
Madara OzOliņa

iemesli un risinājumi

Šobrīd Cēsu filiālē reģistrētas
230 personas vecumā līdz 30 ga-
diem, kuras ir bezdarbnieki. Jau -
nieši  veido 20 procentus no fili -
ālē reģistrēto bezdarbnieku skai-
ta. Nodarbinātības valsts aģentū-
ras Cēsu filiāles vadītāja Liene
Agafonova stāsta par iespēja-
miem jauniešu bezdarba iemes-
liem: "Daļa jauniešu, kas ir bez
darba,  ir jaunās māmiņas, kurām
nav, kur atstāt bērniņu, līdz sagai-
dīs rindu bērnudārzā. Ir jaunieši,
kas dažādu apstākļu ietekmē pār-
traukuši studijas, citi vēlas uzsākt
uzņēmējdarbību. Protams, ir arī
jaunieši, ar kuriem mūsu darbi-
niekiem jāpastrādā vairāk, lai
motivētu viņus uzsākt darba attie-
cības." Lai to varētu vieglāk izda-
rīt un bezdarbnieku skaits sama-
zinātos, Nodar binā tības valsts
aģentūra jauniešiem piedāvā ie-
saistīties dažādos projektos.
"Eiropas Savienības fonda (ESF)
projekts “Jauniešu garantijas“
piedāvā iesaistīties dažādos mācī-
bu un nodarbinātības pasākumos,
kas veicinātu jauniešu izglītoša-
nos un praktisko iemaņu attīstīša-
nu, lai varētu veiksmīgāk atgriez-
ties darba tirgū. Lai jaunietim
piedāvātu viņa vajadzībām un in-
teresēm atbilstošu pasākumu, vis-
pirms notiek tikšanās ar karjeras
konsultantu. Konsultācijā no-
skaidrojam jaunieša vēlmes, inte-
reses, pārrunājam darba tirgus si-
tuāciju un meklējam iespējas ie-
saistīties piemērotā pasākumā, ja
jaunietis to vēlas. Jauniešiem ir
iespēja apgūt profesiju, mācīties
valodas, uzlabot datorlietošanas
prasmes, kā arī iegūt dažādu
transportlīdzekļu vadītāja tiesī-

bas," stāsta L. Agafonova. 
Jauniešiem vecumā no 15 līdz

24 gadiem izveidota programma
“Darbnīcas jauniešiem”, kas dod
iespēju pamēģināt profesijas, ap-
gūstot gan praktiskās iemaņas,
gan teoriju. Beidzot programmu,
jauniešiem ir priekšstats par trim
profesijām un iespēja izvēlēties,
vai kādā no tām viņš vēlas iegūt
profesionālo kvalifikāciju. Sa -
darbībā ar darba devējiem – uzņē-
mumiem un biedrībām - No dar -
binātības valsts aģentūra piedāvā
jauniešiem nodarbinātības pasā-
kumus: “Pirmā darba pieredze”,
“Subsidētā darbavieta jauniešiem
bezdarbniekiem” un “Darbam ne-
pieciešamo iemaņu attīstība ne-
valstiskajā sektorā”. "Šajos pasā-
kumos jauniešiem ir iespēja iegūt
darba pieredzi, attīstīt jaunas ie-
maņas un prasmes vai papildināt
esošās un turpināt profesionālo
pilnveidi. Savukārt darba devē-
jiem projektā piedāvājam – dotā-
ciju jauniešu atalgojumam, kā arī
dotāciju darba vadītājam uz no-
teiktu laiku. Ja darba devējs pasā-
kumā iesaista jaunieti ar īpašām
vajadzībām, tad tiek piedāvāts arī
atbalsts darbavietas iekārtošanai,
balstoties uz speciālistu novērtē-
jumu. 

