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Neformālās izglītības apguves iespējas l

• Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) organizētās neformālās

izglītības mērķis ir nodrošināt bezdarbnieku un darba meklētāju

kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanu, veicinot to konkurētspēju darba

tirgū.

• Apmācība tiek organizēta atbilstoši Ministru

kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumu Nr.75

„Noteikumi par aktīvo nodarbinātības

pasākumu un preventīvo bezdarba

samazināšanas pasākumu organizēšanas un

finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju

izvēles principiem” (MK Nr.75) nosacījumiem.
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Neformālās izglītības apguves iespējas ll

• Sociālo un profesionālo pamatprasmju sarakstu, kurās atbilstoši darba

tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm

nepieciešams veikt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību (turpmāk –

saraksts), nosaka labklājības ministra izveidota komisija.

• Komisijas sastāvā iekļauj: Labklājības ministrijas, Ekonomikas ministrijas,

Izglītības un zinātnes ministrijas, NVA, Latvijas Pašvaldību savienības,

Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības,

kā arī, ja nepieciešams, citu kompetento valsts, pašvaldību, augstākās

izglītības un zinātnes institūciju vai biedrību un nodibinājumu pārstāvjus un

ekspertus.
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Apmācību jomu/profesiju/prasmju 

noteikšanas mehānisms

• NVA statistika, t.sk.:
• reģistrētās vakances

• reģistrētie bezdarbnieki pēc pēdējās 

nodarbošanās/iegūtās izglītības 

• bezdarbnieki, kas uzsākuši/pabeiguši 

apmācības 

• darbā iekārtošanās rādītāji pēc 

apmācībām;

• reģistrētie pieteikumi

• Vidēja termiņa darba tirgus 

prognozes (EM) 

• Īstermiņa darba tirgus 

prognozes (NVA) 

• ES prognozes un 

rekomendācijas

•Nozaru ekspertu padomes

Labklājības 

ministra izveidota 

komisija

Sociālo un profesionālo 

pamatprasmju saraksts 

bezdarbnieku 

neformālās apmācības 

organizēšanai

Piemēro:

- bezdarbnieku un 

darba meklētāju 

apmācību 

organizēšanai

Nepiemēro: apmācībām pēc darba 

devēja pieprasījuma
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Neformālās izglītības īstenošana I 

NVA organizē neformālās izglītības apguvi ESF projektu ietvaros:

• Atbalsts bezdarbnieku izglītībai Nr.7.1.1.0/15/I/001

no 2015.gada līdz 2021.gada 31.decembrim

• Jauniešu garantijas Nr.7.2.1.1/15/I/001

no 2014.gada līdz 2018.gada 30.jūnijam

Dalībai neformālās izglītības programmu apguvē var pieteikties

dalībnieki, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs

prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu.
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Neformālās izglītības īstenošana II 

Atbalsts bezdarbnieku 

izglītībai

Jauniešu garantijas

Mērķis Veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju

konkurētspēju darba tirgū

Sekmēt jauniešu bezdarbnieku pāreju uz

nodarbinātību, jo īpaši īstenojot darba tirgus

prasībām atbilstošu prasmju un iemaņu

paaugstināšanas pasākumus un praktiskas

pieredzes iegūšanu darbavietā

Mērķa grupas NVA reģistrēti bezdarbnieki un darba

meklētāji, īpaši ar zemu un darba tirgus

prasībām neatbilstošu prasmju un

kvalifikācijas līmeni

NVA reģistrēti jaunieši bezdarbnieki

vecumā no 15-29 gadiem, kuri neapgūst pilna

laika studiju programmas Augstskolu likuma

izpratnē un nav atbalsta saņēmēji Valsts

izglītības attīstības aģentūras īstenotajā

pasākumā “Sākotnējās profesionālās izglītības

programmu īstenošana Jauniešu garantijas

ietvaros”
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Neformālās izglītības īstenošana III

1. NVA darbinieks izvērtē nepieciešamību un reģistrē pieteikumu iesaistei apmācībā.

2. Rindas kārtībā izsniedz apmācību kuponu (NVA darbinieks aizpilda kupona pirmo

daļu).

