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1.

Ievads

Jaunieši - personas vecumā no 15 līdz 24 gadiem - ir specifiska nodarbināto vai
potenciāli nodarbināto personu grupa, kuru raksturo mazāks praktiskās pieredzes
apjoms

nekā

gados

vecākiem

darbiniekiem.

Jaunieši

kā

darbinieku

grupa

ir

neaizsargāti, jo lielākoties atrodas pārejas periodā savā dzīvē. Viņiem trūkst
profesionālās pieredzes, dažkārt viņiem ir nepietiekama izglītība vai apmācība,
ierobežots sociālās aizsardzības segums, piekļuve finanšu resursiem, un viņi ir pakļauti
nedrošiem darba apstākļiem.1 Tas ir viens no iemesliem, kādēļ jaunieši ekonomiskās
lejupslīdes apstākļos cieš visvairāk – darba devējs jauniešus pirmos atlaiž no darba un
pēdējos pieņem darbā.
Eiropadome savos ieteikumos par Latvijas 2013.gada valsts reformu programmu
uzsver, ka, neskatoties uz Latvijas pasākumiem nodarbinātības uzlabošanai, ilgstoša
bezdarba un jauniešu bezdarba līmenis joprojām ir augsts.2
Saskaņā ar Labklājības ministrijas informāciju no 255 000 personām vecumā no 15
līdz24 gadiem Latvijā 153 000 personas mācās, 80 000 - strādā un 22 000 - meklē
darbu. Nodarbinātības valsts aģentūrā ir reģistrēti 11 000 jaunieši vecumā 15-24
gadiem un 38% no viņiem ir ilgstoši bezdarbnieki. Pēc ministrijas aprēķiniem jaunieši
bezdarbnieki veido 10% no bezdarbnieku kopskaita Latvijā. 7,1% no jauniešiem
vecumā no 15 līdz 17 gadiem pēc pamatizglītības pabeigšanas neturpina mācības un
nav nodarbināti. Šī grupa ir vislielākā riska grupa.3
Atbilstoši Eurostat datiem Jauniešu bezdarba līmenis 2012.gadā bija 29,2%4 un uz
2013.gada martu bija pazeminājies līdz 21,9%. Neskatoties uz to, Latvijā saglabājies
1

Priekšlikums Padomes ieteikums par Jaunatnes garantijas izveidošanu /* COM/2012/0729 final - 2012/0351
(NLE). Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0729:FIN:LV:HTML.
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Padomes ieteikums par Latvijas 2013. gada valsts reformu programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par
Latvijas 2012.–2016. gada konverģences programmu. Briselē, 29.5.2013. COM(2013) 364 final. Pieejams:
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2013_latvia_lv.pdf. (11).
3
Labklājības ministrijas Parlamentārais sekretārs Arvils Ašeradens. Sociālā labklājība – jaunietim, ģimenei,
iedzīvotājiem! Sociālo un sadarbības partneru līdzdalība jauniešu nodarbinātības veicināšanā. Saeimas un NVO
forums 2013. gada 20.maijā.
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Eurostat. Europe in figures Eurostat yearbook 2012. Pieejams:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-CD-12-001/EN/KS-CD-12-001-EN.PDF. p.7

augstākais jauniešu bezdarba līmenis Baltijā, salīdzinot ar Lietuvu (21,1%) un Igauniju
(19,4%).5 Vienlaikus, kā norāda Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds
(Eurofound), Latvija atrodas riska dalībvalstu grupā kopā ar Grieķiju, Spāniju, Īriju un
Portugāli saistībā ar jauniešu, kuri nestrādā un nemācās, augsto īpatsvaru. Pēc
Eurofound un Eurostat datiem, 2012.gadā tie bija 15,7% jauniešu vecumā no 15 līdz24
gadiem. Tas ir vairāk nekā vidēji 12,9% Eiropas Savienībā.6 Līdz ar to jauniešu
nodarbinātības jautājuma risināšana ir aktuāla Latvijai.
ES Padome iesaka Latvijai risināt situāciju saistībā ar ilgstošo un jauniešu bezdarbu,
palielinot aktīvās darba tirgus politikas un mērķtiecīgu sociālo pakalpojumu darbības
jomu un efektivitāti. Uzlabot jauniešu nodarbinātību, piemēram, izmantojot garantijas
jauniešiem,

izveidot

visaptverošu

profesionālo

orientāciju,

īstenot

reformas

profesionālās izglītības un apmācības nozarē un uzlabot stažēšanās un prakšu
māceklības kvalitāti un pieejamību.7
Šobrīd Latvijā notiek aktīvas diskusijas starp valsts pārvaldes institūcijām un
nevalstiskajām organizācijām par iespējām veicināt jauniešu nodarbinātību. Diskusijās
un forumos piedalās arī arodbiedrību eksperti, aicinot valdību atzīt jauniešu bezdarba
problēmu un plānot pasākumus jauniešu nodarbinātības uzlabošanai, iesaistot sociālos
partnerus.
Lai nodrošinātu labāku izpratni arodbiedrības biedru vidū par iespējām uzlabot jauniešu
nodarbinātību, šī ekspertīze sniedz ieskatu par Eiropas Komisijas izstrādātajiem
instrumentiem un priekšlikumiem jauniešu nodarbinātības uzlabošanai, kā arī divu
izvelēto valstu labās prakses piemēriem.

5

Eurostat. April 2013. Euro area unemployment rate at 12.2%. 82/2013 - 31 May 2013. Pieejams:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-31052013-BP/EN/3-31052013-BP-EN.PDF. p.4.
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Padomes ieteikumi par Latvijas 2013. gada valsts reformu programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par
Latvijas 2012.–2016. gada konverģences programmu 2.punkts.

2. Eiropas Komisijas iniciatīvas

2.1. Jauniešu bezdarbs Eiropas Savienībā skaitļos
Kā liecina Eiropas Komisijas ziņojums, jauniešu bezdarbs ES ir sasniedzis augsto
22,7 % līmeni (2012. gada trešā ceturkšņa dati), kas ir divreiz augstāks par pieaugušo
bezdarba līmeni.8 Aptuveni 5,5 miljoni jauniešu ir bezdarbnieki, un vairāk nekā
7,5 miljoni jauniešu vecumā līdz 25 gadiem pašlaik nav nodarbināti, neizglītojas un nav
iesaistīti darba meklēšanas pasākumos.9
Jauniešu

bezdarba

problēmu

Eiropas

reģionā

uzsver

arī

Starptautiskā

Darba

organizācija (SDO). Kā savā ziņojumā norādīja SDO Ģenerāldirektors Gajs Raiders
(Guy Ryder), jauniešu bezdarbs palielinājās ātrāk un vairāk nekā citu darbinieku grupu
bezdarba līmenis krīzes laikā: no 15% 2008.gadā uz 23 % 2012. Viena no lielākajām
problēmām ir tieši ilgtermiņa jauniešu bezdarbs, kas ir neredzēts fenomens Eiropas
sociālajā attīstībā. 32,6% no jauniešiem bezdarbniekiem ir ilgtermiņa bezdarbnieki
(vairāk nekā 12 mēneši). Dažās valstīs šis skaitlis sasniedz 45%.10
Kā norāda Eirostat, jauniešu bezdarba līmenis (youth employment rate – jauniešu
bezdarbnieku procents no visu bezdarbnieku skaita) parasti ir daudz augstāks nekā
citu vecuma grupu bezdarba līmenis. Augsts jauniešu bezdarba līmenis atspoguļo
grūtības, ar kurām saskaras jaunieši, meklējot darbu. Eurostat vērš uzmanību, ka
augsts jauniešu bezdarba līmenis vēl nenozīmē, ka bezdarbnieku vecumā no 15 līdz 24
grupa ir liela, jo daudzi jaunieši studē, līdz ar to nav nodarbināti un nemeklē dabu.
Attiecīgi viņi nav daļa no darbaspējīgajiem, kuru skaitu izmanto, lai aprēķinātu
bezdarbu. Savukārt jauniešu bezdarba īpatsvars (youth employment ratio) ir atšķirīga
koncepcija: jauniešu bezdarba īpatsvaru aprēķina, dalot bezdarbnieku skaitu vecumā