iesaistās arī 
pašvaldība

Arī Cēsu pašvaldības jaunatnes
lietu speciāliste Iveta Jer mo -
lājeva uzskata, ka Cēsu novadā
jauniešiem tiek piedāvātas dažā-
das iespējas, kas vēlāk var pavērt
vaļā citas durvis: "Reālu darba ie-
spēju ir daudz mazāk nekā strādāt
gribošo jauniešu. Ir arī dažādas
iespējas, kā sevi pierādīt poten-
ciālajam darba devējam. Pie mē -
ram, pašvaldības piedāvātais va-
saras darbs arī ir iespēja, kuru ne
visi izmanto. Tā var ne tikai iegūt
noderīgu pieredzi, bet arī, sagla-
bājot kontaktus ar darba devēju,
turpināt darba attiecības pēc mā-
cībām." 
Kā vienu no problēmām, ar kuru

sastopas jaunieši, meklējot dar bu,
I. Jermolājeva min darba devēju
prasīto darba pieredzi, kuras jau-
niešiem nav. "Mēs šo jautājumu
esam sākuši risināt Jau niešu mā-
jā. Katrs jaunietis, kurš iesaistās
darbā pie mums, var saņemt grā-
matiņu, kurā mēs fiksējam pada-
rīto darbu un nostrādāto laiku. Šo
grāmatiņu viņš var parādīt darba

devējam kā apliecinājumu savai
pieredzei. Šis ir pirmais gads, kad
esam ieviesuši šādu sistēmu, ce-
ram, ka tā attīstīsies veiksmīgi.
Lai apliecinātu šo ierakstu patie-
sumu un svarīgumu, katru grāma-
tiņu parakstīs arī Cē su novada
domes priekšsēdētājs." 

Runājot, vai bezdarbs jauniešu
vidū ir aktuāls jautājums, Cēsu
pašvaldības jaunatnes lietu spe-
ciāliste uzsver, ka viss lielā mērā
ir atkarīgs no paša jaunieša inici -
atīvas: "Ir jācenšas saskatīt iespē-
jas, kuras  tiek dotas. Jaunieši,
kas darbojas Jauniešu mājā, ik
dienu gūst milzīgu pieredzi un
jaunas zināšanas. Bet tā ir tikai
daļa no novada jauniešiem.
Šobrīd pie mums aktīvi darbojas
40 jaunieši,  gaidīts ir ikviens,
kurš vēlas iesaistīties. Arī šī ir
viena no iespējām, kā kļūt zinošā-
kiem dažādos jautājumos. Mums
ir prieks skatīties, ka tie jaunieši,
kas pie mums ir bijuši aktīvi,
veiksmīgi, veido savu karjeru. Ja
skolā jaunietis apgūst teorētiskās
zināšanas, tad Jauniešu mājā  var
darboties praktiski."

iespējas ir, 
darītāju nav

Rudenī Cēsīs durvis vēra pašmā-
ju IT koncerna "Draugiem
Group" birojs. Nav noslēpums,
ka uzņēmums darbinieku motivē-
šanai piedāvā gan konkurētspējī-
gu atalgojumu, gan pievilcīgu bo-
nusu sistēmu. Tomēr, kā atzīst
"Draugiem Group" runasvīrs
Jānis Palkavnieks, darbaspēku
jaunajai filiālei atrast esot grūti:
"Manuprāt, mēs esam gana aktīvi
brīvo vakanču reklamēšanā, to-
mēr, lai varētu teikt, ka strādāt
gribētāji stāv rindā, nevaram.

