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KOPSAVILKUMS
Šā gada 22. – 23. februārī Rīgā, Latvijas Republikas Saeimā, notika Nodarbinātības un
sociālo lietu priekšsēdētāju sanāksme, kas ir viens no Latvijas prezidentūras Eiropas
Savienības (ES) Padomē parlamentārās dimensijas pasākumiem. Sanāksmē piedalījās
pārstāvji no 26 parlamentiem no 22 ES dalībvalstīm, Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas,
pārstāvji no 3 kandidātvalstīm - Albānijas, Serbijas, Melnkalnes parlamentiem, kā arī
Norvēģijas un Baltijas Asamblejas pārstāvji. Sanāksmes dalībnieki diskutēja par tādiem
tematiem kā vismazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu nodarbinātības veicināšana, sociālās
uzņēmējdarbības iespējas, kā arī Jauniešu garantijas iniciatīvas īstenošanā panāktais progress.
Atklāšanas sesijā uzrunu teica Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece,
Eiropas Komisijas viceprezidents eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis, kā
arī Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča.
Ināra Mūrniece, Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja
I.Mūrniece, atklājot sanāksmi, uzsvēra, ka viena no galvenajām Latvijas prezidentūras
prioritātēm ir iekļaujoša Eiropa, tādējādi mūsu valsts īpaši strādā pie iekļaujoša un ilgtspējīga
darba tirgus un ilgtermiņa risinājumiem nodarbinātības veicināšanai. Nodarbinātības
veicināšana nav tikai nacionāla mēroga uzdevums, tas ir izaicinājums visai Eiropai. ES
dalībvalstīm ir jārod jauni un efektīvi veidi kā sociāli neaizsargātos sabiedrības locekļus
iesaistīt sabiedriskajās aktivitātēs un darba dzīvē. Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka
kopīgiem spēkiem ir jāmeklē jauni ceļi, lai sasniegtu sociālajā jomā nospraustos mērķus.
Valdis Dombrovskis, Eiropas Komisijas viceprezidents eiro un sociālā dialoga
jautājumos
V.Dombrovskis savā uzrunā atzīmēja Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju lomu ciešākas
partnerības veidošanu ar Eiropas Parlamentu un dalībvalstu parlamentiem. Dombrovska
kungs informēja, ka Eiropas Komisija 2015. gada darba programmā nodarbinātības un sociālo
lietu politikas jomā ir paziņojusi par divām visaptverošām iniciatīvām, saistībā, ar kurām būtu
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nepieciešama konstruktīva sadarbība ar Eiropas Parlamenta Nodarbinātības un sociālo lietu
komiteju. Iniciatīvas paredzētas, lai veicinātu integrāciju un nodarbinātību darba tirgū.
V. Dombrovskis atzīmēja, ka no Eiropas Komisijas puses, un no savas puses personīgi, darīs
visu, lai turpinātu iesaistīt nodarbinātības un sociālo lietu komiteju priekšsēdētājus
ekonomikas pārvaldības un Eiropas semestra jautājumu risināšanā. Viņš arī uzsvēra, ka šī
sanāksme jau ir solis virzienā, kas ļaus nostiprināt savstarpējo dialogu.
Aija Barča, Latvijas Republikas Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas
priekšsēdētāja
A. Barča uzsvēra, ka finanšu un ekonomikas krīze ir atklājusi nopietnus trūkumus ES
pārvaldības sistēmā. Krīzes sekas uzskatāmi parāda, kas notiek tad, ja tiek ignorēti vai
pietiekami nenovērtēti sabiedrībai būtiski sociālie jautājumi, koncentrējoties tikai uz
fiskālajiem jautājumiem – valstu budžeta deficītu, parāda ierobežošanu un taupību. Šie
jautājumi nenoliedzami ir svarīgi, taču vienlīdz svarīga ir līdzsvarota pieeja. Profesionāla un
efektīva sociālo un nodarbinātības problēmu risināšana ir veids kā atgūt krīzes laikā iedragāto
Eiropas pilsoņu uzticību. Uzticības atgūšana ir gan nacionālo parlamentu, gan Eiropas
Parlamenta kopīgs pienākums.
ES politikai un dalībvalstu reformu programmām ir jābūt vērstām uz vienotas sabiedrības
veidošanu, kurā cilvēki spēj prognozēt un vadīt pārmaiņas, tādējādi nodrošinot sev iespēju
aktīvi piedalīties ekonomiskajos un sociālajos procesos. Vienlaikus jānodrošina, ka kopējie
ekonomiskie labumi nonāktu pie ikviena ES pilsoņa, turklāt visos, pat visattālākajos reģionos.