3. Dalībnieks izvēlās izglītības iestādi, kurā apgūs apmācību programmu.

4. Izglītības iestādes aizpildīto kuponu 10 darba dienu laikā no kupona saņemšanas

dienas atgriež NVA filiālē.

5. Mēneša laikā no kupona otrās daļas aizpildīšanas datuma, izglītības iestādē

dalībniekam jāuzsāk mācības.

NVA neformālās izglītības programmu īstenošanu nodrošina

sadarbībā ar izglītības iestādēm, kuras atbilst MK Nr.75 15. punktā

minētajām prasībām, izmantojot kuponu metodi.

https://likumi.lv/ta/id/225425-noteikumi-par-aktivo-nodarbinatibas-pasakumu-un-preventivo-bezdarba-samazinasanas-pasakumu-organizesanas-un-finansesanas#p15
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Neformālās izglītības īstenošana IV

• Neformālās izglītības programmu ilgums - līdz 2 mēnešiem;

• Neformālās izglītības apguves laikā dalībnieki saņem stipendiju - 5 euro par 

vienu apmācību dienu.

Kuponu vērtības - izglītības programmām, kuru mācību ilgums ir no 60 līdz 159

mācību stundām, apmācību kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka

apmācībai izmanto likmi līdz 4,50 euro par mācību stundu, kopā nepārsniedzot

360 euro .

Neformālās izglītības programmas - ietver mainīgajām darba tirgus prasībām

atbilstošu sistematizētu sociālo un profesionālo pamatprasmju apguvi, noslēguma

pārbaudījumu organizēšanu, tai skaitā valsts valodas prasmes pārbaudes.

Bezdarbniekam un darba meklētājam pēc neformālās izglītības programmu

apguves izsniedz iegūtās zināšanas apliecinošu dokumentu.
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Izmaksas, kuras NVA dotācijas veidā piešķir 

izglītības iestādei

• apmācības izmaksas (noteiktas nemainīgas apmācību kuponu vērtības) atbilstoši

normatīvajos aktos noteiktai kārtībai un apmēram;

• stipendijas izmaksas par bezdarbnieka dalību apmācībās;

• apmācību vietas pielāgošanas izmaksas bezdarbniekam ar invaliditāti, t. sk.

iekārtu un aprīkojuma iegādes un tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes

izmaksas, kuras piešķir kā vienreizēju dotāciju. Dotāciju piešķir atbilstoši

izglītības iestādes iesniegtajai apmācību vietas pielāgošanas tāmei, kura atbilst

ergoterapeita atzinumam, bet ne vairāk kā 711 euro apmērā par vienas apmācību

vietas pielāgošanu;

• specializētā transporta izmaksas bezdarbniekam ar invaliditāti, ievērojot

normatīvos aktus par pabalsta apmēru transporta izdevumu kompensēšanai

invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, tā pārskatīšanas kārtību un

pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību.
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Neformālās izglītības apguves iespējas I

NVA organizēto neformālās izglītības programmu īstenošana
ietver:

• valsts valodas izglītības programmu īstenošanu
• svešvalodu, datorzinību un citu izglītības programmu īstenošanu

2017.gadā NVA saviem klientiem piedāvā apgūt 41 neformālās izglītības

programmu:

• valsts valodas apguvi dažādiem prasmju līmeņiem (11 programmas);

• svešvalodu apguvi dažādiem prasmju līmeņiem - t.sk. angļu, vācu, krievu,

franču, zviedru, norvēģu valodas (17 programmas);

• datorzinības (digitālās prasmes) – t.sk. AutoCad, Corel Draw Graphics un

dažādas datorizētās grāmatvedības programmas (13 programmas).

Pilna informācija par NVA organizēto neformālo izglītību un izglītības 

piedāvājumiem pieejama NVA mājaslapā:
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=311&txt=2903&from=0

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=311&txt=2903&from=0
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Neformālās izglītības apguves iespējas II

Sadarbības partneru skaits NVA organizētās neformālās izglītības 

programmu īstenošanā (2017.gadā):

• Valsts valodas izglītības programmu apguve – 84

• Svešvalodu un datorzinību izglītības programmu apguve – 108
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Neformālās izglītības programmās iesaistīto 

dalībnieku skaits

Atbalsts bezdarbnieku izglītībai

Jauniešu garantijas

Neformālās

izglītības

programmas

2014 2015 2016 2017 (plāns)
2017 (iesaistīti līdz

30.09.2017.)

