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1. Ievads.
Informatīvais ziņojums "Par personu, kuras vecākas par 50.gadiem,
iesaisti mūžizglītībā un aktīvās darba tirgus politikas pasākumos " (turpmāk informatīvais ziņojums) izstrādāts pamatojoties uz 2012.gada 27.marta
Ministru kabineta rīkojuma Nr.17 42.§ 5.punktu. Informatīvais ziņojums
sagatavots sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Informatīvā ziņojuma
mērķis ir izvērtēt personu, kuras vecākas par 50 gadiem, iesaisti mūžizglītībā
un aktīvās darba tirgus politikas pasākumos.
2. Personu, kuras vecākas par 50 gadiem, nodarbinātība un bezdarbs
Ņemot vērā iedzīvotāju dabiskās kustības un starptautiskās migrācijas
tendences, sagaidāms, ka iedzīvotāju skaits līdz 2030.gadam mērķa scenārijā
samazināsies par aptuveni 6% (jeb 123 tūkst. cilvēku), salīdzinot ar
2011.gadu, savukārt vājas izaugsmes scenārija gadījumā – par 10% (jeb 200
tūkst. cilvēku). Iedzīvotāju skaita samazināšanos galvenokārt noteiks
iedzīvotāju dabiskās kustības rādītāju pasliktināšanās – zemāka dzimstība un
augstāka mirstība, kas lielā mērā saistīta ar sabiedrības vecuma sastāva
izmaiņām novecošanās dēļ (skatīt zemāk pievienoto tabulu). 1
Tabula Nr. 1

Iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji
(tūkst, cilvēku)
Mērķa scenārijs

Iedzīvotāju skaits gada sākumā
Iedzīvotāju skaita izmaiņas
(salīdzinot ar 2011. gadu)
t.sk. migrācijas ietekme

Vājas izaugsmes
scenārijs

2011

2020

2030

2020

2030

2074,6

1951,5

1951,5

1938,1

1874,7

-

-123,1

-123,1

-136,5

-199,9

-

-24,8

110,7

-37,8

35,4

t.sk. dabiskā pieauguma
-98,3
-233,8
-98,7
-235,3
ietekme
Datu avots: EM informatīvais ziņojums „Par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm”, 2012.

Kopumā līdz 2030.gadam paredzamas būtiskas izmaiņas iedzīvotāju
vecuma struktūrā par labu augstākām vecuma kohortām. Sagaidāms, ka
iedzīvotāju skaits šajā laika periodā vecuma grupā no 15-64 gadiem
samazināsies par 142 tūkt. jeb 10%, vienlaikus iedzīvotāju skaits virs 64
gadiem palielināsies par gandrīz 41 tūkst. jeb aptuveni 11%. Atbilstošās
tendences kopumā noteiks darbaspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvara
1

Datu avots: EM informatīvais ziņojums „Par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm”, 2012.
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samazināšanos no 68% 2011. gadā līdz 62% 2030. gadā, kas jūtami ietekmēs
darba resursu pieejamību nākotnē2.
Pieaugot vecu cilvēku īpatsvaram un samazinoties darbspējas vecuma
cilvēku īpatsvaram, palielinās demogrāfiskā slodze. Ņemot vērā
demogrāfiskās prognozes un Ekonomikas ministrijas ilgtermiņa darba tirgus
prognozes, lai nodrošinātu sociālās apdrošināšanas pakalpojumus, Latvijā ir
izvirzīts mērķis pakāpeniski paaugstināt pensionēšanās vecumu līdz 65
gadiem. Šāds lēmums pieņemts saistībā ar to, ka visā Eiropas Savienības
(turpmāk - ES) sociālā apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšanu aizvien
vairāk ietekmē sabiedrības novecošanās procesi, pieaug iedzīvotāju dzīves
ilgums, kā arī samazinās nodarbināto skaits. Līdz ar to, ES valstīs šobrīd
notiek diskusijas par pensionēšanās vecuma paaugstināšanu un par gados
vecāku darbinieku potenciālu.
CSP darbaspēka apsekojuma rezultāti3 liecina, ka 2012.gada 1.ceturksnī
valstī bija nodarbināti 857,6 tūkst. cilvēku (54,5% no iedzīvotāju kopskaita
vecumā no 15 līdz 74 gadiem). Gan nodarbināto iedzīvotāju skaits, gan
nodarbināto īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā pārskata ceturksnī ir palielinājies,
salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu (2011.gada 1.ceturksnī
attiecīgi 835,9 tūkst. cilvēku un 52,4%), bet samazinājies, salīdzinot ar
iepriekšējo ceturksni (2011.gada 4.ceturksnī bija 876,7 tūkst. cilvēku un
55,0%)4. Nodarbināto personu skaita sadalījumu pa vecuma grupām skatīt
zemāk pievienotajā tabulā.
Tabula Nr. 2
Nodarbinātie iedzīvotāji pa vecuma grupām
2011.gads - 2012.gada 1.ceturksnis
2011.gads5

1.ceturksnis
tūkst.
%
15-24
55,9
8
25-34
202
24,2
35-44
207,5
24,8
45-54
219,6
26,3
55-64
121,2
14,5
65-74
18,9
2,3
2012
1.ceturksnis
15-24
69,8
8,1
25-34
201,7
23,5
35-44
214,8
25,0
45-54
219,3
25,6
55-64
129,8
15,1
65-74
22,1
2,6
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

2

2.ceturksnis
tūkst.
%
96,4
8,1
205,5
23,9
212,0
24,7
223,3
26,0
125,5
14,6
22,8
2,7
2.ceturksnis
-

3.ceturksnis
tūkst.
%
72,2
8,3
210,3
24,0
220,7
25,2
223,7
25,6
126,4
14,4
21,9
2,5
3.ceturksnis
-

4.ceturksnis
tūkst.
%
74,6
8,5
202,5
23,1
222,0
25,3
226,5
25,8
130,7
14,9
20,4
2,3
4.ceturksnis
-

Datu avots: EM informatīvais ziņojums „Par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm”, 2012.
http://www.csb.gov.lv/notikumi/par-darbaspeka-apsekojuma-rezultatiem-2012gada-1-ceturksni-33365.html
4
Saskaņā ar Darbaspēka apsekojuma metodoloģiju nodarbināto iedzīvotāju skaitā tika iekļauti 6,4 tūkst.
cilvēku, kuri, saglabājot bezdarbnieka statusu, pārskata nedēļā bija nodarbināti (iesaistījās Nodarbinātības
valsts aģentūras organizētajos kompleksajos atbalsta pasākumos, piedalījās aktīvajā nodarbinātības projektā
“Pasākums noteiktām personu grupām”, kā arī programmā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”).
5
Pārrēķins pēc 2011.gada tautas skaitīšanas rezultātiem
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Latvijas nodarbinātības līmenis personām vecuma grupā no 50 līdz 64
gadiem pārsniedz ES vidējo nodarbinātības līmeni šajā vecuma grupā (skatīt
zemāk pievienoto attēlu). Vienlaikus būtiski vērst uzmanību, ka, lai gan krīzes
periodā laika posmā no 2008.gada līdz 2010.gadam nodarbinātības līmenis
personām vecuma grupā no 50 līdz 64 gadiem būtiski samazinājās (par 10,8
procentu punktiem), tomēr tas nebija zemāks kā ES vidējais nodarbinātības
līmeni šajā vecuma grupā.
Attēls Nr. 1
Nodarbinātības līmenis vecuma grupā 50-64.gadi ES un Latvijā
67,5%