8

Eurostat galvenie rādītāji par darbaspēku, sezonāli izlīdzināti ceturkšņa dati; jaunieši ir definēti kā personas
vecumā līdz 25 gadiem, bet pieaugušie — kā personas, kuras ir vecākas par 25 gadiem.
9
Priekšlikums Padomes ieteikums par Jaunatnes garantijas izveidošanu /* COM/2012/0729 final-2012/0351.
Pieejams:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0729:FIN:LV:HTML.
Priekšlikuma
konteksts.
10
ILO Director-General report on Jobs, Growth and Social Justice. Pieejams: http://www.ilo.org/global/meetingsand-events/regional-meetings/europe-and-central-asia/erm-9/WCMS_205270/lang--nl/index.htm p.49.

no 15 līdz 24 ar kopējo iedzīvotāju skaitu šajā vecumā. Jauniešu bezdarba īpatsvars
attiecīgi veido mazāku procentu, nekā jauniešu bezdarba līmenis (procents).11
Statistika dalībvalstīs ir atkarīga no valstu ekonomiskās attīstības, kā arī veiktajiem
pasākumiem bezdarba novēršanai. Vislielākais jauniešu bezdarbnieku īpatsvars un
bezdarba līmenis ir

Spānijā (19%) un Grieķijā (13%), kur arī kopējais bezdarba

līmenis ir viens no augstākajiem Eiropā.
Jauniešu bezdarba īpatsvars Eurostat. 2011. 12
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2.2. Kādu risku rada jauniešu bezdarbs?
Maza dzimstība kopsakarā ar dzīves ilguma palielināšanos veicina Eiropas iedzīvotāju
novecošanos. Tas nozīmē, ka līdz 2050.gadam personu, kas vecākas par 60 gadiem,
skaits palielināsies līdz 30%, kamēr darbspējīgo personu skaits samazināsies.
Rezultātā palielināsies to cilvēku skaits, kuri ir atkarīgi no valsts sociālā atbalsta vai
citām personām.13 Valsts sociālais atbalsts ir atkarīgs no sociālajiem budžetiem, kuru
veido šobrīd strādājošo sociālās iemaksas. Līdz ar to viens no pirmajiem jauniešu
bezdarba riskiem Eiropā ir jauniešu, kuriem ar savām sociālajām iemaksām tuvākajā
nākotnē būs jāuzņemas atbildība par sociālo budžetu veidošanu, ekonomiskas
aktivitātes trūkums. Tas savukārt nozīmē mazāku nākotnes ienākumu līmeni un
mazākas iespējas ar savu darbu papildināt valsts sociālo budžetu.
No bezdarbniekiem, kas ir vecumā līdz 25 gadiem, 30,1 % ir bijuši bez darba ilgāk
nekā divpadsmit mēnešus. Turklāt arvien vairāk jauniešu darbu nemeklē aktīvi, un tas
var viņus atstāt bez strukturāla atbalsta saistībā ar atgriešanos darba tirgū. Pētījumi
liecina, ka jaunatnes bezdarbam var būt paliekoša kaitīga iedarbība, piemēram, lielāks
bezdarba risks nākotnē, cilvēku resursu zudums, pārmantota nabadzība vai mazāka
13

Laslo Andor, European Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion. Speech at the ILO 9th
Regional meeting, Oslo, Norway.

motivācija veidot ģimeni, kas veicina nelabvēlīgas demogrāfiskās tendences.14 Kā SDO
Ģenerālsekretārs norādīja savā ziņojumā, jauniešu bezdarbs un īpaši ilgstošs bezdarbs
veido „zudušās paaudzes” risku.15
Vislielāko risku veido jauniešu grupa, kuri nestrādā, nemācās, kā arī nemeklē darbu.
Eiropā šai kategorijai pieder 7.5 miljoni jauniešu (12.9 % no jauniešiem 2011.gadā).
Šo jauniešu kategoriju ir grūtāk sasniegt, lai savlaicīgi sniegtu atbalstu, un to
iesaistīšana darba tirgū vēlāk var radīt nopietnas grūtības.16 Eurofound identificēja
astoņus faktorus, kuri palielina iespēju nokļūt šajā jauniešu bezdarbnieku kategorijā:
1. jaunietim ir invaliditāte;
2. jaunietim ir emigrācijas pieredze;
3. jaunietim ir zems izglītības līmenis;
4. jaunietis dzīvo nomaļā vietā;
5. jaunietim ir vecāki, kuriem ir bezdarba pieredze;
6. jaunietis nāk no ģimenes ar zemiem ienākumiem;
7. jaunietim ir vecāki ar zemu izglītības līmeni;
8. jaunieša vecāki ir šķīrušies.17
Jaunieši, kuri nestrādā, nemācās un nemeklē darbu, veicina jauniešu potenciāla
izšķērdēšanu sabiedrībā. Tas atstāj negatīvas sekas uz sabiedrību un valsts ekonomiku
ne tikai neiegūto nodokļu veidā. Ilgstoša piederība šai jauniešu kategorijai var izraisīt
izolāciju, slikti apmaksātu, nedrošu vai nelegālu nodarbinātību, noziedzību, kā arī
garīgās un fiziskās veselības problēmas. Katrs no šiem iespējamiem rezultātiem ir
saistīts ar izmaksām un līdz ar to ietekmē ne tikai pašus jauniešus bet arī visu
sabiedrību un valsts ekonomiku kopumā. Pēc Eurofound aprēķiniem, jaunieši, kuri
nestrādā, nemācās un nemeklē darbu, valstij izmaksā vidēji 1,21% no IKP.18
14

Priekšlikums Padomes ieteikums par Jaunatnes garantijas izveidošanu /COM/2012/0729 final - 2012/0351 (NLE)
Preambulas 4.punkts.
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Commission Staff Working Document Accompanying the document Proposal for a Council Recommendation on
Establishing a Youth Guarantee. Brussels, 5.12.2012. SWD(2012) 409 final.
Pieejams: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9222&langId=en. p.3.
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Eurofound (2011)
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NEETs
in Europe:
First findings.
Pieejams:
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Commission Staff Working Document Accompanying the document Proposal for a Council Recommendation on
Establishing a Youth Guarantee. p.9.

Visbeidzot pieaugošais jauniešu bezdarbs Eiropas Savienībai neļauj sasniegt Europe
2020 mērķus, ka uz 2020.gadu 75% iedzīvotāju vecumā no 20 līdz 64 gadiem jābūt
nodarbinātiem, ka izglītības priekšlaicīgas pārtraukšanas rādītājam jābūt zemākam par
10 % un ka no nabadzības un sociālās atstumtības jāatbrīvo vismaz 20 miljoni
cilvēku.19

2.3. Eiropas Savienības politikas plānošanas dokumenti un iniciatīvas jauniešu
nodarbinātības uzlabošanai
Pievēršanās jauniešu nodarbinātības jautājumiem nav tikai ekonomiskās krīzes izraisīta
aktualitāte. ES Padome uzvēra jauniešu nodarbinātības aktualitāti Eiropas Savienības
ekonomiskas

attīstības

kontekstā

jau
20

pamatnostādnēs (2005.–2008.gadam).”

