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KAS IETEKMĒ IZGLĪTĪBAS UN NODARBINĀTĪBAS VĒLMES? 
(EDUCATIONAL AND OCCUPATIONAL ASPIRATIONS)

Jauniešu izvēļu lauks

Individuālie
faktori

Strukturālie
faktori

Subjektīvi priekšstati par 
objektīvām iespēju struktūrām

Izcelsme, dzimums,  
dzīvesvieta, resursi, 
sasniegumi, vecāku
nodarbošanās Kontekstuāli

e faktori

Vēlmes, spējas, pieredze

Sociālie
faktori, vide

Ģimene, draugi, skola
Darba tirgus pieprasījums, 
alga, budžeta vietas

Priekšstati ne vienmēr sakrīt ar reālajām darba tirgus prognozēm un 
vajadzībām!



KAD IZVĒLAS PROFESIJU?

 Lielākā daļa (88%) jauniešu, absolvējot vidusskolu jau zina, ar kādu profesiju viņi vēlētos saistīt savu
dzīvi (Koroļeva et al. 2011)

 Vispārējo vidusskolu absolventi profesiju parasti izvēlas vidusskolas laikā (tikai trešdaļa pamatskolā)

 Profesionālo skolu absolventi – puse 9.klasē, bet vēl puse – agrāk.



JAUNIEŠU NODARBINĀTĪBAS VĒLMES UN TO ĪSTENOŠANA

• Jaunieši ir ārkārtīgi ambiciozi, tic 
savām spējām, un ne vienmēr ņem
vērā reālo tirgus situāciju.

• Tomēr lielākajai daļai nebūs iespēj
strādāt profesijās, ko vēlējušies skolas
laikā!

• Ja jaunieši izvēlēsies sekot savām
iecerēm, tas var radīt milzu
neatbilstību darba tirgū!

Prognoze uz 2020.g.
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Avots: Koroļeva et al.2011

2.2%

Juristi, ekonomisti, tulki, 
žurnālisti, psihologi, aktieri, 
vizuālo mākslu speciālisti…

3.6%

Zems vērtējums savām uzņēmējdarbības
prasmēm (NVA 2006)



JAUNIEŠU NODARBINĀTĪBAS VĒLMES UN TO ĪSTENOŠANA

13%

5.3%

14.9%

3%

9.3%

12.5%



IEGŪTO PRASMJU IZŠĶIEŠANA

 Daļa speciālistu emigrē un izvēlas pielietot savas zināšanas ārvalstīs – zaudējums Latvijai.

 43% profesionālo izglītības iestāžu absolventu divus gadus pēc absolvēšanas nestrādā neatbilstoši
savai izglītībai vai kvalifikācijai (Krūmiņš et al. 2007). 25%, beidzot profesionālo izglītības iestādi, pat 
nedomāja meklēt darbu profesijā (Koroļeva et al. 2011).



Avots: Krūmiņš et al.2007



NESTRĀDĀŠANAS ATBILSTOŠI IZGLĪTĪBAI IEMESLI

 Nespēja atrast darbu profesijā (profesijas pieprasījums) 

 Nepareiza, interesēm neatbilstoša profesijas izvēle

 Nepietiekoša profesionālā sagatavotība mācību iestādē (izglītības kvalitāte) (Sloka 2007)

 Taču galvenais – zema motivācija strādāt profesijā (atalgojums, labākas karjeras iespējas citā
profesijā, u.c. (Krūmiņš et al. 2007))!



MAINĪGA KARJERA MAINĪGĀ GADSIMTĀ

 Indivīdu karjeras ceļš mūsdienās virs nav lineārs un viegli prognozējams

 Arī darba tirgus ir mainīgs (nestabilitāte, neskaidrība)

 Daudzas profesijas pakļautas automatizācijas riskam

 Izmaiņas ievieš arī arvien pieaugošā digitalizācija (Masso et al. 2020)

 Profesijas izvēle reti kad ir uz mūžu

 Jābūt gatavam mainīties, mācīties, un pielāgoties!



IESPĒJAS VEICINĀT INDIVĪDA POTENCIĀLA IZMANTOŠANU
PRODUKTĪVĀ VEIDĀ

 Dzimumu stereotipu mazināšana

 Konkurētspējīgs, pienācīgu dzīves līmeni nodrošinošs atalgojums jebkurā profesijā, algu
nevienlīdzības mazināšana (piemērs- Dānija)

 Profesionālās izglītības prestiža celšana

 Ienākumu celšana un nevienlīdzības mazināšana

 Izglītības kvalitātes celšana

 Vienlīdzīgas pieejas kvalitatīvai izglītībai nodrošināšana

 Adekvātas informācijas par darba tirgu nodrošināšana, karjeras konsultācijas (jaunieši, kas 
izmantojuši, atzīst par vērtīgām)

 Informācijas par profesijām un to saturu efektīvāka nogādāšana pie jauniešiem (parasti paši
nemeklē un neiepazīstas)

 Konkrētu profesiju apguves stimulēšana (piem., ar stipendijām, budžeta vietām)



SECINĀJUMI

 Karjeras izglītībai ir jāpalīdz indivīdiem apzināties pieejamās iespējas, nevis jārada spriedze, 
cenšoties īstenot nereālas vēlmes (Furlong et al. 1998).

 Jāsagatavo indivīdu mācīties, jāsniedz citas vispārējas prasmes, ne tikai šauri profesionālās
zināšanas.



PALDIES!

 inta.mierina@lu.lv



PRESTIŽĀKĀS PROFESIJAS JAUNIEŠU VIDŪ



MAZĀK PRESTIŽĀS PROFESIJAS