A.Barča uzsvēra, ka būtiski uzlabojumi nepieciešami dalībvalstu darba tirgos – daudzviet
vajadzīgas nopietnas reformas, lai izglītības sistēmas pielāgotu darba tirgus vajadzībām.
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I Sesija
Visneaizsargātāko iedzīvotāju grupu līdzdalības veicināšana
darba tirgū
Šajā sesijā uzstājās Dzīves apstākļu un dzīves kvalitātes uzlabošanas fonda Dzīves un darba
nodaļas vadītājs Roberts Andersons (Robert Anderson), un Latvijas Cilvēku ar īpašām
vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO valdes priekšsēdētāja, Eiropas Ekonomikas
un sociālo lietu komitejas biedre, Eiropas foruma cilvēkiem ar invaliditāti viceprezidente
Gunta Anča.
Roberts Andersons (Robert Anderson), Dzīves apstākļu un dzīves kvalitātes uzlabošanas
fonda Dzīves un darba nodaļas vadītājs
R.Andersons informēja par Dzīves apstākļu un dzīves kvalitātes uzlabošanas fonda būtību,
veikto statistiku un pētījumiem. Laika posmā no 2008. gada līdz 2013. gadam ES ievērojami
ir pieaudzis ilgstošo bezdarbnieku skaits, kas veido pusi no visiem bezdarbniekiem.
R.Andersons norāda, ka, runājot par ilgstošajiem bezdarbniekiem kā vienu no
visneaizsargātākajām iedzīvotāju grupām, jāsaprot, ka ilgstošie bezdarbnieki pārstāv dažādas
iedzīvotāju kategorijas, tomēr jaunieši, vecāka gada gājuma cilvēki un cilvēki ar invaliditāti ir
visvairāk pakļauti bezdarba riskam. Tāpat ilgstošie bezdarbnieki nereti ir neaktīvi. Līdz ar to
ir nepieciešams veicināt ne tikai šo cilvēku piekļuvi darba tirgum, bet arī viņu atgriešanu
darba tirgū, kā arī iekļaušanu sabiedrībā kopumā. Šeit nozīmīga loma ir valsts politikai,
sociālajiem partneriem un konstruktīvai sadarbībai starp vairākām nozarēm.
Risinot visneaizsargātāko grupu nodarbinātības jautājumu, īpaši būtiski ir dalīties pieredzē un
popularizēt esošo praksi ES dalībvalstu vidū.
Gunta Anča, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas
SUSTENTO valdes priekšsēdētāja, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas
biedre, Eiropas foruma cilvēkiem ar invaliditāti viceprezidente
ES ir 80 miljoni cilvēku ar invaliditāti. Viens no astoņiem cilvēkiem darbspējas vecumā ir vai
nu cilvēks ar invaliditāti vai ar hronisku slimību. 50% gadījumu invaliditāte ir iegūta esot
darbspējas vecumā, un tikai nedaudzi no šiem cilvēkiem ir spējuši atgriezties un pilnvērtīgi
piedalīties darba tirgū.
Invaliditāte ir ļoti daudzveidīga, līdz ar to atbalsta pasākumiem ir jābūt daudzveidīgiem.
Domājot par atbalsta pasākumiem cilvēkiem ar invaliditāti, Ančas kundze aicināja ņemt vērā
trīs galvenos principus: pakalpojumam jābūt atbilstošam invaliditātes īpatnībām, tam jābūt
savlaicīgam un ilgtermiņa.
Tāpat runātāja uzsvēra, ka jāveido valsts nodarbinātības atbalsta veidi tādi kā kvotu sistēma,
speciālās darbnīcas, atbalstītais darbs, subsīdijas, atvērtais darba tirgus. Arī darba devējiem ir
jāveicina cilvēku ar invaliditāti darbspēju paaugstināšana, veidojot tādu uzņēmuma iekšējo
politiku, kas nodrošina vienlīdzīgas iespējas ikvienam, arī invalīdiem.
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Diskusija
Diskusijās piedalījās 8 pārstāvji no ES dalībvalstu parlamentiem. Pārsvarā diskusijās tika
akcentēts nodarbinātības jautājums jauniešiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Dalībvalstu pārstāvji dalījās pieredzē par savā valstī veicamajām reformām un īstenotajām
iniciatīvām.
