īrēta dzīvesvieta 

☐ dzīvo pie vecākiem 

☐ gultasvieta 

☐ dzīvo institūcijā 

☐ bez noteiktas dzīvesvietas 

☐ cits 
 

 

2.7. Kur atrodas dzīvesvieta? ☐ pilsētā 

☐ novada centrā 

☐ pagasta centrā - ārpus novada centra/pilsētas 

☐ lauku teritorijā 

☐ nav pastāvīgas dzīvesvietas 
 

Precizēt 
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 Jautājumi Raksturojums Programmas vadītāja piezīmes  
2.8.  Kā Tu vērtē jauniešiem sniegtās 

iespējas Tavā dzīvesvietā: 

a) Atrast piemērotu darbu 

b) Iegūt labu izglītību 

c) Izklaidēties 

a) Atrast 

piemērotu 

darbu 

 

☐ labi 

☐ vidēji 

☐ slikti 
 

b) Iegūt labu 

izglītību 

 

☐ labi 

☐ vidēji 

☐ slikti 
 

c) Izklaidēties 

 

 

☐ labi 

☐ vidēji 

☐ slikti 
 

 

2.9. Kā Tu vērtē savas pārvietošanās 

iespējas?  
☐ labi, ir piemērots sabiedriskais transports vai savs transporta 

līdzeklis 

☐ vidēji, ir vai nu piemērots sabiedriskais transports vai savs 

transporta līdzeklis, bet tas ne vienmēr ir pieejams (nevar 

atļauties u.c.) 

☐ slikti, nav ne sabiedriskā transporta, ne sava transporta 

līdzekļa 
 

 

2.10. Kādi ir Tavi/Tavas ģimenes 

galvenie ienākumu avoti? 
☐ kāds no ģimenes strādā algotu darbu, vecāki uztur 

☐ paša nopelnītais (kā?) 

☐ pabalsti, ko saņem pats 

☐ pensija vai pabalsti, ko saņem kāds no ģimenes 

☐ ienākumi no saimniecības 

☐ ogošana, sēņošana, citi gadījuma darbu veidi 
 

 

2.11. Vai Tavi ienākumi ir pietiekami 

Tavu pamatvajadzību 

nodrošināšanai? 

☐ pilnīgi pietiekami 

☐ gandrīz pietiek 

☐ nepietiekami 
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3. FORMĀLĀS, NEFORMĀLĀS UN INFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS VAJADZĪBAS  

 

Atzīmēt piemērotāko atbilžu variantu (-us). Ailē „Programmas vadītāja piezīmes” pamatot atbilžu variantu (-us). 

 Jautājumi Raksturojums Programmas vadītāja piezīmes 
3.1. Kāds ir Tavs izglītības līmenis? Cik 

klases esi beidzis? Vai Tu zini, kur ir 

Tava apliecība, atestāts, diploms? 

☐ analfabēts, neprot lasīt un rakstīt 

☐ nav iegūta pamatizglītība/nepabeigta pamatizglītība   

(__ klases) 

☐ pamatizglītība 

☐ profesionālā pamatizglītība   

☐ nepabeigta vidējā/profesionālā izglītība (___klases) 

☐ vispārējā vidējā izglītība 

☐ profesionālā vidējā izglītība 

☐ augstākā izglītība 

☐ nepabeigta augstākā izglītība 
 

Ja nav pabeigta pamatizglītība vai vidējā izglītība – jautājums 

par pārtraukšanas iemesliem! 

 

3.2. Vai esi apguvis/mācījies kādu noteiktu 

arodu/profesiju? Vai Tev ir 

diploms/sertifikāts par noteiktas 

kvalifikācijas iegūšanu? Kur ir šis 

diploms? 

☐ jā → kāda profesija, kur apgūta 

________________________________________________

________________________________________________

__________ 

 

☐ nē 
 

 

3.3. Kāpēc pārtrauci, nepabeidzi mācības? ☐ bija jāstrādā, nespēja savienot mācības ar darbu 

☐ konflikti mācību iestādē 

☐ tika izslēgts (kāpēc?) 

☐ nepatika mācīties, nepietiekami mācību sasniegumi 

☐ ģimenes apstākļi, bērna piedzimšana 

☐ veselības problēmas 

☐ kavējumi, klaiņošana 

☐ cits _________________________ 
 

Būtu jāpieraksta jaunieša paša skaidrojums, bet arī jānosaka 

galvenie iemesli! 

3.4. Vai ir bijuši gadījumi, kad izglītības 

trūkuma dēļ neesi varējis strādāt to 

darbu, ko būtu vēlējies? 

 

☐ jā 

☐ nē 
 

Ja ir – pastāstīt sīkāk! 

3.5.  Vai  ir kādas zināšanas un prasmes, 

kuras Tev būtu nepieciešamas, bet Tu 
☐ jā 

☐ nē 
 

Ja ir – pastāstīt sīkāk! 
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 Jautājumi Raksturojums Programmas vadītāja piezīmes 
tās neesi iemācījies? Piemēram, kaut 

kas tāds, ko skolas laikā neiemācījies, 

bet tagad tas noderētu! 

3.6. Vai Tu vēlētos turpināt mācīties? ☐ jā 

☐ nē 
 

Atkarībā no atbildes – nākošā jautājuma formulējums 

3.7.  Kas Tev līdz šim traucējis turpināt 

mācīties un iegūt izglītību, ko vēlies? 

Kāpēc nevēlies turpināt mācības? 

 

☐ veselības problēmas 

☐ invaliditāte 

☐ negatīva iepriekšējā mācību pieredze 

☐ nespēja būt mobilam 

☐ trūkst finansiālie līdzekļi 

☐ mājās ir aprūpējama persona 

☐ pārāk tālu vai neizdevīgā vietā atrodas izglītības iestāde 

☐ nav nepieciešamo mācīšanās iemaņu, neprotu plānot laiku, nav 

pašdisciplīnas prasmes 

☐ nav laika 

☐ nav motivācijas 

☐ cits___________________________ 
 

 

3.8. Ko Tu vēlētos mācīties, ja nebūtu 

nekādu ierobežojumu? 

 

 

 

3.9. Vai Tu proti apzināt informāciju par 

izglītību saistītajiem jautājumiem? 
☐ jā 

☐ nē 
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4. JAUNIEŠA DARBA PIEREDZES UN IESPĒJU IZVĒRTĒJUMS 

 

Atzīmēt piemērotāko atbilžu variantu (-us). Ailē „Programmas vadītāja piezīmes” pamatot atbilžu variantu (-us). 

 Jautājumi Raksturojums Programmas vadītāja piezīmes  
4.1. Vai esi strādājis algotu 

darbu?  
☐ jā 

☐ nē 
 

Ja jā – nākamais jautājums! 

4.2. No cik gadu vecuma? 

Lūdzu, nosauc tos darbus, 

ko esi strādājis vairāk kā 3 

mēnešus? Cik darba vietas 

bijušas? 

 Svarīgi, lai noskaidrotu jaunieša darba pieredzi! 

4.3. Cik ilgi esi bez 

darba/nestrādā algotu 

darbu? 

Mēneši, gadi ________________  

4.4. Kāpēc Tev nav izdevies 

atrast darbu? Kas Tev 

traucē? 

 

☐ veselības problēmas, invaliditāte 

☐ negatīva iepriekšējā darba pieredze 

☐ nespēja būt mobilam 

☐ trūkst finansiālie līdzekļi 

☐ mājās ir aprūpējamā persona 

☐ pārāk tālu vai neizdevīgā vietā atrodas potenciālā darbavieta 

☐ mazs potenciālais atalgojums 

☐ nav atbilstošas izglītības, nav atbilstošas kvalifikācijas, nav 

nepieciešamo prasmju un iemaņu 

☐ neprotu plānot laiku 

☐ saņemu pietiekamu sociālo palīdzību 

☐ man ir savas izdzīvošanas stratēģijas (finansiālu atbalstu 

saņemu no radiem, paziņām, draugiem; man ir mazdārziņš; 

man ir sava saimniecība; daru gadījuma darbus; lasu sēnes, 

ogas u.c.; gatavoju un pārdodu dažādas lietas u.c.) 

☐ cits__________________________ 
 

 

4.5.  Ko Tu vislabprātāk 

gribētu darīt? 
☐ strādāt algotu darbu pilnu darba dienu 

☐ strādāt algotu darbu nepilnu darba dienu 

☐ būt par pašnodarbināto 

☐ būt par uzņēmēju 
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 Jautājumi Raksturojums Programmas vadītāja piezīmes  

☐ nestrādāt algotu darbu   

☐ cits__________________________ 
 

4.6. Vai pēdējā mēneša laikā esi 

meklējis darbu, kā tieši? 
☐ jā 

☐ nē 
 

Kā? Paskaidrot sīkāk 

Ja nē – nākošais jautājums 

 

4.7.  Kāpēc neesi meklējis 

darbu? 

 

☐ pašlaik nevēlos / nav nepieciešamības strādāt 

☐ slimības, invaliditātes dēļ 

☐ bērna kopšanas atvaļinājumā (pieskatu bērnus) 

☐ nav bijis laika 

☐ esmu zaudējis cerības atrast darbu 

☐ cits___________________________  

 

4.8. Vai Tu būtu gatavs 

nepieciešamības gadījumā 

darba dēļ pārcelties uz citu 

dzīves vietu?  

☐ citu šī novada pilsētu 

☐ citu novadu/reģionu Latvijā 

☐ citu valsti 

☐ cits 
 

 

4.9. Vai esi dzirdējis (-usi) par 

brīvprātīgo darbu, ko par 

to zini? Vai esi strādājis 

brīvprātīgo darbu? Vai 

gribētu strādāt brīvprātīgo 

darbu? 

☐ ir brīvprātīgā darba pieredze 

☐ nav brīvprātīgā darba pieredze 

☐ gribētu strādāt 

☐ negribētu 
 

 

4.10. Vai esi kaut ko dzirdējis (-

usi) par Nodarbinātības 

valsts aģentūru un ar ko šī 
iestāde nodarbojas? 

☐ jā 

☐ nē 
 

 

4.11. Vai esi bijis reģistrējies 

NVA kā bezdarbnieks, cik 

reižu? Kādu palīdzību 

saņēmi?  

Vai esi apmeklējis NVA 

piedāvātos kursus? Kādus? 

☐ jā 

☐ nē 
 

 

4.12. Vai Tev ir pieredze 

sadarbībā ar kādām valsts 

vai pašvaldību institūcijām 

☐ jā 

☐ nē 
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(Valsts probācijas dienests, 

Sociālais dienests, Policija, 

krīzes centrs u.c.) 