2005.gadā

„Nodarbinātības

politikas

Apzinoties, ka jauniešu pārejas posmi no

izglītības uz nodarbinātību kļuvuši daudz garāki un sarežģītāki, un nereti jauniešu
bezdarbu izraisa prasmju trūkums vai neatbilstība, Padome, apzinoties pārējas no
izglītības uz nodarbinātību izaicinājumu, ierosināja, ka jauniešiem bezdarbniekiem ir
nepieciešams piedāvāt profesionālās iespējas, līdz bezdarba periods sasniedz sešus
mēnešus. 2008.gadā Padome ierosināja samazināt šo periodu līdz četriem mēnešiem
attiecībā uz jauniešiem, kuri beiguši skolu.21
2009.gadā Eiropas Komisija nāca klajā ar ziņojumu „Eiropas Savienības jaunatnes
stratēģija – ieguldīt jaunatnē, iesaistīt jauniešus”. Eiropas Savienības jaunatnes
stratēģija nosprauž divus mērķus: 1) nodrošināt vairāk un vienlīdzīgas iespējas izglītībā
un darba tirgū jauniešiem un 2) mudināt Eiropas jauniešus būt aktīviem pilsoņiem un
piedalīties sabiedrības dzīvē.22

19
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Reģionu Komitejai ES jaunatnes stratēģija–ieguldīt jaunatnē, iesaistīt jauniešus. Briselē, 27.4.2009. COM(2009)200
Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0200:FIN:LV:PDF. 6.lpp.
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Lai sasniegtu šos mērķus un tostarp uzlabotu jauniešu nodarbinātību, Eiropas Komisija,
ievērojot dalībvalstu un Komisijas kompetenci, izvirzīja šādus uzdevumus:
–

nodrošināt, ka jauniešu nodarbinātība arī turpmāk ir prioritāte;

–

veicināt jauniešu pārrobežu profesionālās un arodizglītības iespējas, tostarp
jauniešu agrīnu iepazīstināšanu ar darbu;

–

pilnveidot jauniešu darbu kā resursu, kas uzlabo jauniešu nodarbinātības
iespējas;

–

rosināt sadarbību starp nodarbinātības un jaunatnes politikas veidotājiem un
jauniešu līdzdalību nodarbinātības politikā;

–

nodrošināt, ka tiek efektīvi izmantoti Eiropas Savienības fondi, kas pieejami
jauniešu nodarbinātības veicināšanai, īpaši Eiropas Sociālais fonds;

–

atveseļošanas plānos izstrādāt īstermiņa pasākumus, lai veicinātu jauniešu
nodarbinātību, un veikt jauniešiem labvēlīgus strukturālus pasākumus;

–

pilnveidot profesionālās ievirzes un konsultāciju pakalpojumus;

–

pazemināt darbaspēka brīvas aprites šķēršļus Eiropas Savienībā;

–

sekmēt kvalitatīvas prakses iespējas izglītības, apmācības un nodarbinātības
programmās;

–

uzlabot bērnu aprūpi, lai jauniem pieaugušajiem palīdzētu apvienot darba un
privāto dzīvi.23

Ņemot vērā Eiropas Komisijas ziņojumu, Eiropas Parlaments stingri aizstāvēja ideju, ka
jauniešu nodarbinātības jautājumam jāpievēršas ne tikai dalībvalstu, bet arī Eiropas
Savienības līmenī, izveidojot „stingrāku” instrumentu.24 Eiropas Parlaments pieņēma
rezolūciju „ES jaunatnes stratēģija”, kurā uzsvēra, ka:
o

nodarbinātība nav tikai apmaksāts darbs — tā veicina integrēšanos sabiedrībā
un var būt nozīmīgs atbalsta, sabiedriskās iekārtas un identitātes veidošanas
līdzeklis;

o

nestabilas nodarbinātības apstākļos jaunieši varētu atturēties no ģimenes
veidošanas vai atlikt to uz vēlāku laiku, tā ietekmējot demogrāfisko attīstību;

o

ekonomikas krīze smagi skar Eiropas jaunatni, ko skar arvien augošs bezdarba
līmenis, tā kā bezdarbnieki, visticamāk, būs tieši jaunieši ar zemu kvalifikāciju
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un tādēļ ir svarīgi, lai jaunieši saņem labāko iespējamo apmācību, kas viņiem
garantē tūlītēju pieeju darba tirgum un stabilu vietu šajā tirgū;
o

jauniešiem jānodrošina vieglāka pāreja no izglītības un mācībām uz darba
tirgu.25

2012.gadā ES Padome nāca klājā ar konkrētu risinājumu jauniešu bezdarbam, jo īpaši
to jauniešu, kuri nemācās, nestrādā un nemeklē darbu, bezdarbam, mudinot
dalībvalstis pastiprināt centienus jauniešu nodarbinātības palielināšanai, “lai dažos
mēnešos pēc skolas beigšanas jaunieši saņemtu kvalitatīvu piedāvājumu saistībā ar
nodarbinātību, izglītības turpināšanu, mācekļa praksi vai stažēšanos.” Turklāt tā
secināja, ka šādus pasākumus var atbalstīt Eiropas Sociālais fonds un ka dalībvalstīm
būtu jāizmanto iespējas no šā fonda finansēt ierobežota laika nodarbinātības
subsīdijas.

26

Ņemot vērā visus uzsvērtos izaicinājumus un nospraustos mērķus, no Eiropas
Komisijas tika gaidīta iniciatīva kāda konkrēta instrumenta veidā. Rezultātā Eiropas
Komisija

2012. gada

5.decembrī

publicēja

Jaunatnes

nodarbinātības

pasākumu

kopumu.
Jaunatnes nodarbinātības pasākumu kopums ietver trīs dokumentus:
1.

Eiropas Komisijas komunikācija „Virzoties uz kvalitatīvu prakšu ietvaru,”27 kas
ir pamata dokuments otra posma konsultācijām ar sociālajiem partneriem;

2.

Eiropas Komisijas komunikācija „Virzot jaunatni uz nodarbinātību”.28

3.

Priekšlikums

ES

padomes

ieteikumam

par

„Jaunatnes

garantijas

izveidošanu”29;

25
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(a)

Eiropas Komisijas komunikācija „Virzoties uz kvalitatīvu prakšu ietvaru”

Komunikācijā

„Virzoties

uz kvalitatīvu prakšu ietvaru” Eiropas Komisija uzdod

sociālajiem partneriem jautājumus saistībā ar iespējamo Eiropas līmeņa instrumentu,
kas noteiktu ietvaru kvalitatīvās prakses kritērijiem. Šie kritēriji var ietvert dažādus
elementus:
• rakstiski noslēgts prakses līgums;
• skaidri noteiktas praktikanta, darba devēja un apmācību institūcijas tiesības
un pienākumiem;
• konkrēti definēti prakses mērķi un saturs;
• prakses uzraudzība – prakse norisinās profesionālās personas vadībā, kura
praktikantam palīdz integrēties prakses vietā, noteikt praktikanta darba
uzdevumus, uzraudzīt progresu un sniegt atgriezenisko saiti;
• kontrole pret atkārtoti noslēgto prakses līgumu noslēgšanu ar to pašu darba
devēju, lai novērstu prakses ļaunprātīgu izmantošanu;
Kritēriju noteikšana ir nepieciešama, lai veicinātu prakšu pievienoto vērtību, proti, lai
no praksēm jaunieši iegūtu nepieciešamās profesionālās praktiskās iemaņas un
prasmes. Savukārt Eiropas Savienības līmeņa instruments ir nepieciešams, lai veicinātu
jauniešu pārrobežu prakses pieredzes iegūšanu un jauniešu mobilitāti.30

(b) Eiropas Komisijas komunikācija „Virzot jaunatni uz nodarbinātību”
Eiropas Komisijas komunikācija „Virzot jaunatni uz nodarbinātību” ietver pārskatu par
galvenajiem jauniešu nodarbinātības izaicinājumiem un šo izaicinājumu risinājumus
dalībvalstu un Eiropas Savienības līmenī.
Kā norāda Eiropas Komisija, priekšlaicīgi skolu beidzēji ir augsta riska grupa: vidēji
54,2% no izglītojamiem priekšlaicīgi pamet izglītības iestādes un netiek nodarbināti,
kaut arī 70% no viņiem vēlas strādāt. Savukārt lielu bīstamību rada jauniešu, kuri
nestrādā, nemācās un nemeklē darbu, grupa. Šo jauniešu grupa strauji pieaug.
30

Towards a Quality Framework on Traineeships. p.8,9.