Austrijas un Maltas pārstāvji informēja, ka viņu pārstāvētās valstis ir noteikušas, ka
uzņēmumos ir jānodarbina cilvēki ar īpašām vajadzībām. Austrijā uzņēmējiem jānodrošina,
ka 4% no strādājošo kopskaita ir cilvēki ar īpašām vajadzībām, savukārt Maltā - 2%.
Izskanēja viedoklis, ka ne mazāk svarīgi ir sniegt atbalstu uzņēmumiem, kuri nodarbina
cilvēkus ar invaliditāti, piemēram, izmantojot subsidēto nodarbinātību. Tāpat tika uzsvērta
nepieciešamība veidot vienotu ES politiku, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgu konkurenci starp
uzņēmējiem dažādās ES dalībvalstīs.
Vairāku ES dalībvalstu pārstāvji uzsvēra nepieciešamību pievērst vairāk uzmanības vientuļo
vecāku un sieviešu iekļaušanai un noturēšanai darba tirgū
Diskusijā tika pieminēta un uzsvērta arī digitālo tehnoloģiju nozīme, ar kuru palīdzību
iespējams nodrošināt informācijas pieejamību plašā laukā.
Roberts Andersons nobeigumā minēja, ka lielāka vērība jāpievērš iedzīvotājiem, kas
pakļauti sociālajai izstumtībai. Viņš uzsvēra, ka jāpēta ilgtermiņa ietekme uz jauniešu
nodarbinātību, sociālo iekļaušanu un motivāciju. Tāpat valstij jāveido dažādas stratēģijas, lai
pensionāri varētu turpināt darba gaitas un būt iesaistīti darba tirgū. Ņemot vērā to, ka liela
daļa sievietes uzņemas ikdienas rūpes un atbildību par ģimenes locekļiem, šai iedzīvotāju
grupai jāpiedāvā elastīgs darba laiks un, iespējams, jāparedz arī citi atvieglojumi. Rezumējot –
valstij jārada atbilstoši darba apstākļi darba devējiem, lai viņiem būtu izdevīgi nodarbināt
mazaizsargātās iedzīvotāju grupas. Kā viena no lielākajiem Eiropas problēmām tika minēta
pieaugošā nabadzība strādājošo vidu.
Gunta Anča nobeigumā uzsvēra, ka ir nepieciešama ES kopēja politika nodarbinātības jomā,
kā arī jārada apstākļi, lai darba devējam ir izdevīgi pieņemt darbā cilvēku ar invaliditāti.
Pretējā gadījumā nekas nemainīsies. Jo vairāk tiks īstenota labās pieredzes apmaiņa starp
dalībvalstīm, jo lielāka iespēja, ka situācija valstīs uzlabosies.
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II sesija
Sociālā uzņēmējdarbība – sociālo mērķu īstenošanas instruments
II sesijas sākumā vārds tika dots Eiropas Parlamenta Nodarbinātības un sociālo lietu
komitejas priekšsēdētāja vietniecei Agnesei Jongeriusai (Agnes Jongerius), Eiropas
Ekonomikas un sociālo lietu komitejas III grupas viceprezidente Arianei Rodērai (Ariane
Rodert) un Latvijas Samariešu apvienības direktoram Andrim Bērziņam.
Eiropas Parlamenta Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas priekšsēdētāja vietniece
Agnese Jongeriusa (Agnes Jongerius) runāja par sociālās uzņēmējdarbības un
ilgtspējīgas ekonomiskās izaugsmes saistību
Sociālās uzņēmējdarbības formas ir dažādas, bet to galvenais mērķis – piedāvāt inovatīvus
sociālo problēmu risinājumus. Sociālie uzņēmumi neveido atsevišķu ekonomikas nišu, lai gan
2012. gadā ES tajos bija nodarbināti vairāk nekā 11 miljoni cilvēku, tas ir, 6% no visa Eiropas
darbaspēka. Sociālie uzņēmumi ir apliecinājuši savu efektivitāti no darba ņēmēju viedokļa
(darbinieki tiem uzticas, retāk lūdz brīvdienas darbnespējas dēļ, vadības un administratīvās
izmaksas ir mazākas) un labāk nekā tradicionālie uzņēmumi spēj pielāgoties krīzes
apstākļiem. Eiropas Komisija cenšas atbalstīt sociālos uzņēmumus ar konkrētiem
pasākumiem. Eiropas Sociālās uzņēmējdarbības iniciatīva 2011. gadā tika izvirzīta ar mērķi
Eiropā nodrošināt sociālo uzņēmumu attīstībai labvēlīgu vidi.
