
Pieprasījuma un piedāvājuma 

salāgošanas mehānisms 

bezdarbnieku un darba meklētāju 

apmācības jomā

Labklājības ministrija

2014.gada 28.februāris



Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma  5.panta otrās daļas  un 

6.panta otrās daļas 8.punkts

Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumi Nr.75 "Noteikumi par aktīvo 

nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu 

organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles 

principiem“

Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums (izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu)

Tiesiskais ietvars



Bezdarbnieka statistiskais portrets

(NVA, 31.12.2013.)



Apmācību jomu/profesiju/prasmju 

noteikšanas mehānisms

* MK 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba 

samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” 22.punkts

APMĀCĪBU 

KOMISIJA*

• NVA statistika, t.sk.:

• reģistrētās vakances

• reģistrētie bezdarbnieki pēc pēdējās 

nodarbošanās/iegūtās izglītības 

• bezdarbnieki, kas uzsākuši/pabeiguši 

apmācības 

• b/d darbā iekārtošanās rādītāji pēc 

apmācībām;

• bezdarbnieku vēlmes

• Vidēja termiņa darba tirgus 

prognozes (EM) 

• Īstermiņa darba tirgus 

prognozes (NVA) 

• ES prognozes un 

rekomendācijas

• Nozaru ekspertu padomes -

ieteikumi

 Profesionālās tālākizglītības 

un pilnveides apmācību saraksts 

Sociālo un profesionālo 

pamatprasmju saraksts

Piemēro:

- bezdarbnieku un darba meklētāju 

apmācību organizēšanai

- no 01.08.2012. arī bezdarba 

riskam pakļauto personu 

apmācībām (t.i. «mūžizglītība»)

- apmācībām prioritārajās nozarēs

Nepiemēro: apmācībām pēc darba 

devēja pieprasījuma



Apmācību komisija

Apmācību komisijas sastāvā pārstāvji no:

Labklājības ministrijas

Ekonomikas ministrijas

Izglītības un zinātnes ministrijas

Zemkopības ministrijas

Nodarbinātības valsts aģentūras

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras

Izglītības kvalitātes valsts dienesta

Latvijas Darba devēju konfederācijas

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 

Latvijas Pašvaldību savienības

Latvijas Lielo pilsētu asociācijas

Apmācību komisijas sastāvā pieaicinātie 

eksperti no:

Latvijas Darba devēju konfederācijas

Latvijas Viesnīcu un restorānu 

asociācijas

Latvijas Kokrūpniecības federācijas

Latvijas Informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas asociācija 

Latvijas Zemnieku federācijas

Biedrības “Zemnieku saeima”

Lauku konsultāciju un izglītības centra

Latvijas Universitātes

Baltijas Starptautiskā ekonomikas 

politikas studiju centra

Valsts izglītības satura centra

Nodarbinātības valsts aģentūras



Dati apmācību sarakstu veidošanai

Lai izveidotu apmācību sarakstus, tiek ņemti vērā šādi dati:

Bezdarbnieku skaits pēc pēdējās nodarbošanās;

Bezdarbnieku skaits pēc iegūtās izglītības; 

Reģistrētas vakances Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk – NVA);

Bezdarbnieku skaits, kas uzsākuši apmācības; 

Bezdarbnieku skaits, kas pabeiguši apmācības;

Bezdarbnieku darbā iekārtošanās radītāji pēc apmācību pabeigšanas;

Reģistrētās bezdarbnieku vēlmes uz apmācību;

Darba devēju aptauju rezultāti;

Izglītības iestāžu piedāvājums.



Apmācības

- Profesionālā apmācība

- Profesionālā pilnveide

- Neformālā apmācība

Apmācība 

pie darba devēja

Apmācība

pēc darba devēja 

pieprasījuma

Apmācība

prioritārajās 

nozarēs

Bezdarbnieku un darba meklētāju 

apmācības

Kuponu sistēma:



Profesionālās tālākizglītības programmas (I)

Profesionālās tālākizglītības programmu apguve dod iespēju bezdarbniekiem iegūt profesionālo
kvalifikāciju. Pēc attiecīgās programmas apguves bezdarbnieks kārto profesionālās
kvalifikācijas eksāmenu un saņem profesionālās kvalifikācijas apliecību.

Kuponu bāzes vērtības:

 1. kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programmām ar mācību ilgumu 480 
mācību stundas - 533,58 euro;

 2. kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programmām ar mācību ilgumu 480 
mācību stundas - 533,58 euro vai ar mācību ilgumu 640 mācību stundas – 711,44 euro;

 3. kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programmām ar mācību ilgumu no 
960 līdz 1280 mācību stundām – 1067,15 euro.