63,0%
60,9%

60,9%

60,1%
56,7%

55,1%
53,8%

57,8%

57,6%

56,7%

56,5%
54,6%
53,3%

51,7%
49,5%

ES vidējais

2011'Q4

2011'Q3

2011'Q2

2011'Q1

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

46,6%

Latvija

Datu avots: EUROSTAT

Tomēr, bezdarba līmenis vecuma grupā no 50 līdz 64 gadiem pārsniedz
ES vidējo bezdarba līmeni, it īpaši 2009. un 2010.gadā, kad bezdarba līmenis
šajā vecuma grupā Latvijā pārsniedz vidējos ES radītājus 2,5 reizes (skatīt
zemāk pievienoto attēlu), ko ietekmē gan visai augstie kopējie bezdarba
rādītāji, gan arī salīdzinoši augstāka ekonomiskā aktivitāte gados vecākiem
iedzīvotājiem (EUROSTAT: 55-64 gadu vecuma grupā 2011.gadā Latvijā
ekonomiski aktīvi bija 59,8%, kamēr ES-50,9%.).
Attēls Nr. 2
Bezdarba līmenis vecuma grupā 50-64 gadi ES un Latvijā
16,7%

14,2%

14,0%

13,6%

12,0%
10,9%

10,5%

9,3%

6,4%
6,9%

6,6%

6,4%
6,9%

6,4%

6,0%

7,0%

6,7%
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Datu avots: EUROSTAT

Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra) sniegto
informāciju, 2012.gada pirmajos sešos mēnešos kopējais reģistrētais bezdarba
līmenis turpināja pakāpeniski samazināties, no 13,4% gada sākumā līdz 11,9%
jūnija beigās (skatīt tabulu Nr.3).
Tabula Nr. 3
Reģistrēto bezdarbnieku skaits
un Aģentūrā pieteiktās darba vietas (uz mēneša beigām)
Gads

Mēnesis

B/d sk. uz
mēneša
beigām 6

B/d sk., kas
saņem b/d
pabalstu

2012

Janvāris
Februāris
Marts
Aprīlis
Maijs
Jūnijs

132 575
133 413
132 158
127 783
121 993
117 612

32 504
34 118
34 323
34 286
33 314
-

B/d sk., kas
saņem b/d/
pabalstu %
no kopējā
b/d sk.
24,5
25,5
25,9
26,8
27,3
-

Reģistrētā
b/d
līmenis
%
13,4
13,5
13,4
12,9
12,3
11,9

Aģentūrā
pieteikto
brīvo darba
vietu
sk.
2430
2482
2987
3665
4364
4094

Darbā
iekārtojušo
s b/d sk.7

4318
4457
5187
6070
6540
5482

Datu avots: Aģentūra

Reģistrēto bezdarbnieku skaits vecumā virs 50 gadiem 2012.gada maija
beigās – 42 143 bezdarbnieki, kas ir 34,5 % no kopējā reģistrēto bezdarbnieku
skaita (skatīt zemāk pievienoto tabulu).
Tabula Nr. 4
Reģistrēto bezdarbnieku skaits pa vecuma grupām (uz 31.05.12.)

15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 un vairāk
Kopā
Datu avots: Aģentūra

1665
11286
12580
11722
12927
13962
15709
19315
18033
4795
121 994

% no kopējā
bezdarbnieku
skaita
1,4
9,3
10,3
9,6
10,6
11,4
12,9
15,8
14,8
3,9

Sievietes
893
6823
7911
7138
7407
7700
8436
10205
10014
2602
69129

Vīrieši
772
4463
4669
4584
5520
6262
7273
9110
8019
2193
52865

Pirmspensijas vecumu bezdarbnieku izglītības raksturojums būtiski
neatšķiras no kopējā reģistrēto bezdarbnieku izglītības līmeņa - 49%
(vispārējā vidējā, pamatizglītība un zemāka par pamatizglītību) 39% ar
6

Tabulās bezdarbnieku skaits tiek lietots saīsināti – b/d.sk.
Ar pārrēķinu pēc Valsts ieņēmumu dienesta ziņām
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profesionālo izglītību un 12% ar augstāko izglītību. Tomēr ņemot vērā, ka
izglītība iegūta salīdzinoši sen, iegūtās zināšanas var būt novecojušas un var
neatbilst šī brīža darba tirgus prasībām (skatīt attēlu Nr.3).
Attēls Nr. 3
Reģistrēto bezdarbnieku vecums un izglītības līmenis (29.02.2012).
7%

12%

13%

12%

39%

39%

21%
37%

72%
51%

Visi bezdarbnieki

49%

48%

Jaunieši vecumā 15-24
gadi

Pieaugušie vecumā 2556 gadi

Zemāka par pamatizglītību

Pamatizglītība

Profesionālā izglītība

Augstākā izglītība

Pirmspensijas vecuma
bezdarbnieki (57-61
gads)

Vispārējā vidējā izglītība

Datu avots: Aģentūra

Arī pēdējā nodarbošanās bezdarbniekiem vecumā virs 50 gadiem
liecina, ka lielākoties iepriekš šīs vecuma grupas personas ir bijušas
nodarbinātas vienkāršās profesijās, kuras neprasa augstu izglītības līmeni vai
specifiskas prasmes un zināšanas (skatīt sīkāku informāciju tabulā Nr.5).
Vienlaikus svarīgi vērst uzmanību, ka arī pēdējās darba vietas bezdarbniekiem
vecumā virs 50 gadiem būtiski neatšķiras no kopējā reģistrēto bezdarbnieku
pēdējās darba vietas raksturojuma.
Tabula Nr. 5
Bezdarbnieku „50+” skaits pēc
pēdējās nodarbošanās (2012.g. 31.martā) - TOP 10
Profesijas nosaukums
Palīgstrādnieks
Apkopējs
Mazumtirdzniecības veikalu pārdevējs
Sētnieks
Automobiļa vadītājs
Nav profesijas/ specialitātes
Apsargs
Pavārs
Aprūpētājs
Apkures/ krāšņu kurinātājs
Kravas automobiļu vadītājs
Kopējais skaits

Kopā
3001
1888
1842
1112
767
602
579
439
426
404
358
44043

sievietes
1221
1840
1791
695
6
308
137
430
356
68
0
23724

vīrieši
1780
48
51
417
761
294
442
9
70
336
358
20319

Datu avots: Aģentūra
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Vērtējot reģistrēto vakanču statistiku valstī, var secināt, ka kopumā
darba devēju pieteikto brīvo darbavietu skaits ekonomiskās krīzes gados ir
samazinājies gandrīz piecas reizes, salīdzinot ar 2007.gadu, kad Aģentūrā
vidēji mēneša beigās tika reģistrētas aptuveni 20 000 vakances, turpretim
2012.gadā jūnija beigās - 4094. 2012.gadā vakanču skaits, lai gan lēni un
pakāpeniski, tomēr turpina pieaugt (skatīt tabulu Nr.3).
Atbilstoši Ekonomikas ministrijas vidēja termiņa prognozēm
pieprasījums pēc darbaspēka vidējā termiņā augs mēreni, jo izaugsmi
galvenokārt nodrošinās produktivitātes kāpums. Uz zināšanām balstītas
ekonomikas, tostarp arī jaunu tehnoloģiju, lomas aizvien lielāks pieaugums
noteiks, ka straujāk pieaugs pieprasījums pēc augstas kvalifikācijas
speciālistiem. Vienlaikus saglabāsies pieprasījuma pieaugums pēc vidējās
kvalifikācijas profesiju speciālistiem, galvenokārt apstrādes rūpniecībā.
Faktiski visās nozarēs, īpaši pēc 2020.gada, saruks pieprasījums pēc zemas
kvalifikācijas darbaspēka.
Attēls Nr. 4
Bezdarbnieku „50+” bezdarba ilgums (31.03.2012.)