Tomēr Eiropas sociālo uzņēmumu darbību apgrūtina vairāki šķēršļi – nav pietiekama nedz
informācija un izpratne par to darbību, nedz to finansēšanas iespējas; turklāt nav arī vienota
tiesiskā regulējuma ES līmenī. Agnese Jongeriusa atsaucās uz Eiropas Parlamenta 2012. gada
ziņojumu par sociālo uzņēmējdarbību, kurā īpaši norādīta iespēja iesaistīt sociālos
uzņēmumus jauniešu bezdarba problēmas risināšanā, un aicināja Eiropas Komisiju ņemt šo
ieteikumu vērā. Savas uzrunas noslēgumā Agnese Jongeriusa uzsvēra tādu uzņēmējdarbības
formu nozīmi, kuras nodrošina vislielāko sociālo labumu.
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas III grupas viceprezidente Ariane Rodēra
(Ariane Rodert)
Savā uzrunā Ariane Rodēra akcentēja sociālās uzņēmējdarbības nozīmi sociālo mērķu
sasniegšanā un skaidroja Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas viedokli. Dažādu
iemeslu dēļ ir grūti sociālo uzņēmējdarbību definēt un pakļaut vienotam tiesiskam
regulējumam. Tomēr sociālos uzņēmumus raksturo to mērķi (sociālo vajadzību apmierināšana
vai problēmu risināšana), metodes (to darbībā iesaistītās puses) un darbība (sociālo
pakalpojumu vai atbalsta sniegšana). Nereti sociālie uzņēmumi tiek izveidoti pilsoniskās
iniciatīvas rezultātā un ir saistīti ar nevalstiskajām organizācijām vai arī citādā veidā veic
komplementāru darbību. Šo uzņēmumu darbība tiek finansēta gan no privātiem, gan valsts
līdzekļiem, turklāt ievērojama daļa finansējuma tiek piesaistīta dažādu grantu un
līdzfinansējuma veidā.
Mūsdienu sociālajā vidē, kuru raksturo iepriekš nepiedzīvotas krīzes un sarežģītas sociālās
problēmas, sociālie uzņēmumi ir uzskatāmi par iespējamu risinājumu, jo tie darbojas sociālajā
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jomā, sekmē inovācijas sociālajā sektorā, nodrošina gan sociālus, gan ekonomiskus
ieguvumus, kā arī ir pierādījuši savu spēju pielāgoties pārmaiņām un attīstīties. Lai sociālo
uzņēmumu potenciāls tiktu izmantots pilnībā, tie jāintegrē uzņēmējdarbības politikā, tiem
jānodrošina finansējuma un tirgus pieejamība. Tāpat ir nepieciešams izstrādāt to attīstības un
spēju vairošanas programmas, kā arī jāvērtē šo uzņēmumu sociālā ietekme. Uzrunas
noslēgumā tika norādīts, ka jāizstrādā attiecīgi vietējā, reģionālā un dalībvalstu līmenī
īstenojami rīcības plāni.
Latvijas Samariešu apvienības direktors Andris Bērziņš
Andris Bērziņš savā uzrunā pievērsās sociālo uzņēmumu pastāvēšanas un nepieciešamības
iemesliem. Dažādo sociālo uzņēmumu formu ilustrācijai par piemēru tika minēti vairāki
Latvijā reģistrēti sociālo funkciju pildoši uzņēmumi (labdarības organizācijas, komerciālas
nevalstiskās organizācijas, darbaspēka integrācijas uzņēmumi, sabiedriskā labuma uzņēmumi,
sociālo produktu izstrādātāji, sociāli atbildīgi uzņēmumi, ziedošanas tradīciju uzturoši
uzņēmumi, kā arī komercuzņēmumi). Andris Bērziņš norādīja, ka sociālie uzņēmumi savā
darbā izmanto inovatīvas metodes, piemēram, Latvijas Samariešu apvienība piedāvā jaunu
aprūpes modeli, kurā plaši tiek izmantotas modernās tehnoloģijas.