4.13. Kādas darba meklēšanas 

prasmes Tev piemīt? 
☐ Protu sagatavot ar darba meklēšanu saistīto dokumentāciju 

(CV, motivācijas vēstule u.c.); 

☐ Zinu kā meklēt darba sludinājumus (sludinājumi, internets, 

NVA, paziņas, u.c) 

☐ Protu veikt pārrunas ar darba devēju 

☐ Zinu darba ņēmēja un darba devēja tiesības un pienākumus 

☐ Cits variants _____________________ 

☐ Neprotu neko no iepriekš minētā 
 

 

 

5. JAUNIEŠA INTERESES UN HOBIJI  

 

Atzīmēt piemērotāko atbilžu variantu (-us). Ailē „Programmas vadītāja piezīmes” pamatot atbilžu variantu (-us). 

 Jautājumi Raksturojums Programmas vadītāja piezīmes 
5.1. Kādas ir Tavas intereses un 

hobiji? Ko Tev patīk darīt brīvajā 

laikā? 

☐ sports _________________________________ 

☐ rokdarbi ______________________________ 

☐ kulinārija ______________________________ 

☐ dārza darbi ____________________________ 

☐ datorspēles ____________________________ 

☐ tehniskā darbošanās _____________________ 

☐ lasīšana 

☐ TV 

☐ makšķerēšana 

☐ cits____________________________________ 
 

Ņemt vērā individuālās programmas izstrādē! 
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 Jautājumi Raksturojums Programmas vadītāja piezīmes 
5.2. Kā Tu pavadi savu brīvo laiku? ☐ aktīvi 

☐ pasīvi 
 

 

 

 

6. JAUNIEŠA PRIEKŠSTATI UN VĒLMES ATTIECĪBĀ UZ VIŅAM NEPIECIEŠAMAJIEM ATBALSTA PASĀKUMIEM 

 

Noskaidrot jaunieša viedokli par nepieciešamo palīdzību un atbalstu. 

Ko Tu vēlētos mainīt savā dzīvē? 

 

 

 

 

 

Kādi atbalsta pasākumi palīdzētu uzsākt mācību vai darba gaitas (profesionāls atbalsts/konsultācijas, veselības aprūpe/iespēja saņemt 

rehabilitāciju/ārstēties, mobilitātes pasākumi, palīdzība darbavietas vai izglītības iestādes atrašanā, vizīte uz potenciālo darbavietu/izglītības 

iestādi, citu resursu piesaiste, mājokļa jautājuma risināšana, atbalsts ārkārtas situācijas/krīzes normalizēšanai)? 
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8. ATZINUMS PAR IZVĒRTĒŠANAS REZULTĀTU UN PAMATA PROFILĒŠANAS VEICĒJA  

 

PIEZĪMES 

 

 

 

 

 

 

9. PAMATA PROFILĒŠANAS REZULTĀTS (ATZĪMĒ TIKAI VIENĀ VIETĀ) : 

 

☐ Jaunietis novirzāms uz Jauniešu garantijas ietvaros īstenotajiem pasākumiem   

☐ Jaunietis novirzāms uz NVA piedāvātajiem aktīvajiem nodarbinātības vai preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem 

☐ Jaunietim jāturpina atbalsta sniegšana projekta „PROTI un DARI!” ietvaros * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* veidlapas II daļu aizpilda un iesniedz JSPA tikai tad, ja ir atzīme pie “Jaunietim jāturpina atbalsta sniegšana projekta „PROTI un DARI!” ietvaros”. 

 

  

 

Programmas vadītāja vārds, uzvārds un paraksts: 

 

Tālrunis un e-pasts: 

 

Datums: 
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II daļa Padziļinātā  profilēšana un rekomendējamais individuālās pasākumu programmas sākotnējais 

ilgums. 
 

Programmas vadītājam ir jāatzīmē katra jaunieša situācijai 

atbilstošākais. Iesaistes un individuālās pasākumu programmas 

ilgumu nosaka pēc tā, kurā kolonnā ir vairāk atzīmēto kritēriju 

(faktoru). Turklāt jāņem vērā, ka ja jaunieša vērtējums kritērijos 

„Formālās, neformālās un informālās izglītības vajadzības” vai 

„Nodarbinātības aktivitātes”, vai „Dzīves prasmju līmenis” ir citā 

(zemākā) vērtējuma kategorijā nekā lielākā daļa vērtējumu, tad 

jaunietis iedalāms nākamajā atbalsta grupā pēc iesaistes ilguma, 

proti, jaunietim nepieciešams ilgāks atbalsts. Sākotnējo individuālās 

pasākumu programmas ilgumu paredzot 2, 4 vai 6 mēneši. 

 

Kritēriji Sākotnējā iesaiste  

2 mēneši** 

Sākotnējā iesaiste  

4 mēneši** 

Sākotnējā iesaiste  

6 mēneši** 
Veselības stāvokļa un 

jaunieša funkcionālā 

stāvokļa novērtējums 

☐ Jaunietim nav veselības problēmu vai tās ir 

nebūtiskas 

☐Jaunietim nav invaliditāte vai nav 

prognozējama invaliditāte 

☐ Jaunietim ir veselības problēmas, kas jāņem 

vērā, un kas var apgrūtināt jaunieša iesaisti 

atbalsta pasākumos 

☐Jaunietim ir invaliditāte (III. invaliditātes 

grupa- darbspēju zaudējums 25-59% apmērā) 

vai prognozējama invaliditāte, taču tā nav 

smagā pakāpē 

☐Jaunietim tiek sniegti nepieciešamie 

medicīniskie vai rehabilitācijas pakalpojumi 

☐ Jaunietim ir veselības problēmas, bet viņš 

prot ar tām sadzīvot, viņam ir pieejami regulāri 

kompensējoši resursi (mediķu uzraudzība, 

medikamenti, speciālie palīglīdzekļi un prasmes 

tos izmantot) 

☐ Jaunietim ir nopietnas veselības 

problēmas, kas jāņem vērā un, kas atstāj 

būtisku iespaidu uz jaunieša funkcionēšanu 

☐ Jaunietim ir invaliditāte (II. invaliditātes 

grupa – darbspēju zaudējums 60-79% 

apmērā) vai prognozējama invaliditāte, kas 

ievērojami ietekmē viņa spējas un iespējas 

iekļauties sabiedrībā 

☐ I. Invaliditātes grupa - darbspēju zudums ir 

80% līdz pat 100% (būtiski jāizvērtē šādu 

jauniešu iesaistes iespējas) 

☐ Jaunietim nav pieejama nepieciešamā 

veselības aprūpe 

Atkarības (alkohols, 

narkotiskās un 

psihotropās vielas, 

azartspēles, 

datoratkarība) 

☐ Jaunietim nekad nav bijušas atkarības, viņš 

nekad nav lietojis ne narkotikas, ne citas 

psihotropās vielas 

☐ Nav pamata uzskatīt, ka jaunietim būtu cita 

veida atkarības problēmas 

☐ Ir bijuši atsevišķi gadījumi, kad jaunietis ir 

lietojis narkotikas un citas psihotropās vielas 

☐Jaunietis reizēm lieto alkoholu, taču to 

nedara, kad ir nodarbināts vai iesaistīts 
mērķtiecīgas aktivitātēs 

☐ Ir speciālistu noteikta diagnoze, ka 

jaunietim ir atkarības problēmas 

☐ Jaunietim ir nopietnas atkarību problēmas, 

ir atkarīgs no narkotikām un/vai citām 

psihotropajām vielām 

☐ Ir pamats uzskatīt (neapšaubāmas 

pazīmes) (aizdomas), ka jaunietim ir atkarības 

problēmas, taču nav speciālista noteiktas 

diagnozes 
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Kritēriji Sākotnējā iesaiste  

2 mēneši** 

Sākotnējā iesaiste  

4 mēneši** 

Sākotnējā iesaiste  

6 mēneši** 
Emocionāls atbalsts ☐ Jaunietim ir labas attiecības ar ģimenes 

locekļiem, stabilas un atbalstošas attiecības jau 

ilgstoši 

☐Ja jaunietis ir nepilngadīgs, vecāku uzraudzība 

ir aktīva, pastāvīga 

☐Jaunietim ir vīrs/sieva vai pastāvīga 

partnere/-is, kas atbalsta iesaisti programmā ☐ 

Jaunietis saņem atbalstu no tuviniekiem ☐ 

Jaunietim ir draugi un paziņas, kas viņu atbalsta 

un pozitīvi viņu ietekmē 

☐ Nav pamata uzskatīt, ka jaunietim būtu 

nepieciešams intensīvs mentora atbalsts 

☐Jaunietim ir vājas/saspringtas saites ar 

ģimenes locekļiem 

☐Ja jaunietis ir nepilngadīgs, vecāku vai 

aizbildņu/audžuvecāku uzraudzība un atbalsts ir 

nepietiekams 

☐Jaunietis dažkārt saņem atbalstu no 

tuviniekiem 

☐Jaunietim ir vīrs/sieva vai pastāvīga partnere/-

is, kas nesniedz emocionālu atbalstu līdzdalībai 

programmā 

☐Jaunietim ir draugi un paziņas, taču to loks 

nav plašs 

☐Jaunieša draugu loks ir ar deviantas uzvedības 

iezīmēm 

☐Jaunietis atzīst, ka viņam ir nepieciešams 

kāds cilvēks, no kura varētu saņemt 

emocionālu un/vai praktisku atbalstu, taču 

neko nedara, lai to risinātu 

☐Jaunietim būtu nepieciešams intensīvs 

mentora atbalsts 

☐Jaunietim nav ģimenisku attiecību ar 

tuviniekiem 

☐ Jaunietim ir ļoti vājas/saspringtas attiecības 

ar vecākiem un citiem ģimenes locekļiem 

☐Ja jaunietis ir nepilngadīgs, vecāku vai 

aizbildņu/ audžuvecāku uzraudzība un 

atbalsts ir neatbilstošs 

☐Ļoti nestabilas, konfliktējošas, 

nekonstruktīvas attiecības ar ģimenes 

locekļiem un tuviniekiem 

☐ Jaunietis nesaņem atbalstu no tuviniekiem 

☐Jaunietim ir vīrs/sieva vai pastāvīga 

partnere/-is, kas nesniedz emocionālu 

atbalstu līdzdalībai programmā 

☐Jaunieša sociālā vide ir destruktīva, 

nepieciešams atbalsts, lai mazinātu tās 

ietekmi 

☐ Jaunietim nav draugu 

☐ Jaunietis atzīst, ka jūtas ļoti vientuļš 

☐ Jaunietis noliedz, ka viņam trūkst atbalsta, 

taču ir nenoliedzami redzams, ka šāds 

atbalsts viņam ir nepieciešams (tādā veidā 

viņš noliedz arī savas problēmas). 