Datu avots: Aģentūra

Ņemot vērā, ka jaunu darba vietu skaits ekonomikā joprojām saglabājas
visai zems, turpina pieaugt bezdarba ilgums. Analizējot ilgstošo
bezdarbniekus pēc vecuma grupām, var secināt, ka 39% no bezdarbniekiem,
kas bez darba jau ir ilgāk par gadu ir vecāki par 50 gadiem un 50% no
bezdarbniekiem, kas ir bez darba jau ir ilgāk par 3 gadiem ir vecāki par 50
gadiem (skatīt attēlu Nr.4).
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3. Bezdarbnieku, kuri vecāki par 50 gadiem, iesaiste aktīvās darba tirgus
politikas pasākumos
Aktīva un iekļaujoša darba tirgus politika galvenokārt darba prasmju
pilnveides pasākumi, kas veicina ilgāku personas atrašanās darba tirgū, ir
viens no risinājumiem problēmām saistībā iedzīvotāju novecošanos un
nākotnē paredzamo darbaspēka trūkumam.
Arī 2012.gadā (skatīt tabulu Nr.6), tāpat kā iepriekšējos gados, tiks
nodrošināts atbalsts bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam
pakļautām personām, tai skaitā, personām vecumā virs 50 gadiem, šādu
aktīvās darba tirgus politikas pasākumu ietvaros:
- profesionālā
apmācība,
pārkvalifikācija,
kvalifikācijas
paaugstināšana un neformālās izglītības apguve jaunas profesijas
ieguvei, kā arī prasmju aktualizēšanai;
- algoti pagaidu sabiedriskie darbi darba iemaņu uzturēšanai un
ienākumu nodrošināšanai tā saucamajā sekundārajā darba tirgū ilgstošākajiem bezdarbniekiem;
- mērķgrupu bezdarbnieku (t.sk. bezdarbnieku, kuri vecāki par 50
gadiem) subsidētā nodarbinātība valsts līdzfinansētās darbavietas;
- atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai;
- konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi bezdarbnieku un darba
meklētāju konkurētspējas veicināšanai darba tirgū, sniedzot
individuālas konsultācijas un grupu nodarbības darba meklēšanas
metožu apguvei, darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un
iemaņu apguvei;
- karjeras konsultācijas klientu izglītošanai karjeras izvēles un
plānošanas jautājumos, profesionālās piemērotības noteikšanai,
apmācības
spēju
izvērtējumam
pirms
iesaistīšanās
pārkvalifikācijas pasākumos, arī psiholoģiska atbalsta sniegšanai;
- mūžizglītības pasākums – apmācības nodarbinātām personām.
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Tabula Nr.6
Bezdarbnieku (50+) iesaiste
aktīvās darba tirgus politikas pasākumos
2010.g.
2011.g.
2012.g. 1 cet.
uzsākušas
uzsākušas
uzsākušas
% no
% no
% no
personas
personas
personas
Kopā
pasākumu Kopā
pasākumu Kopā
pasākumu
Pasākums
vecumā
vecumā
vecumā
uzsākuši
uzsākušo uzsākuši
uzsākušo uzsākuši
uzsākušo
50 un
50 un
50 un
dalību
personu dalību
personu dalību
personu
vairāk
vairāk
vairāk
skaita
skaita
skaita
gadi
gadi
gadi
Apmācību pasākumi
Profesionālā
apmācība,
pārkvalifikācija
8297
1677
20%
8666
2412
28%
948
276
29%
vai kvalifikācijas
paaugstināšana
Apmācību pie
1129
202
18%
1094
192
18%
7
1
14%
darba devēja
Neformālā
42658 10200
24%
26256
7700
29%
3597
1121
31%
apmācība
Pasākumi
konkurētspējas
59515 14694
25%
52472 15017
29%
13267
3925
30%
paaugstināšanai
(bez info dienām)
Pasākumi
komercdarbības
vai
140
17
12%
272
59
22%
318
56
18%
pašnodarbinātības
uzsākšanai
Nodarbinātības pasākumi
Darba
praktizēšana ar
52821 19052
36%
50628 20507
41%
0
0
0%
stipendiju
Algoti pagaidu
0
0
0%
0
0
0%
6324
3000
47%
sabiedriskie darbi
Pasākumi
noteiktām
2131
670
31%
1577
498
32%
207
75
36%
personu grupām
Kompleksie
16957
1120
7%
12948
2444
19%
3690
461
12%
atbalsta pasākumi
Apmācības bezdarba riskam pakļautajiem
Profesionālā
apmācība
bezdarba riskam 2634
484
18%
0
0
0%
0
0
0%
pakļautām
personām
Mūžizglītības
pasākumi
5155
1163
23%
10923
2210
20%
950
152
16%
nodarbinātām
personām
Citas aktivitātes
Karjeras
78404 13754
18%
47721
9188
19%
15321
3206
21%
konsultācijas
Datu avots: Aģentūra

Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības
programmas, kā arī neformālās izglītības programmu ietvaros jaunas
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profesijas apguvē vai prasmju aktualizēšanā 2011.gadā piedalījušies 10112
bezdarbnieki vecumā grupā virs 50 gadiem.
Tabula Nr.7
Bezdarbnieki, kuri uzsākuši profesionālo apmācību vecumā 50 un vairāk gadi
sadalījumā pa izglītības programmām (TOP 6)
Izglītības programma

2011.gads

Konditors
Aprūpētājs
Grāmatvedis
Informācijas ievadīšanas operators
Auklis
Apdares darbu strādnieks

376
373
226
139
126
113

Datu avots: Aģentūra

Tabula Nr.8
Bezdarbnieki un darba meklētāji, kuri uzsākuši neformālo izglītību vecumā 50 un
vairāk gadi sadalījumā pa izglītības programmām (TOP 6)
Izglītības programma

2011.gads

Datorzinības (bez priekšzināšanām)
Angļu valoda (bez priekšzināšanām)
Valsts valodas apguve vidējā līmenī
Valsts valodas apguve zemākā līmenī
Vācu valoda (bez priekšzināšanām)
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)

2451
1303
656
616
510
223

Datu avots: Aģentūra

2011.gadā pasākuma „Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības
uzsākšanai” ietvaros biznesa plāna īstenošanu uzsākuši (un šobrīd turpina) 93
bezdarbnieki. No tiem 17% jeb 16 bezdarbnieki ir vecumā grupā virs 50
gadiem. Vecākais biznesa plāna īstenotājs, kas darbību uzsācis 2011.gadā,
dzimis 1952.gadā.
Tabula Nr.9
Informāciju par biznesa plānu
īstenotājiem vecuma grupā virs 55 gadiem:
Aģentūras filiāle
Jūrmala
Madona
Jūrmala
Ogre
Alūksne
Ludza
Rēzekne
Rīga
Limbaži

Darbības virziens
Biohumusa ražošana
Metālapstrādes pakalpojumu sniegšana, tehnikas un mehānismu remonts
Apģērba ražošana, rokdarbi
Ādas plastikas priekšmetu izgatavošana
Grāmatvedības pakalpojumi
Kokizstrāde
Transporta pakalpojumi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
Kartona dizainlietu ražošana
Fizikālā terapija

