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Tiesību akts
Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra
noteikumos Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības
pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu
organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu
īstenotāju izvēles principiem” (turpmāk – Noteikumu
projekts).
Nodarbinātības un sociālā politika.
Bezdarbnieki un darba meklētāji, izglītības iestādes
Noteikumu projekts izstrādāts pēc Labklājības ministrijas
iniciatīvas. Noteikumu projektā ietvertas tiesību normas, kas
pilnveido aktīvās darba tirgus politikas pasākumu
īstenošanas nosacījumus, lai nodrošinātu bezdarbniekiem
efektīvāku atbalstu darba meklēšanā un nodrošinātu
mērķētākus atbalsta pasākumus.
Plānotās izmaiņas pasākumu īstenošanas nosacījumos:
Apmācību pasākumi
1.
Īstenojot
neformālās
izglītības
programmu
„Latviešu valoda bez starpniekvalodas” bēgļiem un
personām ar alternatīvo statusu, apmācību kuponu metode
netiek piemērota, un šo neformālās izglītības programmu
īstenošanu nodrošina pakalpojumu sniedzējs, kas vienlaikus
apmācāmajiem nodrošina arī latviešu valodas mentora
bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu pakalpojumu.
Šo pakalpojumu sniedzējus NVA izvēlas atbilstoši
normatīvajiem aktiem par publiskajiem iepirkumiem.
Plānots, ka izglītības iestāde nodrošinās gan latviešu valodu
bez starpniekvalodas pamācību klasē, gan darba vietā. Tas
veicinās efektīvāku latviešu valodas apguvi, jo abos mācību
posmos (gan klasē, gan darba vietā) mācību metodes un
saturs tiks pielāgots katras personas individuālajām
vajadzībām, mācīšanās ātrumam un iepriekšējai mācību
pieredzei.
2.
Noteikumu projekts paredz, ka profesionālās
izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās pilnveides un
profesionālās tālākizglītības programmas bezdarbnieku
apmācību ietvaros, izmanto tās īpašumā esošu
materiāltehnisko bāzi. Tādējādi tiek veicināta apmācību
piedāvājuma kvalitāte ar atbilstošu materiāltehnisko
nodrošinājumu, ko izglītības iestādes nodrošina ar savām
investīcijām infrastruktūrā tās norādītajās apmācību
īstenošanas vietās.
3.
Lai nodrošinātu efektīvāku finanšu līdzekļu
izlietojumu, īstenojot transportlīdzekļu un traktortehnikas

vadītāju apmācības, Noteikumu projekts paredz, ka
transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācību
programmas bezdarbnieku apmācību ietvaros ar kupona
metodi atkārtoti varēs īstenot tikai tās izglītības iestādes,
kurās pēc programmas apguves kvalifikācijas iegūšanas
eksāmenu Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts
tehniskās uzraudzības aģentūrā pēdējā gada laikā sekmīgi
nokārtojuši ne mazāk kā 50% no pretendenta apmācīto
personu skaita.
4.
Praksē iespējami gadījumi, kad izglītības iestādes
apmācību īstenošanas vietas norāda vairākās adresēs, taču
apmācības šajās adresēs organizētas netiek. Tādējādi
bezdarbnieki un darba meklētāji var tikt maldināti par
iespējām apgūt konkrētas izglītības programmas norādītajās
adresēs un bezdarbnieks vai darba meklētājs var izdarīt
maldīgu izvēli par labu kādai no izglītības iestādēm,
balstoties uz tā izvēlētās apmācību programmas īstenošanas
adresi. Noteikumu projekts paredz, ka NVA ir tiesīga svītrot
izglītības iestādes piedāvājumu no izglītības piedāvājumu
saraksta, ja divu gadu laikā norādītājā apmācību īstenošanas
vietā netiek organizēta apmācība.
5.
Lai nodrošinātu darba devējiem plašākas iespējas
piesaistīt darbiniekus pēc apmācību pēc darba devēju
pieprasījuma pabeigšanas, Noteikumu projekts paredz, ka
šajās apmācībās var iesaistīt jebkuru bezdarbnieku vai darba
meklētāju, nevērtējot tā atbilstību apmācību pasākumu
mērķa grupas pazīmēm.
6.
Lai novērstu, ka bezdarbnieki un darba meklētāji
uzsāk apgūt jaunu profesionālās tālākizglītības programmu
vai transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācību
programmu pirms kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas
iepriekš apgūtajā programmā, Noteikumu projekts paredz,
ka
profesionālās
tālākizglītības
programmu
un
transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācību
programmu apguvē bezdarbnieku un darba meklētāju
iesaista, ja bezdarbnieks vai darba meklētājs ir nokārtojis
kvalifikācijas eksāmenu pēc iepriekšējās profesionālās
tālākizglītības programmas vai
transportlīdzekļu un
traktortehnikas vadītāju apmācību programmas apguves.
7.
Noteikumu projekts paredz, ka bezdarbnieku var
iesaistīti profesionālās izglītības programmu apguvē, ja
bezdarbnieks divu gadu periodā pēc profesionālās izglītības
programmas pabeigšanas ir iekārtojies darbā un nostrādājis
vismaz 2 mēnešus. Normas mērķis ir veicināt iegūtās
profesionālās izglītības izmantošanu praksē darba vietā un