Jāpiemin, ka lielai daļai jauniešu
trūkst nepieciešamo zināšanu un
prasmju. Kad jaunietis piesakās
darbā par programmētāju, mēs
ceram, ka viņš kaut ko ir jau pro-
grammējis, nevis  tikai skolas lai-
kā klausījies teorētiskas lekcijas.
Tiem nav jābūt nozīmīgiem un
lieliem darbiem, tā var būt mājas-
lapas programmēšana draugam.
Galvenais, lai mēs redzam, ka ša-
jā jomā cilvēks ir ko darījis.
Tāpat, ja runājam par klientu ap-
kalpošanas speciālistiem, ir jāpa-
tīk darbam ar cilvēkiem un jābūt
atvērtam komunikācijai. Ja jau-
nietis darba pieteikumā nespēj
noformulēt domu, kādēļ šim ama-
tam piesakās, tad kā viņš nofor-
mulēs palīdzību klientam?" J.
Palkavnieks uzsver: "Mēs novēr-
tējam to, ka jaunieši iegūst aug-
stāko izglītību. Tas par cilvēku
kaut ko liecina - viņš ir izgājis
cauri konkrētam posmam, ir kaut
ko sācis un kaut ko beidzis.
Tomēr diploms noteikti nav no-
teicošais, lai mēs kādu pieņemtu
darbā. Arī tad, kad meklējam pro-
jektu vadītājus, mums mazāk sva-
rīgi, vai cilvēkam šajā jomā ir ie-
gūta izglītība, vai iepriekš šajā jo-
mā strādājis algotu darbu. Tikpat
labi cilvēks var būt bijis līderis
skolā, vadījis kādu bērnu nometni
vai koordinējis kādu pasākumu.
Mums būtiskākais ir tas, ko cil-
vēks spēj paveikt." 
J. Palkavnieks arī stāsta, ka uzņē-
mums rūpējas par saviem darbi-
niekiem un to, lai viņi uz darbu
nāktu ar prieku: "Mūsu uzņēmu-
mā notiek darbinieku rotācija. Ja
cilvēks jūt, ka veicamie pienāku-
mi jau kļuvušu par rutīnu, mēs
kopīgi meklējam citas iespējas
cilvēkam sevi pie mums pilnvei-
dot. Zinām, ka labi darbinieki ir
jānovērtē, to mēs cenšamies da-
rīt." Uzņēmuma runasvīrs arī pauž
pārliecību, ka tas, vai jaunietis

spēs atrast darbavietu, lielā mērā
atkarīgs no vecākiem, kuriem jā-
cenšas bērnā saskatīt viņa pras-
mes, spējas un jāvirza bērnu tās
attīstīt. 

Ik sezonu jaunus darbiniekus
meklē arī slēpošanas komplekss
"Žagarkalns". "Tuvojoties zie-
mai, katru gadu tiek piesaistīti 30
darbinieki. Atrast tiešām labus un
centīgus darbiniekus ir grūti, do-
māju, ka to apstiprinās vairums
uzņēmēju," pārliecināts "Ža gar -
kalns" pārstāvis Vadims Ka -
ņenevs. Viņš stāsta, ka vairums
strādājošo jauniešu ir vecumā no
18 līdz 25 gadiem. Viņa prāt, ie-
spējas atrast darbu ir, viss esot at-
karīgs no jaunieša pašiniciatīvas:
"Jebkurš uzņēmums meklēs dar-
binieku, kurš pats izrādīs vēlmi
strādāt. Arī "Žagar kalnā" esam
novērojuši, ka degsme sevi pierā-
dīt zūd, jauniešiem nav vēlmes
censties. Tāpat ir jaunieši, kuros
redzam potenciālu, redzam ie-
meslu ieguldīt laiku un citus re-
sursus. Šī otrā jauniešu grupa
diemžēl ir mazāka."
V. Kaņenevs stāsta, ka to jaunie-

šu, kuri strādā uzņēmumā vairā-
kas sezonas pēc kārtas, ir arvien
mazāk. "Daļa atrod pastāvīgu
darbu, par tiem mēs ļoti priecāja-
mies. Citi - izvēlas doties prom
no valsts. Iemesli var būt visdažā-
dākie. Bet uzskatu, ja ir vēlme,
arī darbu ir iespējams atrast. Arī
mēs šogad ļoti aktīvi meklējām
darbiniekus, gan izmantojot pre-
si, gan sociālos tīklus. Atsaucās
daži. Izskatās, ka visiem darbs ir."
"Žagarkalna" pārstāvis arī stāsta,
ka, pieņemot darbā jaunus darbi-
niekus, jāņem vērā tūrisma uzņē-
muma specifika. Tas nozīmē - po-
tenciālajam darbiniekam jāpār-
valda kāda svešvaloda. Būtisks ir
cilvēkfaktors - jābūt izpalīdzīgam
un pieklājīgam.q
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Jauniešu vecumā no 
15 līdz 24 gadiem bezdarba 
līmenis Latvijā samazinās,
Eiropas Savienības (ES) 
statistikas departamenta 
“Eu rostat” informācija liecina,
ka tas sarucis līdz 13,6%, 
kamēr pērn, atbilstoši 
“Eurostat” datiem, 
Latvijā bez darba bija 17,3%
jauniešu. Kāda situācija 
veidojas Cēsu novadā? 