Datu avots: Aģentūra

2012.gadā pasākuma „Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības
uzsākšanai” ietvaros biznesa plāna īstenošanu uzsākuši un šobrīd turpina 85
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bezdarbnieki. No tiem 18% jeb 15 bezdarbnieki ir vecumā grupā virs 50
gadiem.
Darbības virzieni 2012.gadā (bezdarbnieki vecumā grupā virs 50
gadiem) - laivu būves un galdniecības darbnīcas izveide, tūrisma pakalpojumi,
izglītība, papīrdizaina produktu izgatavošana un izplatīšana, krīta tāfeļu un
komforta aprīkojuma ražošana, amatniecība, tirdzniecība, biohumusa ražošana
un slieku audzēšana, aktīvās atpūtas dabā organizēšana, grāmatvedības
pakalpojumi, vijoļbūves veicināšana un mūzikas stīgu instrumentu virzība
tirgū, ēdināšanas pakalpojumi, ainavu veidošana un uzturēšanas darbība, koka
priekšmetu izgatavošana, pasākumu organizēšana.
Saskaņā ar Valsts ieņēmuma dienesta sniegto informāciju 2011.gadā
darbā iekārtojās 4 913 bezdarbnieki pirmspensijas vecumā (kopumā darba
tirgū atgriezušies 93 tūkstoši bezdarbnieku). Pēc dalības pasākumos noteiktām
personu grupām, kurā viena no atbalstāmajām mērķu grupām ir personas,
kuras vecākas par 50 gadiem, darbā ir iekārtojušies 131 bezdarbnieki.
Bezdarbnieki vecuma grupā 55+ aktīvi iesaistījās pasākumā “Darba
praktizēšana ar stipendiju”, kā arī pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie
darbi”.
2011.gadā Aģentūrā tika izstrādātas 2 jaunas metodikas, paredzētas
bezdarbnieku mērķa grupai „50 plus”. Metodika „Interešu izpēte” klientiem ar
augstāko izglītību, t.sk. pirmspensijas vecumā. Metodika palīdzēs noskaidrot,
vai izvēlētā apmācību programma atbilst klienta interesēm, vai klienta
interesējošās profesionālās darbības jomas atbilst viņam piemērotākajām
profesionālajām vidēm, kā arī iegūt informāciju, kā realizēt savas intereses
brīvajā laikā. Metodika „Risku grupu noteikšana”, kas palīdzēs noskaidrot
klienta aktuālās vajadzības un sastādīt rīcības plānu aktuālo vajadzību
apmierināšanai (noderīga informācija par klientam pieejamajiem
pakalpojumiem un to saņemšanas iespējām).
2012. gadā tiks izstrādātas 2 jaunas metodikas, paredzētas bezdarbnieku
mērķa grupai „50 plus” metodika „Motivācijas noteikšana – motivācija
iesaistīties Aaģentūras pasākumos”. Metodika palīdzēs noskaidrot klienta
motivāciju iesaistīties piedāvātajos apmācību pasākumos, izmantojot
motivācijas novērtējuma sistēmu, noskaidrot, kāds ir klienta mērķis, vēloties
iesaistīties piedāvātajos pasākumos, sniegt ieteikumus klienta vēlmēm un
darba tirgus vajadzībām atbilstošo pasākumu izvēlē. Metodika „Darbs ar
klientiem, kas ir vecāki par 50 gadiem”. Metodika palīdzēs noskaidrot klienta
profesionālās kompetences, veicinošos un traucējošos faktorus, veicināt
klienta konkurētspēju saskaņā ar viņa darba pieredzi, profesionālajām
kompetencēm un iespējām.
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4. Personu, kuras vecākās par 50 gadiem, iesaiste mūžizglītības
pasākumos
Mūžizglītība kļūst arvien aktuālāka, jo iegūtās zināšanas un prasmes
tehnoloģijas progresa rezultātā noveco ļoti ātri un straujās izmaiņas darba
tirgū diktē pieprasījumu pēc jaunām zināšanām un prasmēm. 2009.gada maija
Eiropas stratēģiskajā ietvarā par sadarbību izglītības un apmācības jomā ir
noteikti vairāki kritēriji, kas jāsasniedz līdz 2020.gadam, tai skaitā
mūžizglītībā, - vismaz 15% pieaugušo vecumā no 25 līdz 64 gadiem vidēji
būtu jāpiedalās mūžizglītībā. ES vidējais rādītājs 2010.gadā bija 9,1%8
,Latvijā – 5%.
Ministru kabineta 2010.gada 9.aprīļa rīkojums Nr.203 „Par Latvijas
Stratēģiskās attīstības plānu 2010.-2013.gadam” (2.1.2.1.apakšpunkts) paredz
pieaugušo izglītības pasākumu organizēšanu astoņu ES līmenī akceptēto
pamatkompetenču jomās. Neformālās izglītības programmas tiek īstenotas
saskaņā ar 2006.gada 18.decembra Eiropas Parlamenta un Padomes
ieteikumiem par pamatprasmēm mūžizglītībā (2006/962/EK), (saziņa valsts
valodā, saziņa svešvalodās, matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabas
zinībās un tehnoloģijās, digitālā prasme, mācīšanās prasme, sociālās un
pilsoniskās prasmes, pašiniciatīva un uzņēmējdarbība, kultūras izpratne un
izpausme), kā arī piedāvājot apgūt profesionālās pilnveides programmas .
Projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” (turpmāk –
mūžizglītības pasākums) īstenošana notiek no 2010.gada aprīļa līdz 2013.gada
decembrim, kopumā tajā paredzēts iesaistīt 20 200 personas. Kopējais
finansējums ir 6 441 400 latu (t.sk. virssaistības, kuras piešķirtas saskaņā ar
Ministru kabineta 2012.gada 8.maija protokollēmuma Nr.25, 26.§
3.3.apakšpunktu un 15.maija protokollēmuma Nr.27, 31.§ 7.punktu). Eiropas
Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 100 % no projekta attiecināmo izmaksu
kopsummas:
2010 gadā apgūtais finansējums - 895 121 LVL;
2011.gadā apgūtais finansējums - 2 619 260 LVL;
2012.gadā plānotais finansējums - 850 518 LVL;
2013.gadā plānotais finansējums - 1 076 501 LVL un papildus 500 000 LVL
piešķirtās virssaistības;
2014.gadā plānotais finansējums - 500 000 LVL piešķirtās virssaistības.
Projekta mērķauditorija ir nodarbināta vai pašnodarbināta persona (izņemot
valsts civildienesta ierēdņa statusā esošas personas), kura atbilst šādiem
nosacījumiem:
- ir vecumā no 25 gadiem;
- ir nodarbināta vai pašnodarbināta persona;
- nav iepriekš ieguvusi izglītību Aģentūras organizētajās profesionālās
apmācībās, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas vai
8

