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Informācija plašsaziņas līdzekļiem 

16.04.2019. 
OECD pētījuma rezultāti parāda Latvijas 

darba tirgus politikas pasākumu efektivitāti 
Results of the OECD study show the 

effectiveness of Latvia'slabour market 
policy measures 

Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācija (OECD) pētījumā “Cilvēku sasaiste 
ar darbvietām: Latvija” uzsver, ka darba tirgus 
politikas pasākumi bijuši efektīvi, taču jāturpina 
to pilnveidošana, informē Labklājības ministrija.  

 

The Organisation for Economic Cooperation 
and Development (OECD) in recently 
launched country review “Connecting People 
with Jobs: Latvia” stresses that labour market 
policy measures have been effective, but they 
should be further adjusted, informs the 
Ministry of Welfare. 

On Tuesday, April 16, experts from the 
OECD Directorate for Employment, Labour 
and Social Affairs presented a review 
“Connecting People with Jobs: Latvia”, 
which analyses the labour market policy 
measures implemented by Latvia, as well as  
provides a view of the experts of the OECD 
on the main challenges of the future. The 
study looks in detail at Latvia's labour market 
policy, assessing the impact of measures 
organised by the State Employment Agency 
(including training and subsidised 
employment) on labour market outcomes, as 
well as regional mobility challenges. 

According to the Director of the OECD 
Directorate for Employment, Labour and 
Social Affairs, Stefano Scarpetta: “Many of 
Latvia’s active labour market policies have 
clear positive effects on labour market 
outcomes, but greater efforts should be made 
to support the disadvantaged groups.” 

Minister for Welfare Minister Ramona 
Petraviča: “The OECD review  shows that 

Otrdien, 16. aprīlī, OECD Nodarbinātības, darba 
un sociālo lietu direktorāta eksperti prezentēja 
zinātnisko pētījumu “Cilvēku sasaiste ar 
darbvietām: Latvija”, kurā izvērsti analizēti 
Latvijas īstenotie darba tirgus politikas 
pasākumi, kā arī sniegts OECD ekspertu 
redzējums par galvenajiem nākotnes 
izaicinājumiem. Pētījumā detalizēti analizēta 
Latvijas darba tirgus politika, izvērtējot 
Nodarbinātības valsts aģentūras organizēto 
pasākumu, tostarp apmācību un atbalstītās 
nodarbinātības, ietekme uz darba atrašanas 
iespējām un darba samaksas pieaugumu, kā arī 
reģionālās mobilitātes izaicinājumi.  

Kā norāda OECD Nodarbinātības, darba un 
sociālo lietu direktorāta vadītājs Stefano 
Skarpeta: “Daudziem Latvijas īstenotajiem 
aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem ir 
pozitīva ietekme uz bezdarbnieku iespējām 
darba tirgū, vienlaikus lielāks atbalsts 
nepieciešams sociālās atstumtības riskam 
pakļauto personu atbalstam.” 

Labklājības ministre Ramona Petraviča uzsver: 
“OECD vērtējums skaidri un nepārprotami 
parāda, ka darba tirgus politikas pasākumiem ir 
būtiska ietekme uz bezdarbnieku iespējām darba 
tirgū – apmācību dalībniekiem ir gan lielākas 
darba atrašanas iespējas, gan lielāki darba 
ieņēmumi. Šo pasākumu turpināšana un sociālās 



palīdzības GMI palielināšana ir instrumenti, ar 
kuru palīdzību varam mobilizēt darbaspēka 
rezervi.” 

labour market policy measures have a 
significant impact on the opportunities of the 
unemployed – training participants have both 
higher job opportunities and higher labour 
revenues. Continuing these measures and 
increasing social assistance GMI are 
instruments to mobilise the labour reserve." 

Together with an international and 
comparative policy assessment, the review 
also includes an analysis based on 
administrative data from databases of several 
national and local authorities. 

The results of the review will help the 
Ministry of Welfare to adjust the support 
measures, as well as provide an input for a 
mid-term evaluation of the “Inclusive 
Employment Guidelines 2015-2020”. 
Review is in the review series “Connecting 
People with Jobs” and is implemented within 
the the framework of project 
Nr.9.2.1.2./15/I/001 “Iekļaujoša darba tirgus 
un nabadzības risku pētījumi un 
monitorings”.  
Electronic version is available at the OECD 
iLibrary: https://doi.org/10.1787/6037200a-en 

Līdz ar starptautisku un salīdzinošu rīcībpolitiku 
novērtējumu zinātniskajā pētījumā ietverts arī 
detalizēts aktīvās darba tirgus politikas 
pasākumu ietekmes izvērtējums uz indivīdu 
darba tirgus rezultātiem, izmantojot personas 
līmeņa datus no vairāku valsts un pašvaldība 
iestāžu datu bāzes.  

Pētījuma rezultātus Labklājības ministrija 
izmantos, lemjot par atbalsta pasākumu 
pilnveidi, kā arī veicot “Iekļaujošas 
nodarbinātības pamatnostādņu 2015.-
2020. gadam” vidusposma izvērtējumu.  

Pētījums ietilpst OECD pētījumu sērijā 
“Connecting People with Jobs” un tiek īstenots 
Labklājības ministrijas īstenotā projekta 
Nr.9.2.1.2./15/I/001 “Iekļaujoša darba tirgus un 
nabadzības risku pētījumi un monitorings” 
ietvaros.  Publiski ziņojums (no 16.aprīļa) ir 
pieejams elektroniski OECD bibliotēkā: 
https://doi.org/10.1787/6037200a-en  
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