☐Jaunietim būtu nepieciešams ļoti intensīvs 

mentora atbalsts 

 

 

Formālās, neformālās 

un informālās izglītības 

vajadzības 

☐ Jaunietis ir pārtraucis un/vai nav turpinājis 

vidējās vai augstākās izglītības iegūšanu un 

vēlas atsākt izglītības iegūšanu 

☐ Jaunietis plāno un vēlas turpināt izglītību, 

nepieciešams informatīvs un karjeras attīstības 

atbalsts. 

☐ Jaunietis ir ticis izslēgts/ pārtraucis/pametis 

pamata vai vidējās izglītības iegūšanu un vēlētos 

atsākt izglītības iegūšanu 

☐Jaunietis vēlētos iesaistīties izglītības 

aktivitātēs, taču viņam nav skaidrība kādās un 

kurā jomā 

☐Jaunietim nav pamata izglītības, vai arī 
pamatizglītības posms pabeigts, saņemot 

liecību. 

☐ Jaunietis nevēlas mācīties, lai gan nav 

iegūta obligātā pamatizglītība 
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Kritēriji Sākotnējā iesaiste  

2 mēneši** 

Sākotnējā iesaiste  

4 mēneši** 

Sākotnējā iesaiste  

6 mēneši** 

☐ Ir šaubas vai jaunietis to spēs patstāvīgi 

☐ Tuvāko mēnešu laikā nav iespējams iesniegt 

dokumentus un/vai iestāties kādā no mācību 

iestādēm 

☐ Jaunietis izrāda interesi par mācīšanos, bet 

trūkst plānošanas resursu 

☐Jaunietim būtu nepieciešama speciālā 

pedagoga vai cita speciālista konsultācijas un 

palīdzība 

☐ Jaunietim nav informācijas par izglītības 

iespējām 

☐Jaunietim nav skaidrs, kur viņš vēlētos 

mācīties turpmāk vai kādu arodu apgūt 

☐ Tuvāko mēnešu laikā nav iespējams 

iesniegt dokumentus un/vai iestāties kādā no 

mācību iestādēm 

☐ Jaunieša veselības stāvoklis un spējas ir 

neatbilstošas izglītības vajadzību sasniegšanai 

☐Jaunietim ir speciālās vajadzības un 

nepieciešams izstrādāt individuālo izglītības 

programmu 

☐ Jaunietis noliedz iespēju, ka viņam būtu 

jāiesaistās kādās izglītības aktivitātēs, taču 

nenoliedzami ir redzams, ka atbalsta 

pasākumi šajā jomā palīdzētu viņam veiksmīgi 

resocializēties. 

Nodarbinātības 

aktivitātes  
☐Jaunietis vēlētos iesaistīties algotā darbā, 

taču nav skaidrības par to, ko tieši vēlētos vai 

arī ir priekšstats, taču nepieciešama lielāka 

pārliecība par to 

☐Jaunietis vēlētos iesaistīties brīvprātīgā darba 

kustībā Latvijā vai ārzemēs 

☐Jaunietim būtu nepieciešams karjeras 

attīstības atbalsts, piemēram, karjeras 

konsultanta konsultācijas 

☐ Jaunietim ir nodarbinātības pieredze 

☐Reģionā ir pieejamas atbilstošas darbavietas 

☐ Jaunietim jau iepriekš ilgstošu laika posmu ir 

bijusi pozitīva darba pieredze, ko viņš varētu 

nākotnē izmantot vēlamā darba veikšanai 

☐Jaunietim ir reālistisks priekšstats par vēlamo 

veicamo darbu un atalgojumu. 

☐Jaunietis vēlētos iesaistīties ar nodarbinātību 

saistītās aktivitātēs, taču viņam nav skaidrības 

par to, kāds darbs un kādā nozarē 

☐ Jaunietim trūkst darba pieredzes 

☐Reģionā trūkst jaunieša kompetencēm 

piemērotu darbavietu 

☐ Ir jānovērš daži faktori, kas traucē jaunietim 

kļūt nodarbināmam 

☐ Jaunietim ir samērā neadekvātas gaidas par 

veicamo darbu un atalgojumu 

☐ Jaunietis nav informēts par brīvprātīgo 

darbu LV un ārzemēs 

☐ Jaunietim trūkst darba pieredzes un viņam 

nav vajadzīgo priekšnoteikumu, lai to uzsāktu 

☐ Jaunietim ir negatīva darba pieredze 

☐ Reģionā trūkst piemērotu darba vietu 

☐ Jaunietim nav motivācijas strādāt algotu vai 

brīvprātīgo darbu 

☐Jaunietim ir spilgti izteiktas neadekvātas 

gaidas par veicamo darbu un atalgojumu 

☐ Jaunieša spēju būt nodarbināmam ietekmē 

vairāku grūti novēršamu vai tikai ilgtermiņā 

novēršamu faktoru kopums 
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Kritēriji Sākotnējā iesaiste  

2 mēneši** 

Sākotnējā iesaiste  

4 mēneši** 

Sākotnējā iesaiste  

6 mēneši** 
Dzīves prasmju līmenis ☐ Jaunieša dzīves prasmes ir labas 

☐ Jaunietis prot patstāvīgi tikt galā ar ikdienas 

jautājumiem 

 

 

 

 

☐ Jaunietim nav pietiekamu dzīves prasmju 

☐ Jaunietim ir apmierinošas dzīves prasmes, 

bet trūkst motivācijas tās izmantot 

☐ Jaunietis atzīst, ka viņam nav pietiekamas 

dzīves prasmes, taču neko nedara, lai tās kaut 

kādā veidā apgūtu 

☐ Jaunietim ir svārstīga motivācija iesaistīties 

aktivitātēs, kas uzlabotu viņa dzīves prasmes 

☐ Jaunietim trūkst pat pamata dzīves 

prasmes 

☐Jaunietis neizprot nepieciešamību pēc 

dažādām objektīvi nepieciešamām prasmēm, 

noliedz, ka viņam vispār tādas būtu jāapgūst 

☐ Jaunietis ir noraidošs pret aktivitātēm, kas 

varētu uzlabot viņa dzīves prasmes 

☐Jaunietis dzīves prasmes spēj apgūt tikai 

īslaicīgi, nav spējas tās pielietot ilgtermiņā bez 

citu atbalsta 

Jaunieša motivācija 

risināt savas problēmas 
☐ Jaunietim ir augsta motivācija risināt savas 

problēmas un jaunietis ir motivēts izmaiņām 

☐ Jaunietim ir mērķis un viņš vēlas to sasniegt 

☐Profilēšanas laikā jaunietis aktīvi sadarbojas 

ar programmas vadītāju un izrāda gatavību 

sadarboties ar mentoru, aktīvi jau risina savas 

problēmas. 

 

☐ Jaunietis apzinās, ka viņam ir problēmas, bet 

viņš neko nedara, lai tās risinātu. 

☐ Jaunietim raksturīga sekundāra motivācija, ir 

vērojamas motivācijas grūtības 

☐ Jaunietis cenšas meklēt attaisnojumus savai 

neadekvātai rīcībai ārējos faktoros 

☐Jaunietis ārēji labi sadarbojas ar programmas 

vadītāju, mentoru, lai risinātu savas problēmas 

taču nepazināti demonstrē pretestību 

☐Profilēšanas laikā jaunietis epizodiski 

sadarbojas ar programmas vadītāju un 

mentoru, sadarbībai gaidot vairāk iniciatīvu un 

motivējošas aktivitātes no viņu puses. 

☐ Jaunietim ir zema motivācija risināt savas 

problēmas 

☐Jaunietis noliedz, ka viņam ir problēmas 

dzīvē 

☐ Jaunietis nav gatavs pārmaiņām 

☐ Neprot lūgt, neprot pieņemt palīdzību. 

☐Jaunietis nevēlas sadarboties ar 

programmas vadītāju un/vai mentoru un 

aktīvi pretojas visiem pasākumiem, kas vērsti 

uz viņa resocializāciju. 

☐ Jaunieša motivācijas raksturs un līmenis 

nespēj stimulēt atbildīgu rīcību 

☐ Jaunietis nevēlas uzņemties atbildību par 

savu neadekvāto rīcību. Vienmēr to attaisno 

ar ārējiem faktoriem   

Jaunieša iztikas līdzekļi ☐ Jaunietim nav vai jau ilgstošu periodu nav 

būtisku problēmu ar finanšu un citiem 

līdzekļiem 

☐ Jaunietim ir regulāri alternatīvi ienākumi. ☐ 

Jaunietim ir iespēja izmantot ģimenes 

materiālo atbalstu 

 

 

☐ Jaunietim pašlaik ir nelielas grūtības ar 

finanšu līdzekļiem, taču drīzumā tas mainīsies, 

situācija ir īslaicīga 

☐ Jaunietim epizodiski ir ienākumi 

☐ Jaunietim dažkārt ir iespēja izmantot 

ģimenes materiālo atbalstu 

☐ Jaunietis iztiek no sociālās palīdzības u.c. 

pabalstiem 

☐ Jaunietim ir nopietnas problēmas ar finanšu 

un citiem līdzekļiem 

☐ Jaunietis ilgstoši dzīvo nabadzībā 

☐Jaunietis iztiek no sociālās palīdzības u.c. 

pabalstiem 

☐Jaunietim ir kredītsaistības vai līzinga 

maksājumi, kurus viņš nespēj pildīt 
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2 mēneši** 

Sākotnējā iesaiste  

4 mēneši** 

Sākotnējā iesaiste  

6 mēneši** 

☐ Jaunietim ir kredītsaistības vai līzinga 

maksājumi, kas apgrūtina finansiālo situāciju, 

bet saistības tiek pildītas. 

Iekļaušanās sabiedrībā ☐ Jaunietis ir kopumā iekļāvies sabiedrībā, 

viņam ir sociāli atbilstoša/adekvāta vide 

☐ Jaunietis, saņemot nelielu atbalstu un 

informāciju, spēs sevi realizēt, radoši izpaust 

atbilstoši kopienas un sabiedrības vajadzībām. 

☐ Jaunietis ir daļēji izolējies no sabiedrības vai 

arī viņa sociālajā vidē iespējams identificēt 

riska faktorus 

☐Jaunietis apzinās, ka ir izolējies no 

sabiedrības, ka tas viņu negatīvi ietekmē, taču 

neko nedara, lai to mainītu. 

☐Jaunieti nepieciešams informēt, un izglītot 

par kopienā pieejamajiem resursiem, kas 

veicinātu jaunieša iekļaušanos sabiedrībā, kā arī 
nodrošināt jaunietim atbalstu šo resursu 

piekļuvei un izmantošanai 

☐ Jaunietis neadekvāti vērtē savu sociālo vidi. 