To personu īpatsvars vecumā no 25 līdz 64 gadiem, kas (pēc noteiktās metodoloģijas: kur persona četrās
nedēļās pirms darbaspēka apsekojuma) saņem kāda veida izglītību vai apmācību)
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neformālās izglītības programmās vai ir ieguvusi šādu izglītību vismaz
pirms 12 mēnešiem vai agrāk;
- pēdējo divu gadu laikā nav pabeigusi izglītības programmu šajā
projektā vai ESF projektā "Profesionālā apmācība bezdarba riskam
pakļautām personām".
Minētai mērķa grupai tiek segtas apmācību izmaksas 70% apmērā no
izglītības programmas cenas, nepārsniedzot 175 LVL. Īpašs jeb 100% atbalsts
(apmācību izmaksu segšana līdz 250 LVL) paredzēts atsevišķām bezdarba
riskam pakļautām iedzīvotāju grupām jeb personām, kurām:
ir noteikta invaliditāte;
- ir atzīta par trūcīgu;
- līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma
sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi (izņemot gadījumu, ja
personai piešķirta vecuma pensija, t.sk. priekšlaicīgi);
- ir divi vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem.
Mūžizglītības pasākumā iesaistītās personas var izvēlēties darba dzīvei
atbilstošu izglītības programmu un izglītības iestādi. Mūžizglītības pasākuma
ietvaros piedāvātās daudzveidīgās izglītības programmas un elastīgās
apmācību formas stiprina nodarbināto personu individuālās spējas pielāgoties
darba tirgus pārmaiņām.
Mūžizglītības pasākuma ietvaros ir iespēja apgūt profesionālās
pilnveides (formālāsi) izglītības un neformālās izglītības programmas
(izņemot tās profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas,
kuru pabeigšana paredz iespēju iegūt tiesības vadīt A, A1, B, B1, C, C1, M
kategorijas transportlīdzekļus vai kuras saistītas ar minēto transportlīdzekļu
vadīšanas apmācību), kā arī pēc pieprasījuma var saņemt karjeras
konsultācijas.
Neformālās izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar 2006. gada
18.decembra Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikumiem par pamatprasmēm
mūžizglītībā (2006/962/EK), piemērojot pamatprasmes kā zināšanu, prasmju
un attieksmju kopumu. Pamatprasmju apgūšana izglītības programmās
nodrošina nepieciešamo zināšanu un prasmju ieguvi personiskai izaugsmei un
attīstībai, pilsoniskai aktivitātei, sociālajai iekļaušanai un nodarbinātībai.
Pamatprasmes ir iedalītas astoņos moduļos:
1) saziņa dzimtajā valodā;
2) saziņa svešvalodās;
3) matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un
tehnoloģijās;
4) digitālā prasme;
5) mācīšanās mācīties;
6) sociālās un pilsoniskās prasmes;
7) pašiniciatīva un uzņēmējdarbība;
8) kultūras izpratne un izpausme.
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Mūžizglītības pasākumā iesaistītās personas:
- 2010.gadā pasākumā iesaistītas 5155 personas;
- 2011.gadā pasākumā iesaistītas 10923 personas;
- 2012.gadā plānots iesaistīt 1340 personas (pašlaik 904 personas ir
jau iesaistītas);
- 2013.gadā – plānots iesaistīt 2782 personas (vēl papildus iesaistot
personas, kuras apmācības varēs uzsākt finanšu atlikuma
veidošanās rezultātā, kas rodas personām pārtraucot apmācības,
izvēloties mācības par zemākām izmaksām, kā arī atbalstot vairāk
personas ar 70% kuponu);
- kā arī papildus 3000 personas, pamatojoties uz piešķirtajām
virssaistībām.
Mūžizglītības pasākumā visliekākais iesaistāmo personu skaits ir
vecumā no 25 līdz 54 gadiem. Visaktīvāk izglītību programmu apguvē
iesaistās sievietes (75% no visiem iesaistītajiem) un personas ar augstāko
izglītību. Personu īpatsvars vecuma grupā 55+ ir tuvu 10% (9,4%), kas
vērtējama kā visai augsta aktivitāte šai vecuma grupai, jo dalība mūžizglītības
pasākumā notiek no darba brīvajā laikā un prasa pašatdevi un iniciatīvu no
personas. Arī grupā 55+ ir augsta sieviešu līdzdalība -75%. Jāatzīmē, ka šī
pasākuma nozīmē darba tirgum nepieciešamu prasmju aktualizēšanā un
pilnveidošanā pieaugs līdz ar pensijas vecuma palielināšanos. Ārvalstu
pieredze liecina (arī valstīs ar augstu atbalsta pakalpojumu pieejamību šai
mērķa grupai), ka gados vecāku personu iekārtošanās darbā pēc darba
zaudēšanas var būt problemātiska un laikietilpīga, ja savlaicīgi nav
pilnveidotas darba tirgū nepieciešamās prasmes. Par daudz efektīvāku
risinājumu tiek uzskatīts preventīva rakstura atbalsts nodarbinātajām
personām uzņēmumos (visbiežāk apmācību veidā) jau pirms 55 gadu vecuma
sasniegšanas, kas ļauj saglabāt darba vietu palikt darba tirgū nākamos 15-20
gadus.
Tabula Nr.10
Mūžizglītības pasākuma dalībnieku skaits sadalījumā pa vecuma
grupām un pēc dzimuma (no projekta sākuma līdz 15.03.2012)
Vecuma grupa

Sieviete

Vīrietis

Kopā

25-54

11 579

3 813

15 392

55-64

1 143

365

1 508

65+

51

31

82

Kopā

12 773

4 209

16 982

Datu avots: Aģentūra

Visaktīvāk mūžizglītības pasākumā iesaistās personas ar augstāko
izglītību 64% (skatīt zemāk pievienoto tabulu). Situācija var norādīt uz
nepieciešamību novērst zināmu tirgus nepilnību - no pieaugušo izglītības
pasākumiem arī citās valstīs visbiežāk labumu gūst tie vecāka gadagājuma
cilvēki, kuriem ir augtāka izglītība un ienākumi.
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Tabula Nr.11
Mūžizglītības pasākuma dalībnieku skaits sadalījumā
pēc izglītības (no projekta sākuma līdz 15.03.2012)
Izglītības līmenis

Kopā

%

Augstākā izglītība

10 830

64%

20

0%

642

4%

Nav dokumentāri apliecināta
Pēc vidusskolas izglītība, kas nav
augstākā izglītība
Sākumskolas vai pamatskolas izglītība
Vidusskolas izglītība
Kopā
Datu avots: Aģentūra

275

2%

5 215

31%

16 982

64%

No mūžizglītības pasākuma sākuma līdz 15.03.2012. 33% no kopējo
iesaistāmo skaita izmantoja t.s. pilna apmēra kuponus, izmantojot paredzētos
atvieglojumus, tas ir trešdaļa iesaistīto personu piederēja kādai no sociāli
mazaizsargātai grupai.
Pilna apmēra kupona (paredzot atvieglojumus) izsniegšanas iemesli:
- personai ir 2 vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem - 66%gadījumi;
- persona pirmspensijas vecumā - 14% gadījumi;
- personas ar invaliditāti 9% - gadījumi;
- personai ir 2 vai vairāk apgādājamie9 - 6% gadījumi;
- trūcīgas personas statuss - 5% gadījumu.
Kopumā visās vecuma grupās visvairāk mūžizglītības pasākumā
piedalās personas (pēc NACE klasifikācijas), kas ir iekļautas nozarē Valsts
pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana. Sakarā ar to, ka
projekta mērķa grupa nav valsts civildienesta ierēdņa statusā esošas personas,
tiek veikta mērķa grupas atbilstības pārbaude un neatbilstošas personas
pasākumā netiek iesaistītas.
Tabula Nr.12
Nozaru, kurā strādā mūžizglītības pasākumā iesaistītā persona TOP 10
Nozares

Personu skaits

Valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana

2 587

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, automobiļu un motociklu remonts

2 576

Izglītība

2 042

Apstrādes rūpniecība

1 273

Citi pakalpojumi

1 273

Finanšu un apdrošināšanas darbības

1 123

Transports un uzglabāšana

994

Veselība un sociālā aprūpe

942

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

912

Būvniecība

581

Datu avots: Aģentūra

9

Saskaņā ar sākotnējo 2008.gada 10.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.166 „Noteikumi par aktīvo
nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas
kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” redakciju 1355.3.apakšpunktu
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Tabula Nr.13
Mūžizglītības pasākumā iesaistīto personu profesiju TOP 10
Profesija

Personu skaits

Galvenais grāmatvedis

659

Valdes loceklis

379

Grāmatvedis (konsultants)

328

Grāmatvedis (ceturtā līmeņa kvalifikācija)

308

Vispārējās vidējās izglītības skolotājs

308

Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs

291

Klientu apkalpošanas speciālists

283

Automobiļa vadītājs

272

Projekta vadītājs

272

Grāmatvedis (trešā līmeņa kvalifikācija)