Runājot par problēmām, ar kurām saskaras sociālie uzņēmumi Latvijā, Andris Bērziņš minēja
gauso sabiedrības informēšanas procesu, valsts pārvaldes pasivitāti, tirgus īpatnības, valdošo
stereotipu, ka viss, kas ir sociāls, nemaksā neko, sarežģītos valsts iepirkuma noteikumus un
jaunu uzņēmumu dibināšanai nepieciešamo līdzekļu trūkumu.
Diskusija
Diskusijā piedalījās pārstāvji no 7 ES dalībvalstīm, kā arī 2 ES kandidātvalstīm. Savos
komentāros viņi atsaucās galvenokārt uz savās valstīs funkcionējošu sociālo uzņēmumu
pieredzi.
Diskusijas dalībnieki minēja vairākas iespējas veicināt sociālo uzņēmumu darbību, citastarp
iespēju radīt finansiālu motivāciju, subsidēt darba vietas, izstrādāt īpašus valsts iepirkuma
noteikumus, kā arī veidot inovatīvus kreditēšanas instrumentus, jo bankas nereti nevēlas
izsniegt aizdevumus sociālajiem uzņēmumiem. Tāpat diskusijas laikā tika aktualizētas
vairākas problēmas, sākot ar nepieciešamību veicināt filantropijas kultūru, izstrādāt skaidru
sociālo uzņēmumu darbības regulējumu vai vismaz šādu uzņēmumu definīciju un beidzot ar
pārlieku detalizētu regulējumu risku. Tika uzsvērta īpašā vietējo varas iestāžu nozīme.
Visbeidzot tika aktualizēts jautājums par varbūtējiem tirgus kropļojumiem un to novēršanas
iespējām.
Atbildot uz nacionālo parlamentu pārstāvju aktualizētajiem jautājumiem, Agnese Jongeriusa
uzsvēra, cik svarīgi ir uzlabot sabiedrības informētību par sociālajiem uzņēmumiem. Viņa
skaidroja, ka sociālo uzņēmumu darbības pamats var būt ļoti atšķirīgs un tāpēc pārmērīgs to
darbības regulējums ES līmenī nebūtu pieļaujams. Daudz labāk būtu sociālo uzņēmumu
attīstību veicināt dalībvalstu līmenī. Tāpat viņa norādīja, ka sociālie uzņēmumi varētu sniegt
vēl lielāku ieguldījumu ekonomisko problēmu risināšanā, ja tiem būtu vieglāk pieejams
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finansējums, ja izpratne par sociālo uzņēmumu būtību būtu skaidrāka un būtu pieejami
detalizētāki statistikas dati.
Ariane Rodēra savā galavārdā uzsvēra nepieciešamību neierobežot daudzveidību un visā ES
nodrošināt plašāku sociālās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu. Tāpat norādīja, ka, viņasprāt,
sociālo uzņēmumu potenciāls vēl netiek pilnībā izmantots. Attiecībā uz valsts iepirkumiem
viņa atzina, ka šajā ziņā daļu no sociālo uzņēmumu darbību apgrūtinošajiem šķēršļiem varētu
novērst.
Andris Bērziņš vēlreiz akcentēja nepieciešamību pēc konkrētas definīcijas, kas īsti ir
sociālais uzņēmumus. Kamēr šāds jautājums nav noregulēts, izpratne par sociālajiem
uzņēmumiem dažādās dalībvalstīs var būt atšķirīga un atkarīga no to specifiskajiem
apstākļiem.
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III Sesija
Jauniešu garantijas iniciatīva – gads pēc ieviešanas uzsākšanas
Šajā sesijā uzstājās Eiropas komisāre nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka
mobilitātes jautājumos Marianna Teisena (Marianne Thyssen), Lietuvas Republikas Seima
Jaunatnes un sporta lietu komitejas priekšsēdētājs Juras Požela, kā arī Latvijas Jaunatnes
padomes viceprezidents Emīls Anškens.
Marianna Teisena (Marianne Thyssen), Eiropas komisāre nodarbinātības, sociālo lietu,
prasmju un darbaspēka mobilitātes jautājumos
ES katrs piektais jaunietis nav spējīgs atrast darbu, vairāk kā 7,5 miljoni jaunieši nestrādā, kā
arī nav iesaistīti izglītības sistēmā. Tai pašā laikā ES ir 2 miljoni brīvas darba vietu. Šīs darba
vietas netiek aizņemtas galvenokārt tāpēc, ka pilsoņiem trūkst atbilstošas zināšanas. Prasmju
un izglītības trūkuma problēmas dēļ pirms diviem gadiem Eiropas Komisija un ES
dalībvalstis vienojās par Jauniešu garantijas iniciatīvas nepieciešamību.