Jauniešu bezdarbs - iedomāts vai patiess

LaikraksTs “Druva” novaDu aTTīsTībai! Materiāls sagatavots ar valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Mērķprogrammā “reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma” atbalstītais projekts nr.2/MEDia 7/17/1522

Tas, cik jaunieši ir aktīvi darba tirgū un vai prot izmantot visas piedāvātās 
iespējas, atkarīgs vien no pašu mērķiem un ambīcijām

nVar pierādīt. Nu gandrīz pusgadu Cēsu novada jaunieši, kuriem nav algota darba, var  iesaistīties brīvprātī-
gajā darbā Jauniešu mājā un par paveikto saņemt rakstisku apliecinājumu, kas nākamajam darba devējam pie-
rādīs gūto pieredzi.
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Terēze kopā ar draudzeni ra-
da skaistas lietas svētkiem un ik-
dienai - interesantus kreklus,
past kartes, veido un apdrukā ko-
ka dēlīšus. "Ar to nodarbojos  ga-
dus piecus. Tas ir ne tikai sava
veida bizness, bet arī hobijs, kas
sagādā prieku," stāsta Terēze.
Viņa ir pārliecināta, ja vien tam
veltītu pietiekami daudz laika un
enerģijas, uzsāktā nodarbošanās
varētu kļūt par īstu uzņēmējdarbī-
bu. Tomēr Terēzei bija citi plāni,
pagaidām meitene uz darbnīcu
dodas sestdienās un svētdienās:
"Es gribēju izmēģināt strādāt sko-
lā, gribēju kļūt par skolotāju.
Pieteicos projektā "Iespējamā mi-
sija" un šī mācību gada sākumā
sāku strādāt Vecpiebalgas vidus-
skolā par angļu valodas pasnie-
dzēju. Tā ir vienreizēja iespēja
saprast, vai man tas patiks - līdz-
tekus strādāt un mācīties." 

Terēze ik dienu strādā skolā kā
jebkurš cits pedagogs, saņemot
par to algu. Projektā “Iespējamā
misija” viņai katru mēnesi piešķir
stipendiju, turklāt divas reizes
mēnesī misijas skolotājiem tiek
rīkotas mācības, kuras apgūstot,
saņem apliecinājumu par iegūta-
jām zināšanām. Tās ir līdzvērtī-
gas tām, ko apgūst topošie peda-
gogi augstskolā. Terēzei ir savs
viedoklis par to, cik grūti jaunie-
šiem atrast darbu: "Manuprāt, tā-

das iespējas, kādas ir šodien, ne-
kad nav bijušas. Kur vien skaties
- ir iespējams atrast kaut ko sev
saistošu un interesantu. Cits jau-
tājums - vai jaunieši šīs iespējas
māk saskatīt un izmantot. Var ne-
darīt neko un gausties, cik viss ir
slikti. Bet var arī izdarīt izvēli -
mācīties un pilnveidoties, kas pa-
vērs  daudzas durvis." Terēze uz-
sver, cik katra pieredze, ko iespē-
jams iegūt jau skolas laikā, daudz
var dot: "Esmu bijusi Cēsu
Jauniešu domes priekšsēdētāja.
Tas deva drosmi turpmāk piedalī-
ties projektos un nebaidīties no
izaicinājumiem, deva pozitīvu
enerģiju darboties tālāk. Esmu ie-
saistījusies visdažādākajos pro-
jektos. Ja agrāk tas bija retums un
tā bija veiksme, ja varēji kur tikt,
tad tagad  projektiem var pieteik-
ties ikviens. Nesaprotu, kādēļ
jaunieši šādas iespējas neizman-
to. Tā ir iespēja redzēt pasauli un
saprast, ka viss negriežas tikai ap

mums Cēsīs un pat Latvijā nē. Nu
visas durvis pasaulē ir vaļā!
Piedaloties projektos, jaunietim ir
iespēja nodibināt kontaktus, uz-
krāt pieredzi, iegūt jaunas zināša-
nas." 