252

Datu avots: Aģentūra

Neformālā izglītība: Visbiežāk personas izvēlas paaugstināt savas
valodu zināšanas 8640 (50,9%). Valodu zināšanas ne tikai palīdz noturēties uz
eksportu balstītajā ekonomikā, bet arī nodrošina personām pārliecību par
savām spējām ne tikai Latvijas darba tirgū, bet arī piemērotību ES darba
tirgum. Vispieprasītākās svešvalodas ir angļu, vācu, franču un zviedru
valodas. Svešvalodas tiek apgūtas ne tikai neformālās izglītības, bet arī
profesionālās pilnveides izglītības ietvaros. Otrs populārākais modulis ir
pašiniciatīva un uzņēmējdarbība – iesaistītas 613 personas, kura ietvaros
personas mācās uzņēmējdarbību, lietvedību, personāla vadību, projekta
vadību, grāmatvedību utml. Trešā vispopulārākā neformālās izglītības
programmu kopa ir digitālo prasmju pilnveidošana (iesaistītas 568 personas).
Šī moduļa ietvaros klienti apgūst neformālās izglītības programmas, sākot no
pamatkursa datorzinībās, beidzot ar specifiskām programmatūrām un
digitālām tehnoloģijām. Ceturtā populārākā – valsts valodas apguve, kurā
iesaistītas 544 personas.
Tabula Nr.14
Personu iesaiste neformālās izglītības un profesionālās
pilnveides programmās mūžizglītības pasākumā
2010.gads
2577
78
10

2011.gads
7488
469
42

2012.gads
(līdz
15.03.2012)
690
21
6

0
12
107

3
21
464

0
7
42

3
40
613

saziņa svešvalodās

2 204

5 879

557

8 640

saziņa valsts valodā
sociālās un pilsoniskās prasmes
Mūžizglītības profesionālā pilnveide

79
87
2 578

412
198
3 435

53
4
214

544
289
6 227

5 155

10 923

904

16 982

Izglītības programmas
Neformālās izglītības programmas kopā:
digitālā prasmes
kultūras izpratne un izpausme kopā
matemātiskās prasmes un pamatprasmes
dabaszinībās un tehnoloģijās
mācīšanās prasme
pašiniciatīva un uzņēmējdarbība

Kopā
Datu avots: Aģentūra

Kopā
10755
568
58
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Vispieprasītākās profesionālās pilnveides programmas ir angļu
valoda publiskā telpā strādājošajiem (dažāda līmeņa) - 2277; darba aizsardzība
un drošība - 897; grāmatvedība (kvalifikācijas paaugstināšana) - 706; projektu
vadība - 354; dažādu kategoriju traktoru un autobusu vadītāju apmācība - 248;
sociālā aprūpe - 186 u.c.
Tabula Nr.15
Personu iesaiste (50+) neformālās izglītības
un profesionālās pilnveides programmās mūžizglītības pasākumā
2011.g.
Izglītības programmas veids
Neformālā izglītība
Profesionālās
pilnveides
izglītības
programma
Kopā pasākumā “Mūžizglītības pasākumi
nodarbinātām personām ”

2012.g.

Uzsākušo
Uzsākušo
no tiem 50+
personu skaits
personu skaits
7488
1536
718

no tiem 50+
109

3435

674

232

43

10923

2210

950

152

Datu avots: Aģentūra

5. Personu, kuras vecākas par 50 gadiem, iesaiste darba tirgū - ārvalstu
pieredze.
Vērtējot ES dalībvalstu pieredzi saistībā ar gados vecāku darbinieku
iesaisti darba tirgū, valstu pieredzes atšķirības skaidrojamas gan ar sabiedrības
vērtību atšķirībām (gan pozitīvie piemēri, gan pastāvošie stereotipi un
aizspriedumi), gan arī ar darba tirgus apstākļiem. Ilgstošas tradīcijas personu,
kuras vecākas par 50 gadiem, nodarbinātības jautājumu vadībā ir Somijā un
Nīderlandē. Turpretim, Vācijā un Francijā ir sastopami labās prakses piemēri
lielos uzņēmumos.
Nīderlandes Sociālo lietu ministrija finansē ekspertus (Expertise centre
age and society), lai tie nodrošinātu uzraudzību laikrakstos un internetā
ievietotiem darba sludinājumiem un novērstu diskriminējošo prasību
iekļaušanu. Daudz pārkāpumu atklāts darbiekārtošanas aģentūru darbībā
PROGRESS finansēta projekta ietvaros (Recruitment without pain). Ņemot
vērā iepriekš minētā projekta rezultātus, 2009.gadā tika apmācīti dažādu
līmeņu publiskās pārvaldes darbinieki, kuri pārrauga darbiekārtošanās
pakalpojumus.
Slovēnijā un Francijā nodarbinātības dienests īsteno pasākumus, kas
koncentrējas uz bezdarbnieku grupu vecumā 45+, sniedzot atbalstu darba
meklēšanā un papildus iespējas piedalīties sabiedrisko darbu programmās.
Austrijā (Zalcburgā) atbalsts tiek sniegts sievietēm (45+), veicinot viņu
konkurētspēju un risinot ar stresu, nedrošību un aprūpes pienākumiem
saistītus jautājumus.
Somijā pastāv prakse jau savlaicīgi (pēc 40 gadu vecuma pārsniegšanas)
uzņēmumā veikt darbinieka novērtējumu, lai apzinātu, kādas prasmes un
zināšanas nepieciešamas, lai varētu turpināt darba gaitas arī 60 gadu vecumu
pārsniedzot. Tiek izmantoti proaktīvi karjeras plāni - katram darbiniekam
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uzņēmumā tiek izstrādāts individuāls attīstības plāns, kas balstās ar darba
uzdevumu izpildi saistītās vajadzībās. Tiek piedāvāts mūžizglītības atbalsts un
nepieciešamības gadījumā persona tiek savlaicīgi sagatavota gaidāmajām
izmaiņām karjerā. Sniedzot atbalstu novēloti, gan pati persona negatīvāk
raugās uz nepieciešamību mainīt darba pienākumus, gan arī investīcijām
personas prasmju pilnveidošanai ir īsāks atmaksāšanās periods.
Visefektīvākais veids ir turpināt darba gaitas tajā pašā uzņēmumā vai sektorā,
jo tiek atzīts, ka pēc darba zaudēšanas iesaistīties darba tirgū gados vecākiem
darbiniekiem ir sarežģīti pat pastāvot progresīvai valsts atbalsta sistēmai.
Jautājums par papildus veselības pārbaužu pozitīvu ietekmi šīs vecuma grupas
darbiniekiem netiek uzskatīts par pietiekami izpētītu.
Nelielas valstis bieži vien nav izstrādājušus īpašus nodarbinātības
pasākumus vai vienotu un integrētu politiku aktīvās novecošanās jomā. Šādi
jautājumi Igaunijā tiks risināti 2012.gada beigās, sagatavojot attiecīgu
stratēģiju Eiropas gada ietvaros. Tāpat Luksemburga, kurai tuvākā perspektīvā
novecošanās jautājumi ir mazāk aktuāli nekā citur ES, īpašus senioriem
paredzētu pasākumu priekšlikumus izstrādājusi un nolēmusi īstenot vien
saistībā ar pensionēšanās vecuma pieaugumu, lai attiecīgās vecuma grupas
darbinieki ilgstošāk paliek darba tirgū. Darba devējiem, kas nodarbina vairāk
nekā 150 darbinieku, būs jāizstrādā vadības plāns, kas atbilstoši
nepieciešamībai ietvers vismaz sekojošus aspektus: gados vecāku darbinieku
pieņemšana darbā, profesionālās karjeras plānošana, darba apstākļu
uzlabošana, periodiskas medicīniskas pārbaudes, apmācību pieejamības
veicināšana, prasmju un zināšanu tālāknodošana. Tomēr, pētījumi par
pašreizējo situāciju norāda uz to, ka vecāka gadagājuma darbinieku izredzes
saņemt apmācību Luksemburgā šobrīd ir uz pusi mazākas, nekā jaunākiem
kolēģiem. Tāpat, visa šī apmācība attiecas uz augstu kvalificētiem
darbiniekiem un praktiski nesasniedz zemu kvalificētos, kamēr jaunākās
vecuma grupās šis sadalījums ir vienlīdzīgāks.
Vērtējot ES dalībvalstu pieredzi, būtiskākie apsvērumi, kas jāņem vērā,
izstrādājot aktīvās darba tirgus politikas pasākumus personu, kuras vecākas
par 50gadiem, iesaistei darba tirgū, ir šādi:
- 50+ darbinieku pilnvērtīgākai dalībai darba tirgū jāievēro viņu
daudzveidība, atšķirīgā situācija, pieredze un potenciāls;
- šo jautājumu vadībai jābalstās uz kompleksu/integrētu pieeju visa
darba mūža laikā, izmantojot atsevišķu pasākumu savstarpēji
papildinošos efektus;
- jāveido izpratne par to, ka nepietiek tikai ar 50+ darbinieku darba
apstākļu uzlabojumiem, bet ir nepieciešama dzīves cikla pieeja visā
darba mūža garumā un sabalansēta vecuma struktūra darba vietās;
- novērots, ka uzņēmumu līmeņa nodarbinātības stratēģijas būtiski
ietekmē pensiju sistēmā iestrādātas iniciatīvas (pensiju apmēri, algu
līmenis pirmspensijas vecuma darbiniekiem, iespējas strādāt
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-