2011.gadā Eiropas Savienībā tie bija vidēji 12,9%, kas ir par diviem procentpunktiem
vairāk nekā pirms četriem gadiem. Vienlaikus Eiropas Savienības darba tirgū pastāv
ievērojama prasmju neatbilstība darba tirgus vajadzībām. Daudziem jauniešiem ir
formāli augstas kvalifikācijas, bet tajā pašā laikā viņu prasmes ir zemākā līmenī, kā tas
ir nepieciešams, un salīdzinājumā ar vecākiem darbiniekiem. Neskatoties uz to, ka
darbinieki ar zemu kvalifikāciju kopumā joprojām saskaras ar vislielāko bezdarba risku,
augsti kvalificēti jaunieši ir cietuši divreiz lielāku nodarbinātības kritumu (par 9,5%
punktiem, kas ir gandrīz divas reizes vairāk kā zemas kvalifikācijas darbinieki).
Neskatoties uz krīzi un bezdarba pieaugumu, Eiropas Savienības darba tirgū ir vairāk
nekā divi miljoni neaizpildīto vakanču, bieži vien tāpēc, ka vietējā darba tirgū nav
darbinieku ar nepieciešamajām prasmēm. Vēl viens faktors, kas ietekmē darbinieku
trūkumu vietējā darba tirgū, ir faktori, kas kavē mobilitāti. Pie tiem var pieskatīt
pieejamu mājokļu trūkumu, pieredzes darbā ārzemēs trūkumu, vājas svešvalodu
zināšanas, zemu informētības līmeni par vietējiem tiesību aktiem, jo īpaši darba
ņēmēju tiesībām, kā arī grūtības ar profesionālo kvalifikāciju atzīšanu.31
Eiropas Komisija sagatavoja apkopojumu par minēto izaicinājumu risinājumiem.
Izaicinājums

Iespējams risinājums

32

Eiropas līmeņa
instruments

Jaunieši saskaras ar
grūtībām ieiet un
noturēties darba tirgū

Organizēt pasākumus,
atbalstot jauniešu
iekļaušanu darba tirgū,
nodrošinot efektīvu pārējo
no skolas uz darba vietu,
reformēt nodarbinātību
regulējošās valsts
pārvaldes institūcijas,
padarot tās draudzīgākas
jaunietim

Pieņemt specifiskus
ieteikumus katrai no
dalībvalstīm

Jauniešu, īpaši no
neaizsargātas vai
nelabvēlīgas vides,
izglītības priekšlaicīga

Ieviest Jauniešu garantijas
shēmu, izmantojot Eiropas
Savienības fondu
finansējumu

Pieņemt ieteikumu
Jauniešu garantijas shēmas
izveidošanai un finansiāli
atbalstīt dalībvalstis

31
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pārtraukšana vai
„izkrišana” darba tirgus,
kas veicina ilgtermiņa
bezdarbu

shēmas ieviešanā

Grūta pārēja no skolas uz
darba vietu

Palielināt kvalitatīvu
stažēšanās un prakses
iespēju piedāvājumu

Veicināt kvalitatīvu prakses
iespēju nodrošināšanu
dalībvalstīs, ES Padomei
1) uzsākot apspriešanu par
Kvalitatīvo prakšu ietvaru
pieņemšanu
2) nodibinot Eiropas
Stažēšanās aliansi

Eiropas tirgū vienlaikus
pastāv ievērojams vakanču
piedāvājums un augsts
bezdarbs; pieaugoša
darbinieku prasmju un
darbaspēka ģeogrāfiska
piedāvājuma neatbilstība
darba tirgus pieprasījumam

Novērst darbaspēka
mobilitātes šķēršļus, ļaut
uzņēmumiem pieņemt
darbā praktikantus,
stažierus un darbiniekus no
citām Eiropas Savienības
dalībvalstīm

Nostiprināt Eiropas
Savienības iekšējās
mobilitātes finanšu
instrumentu ieviešanu.
2013.gadā Eiropas Komisija
uzsāk ieinteresēto pušu
apspriešanos par EURES
programmu Darba vietas
jauniem cilvēkiem.

(c) Priekšlikums
izveidošanu”

ES

Padomes

ieteikumam

par

„Jaunatnes

garantijas

Jaunatnes garantija iesaka dalībvalstīm nodrošināt, ka visi jaunieši vecumā līdz
25 gadiem četru mēnešu laikā pēc kļūšanas par bezdarbniekiem vai formālās izglītības
beigšanas saņem kvalitatīvu darba, tālākizglītības, mācekļa prakses vai stažēšanās
piedāvājumu.33
Lai

to

īstenotu,

Jaunatnes

garantija

paredz

atbalsta

pasākumu

shēmu,

kura

dalībvalstīm jāpielāgo valstu, reģionu un vietējiem apstākļiem. Šo pasākumu pamatā ir
sešas prioritātes:
1. ar partnerību saistītu pieeju izveide;
2. agrīna iejaukšanās un aktivizācija;
3. atbalsta pasākumi, kas veicina integrāciju darba tirgū;
4. Eiropas Savienības struktūrfondu izmantošana;
33
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5. shēmas novērtēšana un pastāvīga uzlabošana;
6. shēmas ātra īstenošana.
Pasākumu mērķis ir novērst mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu, veicināt nodarbinātību
un novērst praktiskus nodarbinātības šķēršļus. Pasākumus var atbalstīt no ES
struktūrfondiem, un tie būtu pastāvīgi jāuzrauga un jāuzlabo.34
Ko paredz katra no sešām prioritātēm?
1. Ar partnerību saistītu pieeju izveide
Šī prioritāte paredz risinājumu izstrādi jauniešu nodarbinātības uzlabošanai, iesaistot
visas ieinteresētās puses, nodrošinot vispusīgu situācijas analīzi un integrētu pieeju
situācijas uzlabošanai:
o

noteikt valsts iestādi, kas ir atbildīga par Jaunatnes garantijas shēmas izveidi un
pārvaldību un par partnerību koordinēšanu visos līmeņos un nozarēs;

o

nodrošināt, ka jauniešiem ir visa informācija par pieejamajiem pakalpojumiem
un

atbalstu,

nostiprinot

sadarbību

starp

nodarbinātības

dienestiem,

profesionālās orientācijas pakalpojumu sniedzējiem, izglītības un apmācības
iestādēm un jauniešu atbalsta dienestiem un pilnībā izmantojot visus attiecīgos
informācijas kanālus;
o

nostiprināt partnerību starp darba devējiem un attiecīgiem darba tirgus
dalībniekiem (nodarbinātības dienestiem, dažāda līmeņa pārvaldes iestādēm,
arodbiedrībām un jauniešu dienestiem), lai veicinātu nodarbinātības, mācekļa
prakses un stažēšanās iespējas jauniešiem;

o

izveidot partnerību starp valsts un privātiem nodarbinātības dienestiem,
profesionālās

orientācijas

dienestiem

un

citiem

specializētiem

jauniešu

dienestiem (nevalstiskajām organizācijām, jauniešu centriem un apvienībām),
kas palīdz atvieglot pāreju no bezdarba, neaktivitātes vai izglītības uz darba
dzīvi;
o

nodrošināt sociālo partneru aktīvu iesaistīšanos visos līmeņos, veidojot un
īstenojot jauniešiem paredzētu politiku; veicināt to iniciatīvu sinerģiju, lai
veidotu mācekļu prakses un stažēšanās shēmas;
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o

nodrošināt

jauniešu

pārstāvju

Jaunatnes

garantijas

shēmas

un/vai

jauniešu

veidošanā

un

organizāciju
īstenošanā,

iesaistīšanu

lai

pielāgotu

pakalpojumus to saņēmēju vajadzībām un liktu tiem darboties kā informācijas
izplatītājiem izpratnes veicināšanas pasākumos.35