Terēze seko aktuālajai informā-
cijai, kas saistīta ar jauniešu orga-
nizācijām un to, kādas iespējas
jauniešiem tiek piedāvātas: "Ne -
sen redzēju piedāvājumu  jaunie-
šiem, kuriem patīk filmēt un fo-
tografēt, kāda organizācija piedā-
vā apmaksātu ceļošanu gada ga-
rumā ar noteikumu – uzņemtos
attēlus vai video dokumentēt. Tā
ir lieliska iespēja, un arī šādi ie-
raksti CV vēlāk ir ko vērti. Pati
pagājušajā gadā, darbojoties pro-
jektā, Anglijā ieguvu izglītību,
kas saistīta ar uzņēmējdarbības
pamatiem."

Lai arī Terēzes draugu lokā bez-
darbs nav aktuāls jautājums, viņa
zina, ka tā ir problēma: "Tam ir
vairāki iemesli, bet neviens no
tiem nav saistīts ar to, ka pie
mums trūktu darbavietu. Prob lē -
mas saknes slēpjas ģimenē - ļoti
būtiski, ko vecāki par izglītību un
atbildību bērnam māca jau ma-
zotnē. No tā ir atkarīgs , ar cik lie-
lu pašiniciatīvu cilvēks izaugs,
kāda būs viņa vēlme kaut ko darīt
un sasniegt. Tas ir arī viens no ie-
mesliem, kādēļ vēlos kļūt par
skolotāju - lai bērniem jau skolā
mācītu un rādītu, ka dzīve nesā-
kas tikai pēc 12.klases, bet ir jā-
domā un jārīkojas ātrāk." Terēzei
ir būtiski, ka viņa šobrīd var gan
strādāt, gan mācīties reizē. Tā ir
viena no iespējām, kas netiek
laista garām un, ļoti iespējams,
atvērs durvis tālākai izaugsmei.q

reizē uzņēmēja un skolotāja

maDara ozoLiņa

Līgai  ir 28 gadi. Kādu laiku
strādājusi Rīgā, ik rītu ceļu uz
darbu mērojot no Cēsīm. Pēc otrā
bērniņa piedzimšanas to darīt
kļu vis arvien grūtāk. No augusta
mēneša  Līga ir reģistrējusies No -
dar binātības valsts aģentūrā
(NVA), tas pavēris jaunas iespē-
jas. "Tiku nosūtīta pie jauniešu
konsultanta. Tur uzzināju par
Eiropas Savienības fonda projek-
tu "Jauniešu garantijas". Izman -
tojot šī projekta finansējumu,
Nodarbinātības valsts aģentūra
piedāvā darba tirgum nepiecieša-
mo prasmju un iemaņu attīstīša-
nas iespējas. Bija vairākas iespē-
jas, no kurām izvēlēties,  tā kā  es-
mu radoša un aktīva, izvēlējos
pieredzi gūt koprades mājā
"Skola 6",” stāsta Līga. Par šo ie-
spēju Līga priecājas, darbošanās
projektā iemācījusi daudz jauna:
"Pats labākais - nekas gatavs ne-
tiek nolikts priekšā. Pašai  jādo-
mā un jādara. Esmu vadītājas
asistente, daru visu, ko no manis

prasa, sākot ar telpu dekorēšanu,
beidzot ar līgumu un citu doku-
mentu sagatavošanu. Tā ir lielis-
ka pieredze, jo lielāko daļu uzdo-
tā  līdz šim nebiju darījusi. Man
nav divu vienādu dienu, katra ir
interesanta un citāda. Ļoti novēr-
tēju arī, ka man uzticas un ļauj
veikt atbildīgus pienākumus." 