-

-

-

-

-

saņemot pilnu pensiju, elastīgs pensionēšanās vecums, priekšlaicīgas
pensionēšanās iespēja un tml.);
darba tirgus situācija (prasmju deficīts) var radīt priekšnoteikumus
centieniem saglabāt 50+ un vecākus darbiniekus darba tirgū pēc
iespējas ilgāk;
vajadzīga vadības un personālvadības speciālistu ieinteresētība, lai
uzņēmumos veicinātu izpratni par šīs darbinieku grupas spējām un
vajadzībām;
īpašs atbalsts jāsniedz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai
uzņēmumos veicinātu izpratni par šīs darbinieku grupas spējām un
vajadzībām, kā arī personāla politikas uzdevumiem - darbinieku
apmācību, mūžizglītību, karjeras vadību, iekšējo mobilitāti
uzņēmumā vai sektorā u.c.;
kā vienu no instrumentiem var izmantot algu sistēmu, kas balstīta uz
darba ražīguma atalgošanu, nevis ilgstošu darbu uzņēmumā/iestādē
(ne visu darbinieku darba ražīgums samazinās reizē ar konkrēta
vecuma iestāšanos). Arī kopējā darba ražīguma pieaugums var būt
ieteicams risinājums;
pasākumiem jāsniedz izvēles iespējas konkrētam darbiniekam
(elastīga darba organizācija, elastīga pensionēšanās);
tā kā 50+ darbinieku vajadzības var individuāli ļoti atšķirties,
atbalstam jābūt individualizētam (apmācības, darba vietu
pielāgojumi, veselības un drošības jautājumi darba vietā, kur
nepieciešams, veselības pārbaudes un darba rakstura maiņa);
būtiska loma ir preventīviem pasākumiem, kas palīdz palikt darba
tirgū un saglabāt darba vietu.