☐ Jaunietis ir pilnīgi izolējies no sabiedrības 

vai arī viņa sociāla vide ir destruktīva 

☐ Jaunietis ir ticis stigmatizēts 

☐Kopienā nav pietiekamu iekļaušanos 

veicinošu resursu 

☐ Jaunietim ir neadekvāts priekšstats par to, 

ka viņam ir pozitīva un atbalstoša sociālā vide 

☐Jaunietis noliedz faktu, ka ir izolējies no 

sabiedrības un ka tas viņu negatīvi ietekmē. 

Risināmo problēmu 

apjoms un raksturs 
☐ Jaunietis skaidri apzinās, kādas problēmas 

viņam ir jārisina un kādā veidā tās ir jārisina. 

☐ Risināšanas iespējas zināmas, paredzamas, 

ietveramas plānotajā periodā 

☐ Jaunietim risināmas vairākas problēmas un 

piesaistāmi papildus resursi 

☐ Jaunietis apzinās savas problēmas, bet neko 

nedara, lai tās risinātu. 

 

☐ Jaunietim ir daudz dažāda rakstura 

problēmas, kuru risinājums prasa papildus 

ieguldījumu gan laika, gan resursu ziņā 

☐Jaunietis noliedz, ka viņam vispār būtu 

problēmas, bet skaidri un nenoliedzami 

redzams, ka tādas viņam ir. 

Atzīmju skaits katrā 

kolonnā kopā: 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

** 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, Jauniešu garantijas  ietvaros īstenotajos 
atbalsta pasākumos, 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 vai garāku individuālās pasākumu 

programmas īstenošanas termiņu nekā norādīts tabulā. 

 

Saskaņā ar atbalsta grupu dalījumu, _________________ situācija atbilst __________ atbalsta grupai, kad atbalsta pasākumi ir nodrošināmi 

sākotnēji_____________ mēnešus***. 
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***Pēc attiecīgā perioda beigām, tiek veikts individuālās pasākumu programmas progresa izvērtējums un programmas vadītājs sadarbībā 

ar mērķa grupas jaunieša mentoru un, ja nepieciešams speciālistiem lemj par nepieciešamību pagarināt individuālo pasākumu 

programmu. Individuālās pasākumu programmas pagarināšana nepieciešamības gadījumā ir jāsaskaņo ar JSPA.

 

Programmas vadītāja vārds, uzvārds un paraksts: 

 

Tālrunis un e-pasts: 

 

Datums: 
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PIELIKUMS NR.3 MĒRĶA GRUPAS JAUNIEŠA PADZIĻINĀTĀS 

PROFILĒŠANAS PALĪGMATERIĀLS 
 

1.VISPĀRĒJIE DATI PAR MĒRĶA GRUPAS JAUNIETI 
 

Pašvaldības nosaukums  

Mērķa grupas jaunieša 

vārds, uzvārds:  

 

personas kods: 

 

 

 

2. MĒRĶA GRUPAS JAUNIEŠA NOVĒRTĒJAMIE KRITĒRIJI 

2.1. Jaunieša veselības un funkcionālā stāvokļa novērtējums  

Sniedziet vērtējumu, kas raksturo mērķa grupas jaunieša veselības un funkcionālo stāvokli. Ja 

uzskatāt, ka uzlabojumi ir nepieciešami – ailē atzīmē „+” un pamatojiet, kādēļ tā uzskatāt, 

norādot konkrēti, kāda veida atbalsta pasākumi jaunietim ir nepieciešami. Ja uzskatāt, ka 

uzlabojumi nav nepieciešami – kolonnā atzīmējiet „-” un pamatojiet savu viedokli. 

JAUNIEŠA 

VESELĪBAS 

STĀVOKĻA UN 

FUNKCIONĀLĀ 

STĀVOKĻA 

NOVĒRTĒJUMS 

Ir nepieciešami uzlabojumi 

(norādiet, kādi atbalsta 

pasākumi un kāpēc?) 

Nav nepieciešami  

uzlabojumi 

(pamatojiet savu viedokli) 
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2.2.ATKARĪBAS PROBLĒMAS  

Atzīmējiet piemērotāko (-os) atbilžu variantu (-us), kas raksturo, vai mērķa grupas jaunietim ir 

atkarības problēmas, attiecīgajā kolonnā atzīmējot „+” vai „-”. Kolonnā „Programmas vadītāja 

piezīmes” pamatojiet savu (-us) atbilžu variantus. 

Atkarības veids Ir Nav Programmas vadītāja piezīmes 
Alkohola ☐ ☐  

 

 

 

Narkotisko vai citu 

apreibinošo vielu 

☐ ☐  

Datoratkarība 

 

☐ ☐  

Azartspēles 

 

☐ ☐  

Cits _____________ ☐ ☐  

 

 

 

Apkopojot iepriekš minēto, sniedziet vērtējumu. Ja uzskatāt, ka uzlabojumi ir nepieciešami – 

kolonnā atzīmējiet „+” un pamatojiet, kādēļ uzskatāt, ka ir nepieciešami uzlabojumi, norādot 

konkrēti, kāda veida atbalsta pasākumi jaunietim ir nepieciešami. Ja uzskatāt, ka uzlabojumi 

nav nepieciešami – kolonnā atzīmējiet „-” un pamatojiet savu viedokli. 

 

 

ATKARĪBAS 

PROBLĒMAS 

Ir nepieciešami uzlabojumi 

(norādiet, kādi atbalsta 

pasākumi un kāpēc?) 

Nav nepieciešami  

uzlabojumi 

(pamatojiet savu viedokli) 
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2.3.EMOCIONĀLĀ ATBALSTA VAJADZĪBA  

Atzīmējiet piemērotāko atbilžu variantu (-us), kas raksturo, vai mērķa grupas jaunietim dzīvē 

trūkst emocionāla atbalsta, attiecīgajā ailē atzīmējot „+” vai „-”. Kolonnā „Programmas 

vadītāja piezīmes” pamatojiet savu atbilžu variantu (-us). Novērtējot šo kritēriju, varat 

izmantot arī Eko karti. 

 

Atbalsta veids Ir Nav Programmas 

vadītāja piezīmes 

Ģimenes locekļi emocionāls/psiholoģisks ☐ ☐  

 

fizisks/praktisks ☐ ☐  

 

Radinieki emocionāls/psiholoģisks ☐ ☐  

 

fizisks/praktisks ☐ ☐  

 

Draugi, paziņas emocionāls/psiholoģisks ☐ ☐  

 

fizisks/praktisks ☐ ☐  

 

Institucionāls/profesionāls emocionāls/psiholoģisks ☐ ☐  

 

fizisks/praktisks ☐ ☐  

 

Cits (norādīt tos ar atbalstu 

saistītos aspektus, kuri nav 

iekļauti šajā tabulā, bet attiecas 

uz mērķa grupas jaunieti) 

emocionāls/psiholoģisks ☐ ☐  

 

fizisks/praktisks ☐ ☐  

 

 

Apkopojot augstāk minēto, sniedziet vērtējumu. Ja uzskatāt, ka uzlabojumi ir nepieciešami – 

kolonnā atzīmējiet „+” un pamatojiet, kādēļ tā uzskatāt, norādot konkrēti, kāda veida atbalsta 

pasākumi jaunietim ir nepieciešami. Ja uzskatāt, ka uzlabojumi nav nepieciešami – kolonnā 

atzīmējiet „-” un pamatojiet savu viedokli. 
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EMOCIONĀLS 

ATBALSTS 

Ir nepieciešami uzlabojumi 

(norādiet, kādi atbalsta 

pasākumi un kāpēc?) 

Nav nepieciešami  

uzlabojumi 

(pamatojiet savu viedokli) 

  

 

 

2.4.FORMĀLĀS, NEFORMĀLĀS UN IKDIENĒJĀS (INFORMĀLĀS) IZGLĪTĪBAS VAJADZĪBAS  

Sniedziet vērtējumu, kas raksturo mērķa grupas jaunieša formālās, neformālās un ikdienējās 

(informālās) izglītības vajadzības. Ja uzskatāt, ka uzlabojumi ir nepieciešami – kolonnā 

atzīmējiet „+” un pamatojiet, kādēļ tā uzskatāt, norādot konkrēti, kāda veida atbalsta 

pasākumi jaunietim ir nepieciešami. Ja uzskatāt, ka uzlabojumi nav nepieciešami – kolonnā 

atzīmējiet „-” un pamatojiet savu viedokli. 

 

 

FORMĀLĀS, 

NEFORMĀLĀS 

UN IKDIENĒJĀS 

(INFORMĀLĀS) 

IZGLĪTĪBAS 

VAJADZĪBAS 

 

Ir nepieciešami uzlabojumi 

(norādiet, kādi atbalsta 

pasākumi un kāpēc?) 

Nav nepieciešami  

uzlabojumi 

(pamatojiet savu viedokli) 
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2.5.NODARBINĀTĪBAS AKTIVITĀTES  

Sniedziet vērtējumu, lai raksturotu, vai mērķa grupas jaunietim ir nepieciešami atbalsta 

pasākumi nodarbinātības jomā. Ja uzskatāt, ka uzlabojumi ir nepieciešami – kolonnā atzīmējiet 

„+” un pamatojiet, kādēļ tā uzskatāt, norādot konkrēti, kāda veida atbalsta pasākumi 

jaunietim ir nepieciešami. Ja uzskatāt, ka uzlabojumi nav nepieciešami – kolonnā atzīmējiet „-

” un pamatojiet savu viedokli. 

 

NODARBINĀTĪBAS 

AKTIVITĀTES 

 

 

Ir nepieciešami 

uzlabojumi(norādiet, 

kādi atbalsta pasākumi 

un kāpēc?) 

Nav nepieciešami  

uzlabojumi 

(pamatojiet savu 

viedokli) 

 

 

 

 

 

 

2.6.DZĪVES PRASMJU NOVĒRTĒJUMS  

Atzīmējiet piemērotāko atbilžu variantu (-us), lai raksturotu, vai mērķa grupas jaunietim trūkst 

dzīvei nepieciešamās prasmes, attiecīgajā ailē atzīmējot „+”. Kolonnā „Programmas vadītāja 

piezīmes” pamatojiet savu atbilžu variantu (-us) . 