Kuponu bāzes vērtības tiek reizinātas ar MK 2007.gada 2.oktobra noteikumu Nr.655 
„Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu 
izglītojamo” 3.pielikumā noteiktajiem koeficientiem.

2014.gada sarakstā:

 1.kvalifikācijas līmenis - 4 profesionālās tālākizglītības programmas;

 2.kvalifikācijas līmenis - 20 profesionālās tālākizglītības programmas;

 3.kvalifikācijas līmenis - 13 profesionālās tālākizglītības programmas.



Profesionālās tālākizglītības programmas (II)

Saimniecisko darbību veidi 2012.gada Apmācību sarakstā iekļautās tālākizglītības apmācību 

programmas

Rūpniecība un enerģētika 

(B-E)

Ciparu programmas vadības (CNC) darbgaldu iestatītājs, Drēbnieks, Elektriķis, 

Elektromontieris, Galdnieka palīgs, Galdnieks, Gāzmetinātājs, Lokmetinātājs 

metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG), Lokmetinātājs 

metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG), Lokmetinātājs 

metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG), Maiznieks, Mēbeļu 

galdnieks, Metāla griezējs (termogriezējs), Metālmateriālu metinātājs, 

Remontatslēdznieks, Remotstrādnieks, Rokas lokmetinātājs (MMA), 

Sanitārtehnisko iekārtu montētājs, Šuvējs, Virpotājs

Būvniecība (F) Bruģētājs, Frēzētājs, Būvizstrādājumu galdnieks (būvgaldnieks), Būvstrādnieks 

Ēku celtnieks, 

Tirdzniecība, izmitināšana un ēdināšanas 

pakalpojumi (G, I)

Konditora palīgs, Mazumtirdzniecības komercdarbinieks, 

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Transports, uzglabāšana, informācijas un 

kominukācijas pakalpojumi (H, J)

Autoatslēdznieks, Autoelektriķis, Automehāniķis, Datorsistēmas tehniķis, 

Loģistikas darbinieks

Finanšu, apdrošināšanas, zinātniskie, 

administratīvie pakalpojumi; operācijas ar 

nekustamo īpašumu (K-N)

Klientu apkalpošanas operators, Lietvedis, Noliktavas pārzinis

Pārējie saimniecisko darbību veidi (R-U) Apavu labotājs



Profesionālās tālākizglītības programmas (III)

Pieprasītākās profesionālās tālākizglītības programmas 2013.gadā:

Konditora palīgs – 1050 klienti;

Lietvedis – 777 klienti;

Sociālā aprūpe – 628 klienti;

Projektu vadība – 570 klienti;

Apsardzes darbs – 485 klienti;

Klientu apkalpošanas operators – 431 klienti;

Šuvējs – 334 klienti;

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) –
317 klienti;

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks – 274 klienti;

Noliktavas pārzinis – 274 klienti.



Profesionālās pilnveides programmas

Profesionālās pilnveides izglītības programmu apguve bezdarbniekiem dod iespēju 
pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām 
atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes. 

Bezdarbniekam saskaņā ar profesionālās izglītības ieguvi regulējošajiem 
normatīvajiem aktiem izsniedz profesionālās pilnveides izglītības apliecību.

Prasības iepriekšējai izglītībai – atkarībā no programmas (pamatizglītība, vidējā 
izglītība, profesionālā izglītība nozarē).

Kuponu bāzes vērtības profesionālās pilnveides izglītības programmām ar 
mācību ilgumu no 160 līdz 320 mācību stundām – 355,72 euro.

Kuponu bāzes vērtības tiek reizinātas ar MK 2007.gada 2.oktobra noteikumu Nr.655 
„Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu 
uz vienu izglītojamo” 3.pielikumā noteiktajiem koeficientiem.

2014.gada sarakstā – 14 profesionālās pilnveides programmu kopas. 