2. Agrīna iejaukšanās un aktivizācija
Šī prioritāte paredz pasākumus, kas palīdz savlaicīgi sasniegt mazāk aizsargātus
jauniešus un nodrošināt viņu savlaicīgu reģistrēšanos palīdzības nodrošināšanai:
o

lai panāktu jauniešu reģistrēšanos nodarbinātības dienestos, izveidot tādas
efektīvas jauniešu informēšanas stratēģijas, kas pievēršas neaizsargātām
personām,

kuras

sastopas

ar

daudziem

šķēršļiem

(piemēram,

sociālo

atstumtību, nabadzību vai diskrimināciju), un jauniešiem, kuri nav nodarbināti,
neizglītojas un nav iesaistīti apmācībā (NEET), un kas ņem vērā viņu atšķirīgo
izcelsmi (ko jo īpaši nosaka nabadzība, invaliditāte, zems izglītības līmenis vai
izcelšanās no etniskas minoritātes vai migrantiem);
o

lai labāk atbalstītu jauniešus un risinātu potenciālo informētības trūkumu par
esošajiem

piedāvājumiem,

apsvērt

“kontaktpunktu”

izveidi,

t. i.,

tādas

organizācijas izveidi, kas nodrošinātu koordināciju starp visām iesaistītajām
iestādēm un organizācijām, jo īpaši ar valsts iestādi, kas atbildīga par Jaunatnes
garantijas shēmas pārvaldību, tādējādi nodrošinot iespēju dalīties ar informāciju
par jauniešiem, kuri pārtrauc mācības, jo īpaši par tiem jauniešiem, kuriem
draud risks neiegūt darbu vai tālākizglītību;
o

radīt iespēju nodarbinātības dienestiem kopā ar citiem partneriem, kas atbalsta
jauniešus, agrīnā stadijā nodrošināt personalizētus padomus un individuālu
rīcības plānošanu, tostarp īpaši pielāgotas individuālā atbalsta shēmas, kas
balstītas uz savstarpējo pienākumu principu.36
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3. Atbalsta pasākumi, kas veicina integrāciju darba tirgū
Prioritāte paredz pasākumus jauniešu prasmju pilnveidošanai, lai nodrošinātu jauniešu
profesionālo zināšanu un iemaņu atbilstību darba tirgus prasībām, kā arī vispārējus
pasākumus, kas nodrošina ekonomiski stabilu darba tirgu:
o

piedāvāt personām, kas priekšlaicīgi pārtraukušas mācības, un jauniešiem ar
vājām prasmēm veidus, kā atsākt izglītību un apmācību vai otrās iespējas
izglītības programmas, kuras nodrošina viņu konkrētajām vajadzībām atbilstošu
mācību vidi un ļauj saņemt kvalifikāciju, ko viņi nav ieguvuši līdz šim;

o

nodrošināt, ka katrs pasākums, kas veikts saistībā ar Jaunatnes garantijas
shēmu un kuras mērķis ir prasmju un iemaņu uzlabošana, palīdz mazināt
pastāvošās neatbilstības un reaģēt uz pieprasījumu pēc darbaspēka, jo īpaši
saistībā ar zaļās ekonomikas, IKT un veselības aprūpes nozari;

o

nodrošināt, ka centieni uzlabot prasmes un iemaņas ietver IKT vai digitālās
prasmes. Popularizēt profesionālo zināšanu un iemaņu statusu, nodrošinot, ka
IKT mācību programmas un sertifikācija atbilst standartiem un ir starptautiski
salīdzināmas;

o

mudināt skolas (pamatskolas un vidusskolas), tostarp profesionālās apmācības
centrus, un nodarbinātības dienestus popularizēt un nodrošināt jauniešiem
pastāvīgas konsultācijas par uzņēmējdarbību un pašnodarbinātību, tostarp,
pasniedzot uzņēmējdarbības kursus.

o

nodrošināt formālās vai neformālās mācībās iegūtu prasmju, zināšanu un
iemaņu apstiprināšanu, atzīstot šādi iegūtas prasmes, zināšanas un iemaņas, kā
arī to spēju uzlabot darba meklētāja izredzes darba tirgū.37

Lai uzlabotu darba tirgu dalībvalstīs, tostarp uzņēmēju motivāciju pieņemt jauniešus
darbā un atbalstīt viņus prasmju uzlabošanā, Eiropas Komisija aicina:
o

samazināt ar algām nesaistītas darbaspēka izmaksas, lai uzlabotu jauniešu
darbā pieņemšanas izredzes;

o

atbilstoši piemērojamajiem valsts atbalsta noteikumiem izmantot mērķtiecīgas
un precīzi izveidotas algu un nodarbināšanas subsīdijas, lai mudinātu uzņēmējus
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radīt jauniešiem jaunas iespējas, piemēram, mācekļu prakses, stažēšanās vai
darbā iekārtošanas iespējas, jo īpaši tām personām, kas ir visvairāk attālinātas
no darba tirgus;
o

veicināt darbaspēka mobilitāti un informēt jauniešus par darba piedāvājumiem,
stažēšanās iespējām un mācekļu praksēm un pieejamo atbalstu dažādos
apgabalos, reģionos un valstīs, piemēram, izmantojot pakalpojumus un shēmas
(piemēram, EURES), kas iedrošina cilvēkus pārvietoties un strādāt ES;

o

nodrošināt, ka jauniešiem, kas atraduši darbu citā apgabalā vai dalībvalstī, ir
pieejams pietiekams atbalsts, lai pielāgotos jaunajai videi;

o

nodrošināt

lielāku

uzņēmējdarbības

uzsākšanas

atbalsta

pakalpojumu

pieejamību, tostarp veidojot ciešāku sadarbību starp nodarbinātības dienestiem,
uzņēmumu atbalsta un (mikro) finansējuma nodrošinātājiem;
o

uzlabot

pasākumus

to

jauniešu

atbalstam,

kuri

programmas un kuriem vairs nav pieejas pabalstiem.

pārtrauc

aktivizācijas
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4. Eiropas Savienības struktūrfondu izmantošana
Ir skaidrs, ka visi minētie ieteikumi no dalībvalstīm pieprasa milzīgu finanšu
ieguldījumu. Ņemot vērā to, ka dalībvalstu ekonomikas atšķiras un ne visām valstīm ir
iespēja piešķirt tūlītēju apjomīgu finansējumu jauniešu nodarbinātības uzlabošanai, ir
nepieciešami ļoti mērķtiecīgi publiskie ieguldījumi, kuriem Eiropas Sociālais fonds sniedz
nozīmīgu atbalstu. Tā kā ir jāstiprina nepieciešamais Eiropas Sociālā fonda atbalsts
ieguldījumiem cilvēkkapitālā, Eiropas Komisija izteica priekšlikumu noteikt minimālo
Eiropas Sociālā fonda atbalsta daļu, lai nodrošinātu, ka fonda ieguldījums Eiropas
Savienības Kohēzijas politikas resursos no pašreizējiem 22 % palielinās vismaz līdz
25%.39 Saistībā ar šo Eiropas Komisija aicina dalībvalstis:
o

pilnībā un optimāli izmantot Kohēzijas politikas finansēšanas instrumentus
turpmākajā 2014.–2020.gada periodā, lai atbalstītu Jaunatnes garantijas shēmu
izveidi.
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o

Nodrošināt, ka minēto pasākumu plānošana un ieviešana tiek atzīta par
prioritāti un ka tās atbalstam tiek piešķirti atbilstoši līdzekļi, tostarp iespēja
saņemt Eiropas Sociālā fonda finansējumu mērķtiecīgas darbā pieņemšanas
subsidēšanai. Maksimāli izmantot arī finansējumu, kas vēl ir pieejams 2007.–
2013.gada plānošanas periodam;

o

saistībā ar gatavošanos 2014.–2020.gada periodam partnerības līgumā pievērst
vajadzīgo uzmanību konkrētiem mērķiem, kas saistīti ar Jaunatnes garantijas
shēmu ieviešanu, un darbības programmās aprakstīt pasākumus, kuriem
piešķirams atbalsts saskaņā ar Eiropas Sociālā fonda attiecīgajām ieguldījumu
prioritātēm, it īpaši attiecībā uz jauniešu, kuri nav nodarbināti, neizglītojas un
nav iesaistīti apmācībā, ilgtspējīgu integrāciju darba tirgū, kā arī jaunu
uzņēmēju, sociālu uzņēmumu un to attiecīgā ieguldījuma atbalstu.40