 

IKDIENAS DZĪVES ORGANIZĒŠANA 

 

Dzīves prasmes  Prot Neprot Programmas vadītāja 

piezīmes 
Personīgā 

budžeta 

plānošana un 

kontrole 

Norādīt, vai jaunietis 

plāno savu budžetu  

patstāvīgi un pastāvīgi, ja 

jaunietim ir pieejami 

finansiālie resursi 

 

 

☐ ☐  

Iepirkšanās Norādīt, vai jaunietis 

pats patstāvīgi iepērkas 

(produkti, apģērbs, citas 

mājsaimniecībā 

nepieciešamās lietas) 

☐ ☐  
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Dzīves prasmes  Prot Neprot Programmas vadītāja 

piezīmes 
 

 

Ēdiena gatavošana Norādīt, vai jaunietis 

gatavo ēdienu patstāvīgi, 

vai šādas prasmes 

nepiemīt, vai nevēlas to 

darīt 
 

 

☐ ☐  

Pašaprūpe Norādīt, vai jaunietis pats 

spēj sevi aprūpēt, kas 

saistīts ar ikdienas higiēnas 

ievērošanu, apģērba tīrību 

u.c. 

 

 

☐ ☐  

Mājsaimniecības 

darbu veikšana 

Norādīt, vai jaunietis veic 

mājsaimniecības 

uzturēšanai 

nepieciešamos darbus 

(mājas tīrīšana, veļas 

mazgāšana, 

mājsaimniecībā esošo 

ierīču lietošana u.c.) 

 

 

☐ ☐  

Cits Norādīt tās iespējamās 

ikdienas dzīves 

aktivitātes, kuras nav 

iekļautas šajā tabulā, bet 

attiecas uz mērķa grupas 

jaunieti 

 

☐ ☐  

Kā pieprasīt apdzīvojamo platību? 

 

 

☐ ☐  

Kā risināt dzīves vietas deklarācijas 

(pieraksta) jautājumus?      

 

☐ ☐  

Kur var vērsties, lai saņemtu finansiālu 

palīdzību? 

 

☐ ☐  

Kā un kur iegādāties lētu (lietotu) apģērbu 

un apavus? 

 

☐ ☐  

Kā nokārtot pases saņemšanu un personas 

koda piešķiršanu? 

 

☐ ☐  

Kā atvērt rēķinu bankā?      

                  
☐ ☐  

Kā veikt dažādus maksājumus?    ☐ ☐  
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Dzīves prasmes  Prot Neprot Programmas vadītāja 

piezīmes 
         

Kā saņemt medicīnisko palīdzību un 

reģistrēties pie ārsta? 

 

☐ ☐  

Cits _____________ 

 

 

 

☐ ☐  

 

 

INFORMĒTĪBA 

 

Informācijas pietiekamība 

 Zina Nezina Nav 

aktuāla 

Programmas vadītāja 

piezīmes 
Vai Tu zini, kur iegūt 

nepieciešamo izglītību? Kā iegūt 

kvalifikāciju? 

 

 

 

☐ ☐ ☐  

Kam ir tiesības iegūt 

bezdarbnieka statusu? 

 

☐ ☐ ☐  

Kas jādara, lai saņemtu 

bezdarbnieka pabalstu? 

 

☐ ☐ ☐  

Kur ir iespējams reģistrēties kā 

bezdarbniekam?  

 

☐ ☐ ☐  

Kam ir tiesības izmantot NVA 

pakalpojumus? 

 

☐ ☐ ☐  

Vai NVA pakalpojumi attiecas arī 
uz personām, par kurām nav 

veiktas (deklarētas) sociālās 

apdrošināšanas iemaksas? 

☐ ☐ ☐  

Kas ir pārkvalificēšanās kursi? ☐ ☐ ☐  

Pie kāda speciālista un kur 

griezties, lai atbrīvoties no 

alkoholisma un narkotiku 

lietošanas?      

                         

☐ ☐ ☐  

Kā saņemt sociālā dienesta 

palīdzību?     

 

☐ ☐ ☐  

Kā saņemt psihologa palīdzību?  

              
☐ ☐ ☐  
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Informācijas pietiekamība 

 Zina Nezina Nav 

aktuāla 

Programmas vadītāja 

piezīmes 
Kā un kur saņemt garīgu 

palīdzību?                  

   

☐ ☐ ☐  

Kā saņemt juridisku konsultāciju 

un informāciju par savām 

tiesībām? 

☐ ☐ ☐  

Kā iesaistīties pašpalīdzības un 

atbalsta grupās?                                       
☐ ☐ ☐  

Kā iegūt pilsonību?      

                     
☐ ☐ ☐  

Kā iegūt valsts valodas apliecību?                                                ☐ ☐ ☐  

Kā risināt ar izglītību saistītos 

jautājumus?                               
☐ ☐ ☐  

Cits ___________ 

 
☐ ☐ ☐  

 

DARBS 

 

Informācijas pietiekamība 

 Zina Nezina Nav 

aktuāla 

Programmas vadītāja 

piezīmes 
Kādi ir darba devēja pienākumi 

pret darbinieku? 

 

☐ ☐ ☐  

Kā atrast darbu?           

                        
☐ ☐ ☐  

Kā veikt ar darba meklēšanu 

saistīto dokumentu noformēšanu 

(CV), motivācijas vēstule u.c.? 

 

☐ ☐ ☐  

Informācija par brīvajām darba 

vietām 

 

☐ ☐ ☐  

Kā veikt pārrunas ar darba 

devēju?   

      

☐ ☐ ☐  

Cits ___________ 

 

 

 

☐ ☐ ☐  
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Apkopojot augstāk minēto, sniedziet vērtējumu. Ja uzskatāt, ka uzlabojumi ir nepieciešami – 

kolonnā atzīmējiet „+” un pamatojiet, kādēļ tā uzskatāt, norādot konkrēti, kāda veida atbalsta 

pasākumi jaunietim ir nepieciešami. Ja uzskatāt, ka uzlabojumi nav nepieciešami – kolonnā 

atzīmējiet „-” un pamatojiet savu viedokli. 

 

 

DZĪVES 

PRASMJU 

NOVĒRTĒJUMS 

 

Ir nepieciešami 

uzlabojumi 

(norādiet, kādi atbalsta 

pasākumi un kāpēc?) 

Nav nepieciešami  

uzlabojumi 

(pamatojiet savu viedokli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.UZVEDĪBA UN EMOCIONĀLĀ STABILITĀTE 

Ja ir iespējams, atzīmējiet piemērotāko atbilžu variantu (-us), lai raksturotu, vai mērķa grupas 

jaunietim ir/nav uzvedības un emocionālās stabilitātes problēmas, attiecīgajā kolonnā 

atzīmējot „+”. Kolonnā „Programmas vadītāja piezīmes” pamatojiet savu atbilžu variantu (-

us). 

Kritēriji Uzskatāms par 

labvēlīgu 

Uzskatāms par 

nelabvēlīgu 

Programmas 

vadītāja piezīmes 

Problēmu 

atpazīšana 
☐ atpazīst agrīnās 

pazīmes, kas noved pie 

nesaskaņām, konfliktiem 

un starppersonu 

problēmām 

 

☐ neatpazīst agrīnās 

pazīmes un signālus, kas 

noved pie nesaskaņām, 

konfliktiem un 

starppersonu 

problēmām 

 

 

 

 

 

 

 

Problēmu 

risināšana 
☐ risina savas ikdienas 

dzīves problēmas 

adekvātā veidā, uzņemas 

atbildību 

☐ risinot savas 

problēmas, izvēlas pareizu 

pieeju 

☐ izvairās no ikdienas 

dzīves problēmu 

risināšanas, sūdzas par 

citiem, vaino citus. 

☐ Ja risina, izvēlas 

nepareizu pieeju 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egocentrisms ☐ ņem vērā un ieklausās 

citu cilvēku domās, 

viedokļos, ir empātiski 

☐ ignorē citu cilvēku 

domas, viedokli, ņem 

vērā tikai paša 

emocionālo stāvokli un 

domas 
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Kritēriji Uzskatāms par 

labvēlīgu 

Uzskatāms par 

nelabvēlīgu 

Programmas 

vadītāja piezīmes 

 ☐ spēj pieņemt viedokli, 

kas ir atšķirīgs 

☐ nespēj pieņemt 

atšķirīgu viedokli, domas 

 

 

 

Impulsivitāte ☐ rīkojas pārdomāti, 

mierīgi, iepriekš pārdomā 

savu rīcību un tad rīkojas 

☐ Mācās no iepriekšējām 

kļūdām 

☐ rīkojas impulsīvi, 

nespējot apstāties, 

padomāt un tad rīkoties 

☐ nemācās no savām 

vecajām kļūdām 

 

Empātija ☐ ir līdzjūtīgs pret citiem, 

ieklausās citos 

☐ apzinās un izprot citu 

sajūtas, domas 

☐ neprot citos 

ieklausīties un just līdzi 

☐ trūkst apzināšanās un 

izpratnes par citu jūtām 

 

 

 

Kritiska 

domāšana 
☐ jaunietis kritiski prot 

izvērtēt savu rīcību, 

uzvedību un saprot, kādēļ 
ir izveidojusies kāda 

konkrēti nelabvēlīga 

situācija 

☐ ievēro sabiedrības 

normas, savstarpējos 

noteikumus 

☐ spēj vispārināt, 

abstrahēt iztēloties 

situāciju iespējas 

☐ trūkst kritiskas 

domāšanas, nesaprot 

iemeslus, kāpēc ir 

izveidojusies kāda 

konkrēta nelabvēlīga 

situācija ☐ nesaprot 

sabiedrības normas, 

savstarpējos 

noteikumus, ignorē tos 

 ☐ domā ļoti vienkārši, 

primitīvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attiecības ☐ prot veidot sociāli 

pieņemamas attiecības 

☐ prot ilgstoši uzturēt 

attiecības, veidot 

līdztiesīgas attiecības 

☐ attiecībās nav 

manipulatīvs, neizmanto 

citus, lai gūtu kādu 

labumu 

☐ neprot veidot sociāli 

pieņemamas attiecības 

☐ neprot ilgstoši 

uzturēt attiecības, 

līdztiesīgas attiecības 

☐ attiecībās ir 

manipulatīvs, izmanto 

citus, lai gūtu kādu 

labumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 

Apkopojot augstāk minēto, sniedziet vērtējumu. Ja uzskatāt, ka uzlabojumi ir nepieciešami – 

kolonnā atzīmējiet „+” un pamatojiet, kādēļ tā uzskatāt, norādot konkrēti, kāda veida atbalsta 

pasākumi jaunietim ir nepieciešami. Ja uzskatāt, ka uzlabojumi nav nepieciešami – kolonnā 

atzīmējiet „-” un pamatojiet savu viedokli. 

 

UZVEDĪBA UN 

EMOCIONĀLĀ 

STABILITĀTE 

 

Ir nepieciešami uzlabojumi 

(norādiet, kādi atbalsta 

pasākumi un kāpēc?) 