Svešvalodas, 

datorzinības un 

citas

programmas

_ 6 681 7 605 6334 4495

Valsts valoda _ 2 153 1 386 1820 1482

Neformālās

izglītības

programmas

2014 2015 2016
2017

(plāns)

2017 (iesaistīti līdz

30.09.2017.)

Svešvalodas, 

datorzinības un 

citas

programmas

589 475 454 1150 867

Valsts valoda 225 207 238 350 290
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Informācija par 2017.gada 9 mēnešos neformālajā 

izglītībā uzsākto dalību skaitu (kopā 7154) -

TOP 10 izglītības programmas

977

786

700

608

600

552

427

378

303

268

100K mod. - Datorzinības (bez priekšzināšanām)

2aK mod. - Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts

valodas prasmes līmenim

101K mod. - Datorzinības (ar priekšzināšanām)

67K mod. - Angļu valoda (bez priekšzināšanām)

68K mod. - Angļu valoda (ar priekšzināšanām)

(Elementary)

1aK mod. - Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas

prasmes līmenim

3aK mod. - Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts

valodas prasmes līmenim

91K mod. - Vācu valoda (bez priekšzināšanām)

69K mod. - Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower

Intermediate)

121K mod. - Datorprasmes grāmatvedībā (programma

1C Grāmatvedība)
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Darbā iekārtošanās pēc neformālās izglītības 

ieguves (31,5%)* - TOP 10 izglītības programmas

63%

49%

49%

47%

46%

46%

45%

45%

45%

42%

122K mod. - Datorprasmes grāmatvedībā (programma Horizon vai

Bilance)

86K mod. - Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher

Intermediate)

87K mod. - Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Advanced)

120K mod. - Datorprasmes grāmatvedībā (programma Jumis)

70K mod. - Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)

95K mod. - Franču valoda (bez priekšzināšanām)

102K mod. - AutoCAD

107K mod. - Solid Works

121K mod. - Datorprasmes grāmatvedībā (programma 1C Grāmatvedība)

69K mod. - Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)

* Pabeiguši dalību neformālās izglītības programmās periodā no 2016.gada 1.marta līdz 2017.gada 28.februārim un

iekārtojušies darbā pirmo 6 mēnešu laikā pēc pasākuma pabeigšanas (iekārtošanās darbā līdz 2017.gada 31.augustam).
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Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma l

NVA veic apmācību atbilstoši uzņēmuma vajadzībām:

- jebkurā licencētā profesionālās pilnveides tālākizglītības programmā

- neformālās izglītības programmās
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Pieejamie papildu pakalpojumi bezdarbniekiem 

neformālās izglītības apguves laikā 

• Atbalsts reģionālai mobilitātei (paredz nodrošināt finanšu atlīdzību 

atbilstoši apmācību ilgumam, lai segtu transporta izdevumus braucieniem 

no deklarētās dzīvesvietas uz apmācību vai prakses vietu un atpakaļ un 

dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcas izdevumu kompensācijai).

• Ergoterapeita pakalpojumi un mācību vietas pielāgojumi.

• Surdotulka pakalpojumi.

• Specializētā transporta pakalpojumi bezdarbniekiem ar kustību 

traucējumiem.



Paldies par uzmanību!

Informācija par pakalpojumiem un dokumenti: mājaslapā www.nva.gov.lv

Jaunākās ziņas: Twitter kontā http://twitter.com/NVA_gov_lv

Jaunākās ziņas: Facebook kontā https://www.facebook.com/Nodarbinatiba/

Labās prakses video piemēri: Youtube kanālā http://www.youtube.com/TheNVA

Jaunākās ziņas: Draugiem.lv lapā http://www.draugiem.lv/nva/

http://www.nva.gov.lv/
http://twitter.com/NVA_gov_lv
https://www.facebook.com/Nodarbinatiba/
http://www.youtube.com/TheNVA
http://www.draugiem.lv/nva/