Iesaiste profesionālajā apmācībā

Kopējais 

skaits
Sievietes

% no 

kopējā 

skaita

Vīrieši

2013.gada 12 mēnešos

8580 5813 2767

no tiem:

Ilgstošie bezdarbnieki 2610 1861 30,4 749

Jaunieši - bezdarbnieki vec.15-24 gadi 1128 719 13,1 409

Bezdarbnieki - invalīdi 865 534 10,1 331

Personas pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma 25 5 0,3 20

Personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma 210 209 2,4 1

Bezdarbnieki pirmspensijas vecumā 650 409 7,6 241

Bezdarbnieka statistiskais portrets - uzsākuši profesionālo apmācību ar kupona metodi 

2013.gada 12.mēnešos:



Neformālās izglītības programmas (I)

Neformālās izglītības programmas - ietver mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu sistematizētu sociālo un 
profesionālo pamatprasmju apguvi, noslēguma pārbaudījumu organizēšanu, tai skaitā valsts valodas prasmes 
pārbaudes un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenus. Bezdarbniekam un 
darba meklētājam pēc neformālās izglītības programmu apguves izsniedz iegūtās zināšanas apliecinošu 
dokumentu.

Kuponu vērtības - izglītības programmām, kuru mācību ilgums ir no 60 līdz 159 mācību stundām, apmācību 
kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka apmācībai izmanto likmi līdz 4,27 euro par mācību stundu, kopā 
nepārsniedzot 355,72 euro.

Organizējot: 

 transportlīdzekļu vadītāju apmācību, kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka apmācībai izmanto likmi līdz 8,54 euro 
par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 668,75 euro; 

 A un B kategorijas traktortehnikas vadītāju apmācību, kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka apmācībai izmanto 
likmi līdz 5,69 euro par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 640,29 euro; 

 C, E, F un G kategorijas traktortehnikas vadītāju apmācību, kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka apmācībai 
izmanto likmi līdz 5,69 euro par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 1067,15 euro.

2014.gada sarakstā – 68 neformālās izglītības programmas:

 Latviešu valoda – 4

 Svešvalodas – 25

 Datorzinības – 19

 Transportlīdzekļu vadīšana - 20



Neformālās izglītības programmas (II)

Neformālās izglītības programmu ietvaros  2013.gadā apmācības uzsākuši  21 162 

bezdarbnieki un darba meklētāji, visvairāk šādās programmās:

Datorzinības (bez priekšzināšanām) – 3642 klienti;

Valsts valodas apguve vidējā līmenī – 2641klienti;

Angļu valoda (bez priekšzināšanām) – 2180 klienti;

Valsts valodas apguve zemākā līmenī – 2042 klienti;

Datorzinības (ar priekšzināšanām) – 1822 klienti;

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary) – 1487 klienti;

Valsts valodas apguve augstākā līmenī – 1086 klienti;

Vācu valoda (bez priekšzināšanām) – 1083 klienti;

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) – 617 klienti;

Datorprasmes grāmatvedībā (programma 1C Grāmatvedība) – 432 klienti.



Neformālās izglītības programmas (III)

Kopējais 

skaits
Sievietes

% no 

kopējā 

skaita

Vīrieši

2013.gada 12 mēnešos

21042 13683 7359

no tiem:

Ilgstošie bezdarbnieki 9889 6942 47,0 2947

Jaunieši - bezdarbnieki vec.15-24 gadi 1439 798 6,8 641

Bezdarbnieki - invalīdi 2457 1474 11,7 983

Personas pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma 83 7 0,4 76

Personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma 252 249 1,2 3

Bezdarbnieki pirmspensijas vecumā 2510 1706 11,9 804

Bezdarbnieka statistiskais portrets - uzsākuši neformālo apmācību 2013.gada 

12.mēnešos:



Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (I)

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (KPP) ir vērsti uz bezdarbnieku, darba 
meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu konkurētspējas veicināšanu darba tirgū. 

KPP ietver individuālas konsultācijas un grupu nodarbības (kursi, semināri, lekcijas) darba
meklēšanas metožu apguvei, psiholoģiskam atbalstam un darba tirgum nepieciešamo
pamatprasmju un iemaņu apguvei.

Pieejami:

kursi: 16 vai 24 vai 36 akadēmiskās stundas – 15 pakalpojumi; 

semināri: 8 akadēmiskās stundas – 16 pakalpojumi;

lekcijas: 5 akadēmiskās stundas – 5 pakalpojumi;

individuālās konsultācijas: 1 akadēmiskā stunda – 5 dažādu speciālistu konsultācijas;

Kopā 41 pakalpojums.



Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (II)

2013. gada KPP pieprasītāko pasākumu TOP 10:

Kā efektīvi atrast darbu – psiholoģisko barjeru pārvarēšana, darba meklēšana, 

piedāvājumu izvērtēšana un darba attiecību uzsākšana (seminārs) – 3821 klienti;

Darba tiesības (seminārs) – 3386 klienti;

Kā sagatavoties darba intervijai (seminārs) – 3196 klienti;

Stress un tā pārvarēšana (lekcija) – 2547 klienti;

Dzīvei noderīgas iemaņas (seminārs) – 2216 klienti;

Prasme strādāt pārmaiņu apstākļos (seminārs) – 1965 klienti;

Ilgstoša bezdarba ietekme uz konkurētspēju darba tirgū (seminārs) – 1827 klienti;

Darba meklēšana reti apdzīvotās vietās, tajā skaitā - sociālā tīkla aktivizēšana darba 

meklēšanas procesā (seminārs) – 1775 klienti;

Valsts valodas prasmju attīstīšana (kurss) – 1756 klienti;

Komunikācijas prasmju attīstīšana un komunikācijas problēmu risināšana (seminārs) –

1659 klienti.



Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (III)

Kopējais 

skaits
Sievietes

% no kopējā 

skaita
Vīrieši

2013.gada 12 mēnešos

45868 30972 14896

no tiem:

Ilgstošie bezdarbnieki 19011 12749 41,4 6262

Jaunieši - bezdarbnieki vec.15-24 gadi 3844 2586 8,4 1258

Bezdarbnieki - invalīdi 4492 2738 9,8 1754

Personas pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma 106 12 0,2 94

Personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma 899 892 2,0 7

Bezdarbnieki pirmspensijas vecumā 5777 3681 12,6 2096

Bezdarbnieka statistiskais portrets - uzsākuši dalību KPP īsajos pasākumos (bez info 

dienām) 2013.gada 12.mēnešos:



Bezdarbnieku darbā iekārtošanās pēc dalības 

apmācībās 2013.gadā

Pabeigušo 

personu 

skaits 

Iekārtojušies 

darbā pirmo 6 

mēnešu laikā 

pēc pasākuma 

pabeigšanas

Iekārtojušies darbā, % 

Profesionālā apmācība, 

pārkvalifikācija vai kvalifikācijas 

paaugstināšana

9118 3283 35,7 

Neformālā izglītība – valsts 

valoda** 

5656 1386 24,5 

Neformālā izglītība – citas 

programmas** 

10892 2678 24,6 

Konkurētspējas paaugstināšanas 

pasākumi (bez info dienām)*** 

39284 9886 25,2 

*Pabeiguši dalību laika periodā no 2012.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 30.jūnijam un iekārtojušies darbā pirmo 6 mēnešu laikā pēc pasākuma 

pabeigšanas (periodā līdz 2013.gada 31.decembrim) 

** Iekļauti arī darba meklētāji

*** Viena persona var būt piedalījusies vairāk nekā vienā konkurētspējas paaugstināšanas pasākumā. 



Bezdarbnieku praktiskā apmācība 

prioritārajās nozarēs (I)

Prioritārās nozares:

apstrādes rūpniecība;

transports un loģistika;

tūrisms;

informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.

Nosacījumi:

Dotācija bezdarbnieka algai ne vairāk kā 1138,30 euro apmērā, ko maksā darba devējam par 

bezdarbnieka pieņemšanu darbā. Minēto dotāciju darba devējam izmaksā, ja darba devējs pēc 

viena mēneša praktiskās apmācības ir turpinājis darba attiecības ar diviem no pieciem 

bezdarbniekiem, mēnesī izmaksājot bezdarbniekam darba algu vismaz minimālās mēnešalgas 

apmērā.

Praktiskās apmācības izmaksas paredzētas ne vairāk kā 284,57 euro apmērā par viena 

bezdarbnieka apmācīšanu.

LM Apmācību komisija 2013.gada 13.februāra sēdē nolēma atbalstīt praktiskās apmācības pie 

darba devēja prioritārajās nozarēs (apstrādes rūpniecība, transports un loģistika, tūrisms, 

informācijas un komunikāciju tehnoloģijas) visās profesijās, izņemot apmācības nekvalificētu vai 

mazkvalificētu darbu veikšanai (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora 

devītajai pamatgrupai). 



Bezdarbnieku praktiskā apmācība 

prioritārajās nozarēs (II)

2013.gadā, piesakot 330 speciālistu praktisko apmācību, izmantojuši 13 darba devēji 

Alūksnē, Daugavpilī, Rēzeknē, Tukumā, Valkā, Liepājā, Madonā un Rīgā. 

Kopumā 2013.gadā praktiskajā apmācībā iesaistīti 116 bezdarbnieki, apgūstot kravas 

automobiļa vadītāja, ekspeditora, apdares darbu strādnieka, pārtikas pārstrādes strādnieka, 

šuvēja un citas profesijas. 