Nav nepieciešami  

uzlabojumi 

(pamatojiet savu viedokli) 

 

 

 

 

2.8.MOTIVĀCIJA RISINĀT SAVAS PROBLĒMAS  

Atzīmējiet piemērotāko atbilžu variantu (-us), kas raksturo, vai mērķa grupas jaunietim ir/nav 

motivācija risināt savas problēmas, attiecīgajā kolonnā atzīmējot „+”. Kolonnā „Programmas 

vadītāja piezīmes” pamatojiet savu atbilžu variantu (-us) . 

 

 

 

Motivācija 

risināt 

savas 

problēmas 

Uzskatāms par 

labvēlīgu 

Uzskatāms par 

nelabvēlīgu 

Programmas 

vadītāja piezīmes 

☐ aktīvi sadarbojas ar 

programmas vadītāju ☐ 

apzinās savas problēmas 

un tās risina, prot pieņemt 

palīdzību 

☐ negrib sadarboties ar 

programmas vadītāju 

☐ noliedz, nerisina 

problēmas, nepieņem 

palīdzību 

 

 

Apkopojot augstāk minēto, sniedziet vērtējumu. Ja uzskatāt, ka uzlabojumi ir nepieciešami – 

kolonnā atzīmējiet „+” un pamatojiet, kādēļ tā uzskatāt, norādot konkrēti, kāda veida atbalsta 

pasākumi jaunietim ir nepieciešami. Ja uzskatāt, ka uzlabojumi nav nepieciešami – kolonnā 

atzīmējiet „-” un pamatojiet savu viedokli. 
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MOTIVĀCIJA 

RISINĀT SAVAS 

PROBLĒMAS 

Ir nepieciešami uzlabojumi 

(norādiet, kādi atbalsta 

pasākumi un kāpēc?) 

Nav nepieciešami  

uzlabojumi 

(pamatojiet savu viedokli) 

  

 

 

 

 

 

 

2.9.IZTIKAS LĪDZEKĻI 

Atzīmējiet piemērotāko atbilžu variantu (-us), lai noskaidrotu, kur mērķa grupas jaunietis ņem 

līdzekļus savu pamatvajadzību nodrošināšanai (pārtikas, apģērba un citu lietu iegādei, rēķinu 

apmaksai utt.), attiecīgajā kolonnā atzīmējot „+”. Kolonnā „Programmas vadītāja piezīmes” 

pamatojiet savu atbilžu variantu (-us). 

Kritēriji Ir Nav Programmas vadītāja 

piezīmes 

Strādā bez darba līguma uz 

mutiskās vienošanas 

pamata, nav informēts par 

nodokļu nomaksu 

Samaksa par neoficiālu 

darbu tiek izsniegta 

“aploksnē” 

☐ ☐  

Samaksa par gadījuma 

darbiem 

Saņem samaksu skaidrā 

naudā par dažādiem 

gadījuma darbiem, ko 

jaunietis regulāri vai 

epizodiski veic 

☐ ☐  

Saņem dažāda veida pabalstus (bērna kopšanas, 

ģimenes valsts pabalsts, bērna invalīda kopšanas 

pabalsts, invaliditātes pensija) 

 

☐ ☐  

Vecāku alga/pensija Vajadzību 

nodrošināšanai tiek 

izmantoti jaunieša 

vecāka/vecāku vai 

jaunieša partnera/ 

dzīvesbiedra 

☐ ☐  



 

96 

Kritēriji Ir Nav Programmas vadītāja 

piezīmes 

vecāka/vecāku 

‘finansiālie līdzekļi 

Radu, draugu, paziņu 

finansiāls atbalsts 

Saņem finansiālu vai 

citu materiālu atbalstu 

no radiniekiem, 

draugiem vai paziņām 

☐ ☐  

Ienākumi no saimniecības Gūst ienākumus no 

saimniecības un 

saimniecībā saražotā 

vai pārtiek no tā 

☐ ☐  

Izīrē dzīvojamo platību Izīrē dzīvojamo platību 

vai kādu daļu no tās, 

gūstot finansiālu vai 

materiālu labumu 

☐ ☐  

Pašvaldības sociālā 

palīdzība u.c. atbalsta veidi 

Saņem naudas vai 

mantisku pabalstu 

pašvaldības Sociālajā 

dienestā 

☐ ☐  

Ienākumi no sēņošanas, 

ogošanas, amatniecības 

darbiem u.c. 

Gūst ienākumus no šīm 

un citām neminētajām 

aktivitātēm 

☐ ☐  

Barters Par izdarīto darbu vai 

pakalpojumu saņem 

pretī darbu vai 

pakalpojumu, vai tiek 

pabarots u.c. 

☐ ☐  

Cits Norādīt tos ar iztikas 

līdzekļiem saistītos 

aspektus, kuri nav 

iekļauti šajā tabulā, bet 

attiecas uz mērķa 

grupas jaunieti 

☐ ☐  

Cik regulāri jaunietis saņem atbalstu/ finansiālu vai materiālu 

palīdzību? 

 

 

Apkopojot augstāk minēto, sniedziet vērtējumu. Ja uzskatāt, ka uzlabojumi ir nepieciešami – 

ailē atzīmējiet „+” un pamatojiet, kādēļ tā uzskatāt t, i, norādot konkrēti, kāda veida atbalsta 

pasākumi jaunietim ir nepieciešami. Ja uzskatāt, ka uzlabojumi nav nepieciešami – kolonnā 

atzīmējiet „-” un pamatojiet savu viedokli. 

 

 

 



 

97 

 

  

IZTIKAS 

LĪDZEKĻI 

Kritērijs ir problemātisks 

(norādiet, kāpēc?) 

Kritērijs nav problemātisks 

(pamatojiet savu viedokli) 

 

 

 

 

 

2.10.DZĪVESVIETA 

Atzīmējiet piemērotāko atbilžu variantu (-us), lai noskaidrotu, vai mērķa grupas jaunieša 

dzīvesvieta ir/nav  problēma tam, ka viņš ne tik veiksmīgi funkcionē un iekļaujas sabiedrībā. 

Kolonnā „Programmas vadītāja piezīmes” pamatojiet savu atbilžu variantu (-us). 

Jautājumi Ir  Nav Programmas vadītāja piezīmes 

Cik 

piemērots/nepiemērots ir 

mājoklis, kurā jaunietis 

pašreiz uzturas? 

☐ ☐  

Vai ar mājokli ir saistīti kādi 

problēmjautājumi (mājokļa 

zaudēšanas draudi, 

konflikts ar 

izīrētāju/mājokļa īpašnieku, 

īres maksājumu parādi u.c.) 

☐ ☐  

 

Apkopojot augstāk minēto, sniedziet vērtējumu., vai mērķa grupas jaunieša dzīvesvieta ir /nav 

problēma tam, ka viņš ne tik veiksmīgi funkcionē un iekļaujas sabiedrībā. 

 

 

DZĪVESVIETA 

Uzskatāma par 

nelabvēlīgu 

(norādiet, kāpēc?) 

Uzskatāma par labvēlīgu 

(pamatojiet savu viedokli) 
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2.11.VĒRTĪBAS 

Ja ir iespējams, atzīmējiet piemērotāko atbilžu variantu (-us), lai noskaidrotu, vai mērķa grupas 

jaunieša vērtības ir/nav viens no problēmfaktoriem tam, ka viņš ne tik veiksmīgi funkcionē un 

iekļaujas sabiedrībā. Kolonnā „Programmas vadītāja piezīmes” pamatojiet savu atbilžu 

variantu (-us).  

 

 

 

 

 

 

Vērtības 

Uzskatāms par 

labvēlīgu 

Uzskatāms par 

nelabvēlīgu 

Programmas 

vadītāja piezīmes 

☐ izprot un piekopj 

sabiedrībā pieņemtās 

pozitīvās vērtības 

☐ cits ______ 

☐ izprot sabiedrībā 

pieņemtās pozitīvās 

vērtības, taču pats tās 

nepieņem 

☐ neizprot sabiedrībā 

pieņemtās pozitīvās 

vērtības, tās ignorē un 

nepieņem, popularizējot 

deviantu dzīvesstilu 

☐ cits ______ 

 

 

 

 

Apkopojot augstāk minēto, sniedziet vērtējumu., vai mērķa grupas jaunieša vērtības ir/nav 

problēmfaktors tam, ka viņš ne tik veiksmīgi funkcionē un iekļaujas sabiedrībā. 

 

 

VĒRTĪBAS 

Ir nepieciešami uzlabojumi 

(norādiet, kādi atbalsta 

pasākumi un kāpēc?) 

Nav nepieciešami  

uzlabojumi 

(pamatojiet savu viedokli) 

 

 

 

 

 

  



 

99 

 

3. PAPILDUS KRITĒRIJI, KAS JĀŅEM VĒRĀ, IZSTRĀDAJOT MĒRĶA 
GRUPAS JAUNIETIM INDIVIDUĀLO PASĀKUMU PROGRAMMU 

3.1.MĒRĶA GRUPAS JAUNIEŠA APRŪPĒ/ATBILDIBAS ZONĀ ESOŠAIS  

Atzīmējiet piemērotāko atbilžu variantu (-us), lai noskaidrotu, kas ir mērķa grupas jaunieša 

aprūpē, kas var ietekmēt viņa piedalīšanos atbalsta pasākumos, attiecīgajā kolonnā atzīmējot 

„+”. Kolonnā „Programmas vadītāja piezīmes” pamatojiet savu atbilžu variantu (-us) . 

Aprūpē esošais Ir Nav Programmas 

vadītāja 

piezīmes 

Ģimenes 

locekļi 
Vecāki/ vecvecāki aprūpējami vecāki/ 

vecāks ar invaliditāti/ 

vecuma nespējas vai 

slimības dēļ u.c. 

☐ ☐  

Partneris/dzīvesbiedrs aprūpējams sakarā ar 

invaliditāti, smagu 

slimību 

☐ ☐  

Bērns aprūpējams sakarā ar 

invaliditāti, smagu 

slimību 

☐ ☐  

Cits norādīt tos 

aprūpējamos, kuri nav 

iekļauti šajā tabulā, bet 

attiecas uz mērķa grupas 

jaunieti 

☐ ☐  

 

 

 

Saimniecība sīkie mājdzīvnieki suņi, kaķi, grauzēji, 

putni, zivtiņas u.c. 
☐ ☐  

mājlopi govis, cūkas, zirgi, aitas, 

kazas u.c. 
☐ ☐  

sakņu dārzs  ☐ ☐  

augļu dārzs un ogulāji  ☐ ☐  

graudaugi  ☐ ☐  

cits norādīt tos iespējamos 

saimniecībā esošos 

lielumus, kuri nav 

iekļauti šajā tabulā, bet 

attiecas uz mērķa grupas 

jaunieti 

☐ ☐  
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3.2.MĒRĶA GRUPAS JAUNIEŠA TEHNISKIE LĪDZEKĻI  

Atzīmējiet piemērotāko atbilžu variantu (-us), lai noskaidrotu, kas ir mērķa grupas jaunieša 

rīcībā, kas var ietekmēt viņa piedalīšanos atbalsta pasākumos, attiecīgajā kolonnā atzīmējot 

„+”. Kolonnā „Programmas vadītāja piezīmes” pamatojiet savu atbilžu variantu (-us). 