5. Shēmas novērtēšana un pastāvīga uzlabošana
Lai nodrošinātu Jaunatnes garantijas shēmas ieviešanas efektivitāti un novērstu tās
ļaunprātīgu izmantošanu, Eiropas Komisija piedāvā ieteikumus kontroles un
uzraudzības pasākumiem:
o

uzraudzīt un novērtēt visus Jaunatnes garantijas pasākumus un programmas,
lai varētu izveidot uz faktiem balstītu politiku un iejaukšanās pasākumus, kas
pamatojas uz informāciju par to kas, kur un kā tiešām iedarbojas, un tādējādi
nodrošināt lietderīgu līdzekļu izlietojumu un pozitīvu ieguldījumu atdevi. Uzturēt
aktuālu pārskatu par to, cik līdzekļu piešķirts Jaunatnes garantijas izveidei un
īstenošanai, jo īpaši saistībā ar Kohēzijas politikas darbības programmām;

o

lai uzlabotu turpmāku Jaunatnes garantijas shēmu veidošanu un īstenošanu,
popularizēt

valsts,

reģionāla

un

vietēja

līmeņa

savstarpējas

mācīšanās

pasākumus visu to personu starpā, kuras iesaistītas jauniešu bezdarba
apkarošanā. Pilnībā izmantot to projektu rezultātus, kuri atbalstīti Jaunatnes
garantijas shēmu sagatavošanas darbību laikā;
o

lai novērstu jebkādus iekšējus un ārējus šķēršļus saistībā ar politiku un šo
shēmu izstrādi, nostiprināt visu Jaunatnes garantiju veidošanā, īstenošanā un
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izvērtēšanā iesaistīto ieinteresēto personu (tostarp attiecīgo nodarbinātības
dienestu) kapacitāti.41

6. Jauniešu garantijas shēmas ātra īstenošana
Lai nodrošinātu shēmas ātru ieviešanu dalībvalstīs, Komisija aicina dalībvalstis īstenot
Jaunatnes garantijas shēmu pēc iespējas drīz un nodrošināt, ka tā tiek pienācīgi
integrēta turpmākās ES līdzfinansētās programmās, vēlams, līdz ar 2014.–2020.gada
daudzgadu finanšu shēmas sākumu.42

(d) Eiropas Komisijas ziņojums
nodarbinātības uzlabošanā

par

profesionālās

izglītības

nozīmi

Jauniešu nodarbinātības problēmas risināšanā ir būtiski atcerēties par profesionālās
izglītības, tostarp turpinātas profesionālās izglītības, nozīmi jauniešu nodarbinātības
veicināšanā. Tikai darbinieki, kuru zināšanas un iemaņas nepārtraukti attīstītās un
pielāgojas mūsdienu darba tirgus vajadzībām, spēj pielāgoties ari tirgus izmaiņām43,
tostarp ekonomisko krīžu sekām.44 Ka liecina Eiropas Komisijas apkopotie jauniešu
nodarbinātības izaicinājumi, Eiropas Savienības dalībvalstu pasākumi, kuru mērķis ir
veicināt mūžizglītības un profesionālo iemaņu attīstību, nav pietiekami, lai nodrošinātu
tādu zināšanu un prasmju līmeni, kāds ir nepieciešams darba devējam.
Līdz ar to jauniešu nodarbinātības uzlabošanā ir jāņem vērā Eiropas Komisijas
izstrādātais

ziņojums

„Profesionālā

izglītība

un

apmācības

labākām

prasmēm,

izaugsmei un nodarbinātībai,” kurš sniedz ieskatu profesionālās izglītības problēmās
Eiropas

Savienībā,

apkopo

dalībvalstu

labās

prakses

piemērus

par

atbalsta

pasākumiem individuālām personām viņu profesionālās kvalifikācijas uzlabošanā un

41
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44

-

-

atbalstu pasākumiem darba devējam, kurš veicina savu nodarbināto profesionālo
iemaņu attīstību.45
Kā var secināt no Eiropas Komisijas ziņojuma, ja valsts profesionālās izglītības sistēma
kādu iemeslu dēļ nenodrošina jauniešu profesionālo zināšanu un prasmju atbilstību
darba

tirgus

prasībām,

darba

devējiem

un

darbiniekiem

pašiem

ir

jāiegulda

nepieciešamo zināšanu un prasmju attīstīšanā. Šajā gadījumā dalībvalstu valdībām ir
pienākums izveidot nepieciešamo ietvaru, lai darba devēji un darbinieki varētu
sadarboties profesionālo iemaņu attīstībā, vienlaikus neuzliekot abām pusēm augstu
finansiālo slogu.46

3. Eiropas Savienības dalībvalstu pieredze

Visas Eiropas Savienības dalībvalstis ir sastapušās ar jauniešu bezdarba problēmu
lielākā vai mazākā mērā. Taču ir dalībvalstis, kuras ir izstrādājušas efektīvus
mehānismus jauniešu iesaistei darba tirgū, kas šīm valstīm veiksmīgāk palīdzējis tikt
galā ar jauniešu bezdarba izaicinājumiem, iestājoties ekonomiskajai krīzei. Viena no
šīm valstīm ir Austrija.
3.1. Austrija
Viens no galvenajiem iemesliem zemam jauniešu bezdarbam Austrijā ir fakts, ka
Austrijā kopumā ir labs nodarbinātības līmenis. 2013.gada aprīlī bezdarba līmenis
Austrija bija 4,9%.47
Jauniešu bezdarba līmenis 2012.gadā bija 8,7% un jauniešu bezdarbnieku īpatsvars no
visiem Austrijas jauniešiem – 5%. No visiem jauniešiem bezdarbniekiem 6,9% ir
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pieredze”, LBAS, 2013.gada marta ziņojums. Pieejams:
http://www.lbas.lv/upload/stuff/201304/apmacibu.izdevumu.atlidzinasana_n.mickevica_29.03.2013_final.pdf
46

47
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jaunieši, kuri nekur nemācās, nestrādā un nemeklē darbu. Priekšlaicīgi izglītības
institūcijas pamet 8,3%.48
Austrijas veiksmes stāstu izskaidro augsti diferencēta

sākotnējās profesionālās

izglītības sistēma, kas tiek uzskatīta par būtisku ieguldījumu jauniešu integrācijā darba
tirgū. Šīs izglītības sistēmas galvenie pīlāri ir mācekļu (stažieru) apmācības sistēma
uzņēmumos, kā arī profesionālās izglītības sistēma skolās (starpposma tehniskās un
profesionālās skolās) un koledžās (augstākās tehniskās un profesionālās koledžās).
Dalības līmenis profesionālās izglītības sistēmā ir salīdzinoši augsts (aptuveni 80%) un
tas ir galvenais elements, kas atvieglo jauniešu pāreju no mācībām uz darba vietu.
Profesionālās izglītības ietvaros jaunieši aktīvi piedalās stažēšanās programmās, kas
kopumā var ilgt no trīs līdz pieciem gadiem.49 Būtībā realitātē jaunieši pavada 80%
laika, iegūstot praktiskās iemaņas uzņēmumā, un 20% izglītības institūcijā, iegūstot
teorētiskās zināšanas.50 Līdz ar to nepastāv jautājums, vai jauniešu prasmes pēc
izglītības pabeigšanas atbilst darba devēja vajadzībām, jo darba devējam ir iespēja
koriģēt jaunieša prasmes un jaunietim - iegūt praktiskās zināšanas, „dzīvē” redzot
darba devēja vajadzības.
2008.gada
ieviesa

reformas

Austrijā

Profesionālās

jaunatnes

izglītības

garantiju

shēmu

likumā
-

(Berufsausbildgungsgesetz)51

"mācekļu

(stažieru)

garantiju"

(Ausbildungsgarantie) jauniešiem līdz 18 gadu vecumam. Garantija ir duālās izglītības
sistēmas sastāvdaļa un ir paredzēta jauniešiem, kuri ir ieinteresēti uzsākt stažēšanos,
bet nevar atrast vietu uzņēmumā. Programmas ietvaros jauniešiem palīdz atrast
stažēšanās vietu un pabeigt profesionālās izglītības programmu.52
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Šīs programmas galvenais elements ir plaša darba devēju motivācijas sistēma, kuras
ietvaros uzņēmumiem tiek piešķirtas subsīdijas, lai tie atbalstītu jaunu mācekļu
profesionālo izaugsmi, kā arī ieviestu prakses kvalitātes kritērijus un vadītos pēc tiem.
Pamatā subsīdijas balstās uz stažieriem faktiski izmaksāto atlīdzību segšanu atbilstoši
koplīgumos noteiktajam atalgojuma līmenim attiecīgajai profesijai.
Līdztekus šai pamata subsidēšanai shēma piedāvā papildu subsīdijas tiem darba
devējiem, kuri pieņem mācekļus pirmo reizi vai pēc ilgāka laika pārtraukuma, kā arī
subsīdijas tikko izveidotiem uzņēmumiem, kuri ir gatavi pieņemt stažieri.
Vienlaikus programma ietver arī citus finanšu stimulus darba devējiem:
o

kvalitātes piemaksas tiem darba devējiem, kuri nokārto kvalitātes testu;

o

subsīdijas, lai apmācītu stažieru instruktoru;

o

prēmijas par izcili vai labi nokārtotu stažieru gala eksāmenu izglītības iestādē;

o

subsīdijas reģionālajiem starpuzņēmumu apmācību pasākumiem;

o

subsīdijas uzņēmumiem, kuri izstrādā in-house politiku, kuras mērķis ir
nodrošināt dzimumu līdztiesību attiecībā uz piekļuvi stažēšanās iespējām.