6. Galvenie izaicinājumi personu, kuras vecākas par 50 gadiem, darba
tirgū situācijas uzlabošanai Latvijā
Latvijas nodarbinātības līmenis personām vecuma grupā no 50 līdz 64
gadiem pārsniedz ES vidējo nodarbinātības līmeni šajā vecuma grupā. Tomēr,
arī bezdarba līmenis vecuma grupā no 50 līdz 64 gadiem pārsniedz ES vidējo
bezdarba līmeni, ko ietekmē gan visai augstie kopējie bezdarba rādītāji, gan
arī salīdzinoši augstāka ekonomiskā aktivitāte gados vecākiem iedzīvotājiem.
Stereotipi un diskriminācija veido galvenos šķēršļus personu, kuras
vecākas par 50 gadiem, palikšanai un iesaistei darba tirgū. Par stereotipu
esamību un vecāku personu grūtībām iekļauties darba tirgū liecina ilgstošo
bezdarbnieku vecuma sastāvs, jo apmēram 50% no bezdarbniekiem, kas ir bez
darba ilgāk par 3 gadiem ir bezdarbnieki, kas ir vecumā virs 50 gadiem.
Sabiedrībā pastāv viedoklis, kas nav balstīts ne faktos, ne pētījumos, ka
vecāks darbinieks jebkurā gadījumā nespēs labi veikt savus uzdevumus, būs
traucēklis, nevis pilnvērtīgs speciālists, bieži slimos, neiekļausies kolektīvā
utt. Lai veicinātu stereotipu mazināšanu, ir svarīgi informēt un izglītot
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sabiedrību, tādēļ arī ES 2012.gadu ir pasludinājusi par gadu aktīvai
novecošanai un paaudžu solidaritātei.
Eiropas gada (2012) atbildīgā institūcija Latvijā ir Labklājības
ministrija. 2012.gada 3.februārī Eiropas gada atklāšanas pasākumā klātesošie
iepazinās ar Labas gribas vēstniekiem, kuri visa šī gada garumā ir apņēmušies
dalīties savā pieredzē un zināšanās par aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, un ar
savu darbu, viedokli un rīcību centīsies veicināt pozitīvas, harmoniskas un
cieņpilnas attiecības abu paaudžu starpā. Eiropas gada Labas gribas vēstnieki
ir - Rīgas Stradiņa universitātes profesors un ārsts – gastroenterologs Anatolijs
Danilāns, tautas deju ansambļa "Zelta sietiņš" vadītāja Baiba Rasma Šteina,
mūziķis Kārlis Būmeisters, Dziesmu svētku virsdiriģents, kordiriģents Edgars
Račevskis, Liepājas teātra aktrise Inese Kučinska, Ventspils Centra
sākumskolas zēnu koris un tā solists Miks Laksbergs, Inese Zinģīte, kura
Latvijā plašāk pazīstama ar savu dzīves stāstu, kā ar apņēmību un neatlaidību
uzveikt ikvienu šķietami bezcerīgu situāciju.
Eiropas gada (2012) īstenošanai ir izstrādāta darba programma jeb
pasākumu plāns. Programmā ir noteikts šī gada mērķis un tā sasniegšanas
prioritātes un pasākumi. Latvijā ir noteiktas 4 prioritātes: (1) Starppaaudžu
sadarbība; (2) Vecu cilvēku vērtības sabiedrībā celšana; (3) Vecuma
diskriminācijas darba tirgū mazināšana; (4) Aktīva un veselīga
dzīvesveida sekmēšana. Kopumā ir plānotas 50 aktivitātes, kuras īstenotāji ir
valsts un pašvaldību iestādes, kā arī nevalstiskās organizācijas.
2012.gada 23.martā Labklājības ministrija organizēja konferenci, lai
diskutētu, dalītos pieredzē un informētu par labo praksi aktīvas un kvalitatīvas
dzīves veicināšanā. Lai popularizētu labās prakses piemērus par uzņēmumiem,
kuros seniori – darbinieki tiek augsti vērtēti un cienīti, kā arī novērstu
aizspriedumus un stereotipus par darbiniekiem pirmspensijas un pensijas
vecumā, Labklājības ministrija sadarbībā ar Ilgtspējas indeksu
(www.ilgtspejasindekss.lv) vērtēs un nominēs senioram draudzīgāko
uzņēmumu Latvijā. Lai veicinātu izpratni par paaudžu solidaritātes
priekšrocībām un ieguvumiem, kā arī veselīga un aktīva dzīvesveida nozīmi
un ietekmi uz cilvēka dzīves kvalitāti, Labklājības ministrija no š.g. 1.jūnija
līdz 31.jūlijam aicina žurnālistus piedalīties konkursā par labākā drukātā
raksta, tiešsaistes, radio vai TV sižetu par Eiropas gada (2012) tēmu. Labākie
darbi piedalīsies Eiropas Komisijas konkursā un cīnīsies par naudas balvām
trīs kategorijās: 2000 €, 1000 €, 500 €.
Darba likums paredz pirmspensijas vecuma personu aizsardzību
darbinieku skaita samazināšanas gadījumā – priekšrocība turpināt darba
attiecības ir, piemēram, darbiniekiem, kuriem līdz pensijas vecuma
sasniegšanai atlicis mazāk par pieciem gadiem, kā arī darbiniekiem, kuri pie
attiecīgā darba devēja nostrādājuši ilgāku laiku. Tāpat arī izbeidzot darba
attiecības ar darbiniekiem, atlaišanas pabalsta apmērs ir atkarīgs ne tikai no
darba samaksas, bet arī no tā, cik ilgu laiku (cik gadus) darbinieks ir
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nodarbināts pie konkrētā darba devēja – jo ilgāku laiku nodarbināts, jo lielāks
atlaišanas pabalsts.
Var minēt vairākus iemeslus, kas personām, kuras vecākas par 50
gadiem varētu traucēt pilnvērtīgi iekļauties Latvijas darba tirgū vai turpināt
strādāt pēc iespējas ilgāk::
- stereotipi par gados vecāku cilvēku potenciālu;
- novecojušas prasmes (dažreiz neprot latviešu valodu);
- ne vienmēr ir iespēja mūžizglītības ietvaros pilnveidot savas zināšanas
un prasmes;
- veselības stāvoklis (tostarp psiholoģiskas problēmas);
- nepieciešamība aprūpēt ģimenes locekļus;
- darba vietas attālums no mājām un sabiedriskā transporta nepieejamība
un dārdzība.
Latvijā ir sastopami uzņēmuma līmeņa pozitīvie prakses piemēri, kā
piemēru var minēt Grindex, kur ir pienācīgi novērtētas darbinieku (55+)
priekšrocības. Balstoties uz savu pieredzi, Grindex darbinieku šajā vecuma
grupā (55+) raksturo kā atbildīgu pret darba pienākumiem, lojālu un
patriotisku pret uzņēmumu, zināšanu un pieredzes bagātu, noturīgu pret stresu.
Darbinieki (55+) biežāk spēj novērtēt nemateriālo motivāciju uzņēmumā, it
īpaši veselības apdrošināšanu. Šajā vecuma grupā samazinās darbinieku
mainība. Kā negatīvo aspektu var minēt šīs vecuma grupas neelastību pret
jaunajām tehnoloģijām. Uzņēmumā ieviesta arī īpaša motivācijas sistēma,
ilggadējiem darbiniekiem tiek dāvinātas sudraba un zelta nozīmītes, rīkots
īpašs pasākums 50.darba jubilejā, īpašs Ziemassvētku sarīkojums
darbiniekiem, kuri pensionējušies no uzņēmuma.
7. Secinājumi.
Analizējot darba tirgus situāciju un iespējas personām vecuma grupā
virs 50 gadiem, var secināt, ka:
1. Latvijas nodarbinātības līmenis personām vecuma grupā no 50 līdz 64
gadiem pārsniedz ES vidējo nodarbinātības līmeni šajā vecuma grupā.
Tomēr, arī bezdarba līmenis vecuma grupā no 50 līdz 64 gadiem
pārsniedz ES vidējo bezdarba līmeni, ko ietekmē gan visai augstie
kopējie bezdarba rādītāji, gan arī salīdzinoši augstāka ekonomiskā
aktivitāte gados vecākiem iedzīvotājiem.
2. Stereotipi un diskriminācija veido galvenos šķēršļus personu vecuma
grupā virs 50 gadiem palikšanai un iesaistei darba tirgū. Par stereotipu
esamību un gados vecāku personu grūtībām iekļauties darba tirgū
liecina ilgstošo bezdarbnieku vecuma sastāvs, jo apmēram 50% no
bezdarbniekiem, kas ir bez darba ilgāk par 3 gadiem, ir bezdarbnieki
vecāki par 50 gadiem.
3. Jau šobrīd bezdarbniekiem vecuma grupā virs 50 gadiem tiek
piedāvātas dažādas iespējas izmantot Aģentūras sniegtos pakalpojumus,
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piemēram, algotos pagaidu sabiedriskos darbus, pasākumus noteiktām
personu grupām, apmācības, komercdarbības atbalsta pasākumus u.c.
aktīvās darba tirgus politikas pasākumus, lai pilnveidot savas prasmes
un zināšanas un varētu atgriezties darba tirgū.
4. Mūžizglītības pasākumi – apmācības nodarbinātām personām jāmin kā
galvenais atbalsta pasākums, lai ilgstoši uzturētu prasmes un paliktu
darba tirgū. Pirmspensijas vecuma grupa (57- 61 gadi) ir atbrīvota no
līdzmaksājuma, kas citiem ir 30% apmērā no apmācību izmaksām.
5. Lai kvalitatīvāk sniegtu karjeras konsultācijas, izstrādāta īpaša metodika
„50pluss” klientu izglītošanai karjeras izvēles un plānošanas
jautājumos, profesionālās piemērotības noteikšanai, apmācības spēju
izvērtējumam pirms iesaistīšanās pārkvalifikācijas pasākumos, arī
psiholoģiska atbalsta sniegšanai.
Ņemot vērā darba tirgus situāciju un iespējas personām vecuma grupā
virs 50 gadiem, tiek izvirzīti šādi turpmāk veicamie uzdevumi:
1. Turpināt nodrošināt bezdarbniekiem vecuma grupā virs 50 gadiem
Aģentūras sniegtos pakalpojumus lai pilnveidot savas prasmes un
zināšanas un veicinātu savu konkurētspēju darba tirgū;
2. Bezdarbnieku profilēšanas sistēmas ietvaros piedāvāt mērķa grupai un
bezdarbnieka individuālajām vajadzībām piemērotākos pasākumus;
3. Konsultāciju sniegšana (Valsts darba inspekcija) un apmācību
īstenošana darba devējiem un nodarbinātajiem par drošu darba vidi un
darba organizāciju, lai nodrošinātu nodarbināto darba spēju saglabāšanu
un veselības darbā veicināšanu visa darba mūža garumā;
4. Sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi (informatīvās
kampaņas un labās prakses piemēri), kas virzīti uz personu 50+
palikšanu vai iekļaušanu darba tirgū un sociālajos procesos kopumā,
mainot iesīkstējušos stereotipus, skaidrojot šo personu potenciālu darba
tirgū;
5. Izstrādāt jaunas atbalsta programmas, piesaistot Eiropas sociālā fonda
līdzfinansējumu no 2014.gada, piemēram, sniedzot atbalstu
uzņēmumiem vecuma daudzveidības vadības jautājumos un darba
vietas piemērotības analīzē, kā arī darba vietas pielāgošanā vecāka
gadagājuma nodarbinātajiem.
Labklājības ministre
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