novērst secīgu profesionālās izglītības programmu apguvi
ilgā nepārtrauktā bezdarba periodā.
8.
Noteikumu projekts paredz, ka, īstenojot
profesionālās izglītības programmas, ne mazāk kā 10 % no
apmācībai paredzētajiem finanšu līdzekļiem izglītības
iestāde izlieto mācību prakses vietas nodrošināšanai.
9.
Par 10% tiek palielinātas apmācību kuponu bāzes
vērtības profesionālās pilnveides un tālākizglītības
programmās, jo kupona vērtības nav pārskatītas kopš
2010.gada. Periodā līdz 2018.gadam patēriņa cenu indekss
(inflācija) ir pieaudzis par 10%. Papildus jāņem vērā
nosacījums, par pienākumu 10% no apmācību izmaksām
novirzīt prakses īstenošanai.
10.
Pārskatītas kuponu vērtības traktortehnikas vadītāju
apmācības, ņemot vērā stundu skaita samazinājumu dažādu
kategoriju apguvei.
Subsidētā nodarbinātība
11.
Neveicot bezdarbnieku atlasi, daba devējam un
bezdarbniekam ir tiesības vienoties par darba tiesisko
attiecību nodibināšanu pasākumu, kas paredz darba līgumu
slēgšanu ietvaros, ja bezdarbnieks atbilst konkrētā
pasākuma iesaistes nosacījumiem.
12.
Paredzēts, ka pasākumos noteiktām personu grupām
(PNPG) atbalstu darba devējiem var sniegt arī saskaņā ar
Komisijas 2014.gada 17.jūnija regulu (ES) Nr.651/2014, ar
ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu
(turpmāk – Komisijas regula Nr.651/2014). Šajā gadījumā
nav attiecināmi de minimis apjoma ierobežojumi.
13.
Darba algas dotācijas piešķiršanas ilgums
nepārsniedz 12 mēnešus, nodarbinot nelabvēlīgākā situācijā
esošus bezdarbniekus (iepriekš ilgstošos bezdarbniekus, kas
bija 24 mēnešus bez darba un ilgstošos bezdarbniekus, kas
vecāki par 55 gadiem varēja subsidēt 24 mēnešus).
Bezdarbniekus ar invaliditāti subsidē līdz 24 mēnešiem.
14.
Bezdarbniekam ar invaliditāti, uzsākot darba
tiesiskās attiecības, ir tiesības saņemt PNPG paredzēto
atbalstu arī gadījumos, kad darba devējam netiek
nodrošināta darba algas dotācija. Finanšu atbalsts tiek
pieprasīts 10 darbdienu laikā no darba tiesisko attiecību
uzsākšanas dienas un aģentūra, ņemot vērā tās izstrādāto

darba devēju un bezdarbnieku atlases kārtību, 5 darba dienu
laikā pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu.
Algoti pagaidu sabiedriskie darbi
15.
Bezdarbnieku algotajos pagaidu sabiedriskajos
darbos 12 mēnešu periodā iesaista ne vairāk kā sešus
mēnešus, ja algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaista
bezdarbnieku, kas sasniedzis 60 gadu vecumu.
16.
Samazināts strādājamo stundu skaits dienā no
astoņām uz sešām.
17.
Atlīdzība par APSD veikšanu palielināta no 150
euro uz 200 euro.
Citi pasākumi
18.
Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumos
netiek paredzēta stipendija motivācijas programmas
ietvaros, salāgojot nosacījumus ar motivācijas programmas
bezdarbniekiem ar invaliditāti nosacījumiem.
19.
Palielināta dotācija biznesa plāna īstenošanai
komercdarbības atbalsta pasākuma ietvaros no 3000 euro uz
5000 euro.
20.
Atbalstu reģionālajai mobilitātei var saņemt arī
personas, kas nodarbinātas uz noteiktu laiku, kas nevar būt
mazāks par 8 mēnešiem.
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Dokumentu plānots izsludināt VSS 2018.gada augustā.
Noteikumu projekts.
Sabiedrībai ir tiesības līdzdarboties, izmantojot interneta,
sakaru pakalpojumus vai ierodoties klātienē.
Savu viedokli sabiedrības locekļi aicināti izteikt līdz
16.08.2018., rakstot uz e-pastu Kristaps.Ziedins@lm.gov.lv
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