Austrijai šī sistēma izmaksā vidēji 320 mlj. eiro gadā, kas ir aptuveni

0.1-0.2% no

Austrijas IKP.53
Visbeidzot uzņēmumi var saņemt papildu subsīdijas par jauniešu-sieviešu iesaistīšanu
profesijās vai nozarēs, kurās ir zemi sieviešu līdzdalības rādītāji, jauniešu, kuri atrodas
nelabvēlīgā

situācijā

darba

tirgū,

piemēram,

jaunieši

ar

invaliditāti,

sociālām

problēmām, mācīšanās iemaņu traucējumiem.54 Attiecīgi darba devēji ir ieinteresēti
pieņemt stažierus savā uzņēmumā un veltīt laiku viņu apmācībai, nodrošinot
jauniešiem kvalitatīvu uzņēmumā pavadīto laiku.
Lielu lomu stažēšanās iespēju organizēšanā spēlē informācija un konsultācijas, kuras
jauniešiem

sniedz

profesionāli

speciālisti.

Informāciju

un

konsultācijas

sniedz

konsultanti īpašās valsts nodarbinātības dienesta vienībās - tā sauktajos darba
53
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informācijas centros. Neskatoties uz labi izveidoto konsultēšanas iespēju sistēmu,
stažieri kritizē konsultāciju kvalitāti, uzsverot pārāk īsu laiku, kas tiek atvēlēts
konsultācijām,

steigu,

ierobežotas

iespējas

karjeras

plānošanai,

ierobežotas

55

atgriezeniskās saites sniegšanas iespējas.

Ievērojams ir arī pašas sistēmas izveidošanas un koriģēšanas process. Valsts līmenī
nodarbinātības politikas pasākumus, tostarp stažēšanās shēmu veido nodarbinātības
lietu ministrs, vienojoties ar sociālajiem partneriem. Šī procedūra tika turpināta krīzes
laikā. Interesanti, ka arī sīkus noteikumus shēmas ietvaros nosaka sociālie partneri,
kam ir nozīmīga loma valsts nodarbinātības dienesta administratīvajā valdē. Parasti
procedūras aizņem zināmu laiku, līdz izdodas rast kompromisu, taču ekonomiskās
krīzes laikā sarunas par darba tirgus reformām tika paātrinātas, ņemot vēra
nepieciešamību

rīkoties

ātri.

Sociālo

partneru

iesaiste

dod

iespēju

nodrošināt

nepieciešamās korekcijas stažēšanās shēmā, ņemot vērā sociālo partneru kompetenci
un pilnvērtīgu darba tirgus redzējumu.

56

3.2. Somija
Somijas jauniešu nodarbinātības rādītāji ir zemāki nekā Austrijā. Somijā jauniešu
bezdarbs veido 19,1% un jauniešu bezdarbnieku īpatsvars 10,1%. Taču Somijas
piemēru ir vērts pieminēt valsts ieviestās Jauniešu garantijas dēļ.
Izveidotā Jauniešu garantija ir orientēta uz jauniešiem bezdarbniekiem - personām,
kuras ir jaunākas par 25 gadiem (ar 2013.gadu tā iesaista arī absolventus, kas jaunāki
par 30 gadiem). Garantijas mērķis ir samazināt laiku, kuru jaunieši pavada nestrādājot
un nemācoties, uzlabojot viņu izredzes atrast darbu vai izglītības iespējas. Programmas
uzdevums ir nodrošināt jaunietim bezdarbniekam darba vietu vai garantētu vietu
vidusskolā, profesionālās izglītības iestādē, stažēšanās vietu, vietu jauniešu darbnīcā
vai profesionālo rehabilitāciju trīs mēnešu laikā.57
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Galvenās aktivitātes garantijas ietvaros nodrošina valsts nodarbinātības dienests. Trīs
mēnešu laikā no brīža, kad jaunietis reģistrējas dienestā kā bezdarbnieks, dienests:
1) izstrādā jaunietim personīgo darba meklēšanas un attīstības plānu;
2) veic jaunieša profesionālo vajadzību novērtējumu, nosaka, kāds atbalsts ir
nepieciešams jaunietim, lai atrastu darbu;
3) piemeklē un piedāvā darbu, mācību vietu (akadēmiskā vai profesionālā) vai citu
aktivizācijas pasākumu, kas var veicināt jaunā darba meklētāja nodarbinātības
iespējas

(apmācība,

konsultācijas,

subsidētās

darba

vietas,

finansējums
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uzņēmējdarbības uzsākšanai).

Būtībā valsts nodarbinātības dienests paredz palīdzēt jaunietim – bezdarbniekam,
piemērojot vienu no četriem instrumentiem:
o

pasākumi darba vietas atrašanai;

o

pasākumi mācību vietas atrašanai;

o

jauniešu darbnīca;

o

prasmju uzlabošanas programma.

Pasākumu darba vietas atrašanas ietvaros valsts nodarbinātības dienesta konsultanti
novērtē jaunieša zināšanas, prasmes un vēlmes un piemeklē tam piemērotu darba
vietu.
Pasākumu mācību vietas atrašana konsultanti piemeklē jaunietim studiju vietu,
stažēšanās vietu, profesionālo rehabilitāciju, lai nodrošinātu reālas iespējas iesākt vai
turpināt un pabeigt kvalifikāciju, kā arī atrast darbu.
Pasākums „Jauniešu darbnīca” sniedz iespēju strādāt profesionālu instruktoru vadībā
un iepazīt dažādas profesijas un darba dzīvi, lai vēlāk izdarītu atbilstošu profesijas
izvēli vai pārskatītu esošo. Tas palīdz attīstīt prasmes un iemaņas, atver individuāli
pielāgotus ceļus uz izglītību vai darbu. Jaunieši paši sagatavo savu darbnīcas
programmu ar konsultantu palīdzību.
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Prasmju uzlabošanas programma ir orientēta uz personām vecumā no 20 līdz 29
gadiem, kurām pēc pamatizglītības iegūšanas pilnībā trūkst kvalifikācijas. Ar prasmju
programmu jaunieši vecumā līdz 30 bez kvalifikācijas un grāda tiek nodrošināti ar
iespēju pabeigt profesionālo kvalifikāciju vai tās daļu. To var sasniegt izglītības iestādē
vai stažēšanās ietvaros.59
Kā tiek finansēta šī iniciatīva? Jauniešu nodarbinātības pasākumus atbalsta valdība,
piešķirot subsīdijas, kas ļauj darba devējiem iegūt vidēji 670 eiro mēnesī, lai
kompensētu stažieru nodarbinātības izmaksas.
Valdība ir vienojusies ar sociālajiem partneriem, ka Jaunatnes garantijas iniciatīva
saņem 60 miljonu eiro gadā. Aptuveni puse no šīs summas nonāk iniciatīvas pārvaldes
izdevumu segšanai. Papildus Prasmju uzlabošanas programmai tiek piešķirti 27 miljoni
eiro 2013.gadā un līdz 52 miljoniem eiro 2014-2016.gadā.60

4. Kopsavilkums

Kā var secināt no Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta publicētajiem dokumentiem
un Eurostat statistikas datiem, jauniešu bezdarbs ir aktuāls jautājums Eiropas
Savienībā. 2012.gadā tas sasniedza 22,7 % līmeni un bija divreiz augstāks par
pieaugušo bezdarba līmeni. Vislielākās bažas izraisa tie jaunieši bezdarbnieki, kuri ir
ilgstoši nenodarbināti, un jaunieši, kuri nestrādā, nemācās un nemeklē darbu, kas
Eiropas Savienībā ir vairāk nekā 7,5 miljoni jauniešu vecumā līdz 25 gadiem. Tas viss
Eiropas Savienībai draud ar „zudušās paaudzes” izveidošanos.
Jauniešu ekonomiskās aktivitātes trūkums veido vairākus riskus Eiropas Savienības
sociālajai un ekonomiskajai attīstībai. Bezdarbs, jo īpaši ilgstošs bezdarbs, nozīmē
mazāku nākotnes ienākumu līmeni un mazākas iespējas ar savu darbu papildināt valsts
sociālo
59

budžetu.