2013.gadā praktisko apmācību pabeiguši 85 bezdarbnieki, no viņiem darba tiesiskās 

attiecības pie darba devējiem turpina 68 bijušie bezdarbnieki.

Izmēģinājuma projekts „Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs” tiek īstenots kopš 

2013.gada jūlija Eiropas Sociālā fonda projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība 

Latvijā – 2” ietvaros.

Praktiskajā apmācībā bezdarbnieku iesaistīšanas galīgais termiņš - 31.05.2014.



’’Mūžizglītības projekts’’ 25+ (I)

Projekta mērķis ir veicināt nodarbināto un pašnodarbināto personu (izņemot valsts 

civildienesta ierēdņa statusā esošu personu) vecumā no 25 gadiem konkurētspēju, 

paplašinot mūžizglītības pieejamību visā Latvijas teritorijā un sniedzot iespēju apgūt 

individuālajām un darba tirgus pieprasījumam atbilstošas zināšanas, prasmes un 

kompetences visā darba mūža garumā. 

Apmācību veidi:

─ Akreditētu profesionālās pilnveides izglītības programmu apguve

─ Neformālās izglītības programmu apguve

Līdz 2013.gada 31.decembrim projekta ietvaros apmācības uzsākušas 24 914

personas, no kurām apmācības pabeigušas 18 828 personas.

Laika posmā no projekta sākuma līdz 31.12.2013. 16 761 persona ir izvēlējusies 

neformālās izglītības programmas, bet 8 153 personas izvēlējušās profesionālās 

pilnveides izglītības programmas.

Projekta īstenošana notiek no 2010.gada aprīļa līdz 2014.gada 31.decembrim.



Projektā atbalstu var saņemt, ja:

persona ir darba tiesiskajās attiecībās vai ir pašnodarbināta persona;

persona ir sasniegusi 45 gadu vecumu;

persona ir vecumā no 25 līdz 44 gadiem (ieskaitot) un atbilst vienam no 

šādiem nosacījumiem:

- personai ir noteikta invaliditāte;

- personai ir divi bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem;

- persona ir atzīta par trūcīgu.

’’Mūžizglītības projekts’’ 25+ (II)



’’Mūžizglītības projekts’’ 25+ (III)

Modulis 2012.gads 2013.gads Projektā kopā

Saziņa svešvalodās 1502 80.41% 3769 78.01% 13354 79.67%

Digitālā prasme 107 5.73% 430 8.91% 1084 6.47%

Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība 140 7.49% 185 3.83% 896 5.35%

Saziņa valsts valodā 97 5.19% 255 5.28% 843 5.03%

Sociālās un pilsoniskās prasmes 7 0.37% 133 2.75% 425 2.54%

Kultūras izpratne un izpausme 6 0.32% 32 0.66% 90 0.54%

Mācīšanās prasme 8 0.43% 21 0.44% 62 0.37%

Matemātiskās prasmes un pamatprasmes 

dabaszinībās un tehnoloģijās
1 0.05% 3 0.06% 7 0.04%

Kopā 1868 100% 4828 100% 16761 100%

Iesaiste neformālās izglītības programmu apguvē (moduļi)



Izmantot izveidoto pieprasījuma un piedāvājuma mehānismu (LM apmācību komisija) + darba

tirgus prognozēšanas rīki, nodarbinātības barometrs.

Kuponu sistēma kā pamats – nauda seko klientam.

Pilotprojekts, kura ietvaros noteiktu bezdarbnieku skaitu iesaistīt konkrētās valsts vai

pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs, kuru mācību materiāli tehniskās bāzes uzlabošana ir

veikta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Atbilstoši pilotprojekta rezultātiem,

tālākas darbības par turpmākās bezdarbnieku apmācību sistēmas modifikācijas nepieciešamību.

Jauno pieeju par fiksētas vienas vienības izmaksām piemērot sākot ar 2015.gadu, mainot arī

maksājuma nosacījumus izglītības iestādēm – gala maksājums par darbā iekārtošanās

rezultātiem.

Apmācību pasākumiem iezīmētais finansējums visam plānošanas periodam apt. 96 milj. euro.

Profesionālajā apmācībā iesaistīto skaits ap 7%, neformālajā no 10 – 15 % no prognozētā vidējā

bezdarbnieku skaita gadā (kopumā iesaistīti aptuveni 85 000 bezdarbnieku).

Apmācību pasākumu īstenošanu nākamā ESF perioda ietvaros plānots uzsākt ar 2015.gadu.

Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācības 

2014.–2020.gadam
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