Tehniskie līdzekļi Ir Nav Programmas vadītāja 

piezīmes 
Automašīna darba kārtībā/nav 

izmantojama; ir/nav 

iespēja 

transportlīdzeklim 

nodrošināt degvielu 

☐ ☐  

Motocikls/mopēds darba kārtībā/nav 

izmantojams;  

ir/nav  iespēja 

transportlīdzeklim 

nodrošināt degvielu 

☐ ☐  

Velosipēds darba kārtībā/ nav 

izmantojams 
☐ ☐  

Tehniskie palīglīdzekļi ir/nav nodrošinājums ar 

riteņkrēslu, kruķi, 

tiflotehniku; mājoklis 

aprīkots ar pacēlāju vai 

rampu u.c.; vai ir/nav 

darba kārtībā konkrētais 

tehniskais palīglīdzeklis 

☐ ☐  

Mobilais telefons darba kārtībā/nav 

izmantojams 
☐ ☐  

 

3.3.MĒRĶA GRUPAS JAUNIEŠA BRĪVĀ LAIKA AKTIVITĀTES  

Sniedziet atbildes uz zemāk minētajiem jautājumiem, lai novērtētu, vai jaunietim ir /nav 

lietderīgas brīva laika aktivitātes, kas palīdzētu viņam veiksmīgi funkcionēt sabiedrībā. 

Jautājumi Programmas vadītāja piezīmes 

Ko jaunietis dara brīvajā 

laikā? 

  

Kādā veidā (aktīvi vai 

pasīvi) jaunietis pavada 

savu brīvo laiku? 

☐ aktīvi  

☐ pasīvi 

 

 

Vai darbojas kādā 

organizācijā vai kolektīvā? 

Vai nodarbojas ar sportu, 

regulāri trenējas? 

☐ dejošana 

☐ dziedāšana korī/ansamblī 

☐ muzicēšana/kāda instrumenta spēle 

☐ spēlē teātrī lomas vai veic citus ar teātra darbību 

saistītos pienākumus 

☐ darbojas kādā daiļamatniecības vai citā studijā 

☐ spēlē kādas sporta spēles vai iesaistās sporta komandā 
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Jautājumi Programmas vadītāja piezīmes 

☐ šūšana/adīšana/tamborēšana/pērļošana, u.c. 

☐ riteņbraukšana/ peldēšana/ slēpošana /slidošana 

☐ datorspēles u.c. 

☐ cits ______________________ 

 

 

 

 

Kādas sabiedriskās 

darbības veic? 
☐ Piedalās brīvprātīgajā darbā 

☐ Piedalās politiskās partijas darbībā 

☐ Piedalās Jauniešu domē 

☐ Piedalās mazpulku/ skautu/ dainu/ jaunsargu/ zemessargu 

aktivitātēs 

☐ Ir draudzes loceklis 

☐ cits ______________________ 

 

 

 

Kā izklaidējas?   

 

 

 

 

 

 

Apkopojot 3.punktā minēto, novērtējiet, kādi papildus kritēriji ir jāņem vērā, sastādot mērķa 

grupas jaunieša individuālo pasākumu programmu. 

 

 

 

PAPILDUS 

KRITĒRIJI (3.1., 

3.2., 3.3.PUNKTS) 

Izstrādājot mērķa grupas jaunietim individuālo 

pasākumu programmu, jāņem vērā: 
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PIELIKUMS NR.4 VIENOŠANĀS AR MĒRĶA GRUPAS JAUNIETI 

PAR DALĪBU INDIVIDUĀLĀS PASĀKUMU PROGRAMMAS 

ĪSTENOŠANĀ  
                                                                    (Pašvaldības nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese) 

atbildīgā amatpersona                                    (vārds, uzvārds) ar  

________________________________(dokumenta nosaukums, dokumenta datums, numurs) deleģē 

programmas vadītāju _______________________________(amats, vārds, uzvārds) slēgt šo 

vienošanos projekta “PROTI un DARI!” ietvaros. 

 

Pašvaldības nosaukums:  

Mērķa grupas jaunieša 

vārds, uzvārds:  

personas kods: 

 

Mērķa grupas jaunieša 

programmas vadītāja 

(vārds, uzvārds, 

kontaktinformācija) 

 

Plānotais sadarbības 

periods: 

 

Vienošanās parakstīšanas 

vieta un datums: 

 

1. Mērķa grupas jaunieša tiesības: 

− saņemt no programmas vadītāja un mentora informāciju par projektu “PROTI un DARI!”,  

− saņemt no programmas vadītāja un mentora informāciju par individuālajā pasākumu programmā 

ietvertajiem pasākumiem un sasniedzamajiem mērķiem, 

− saņemt no programmas vadītāja un mentora informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras 

īstenotajiem aktīvajiem nodarbinātības vai preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem 

un Jauniešu garantijas ietvaros īstenotajiem pasākumiem un iespējām tajos iesaistīties, 

− ierosināt pasākumus un aktivitātes, kuros vēlētos piedalīties savas individuālās pasākumu 

programmas īstenošanas laikā; 

− ierosināt mentora maiņu, programmas vadītājam norādot iemeslus. 
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2. Mērķa grupas jaunieša pienākumi: 

− iepazīties ar individuālajā pasākumu programmā ietvertajiem pasākumiem un sasniedzamajiem 

mērķiem, 

− iesaistīties individuālās pasākumu programmas īstenošanā un piedalīties plānotajos atbalsta 

pasākumos, 

− individuālās pasākumu programmas pasākumos un individuālajās tikšanās neatrasties apreibinošo 

vielu ietekmē, 

− informēt programmas vadītāju vai mentoru par jebkādiem apstākļiem, kas radušies programmas 

realizācijas laikā un var ietekmēt iesaistīšanos plānotajās aktivitātēs,  

− sniegt programmas vadītājam informāciju par individuālās pasākumu programmas īstenošanas 

sasniegumiem un grūtībām, 

− veikt veselības pārbaudi, ja programmas vadītājs uzskata, ka tas var ietekmēt individuālās 

pasākumu programmas īstenošanu vai radīt draudus jaunieša vai citu cilvēku drošībai un veselībai, 

− sadarboties ar programmas vadītāja un mentora ieteiktajiem speciālistiem, 

− risināt individuālās pasākumu programmas īstenošanas laikā radušās domstarpības sarunu ceļā. 

3. Programmas vadītāja tiesības:  

− liegt mērķa grupas jaunietim dalību individuālās pasākumu programmas pasākumos un 

individuālajās tikšanās,  ja  viņš atrodas apreibinošo vielu ietekmē vai apdraud līdzcilvēku dzīvību 

vai drošību,   

− nepieciešamības gadījumā veikt grozījumus mērķa grupas jaunieša individuālajā pasākumu 

programmā, 

− veikt mentora maiņu.  

4. Programmas vadītāja pienākumi: 

− ievērot konfidencialitāti un datu aizsardzības principus, 

− ievērot mērķa grupas jaunieša pašnoteikšanās tiesības, 

− sniegt un organizēt atbalstu mērķa grupas jaunietim, 

− analizēt un novērtēt individuālo pasākumu programmas izpildi, 

− aktualizēt/grozīt individuālo pasākumu programmu atbilstoši mērķa grupas jaunieša sasniegumiem 

vai metodoloģiskajās vadlīnijās norādītajos gadījumos, 

− pārraudzīt mentora darbu individuālās pasākumu programmas īstenošanas laikā, 

− sniegt mērķa grupas jaunietim informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajiem 

aktīvajiem nodarbinātības vai preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem un Jauniešu 

garantijas ietvaros īstenotajiem pasākumiem, 

− risināt individuālās pasākumu programmas īstenošanas laikā radušās domstarpības sarunu ceļā. 
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Mērķa grupas jaunietis apņemas:  

Pildīt šo vienošanos un sadarboties ar programmas vadītāju _____________________________ 

/vārds, uzvārds/ un mentoru ____________________(vārds, uzvārds) un citiem individuālās pasākumu 

programmas  īstenošanā iesaistītajiem speciālistiem visu plānoto sadarbības periodu. 

 

Programmas vadītājs apņemas: 

Sadarboties ar mērķa grupas jaunieti __________________________ (vārds, uzvārds) visā plānotajā 

sadarbības periodā. 

Vienošanās sastādīta 2 (divos) oriģināleksemplāros uz ___ (_______) lapām. Programmas vadītājam un 

mērķa grupas jaunietim pa vienam oriģināleksemplāram. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais 

spēks.  

Šai Vienošanai kā neatņemama sastāvdaļa tiek pievienota  SĀKOTNĒJĀ individuālā pasākumu programma 

uz __  (____) lapām. 

 

Apliecinājums par personas datu izmantošanu 

Piekrītu savu personas datu uzglabāšanai, apstrādei, kā arī pārbaudei, lai veiktu personas identifikāciju, 

kā arī piekrītu, ka normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apjomā personas dati funkciju 

nodrošināšanai var tikt nodoti citām kompetentajām institūcijām.    