Pēdējos 22 mēnešos ir daudz padarīts – pirmajā gadā visas dalībvalstis izstrādāja Jauniešu
garantijas ieviešanas plānus un, sākot ar 2014. gadu, tika uzsākta atbalsta pasākumu
īstenošana. Jauniešu garantijas iniciatīva ir bijis iegansts pamudinājumam veikt strukturālās
reformas - dalībvalstīm nepieciešams stiprināt nodarbinātības aģentūru kapacitāti, reformēt un
stiprināt arodizglītību, tai skaitā stiprināt sadarbību ar darba devējiem, lai nodrošinātu
izglītības programmu atbilstību tirgus prasībām.
Komisāre uzsvēra, ka 2014. gadā lielākajam vairumam ES dalībvalstu Eiropas semestra
ietvaros tika izteiktas rekomendācijas par nepieciešamajām reformām, lai īstenotu Jauniešu
garantiju. Jautājums saglabās savu aktualitāti arī izstrādājot 2015. gada valstu specifiskās
rekomendācijas.
ES nevar atļauties zaudēt jauniešu talantus, ļaujot viņiem ilgstoši būt bez darba. Komisāre
uzsvēra, ka problēmas risināšanai tikai ar Jauniešu garantijai paredzēto finansējumu nepietiks,
un izteica aicinājumu ES dalībvalstīm nodrošināt arī valsts budžetu līdzekļus jauniešu
nodarbinātības jautājumam.
Juras Požela, Lietuvas Republikas Seima Jaunatnes un sporta lietu komitejas
priekšsēdētājs
J. Požela savā uzrunā uzsvēra, ka nesenā finanšu un ekonomiskā krīze ļoti smagi skāra tieši
jauniešus, kas ir viena no visneaizsargātākajām grupām darba tirgū. Lietuvā joprojām jauniešu
bezdarbs ir 13%. Puse no jauniešiem bezdarbniekiem ir bez darba pieredzes, 47% ir ar vidējo
izglītību, bet viena trešdaļa no jauniešiem bezdarbniekiem ir ar augstāko izglītību. Lielākā
problēma ir izglītības neatbilstībai darba tirgus prasībām. Tāpat J. Požela vērsa uzmanību uz
nepieciešamību ES līmeni stiprināt uzņēmējdarbību, jo tieši uzņēmumi ir tie, kas spēj radīt
jaunas darba vietas.
J.Požela arī norādīja uz Jauniešu garantijas īstenošanas izaicinājumiem - kā būtiskākos minot
nepieciešamību pienācīgi izmantot Eiropas Komisijas piedāvātās iespējas, efektīvi izmantot
8

ES fondu līdzekļus, kā arī nepieciešamību veikt strukturālās reformas un nodrošināt
starpsektoru komunikāciju.
Noslēgumā J.Požela uzsvēra, ka jaunieši ir ne tikai sabiedrības nākotne, kā tas parasti tiek
piesaukts, jaunieši ir šodiena, līdz ar to risinājumi ir jārod jau šodien.
Emīls Anškens, Latvijas Jaunatnes padomes viceprezidents
Anškena kungs uzsvēra, ka, veiksmīgai jauniešu nodarbinātības jautājuma risināšanas
nodrošināšanai, nepieciešams noskaidrot jauniešu bezdarba cēloņus. Jāizstrādā programmas,
kas ne tikai risina problēmu šodien, bet arī ilgtermiņā nepieļaus to atkārtošanos.
E. Anškens uzsver, ka Jauniešu garantija ir devusi būtisku ieguldījumu jauniešu
nodarbinātības jautājumā, bet vienlaikus arī norāda, ka tikai ar šo vienu instrumentu nebūs
pietiekami, lai ilgtermiņā nodrošinātu jaunatnes nodarbinātības jautājuma risināšanu.
Nepieciešams, lai pēc Jauniešu garantijas ieviešanas tiktu nodrošināts turpinājums, kā arī
nepieciešams, lai piešķirtais Jauniešu garantijas finansējums tiktu papildināts arī ar valsts
budžeta finansējumu.
E. Anškens arī norāda uz pārāk mazo Jauniešu garantijas atpazīstamību. ES astoņi no desmit
jauniešiem nav dzirdējuši par šo instrumentu.