Eiropas Savienības fonda pro-
jektā "Jauniešu garantijas" var
piedalīties jaunieši vecumā no 15
līdz 29 gadiem, kuri nevienā no
augstskolām neapgūst studiju
programmas un kuri ir reģistrēju-
šies NVA. Viens jaunietis projek-
tā var piedalīties sešus mēnešus.
"Es katru dienu dodos uz
"Skola6" un darbojos tur četras

līdz astoņas stundas, tas atkarīgs
no veicamo darbu daudzuma. Ja
tiek atrasts algots darbs, no pro-
jekta var izstāties ātrāk, bet, ja to
ātrāk neatradīšu, tad šeit darbošos
līdz februāra vidum. Protams, se-
koju līdzi darba piedāvājumiem
Cēsīs, jo uz Rīgu ik dienu braukt
vairs nevēlos. Ik pa laikam parā-
dās kāds vilinošs piedāvājums,
bet jauniešu vidū ir gana liela
konkurence, un šīs labās vietas
ātri vien tiek aizņemtas. Ja vien
nevēlies strādāt par kasieri, tad
darbu atrast nav viegli. Ļoti vēlē-
tos darīt ko līdzīgu tam, ko daru
patlaban - radošu darbu, kurā va-
ru izpausties. Bet es zinu, ka viss,
kas notiek, notiek uz labu - ticu,
ka atradīšu darbu, kas sagādās
prieku," pārliecināta Līga. Viņa,
lai arī piekrīt, ka darba meklējumi
lielā mērā saistīti ar pašu  gribas-
spēku, atzīst, ka jauniešu bez-
darbs šodien ir aktuāla problēma:
"Tam ir vairāki iemesli. Sava daļa
vainas jāuzņemas uzņēmējiem,
sava - pašiem darba meklētājiem.
Esi jauns un tikko absolvējis sko-
lu, vēlies strādāt, bet  tev prasīs
reālu darba pieredzi. To var iegūt
tikai strādājot, tādējādi rodas ap-
burtais aplis. Savukārt, runājot
par jauniešiem, lielai daļai trūkst
atbildības sajūtas pret darbu, pie-
nākumiem un kolēģiem. Īpaši tas
attiecas uz darbavietām, kur ak-
tuāls ir maiņu grafiks."

Projektu "Jauniešu garantijas"
Nodarbinātības valsts aģentūra
īsteno, sadarbojoties ar mācību
iestādēm, Izglītības un zinātnes

ministriju, pašvaldībām, sociāla-
jiem dienestiem, darba devējiem,
kā arī jaunatnes organizācijām.q

terēzei elperei - 
Stālmanei ir 24 gadi. 
Viņa ir uzņēmēja un, 
iesaistoties projektā
"Iespējamā misija", 
arī angļu valodas skolotāja.

līga Jokste vēl līdz 
februāra vidum projekta 
"Jauniešu garantijas" 
ietvaros plāno veikt 
brīvprātīgās pienākumus. 
pēc tam ar iegūtajām 
zināšanām un prasmēm 
uzsāks darba meklējumus. 

terēze elpere:
-Ļoti būtiski, ko vecāki 
par izglītību un atbildību
bērnam māca jau ma zo t -
nē. no tā ir atkarīgs, ar cik
lielu pašiniciatīvu cilvēks 
izaugs, kāda būs viņa 
vēlme kaut ko darīt un 
sasniegt. 

”

krāj pieredzi

Jaunietis, kas tikko 
absolvējis skolu, 
vēlas strādāt, bet 

darba devējs prasa
darba pieredzi. 

to var iegūt tikai 
strādājot. 

veidojas apburtais 
aplis.

nGūST JaunaS zināšanaS. Līga Jokste projektā "Jauniešu garanti-
jas"  veic brīvprātīgā darbu, tādējādi gūstot jaunu pieredzi. 

Foto: MARTA MARTINSONE - KAŠA

nDomā un Dara. Terēze Elpere - Stālmane uzskata, ka jauniešiem  ir
ļoti daudz iespēju, kā veidot savu karjeru. Jāmāk vien šīs iespējas saska-
tīt. 

Foto: MARTA MARTINSONE - KAŠA

Laikraksts “Druva” novaDu attīstībai! Materiāls sagatavots ar valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
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