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Projekta mērķis 

• Mērķis: veicināt gados vecāku nodarbināto personu

darbaspēju saglabāšanu un nodarbinātību.

• Finansējums: projektam pieejamais kopējais attiecināmais

finansējums ir 10 596 211 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā

fonda finansējums – 9 006 779 eiro un valsts budžeta

finansējums – 1 589 432 eiro.

• Īstenošanas laiks: no 2017.gada janvāra līdz 2022.gada

decembrim.

• Atbalstu saņēmušo gados vecāku mērķa grupas nodarbināto

personu skaits - 3000 personas



Projekta īstenotāji

Projektu īsteno sadarbībā ar:



Projekta aktivitātes

1. Sabiedrības 

izpratnes 

veidošanas 

pasākumi

2. Darba vides un 

cilvēkresursu 

potenciāla 

izvērtējums

5. Starprezultātu un 

gala rezultātu  

novērtēšana

3. Atbalsta 

pasākumi 

nodarbinātajiem

4. NVA personāla 

apmācība

6. Kolektīvo 

pārrunu veikšana 

(LBAS un 

LDDK)



Projekta mērķa grupa

 Darba devēji (komersanti un valsts vai pašvaldības

institūcijas), kas nodarbina cilvēkus vecumā no 50 gadiem

 Nodarbinātie vecumā no 50 gadiem, kuras atbilst vismaz

vienam no šādiem nosacījumiem:
• ir konstatētas veselības problēmas atbilstoši nosacījumiem

• izglītība nepārsniedz vidējo vispārējo vai profesionālo, vai

arodizglītības līmeni vai arī personai ir augstākā izglītība, bet tā ir

nodarbināta mazkvalificētos darbos

• ir objektīvi apstākļi saistībā ar nepieciešamību aprūpēt kādu no

ģimenes locekļiem kavē veikt darbu normāla darba laika ietvaros

• ir nodarbināta nepilnu darba laiku un ar zemiem ienākumiem, kas ir

mazāki par 80 procentiem no valstī noteiktās minimālās algas



Darba vides un cilvēkresursu 
potenciāla izvērtējums

 Darba aizsardzības 

speciālists

 Arodslimību un 

arodveselības ārsts

 Ergoterapeits

 Personāla speciālists

individuālie mērķa grupas

darbinieku darba vides,

apstākļu un vajadzību un

darbspēju potenciāla

novērtējumi, kuros tiks

noteikti nepieciešamie

atbalsta pasākumi katram

nodarbinātajam, kurš atbilst

nosacījumiem.

Speciālistu komanda 
veic izvērtējumu pie 

darba devēja 

Individuālais gados 
vecākā nodarbinātā 

novērtējums

Darba devējs saņem sava uzņēmuma novecošanās 
pārvaldības plānu 

Ieteikumi un 
rekomendācijas 

uzņēmumam

uzņēmuma/iestādes vispārējā

novērtējuma rezultātu

apkopojums (personālvadības

politikas analīze, darba vides

un darba organizācijas

novērtējums u.c)

priekšlikumi īstenojamiem

pasākumiem novecošanās

pārvaldībai



Projektā noteiktie atbalsta pasākumi

Individuālais mērķa grupai atbilstošā gados vecākā 

darbinieka novērtējums un atbalsta pasākumi

līdz 711 euro vienas 

darba vietas 

pielāgošanai 

darbiniekiem, kuriem 

ir veselības 

problēmas 

līdz 50% no valstī 

noteiktās 

minimālās darba 

algas divu nedēļu 

periodā 

līdz 250 eiro vienai 

personai 

Izvēlas pakalpojumu 

sniedzēju, kurš 

reģistrēts ārstniecības 

personu un 

ārstniecības atbalsta 

personu reģistrā un 

ārstniecības iestāžu 

reģistrā

Semināru tēmas:

veselības uzlabošana; 

problēmsituāciju 

risināšanas prasmes; 

komunikācijas prasmes

Individuālās 

konsultācijas: 

uztura speciālists, 

fizioterapeits, psihologs

Darba vides 

pielāgošana

Prasmju nodošana 

vai jaunu prasmju 

apgūšana

Karjeras 

konsultācijas 

Konkurētspējas 

paaugstināšana

Veselības 

uzlabošanas 

pasākumi

NVA karjeras 

konsultants 



• Pirmā darba devēju pieteikšanās 

notika no 1. - 19. oktobrim.

• Pieteikumus ir iesnieguši 45
darba devēji

• Šobrīd notiek darba vides 

izvērtēšana pie projektā 

atbalstītajiem darba devējiem un 

atbalsta pasākumu sniegšana

Darba devēju pieteikšanās
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 Projektā ir pieteikušies gan 

komersanti, gan valsts un 

pašvaldību iestādes

 Darba devēji no dažādām 

nozarēm: apstrādes rūpniecības, 

transporta un pārvadājumu 

nozare; mazumtirdzniecība 

veselības un izglītības iestādes, 

atkritumu apsaimniekošana u.c.

Komersanti, 62%

Valsts un pašvaldību 
institūcijas , 38%

Darba devēji pēc komercdarbības veida

Darba devēju raksturojums



 Projektā ir pieteikušies 

darba devēji no visas 

Latvijas

 4 darba devējiem darba 

vietas ir visā Latvijas 

teritorijā. 
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 Darba devēji ir pieteikuši 

2264 nodarbinātos 

 Kopā šajos uzņēmumos 

nodarbinātie vecumā virs 

50 gadiem ir 7024
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Darba devēju skaits un projektā pieteiktie nodarbinātie

Darba devēju raksturojums



 Veselības pakalpojumi: 

masāžas, ārstnieciskā 

vingrošana u.c.

 KPP pasākumi: 

individuālās konsultācijas 

un grupu nodarbības, kas 

vērstas un veselības un 

fiziskā stāvokļa 

uzlabošanu

Darba devēju raksturojums



https://www.youtube.com/watch?v=zdfvNKBHsD0
https://www.youtube.com/watch?v=dvhp6bNk-ZU

https://www.youtube.com/watch?v=zdfvNKBHsD0
https://www.youtube.com/watch?v=dvhp6bNk-ZU


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

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

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

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

Jaunākās ziņas: Facebook.com lapā http://www.facebook.com/Nodarbinatiba

Mairita Mēnese
ES fondu projektu departamenta

ESF projekta «Atbalsts ilgākam darba mūžam» vadītāja

26604495; Mairita.Menese@nva.gov.lv
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