 

Mērķa grupas jaunietis (paraksts, paraksta atšifrējums) ________________________________ 

                                                        

Ja jaunietis ir nepilngadīgs vai atzīts par personu ar ierobežotu rīcībspēju, mērķa grupas jaunieša 

likumiskais pārstāvis – vecāks/ aizbildnis/ aizgādnis (vārds, uzvārds/ paraksts, paraksta atšifrējums) 

__________________________________________ 

 

Programmas vadītājs (paraksts, paraksta atšifrējums) ___________________________________ 
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PIELIKUMS NR.5 MĒRĶA GRUPAS JAUNIEŠA INDIVIDUĀLĀ PASĀKUMU 

PROGRAMMA  
 

 

Individuālās pasākumu programmas ietvaros mērķa grupas jaunietim atbalsts tiks sniegts šādās jomās (atzīmēt atbilstošo/-

os) 

☐ Nodarbinātības prasmju attīstība un veicināšana („Mācīties darīt” pīlārs) 

☐ Mūžizglītības prasmju attīstība un veicināšana („Mācīties zināt” pīlārs) 

☐ Socializācijas un iekļaušanās prasmju attīstība un veicināšana („Mācīties būt kopā” pīlārs) 

☐ Personības un dzīvesprasmju attīstība un veicināšana („Mācīties būt” pīlārs) 

 

 

 

 

 

Vispārējie dati par mērķa grupas jaunieti 

Pašvaldības nosaukums  

Mērķa grupas jaunieša vārds, 

uzvārds: 

 

personas kods: 

 

Individuālās pasākumu 

programmas sākotnēji plānotais 

ilgums mēnešos 

 

Individuālās pasākumu 

programmas sākotnēji plānotais 

īstenošanas termiņš 

____.____.20____ - ____.____.20___  

                                                                           datums   mēnesis      gads         datums    

mēnesis      gads      
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___1____.MĒNESIS: ____.____.20____ - ____.____.20___ 
                                                   kārtas numurs                   datums   mēnesis      gads     datums  mēnesis     gads 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risināmā problēma un 

Sasniedzamie mērķi 

Plānotās aktivitātes vispārējs 

apraksts, īstenošanas vieta (ja 

iespējams) 

Plānotais atbalsta apjoms stundās 

Programmas 

vadītāja 

individuāls 

atbalsts 

(ilgums stundās) 

≥4h 

Mentora 

individuāls 

atbalsts 

(ilgums stundās) 

≥20h 

Citi atbalsta 

pasākumi 

(ilgums 

stundās) ≥24h 

     

     

     

     

     

     

Plānotais atbalsta apjoms kopā mēnesī: ≥48h  
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___2____.MĒNESIS: ____.____.20____ - ____.____.20___ 
                                                   kārtas numurs                   datums   mēnesis      gads     datums  mēnesis     gads 

 

 

Plānotais sasniedzamais rezultāts:  

____________________________________________________________________________________________ 

 

Mērķa grupas jaunietis: __________________(_________________________) 

                                                                               paraksts un tā atšifrējums  

Mērķa grupas jaunieša vecāka/aizbildnis/aizgādnis (ja attiecināms): __________________(_________________________) 

                                                                                                                                            paraksts un tā atšifrējums 

Programmas vadītājs: __________________(_________________________) 

                                                                              paraksts un tā atšifrējums 

 

Mērķa grupas jaunieša mentors: __________________(_________________________) 

                                                                                             paraksts un tā atšifrējums 

   ____._____.20____.

Risināmā problēma un 

Sasniedzamie mērķi 

Plānotās aktivitātes vispārējs 

apraksts, īstenošanas vieta (ja 

iespējams) 

Plānotais atbalsta apjoms stundās 

Programmas 

vadītāja 

individuāls 

atbalsts 

(ilgums stundās) 

≥4h 

Mentora 

individuāls 

atbalsts 

(ilgums stundās) 

≥20h 

Citi atbalsta 

pasākumi 

(ilgums 

stundās) ≥24h 

     

     

     

     

Plānotais atbalsta apjoms kopā mēnesī: ≥48h  
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PIELIKUMS NR.6 PARAKSTU LAPA MĒRĶA GRUPAS JAUNIETIM PAR DALĪBU 

INDIVIDUĀLAJĀ PASĀKUMU PROGRAMMĀ 
 

Pašvaldības nosaukums:  

Mērķa grupas jaunieša vārds, 

uzvārds: 

 

personas kods: 

 

Programmas vadītāja vārds, uzvārds:  

Mentora vārds, uzvārds:  

 

 

_______.MĒNESIS: ____.____.20____ - ____.____.20___ 
                                                   kārtas numurs                   datums   mēnesis      gads     datums  mēnesis     gads 

 

PROGRAMMAS VADĪTĀJA SNIEGTAIS ATBALSTS 

Datums Ilgums 

stundās 

Aktivitātes vispārējs apraksts, 

īstenošanas vieta                       

(atbilstoši IPP aprakstam) 

Aktivitātes 

īstenotāja paraksts 

un atšifrējums 

Mērķa grupas 

jaunieša paraksts 

un atšifrējums 

Piezīmes/komentāri 
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Datums Ilgums 

stundās 

Aktivitātes vispārējs apraksts, 

īstenošanas vieta                       

(atbilstoši IPP aprakstam) 

Aktivitātes 

īstenotāja paraksts 

un atšifrējums 

Mērķa grupas 

jaunieša paraksts 

un atšifrējums 

Piezīmes/komentāri 

      

Kopā 

stundas: 

     

 

 

MENTORA SNIEGTAIS ATBALSTS 

Datums Ilgums 

stundās 

Aktivitātes vispārējs apraksts, 

īstenošanas vieta                     

(atbilstoši IPP aprakstam) 

Aktivitātes 

īstenotāja paraksts 

un atšifrējums 

Mērķa grupas 

jaunieša paraksts 

un atšifrējums 

Piezīmes/komentāri 

      

      

      

      

Kopā 

stundas: 
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CITI ATBALSTA PASĀKUMI 

Datums Ilgums 

stundās 

Aktivitātes vispārējs apraksts, 

īstenošanas vieta                    

(atbilstoši IPP aprakstam) 

Aktivitātes 

īstenotāja paraksts 

un atšifrējums 

Mērķa grupas 

jaunieša paraksts 

un atšifrējums 

Piezīmes/komentāri 

      

      

      

      

      

Kopā 

stundas: 
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PIELIKUMS NR.7 INDIVIDUĀLĀS PASĀKUMU PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS 

PROGRESA IZVĒRTĒJUMS 
 

_______.MĒNESIS: ____.____.20____ - ____.____.20___ 
                                                   kārtas numurs                   datums   mēnesis      gads     datums  mēnesis     gads 

 

 

Mērķa grupas jaunieša prombūtne pārskata periodā un tās iemesli (ja attiecināms) 

 

PROGRAMMAS VADĪTĀJA  KOPVĒRTĒJUMS PAR INDIVIDUĀLĀS PASĀKUMU PROGRAMMAS  IZPILDI 

 

 

Vispārējie dati par mērķa grupas jaunieti 

Pašvaldības nosaukums  

Mērķa grupas jaunieša vārds, 

uzvārds:” 
 

personas kods: 
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MENTORA KOPVĒRTĒJUMS PAR INDIVIDUĀLĀS PASĀKUMU PROGRAMMAS IZPILDI 

 

NEPIECIEŠAMIE GROZĪJUMI INDIVIDUĀLAJĀ PASĀKUMU PROGRAMMĀ UN TO PAMATOJUMS (JA ATTIECINĀMS) 

 

Programmas vadītājs: __________________(_________________________) 
                                                                               paraksts un tā atšifrējums 

 
 

Mērķa grupas jaunieša mentors: __________________(_________________________) 
                                                                                             paraksts un tā atšifrējums 

 

  ____._____.20____. 
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PIELIKUMS NR.8 NOSLĒGUMA ZIŅOJUMS PAR MĒRĶA 

GRUPAS JAUNIEŠA IESAISTI JAUNIEŠU GARANTIJAS 

IETVAROS ĪSTENOTAJOS PASĀKUMOS /NODARBINĀTĪBAS 

VALSTS AĢENTŪRAS (NVA) ĪSTENOTAJOS AKTĪVAJOS 

NODARBINĀTĪBAS VAI PREVENTĪVAJOS BEZDARBA 

SAMAZINĀŠANAS PASĀKUMOS 
 

VISPĀRĒJIE DATI PAR MĒRĶA GRUPAS JAUNIETI 

Pašvaldības nosaukums:  

Mērķa grupas jaunieša vārds, 

uzvārds: 

 personas kods: 

 

 

 

☐ Jaunietis ir iesaistījies Jauniešu garantijas ietvaros īstenotajos pasākumos  

__________________________________________________________________ 

(norādīt iesaistes datumu*) 

 

☐ Jaunietis ir iesaistījies NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba 

samazināšanas pasākumos  

__________________________________________________________________ 

(norādīt iesaistes datumu*) 

 

 

 

 

 

*Pašvaldības pienākums ir iesniegt attiecīgo apliecinājuma dokumentu kopijas.

 

           Programmas vadītāja vārds, uzvārds un paraksts: 

 

 

Tālrunis un e-pasts: 

 

Datums: 
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PIELIKUMS NR.9 NOSLĒGUMA ZIŅOJUMS PAR INDIVIDUĀLĀS 

PASĀKUMU PROGRAMMAS IETEKMI UZ MĒRĶA GRUPAS 

JAUNIETI 
 

VISPĀRĒJIE DATI PAR MĒRĶA GRUPAS JAUNIETI 

Pašvaldības nosaukums:  

Mērķa grupas jaunieša 

vārds, uzvārds: 

 

personas kods: 

 

Individuālās pasākumu 

programmas ilgums 

mēnešos  

 

Individuālās pasākumu 

programmas 

īstenošanas termiņš 

 

____.____.20____ - ____.____.20___  
                                                datums   mēnesis      gads         datums    mēnesis      gads      

 

 

Individuālās pasākumu programmas īstenošanas pabeigšanas/pārtraukšanas iemesls: 

☐ plānotās programmas pabeigšana plānotajā termiņā (tai skaitā ar pagarinājumu); 

☐ jaunietis ir zaudējis mērķa grupas jaunieša statusu/ neatbilst mērķa grupas kritērijiem; 

☐ jaunietis ir pārtraucis dalību individuālajā pasākumu programmā noteiktajos atbalsta pasākumos 

(atteikšanās no dalības, ilgstoša neierašanās, pazušana bez vēsts, jaunieša nāve u.tml.); 

☐ jaunietis ir izdarījis noziegumu, bijis vardarbīgs pret atbalsta sniegšanā iesaistītajiem speciālistiem u.tml., 

tāpēc pieņemts lēmums par jaunieša izslēgšanu no turpmākas dalības projektā; 

☐ Cits. 

 

Individuālās pasākumu programmas noslēgumā mērķa grupas jaunietis ir: 

☐ Iesaistījies izglītībā  

☐ Iesaistījies formālās izglītības ieguvē (visas pakāpes un veidi). 

 

☐ Iesaistījies  Jauniešu garantijas ietvaros īstenotajos pasākumos * 

 

http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=90435
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☐ Iesaistījies aroda apguvē pie amata meistara* 

☐ Ieguvis mācekļa statusu; 

☐ Uzsācis aroda apguvi pie amata meistara, kas reģistrēts Latvijas amatniecības kameras reģistrā. 

☐ Iesaistījies Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai 

preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos* 

☐ 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. 

 

☐ Iesaistījies nevalstisko organizāciju darbībā* 

☐ Iesaistījies jauniešu centru darbībā* 

☐ Cits____________________________________ 

Piezīmes par individuālās pasākumu programmas ietekmi uz jaunieti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pašvaldības pienākums ir iesniegt attiecīgo apliecinājuma dokumentu kopijas. 

 

 

           Programmas vadītāja vārds, uzvārds un paraksts: 

 

 

Tālrunis un e-pasts: 

 

Datums: 

http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=136805