Ņemot

vērā

Eiropas
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un
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pieprasījumu pēc valsts aprūpes un sociālajiem pabalstiem, tas veido nopietnu risku
dalībvalstu sociālo budžetu nākotnei. Jau šobrīd jauniešu bezdarbs, jo īpaši to jauniešu,
kuri nestrādā, nemācās un nemeklē darbu, valstij izmaksā vidēji 1,21% no IKP.
Papildus ekonomiskajiem riskiem jaunatnes bezdarbam var būt paliekoša kaitīga
iedarbība uz pašiem jauniešiem, piemēram, lielāks bezdarba risks nākotnē, pārmantota
nabadzība

vai

mazāka

motivācija

veidot

ģimeni,

kas

veicina

nelabvēlīgas

demogrāfiskās tendences, tā arī uz sabiedrību un valsts darba tirgu, piemēram,
noziedzības līmeņa palielināšanos, nedroša vai nelegāla nodarbinātība un cilvēku
resursu zudums, jauniešiem emigrējot uz citām valstīm.
Lai novērstu minēto risku realizēšanos, Eiropas Komisija nāca klajā ar Jaunatnes
nodarbinātības pasākumu kopumu - pārskatu par galvenajiem jauniešu nodarbinātības
izaicinājumiem un to risinājumiem dalībvalstu un Eiropas Savienības līmenī.
Jaunatnes

nodarbinātības

pasākumu

kopums

kā

galvenos

šķēršļus

jauniešu

nodarbinātībai uzsver izglītības iestāžu nepabeigšanu (priekšlaicīgu izstāšanos no
izglītības programmām), jauniešu nākšanu no sociāli nelabvēlīgas vides un nokļūšanu
to jauniešu grupā, kuri nestrādā, nemācās un nemeklē darbu, kā arī jauniešu prasmju
un zināšanu neatbilstību darba tirgus vajadzībām. Lai pārvarētu šos šķēršļus, Eiropas
Komisija ierosina dalībvalstis:
o

organizēt aktīvus pasākumus, atbalstot jauniešu iekļaušanu darba tirgū, un
reformēt nodarbinātību regulējošās valsts pārvaldes institūcijas, padarot tās
draudzīgākas jaunietim;

o

ieviest Jaunatnes garantijas shēmu, izmantojot Eiropas Savienības fondu
finansējumu;

o

palielināt kvalitatīvu stažēšanās un prakses iespēju piedāvājumu, tostarp,
Eiropas Savienības līmenī izstrādāt Prakšu kvalitātes ietvaru;

o

novērst darbaspēka mobilitātes šķēršļus, ļaut uzņēmumiem pieņemt darbā
praktikantus, stažierus un darbiniekus no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Jaunatnes garantijas shēma ir lielāka Jaunatnes nodarbinātības pasākumu kopuma
sastāvdaļa. Tā iesaka dalībvalstīm nodrošināt, ka visi jaunieši vecumā līdz 25 gadiem
četru

mēnešu

laikā

pēc

kļūšanas

par

bezdarbniekiem

vai

formālās

izglītības

pabeigšanas saņem kvalitatīvu darba, tālākizglītības, mācekļa prakses vai stažēšanās
piedāvājumu.
Lai īstenotu šādu garantiju, Eiropas Komisija iesaka dalībvalstīm izmantot integrētu
pieeju, sadarbojoties ar sociālajiem partneriem, jauniešu organizācijām un uzlabojot
sadarbību

starp

programmā,

ir

valsts

pārvaldes

būtiska

savlaicīga

institūcijām.
mazāk

Nodrošinot

aizsargātu

jauniešu

jauniešu

iesaistīšanu

sasniegšana

un

reģistrēšana palīdzības nodrošināšanai. Pēdējais ir visaktuālāk attiecībā uz tiem
jauniešiem, kuri nāk no sociāli nelabvēlīgas vides, nemācās un nestrādā. Garantija
paredz dalībvalstīm organizēt pasākumus, kas veicina jauniešu integrāciju darba tirgū pasākumus jauniešu prasmju pilnveidošanai, lai nodrošinātu jauniešu profesionālo
zināšanu un iemaņu atbilstību darba tirgus prasībām, kā arī vispārējus pasākumus, kas
nodrošina ekonomiski stabilu darba tirgu.
Lai palīdzētu dalībvalstīm īstenot Eiropas Komisijas ieteikumus, Komisija aicina
dalībvalstis izmantot Eiropas Sociālā fonda finansējumu un plāno palielināt fonda
resursus.
Papildus jauniešu nodarbinātības uzlabošanai ir vērts pievērst uzmanību Eiropas
Komisijas

ziņojumam

„Profesionālā

izglītība

un

apmācības

labākām

prasmēm,

izaugsmei un nodarbinātība”, kas apkopo labo praksi un iespējas veicināt jauniešu
profesionālo prasmju atbilstību darba tirgum sadarbībā ar darba devēju un neatkarīgi
no valsts profesionālās izglītības sistēmas un valsts aktīvās nodarbinātības aktivitātēm.
No Austrijas un Somijas labās prakses piemēriem var secināt, ka prasmīgai un
veiksmīgai jauniešu iesaistīšanai darba tirgū ir nepieciešami divi elementi. Viens no
tiem ir sociālo partneru iesaiste, kas nodrošina korektas sistēmas izveidi, proti, sociālie
partneri palīdz valdībai izstrādāt pasākumus, kas nodrošina jauniešu prasmju atbilstību
darba tirgus vajadzībām un darba devēju motivāciju iesaistīties jauniešu izglītošanā.
Austrijas gadījumā tā ir duālās izglītības ietvaros izveidota stažēšanās iespēju
programma, kas nodrošina jauniešiem obligātas stažēšanās vietas un attiecīgi jauniešu
profesionālo prasmju atbilstību darba devēja vajadzībām. Papildus atbalsta sistēmas
izstrādei sociālie partneri var sniegt būtisku ieguldījumu kontroles pret sistēmas
ļaunprātīgu izmantošanu nodrošināšanā.

Otrs elements ir valsts finansiālais atbalsts, kas veicina darba devēju motivāciju
iesaistīties stažēšanās vietu nodrošināšanā. Somijā papildus valsts nodarbinātības
dienestu darbības paplašināšanai valdība subsidē darba devējus, sedzot izmaksas
saistībā ar stažieru pieņemšanu darbā. Austrijā papildus ar stažieru saistīto izdevumu
apmaksai valdība ir izveidojusi diferencētu darba devēju finansiālās motivācijas
sistēmu, piemēram, sniedzot subsīdijas par kvalitatīvu stažēšanās organizēšanu,
subsīdijas tiem darba devējiem, kuri pieņem mācekļus pirmo reizi vai pēc ilgāka laika
pārtraukuma, subsīdijas tikko izveidotiem uzņēmumiem, kuri ir gatavi paņemt stažieri,
subsīdijas instruktoru apmācībai.

N.Mickeviča
31.05.2013.