Lai veiksmīgi risinātu jauniešu nodarbinātības jautājumu, E. Anškens aicina strādāt ar
jauniešiem jau no pamatskolas, iesaistot arī jaunatnes organizācijas jauniešu garantijas
pasākumu īstenošanā, kā arī rast iespēju nodrošināt individuālu pieeju, strādājot ar jauniešiem.
Diskusija
Diskusijās piedalījās Eiropas Parlamenta pārstāve, 11 ES dalībvalstu pārstāvji, kā arī 3 ES
kandidātvalstu pārstāvji.
Vairāki pārstāvji atzīmēja, ka jauniešu nodarbinātības jautājums īpaši saasinājās finanšu un
ekonomiskās krīzes laikā, un izteica atzinību, ka tika izveidota Jauniešu garantija. Vienlaikus
daudzi pārstāvji pauda nožēlu, ka Jauniešu garantijas īstenošanai piešķirtais finansējums ir
nepietiekams. Tika arī norādīts par nevienlīdzīgo situāciju, ka Jauniešu garantijai paredzētais
finansējums nav pieejams visām ES dalībvalstīm. Tāpat tika izteikta nepieciešamība
nodrošināt informācijas pieejamību jauniešiem par Jauniešu garantijas iespējām.
Atsevišķi pārstāvji norādīja, ka viņu valstī ne visi jaunieši kvalificējas Jauniešu garantijas
pasākumiem, kā arī jauniešiem – invalīdiem nav paredzēti specifiski atbalsta pasākumi ES
līmenī. Tāpat tika uzsvērta arī atšķirīgā situācija reģionos vienas valsts ietvaros.
Daži pārstāvji kā jauniešu bezdarba iemeslu minēja to, ka daudziem jauniešiem nav
atbilstošas prasmes, tika norādīts, ka nav pietiekama pāreja no izglītības sistēmas uz darba
tirgu. Vienlaikus tika norādīts, ka jaunieši pēc izglītības iegūšanas nevar atrast darbu, jo nav
brīvo darba vietu. Tika kritizēts, ka Jauniešu garantijas ietvaros pārsvarā tiek pievērsta
uzmanība tikai jauniešu nodarbinātībai, bet netiek veicināta uzņēmējdarbība un radītas jaunas
darba vietas.
Vairākās ES dalībvalstīs tiek nodrošināta iespēja pēc skolas absolvēšanas praktizēties, lai
iegūtu pirmo darba pieredzi. Vācijas pārstāve informēja, ka Vācijā tiek īstenota programma
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„Mans sapņu darbs”, kuras ietvaros jauniešiem pēc skolas absolvēšanas ir iespēja praktizēties
sev vēlamajā profesijā.
Eiropas Parlamenta pārstāve norādīja uz iespēju izmantot sociālo uzņēmējdarbību kā vienu no
veidiem jauniešu bezdarba problēmu risināšanai, un aicināja šo jomu attīstīt.
Atbildot uz nacionālo parlamentu pārstāvju izteiktajiem jautājumiem, M.Teisena norāda, ka
nodarbinātības aģentūru kapacitāte ir katras ES dalībvalsts kompetence, to stiprināšanai
dalībvalstīm ir iespēja izmantot ES fondu līdzekļus. Tāpat komisāre norāda, ka Jauniešu
garantija var aptvert arī jauniešus invalīdus u.c. specifiskas jauniešu mērķgrupas. To
nepieciešamību katra ES dalībvalsts izvērtē, izejot no savas specifiskās situācijas. M. Teisiena
atkārtoti uzver, ka 6 miljardi eiro nav pietiekami jauniešu nodarbinātības problēmas
risināšanai, tos nepieciešams papildināt ar ES dalībvalstu budžeta līdzekļiem.
J.Požela noslēgumā uzsver, ka ES ietvaros ir lielas atšķirības starp dalībvalstīm. Ir
nepieciešams stiprināt Eiropu, veicināt tās saliedētību un mazināt sociālās atšķirības. Jauniešu
garantija ir viens no instrumentiem kā paaugstināt Eiropas kā kontinenta konkurētspēju.
E.Anškens noslēgumā atkārtoti uzsver, ka jaunieši ir sociāli neaizsargāta grupa, jo tas ir laiks,
kad indivīdam nepieciešams pārkārtoties no dzīves pie vecākiem uz pastāvīgu dzīvi.
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