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Digitālais 
laikmets –
21. gadsimta 
realitāte



Globalizācija, 
t.sk. darba tirgū

21. gadsimta 
fenomens –
varat strādāt citā 
valstī esošā 
uzņēmumā, 
nepametot savu 
valsti



20. gadsimts
(un daži 
iepriekšējie):
informācijas 
(zināšanu) 
monopols –
izglītības 
sistēma



21.gadsimts:
internetā var 
atrast visu, un 
gandrīz visu par 
velti

kvalitāte ļoti 
dažāda



Nākotne:
mūžizglītības 
lomas 
pieaugums

Izglītības un 
prasmju grozs, 
kuru individuāli 
veidos 
sabiedrības 
locekļi



Eiropas un 
Āfrikas 
iedzīvotāju 
skaits
(1900., 2012. un 
2050. 
(prognoze))
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Iedzīvotāju 
skaita izmaiņas

(Latvija, 
1900 - 2015)
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Iedzīvotāju 
skaita izmaiņas

(Latvija un 
Somija, 1900 -
2015)
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20. gadsimta 
sākums:

Latvijā ap 10 000 
viesstrādnieku no 
Vācijas

1937. gads:
47 300 ārvalstu 
viesstrādnieku 
lauksaimniecībā



• Viedokļi par šo jautājumu starp darba devējiem un izglītības 
iestādēm ir atšķirīgi

• 77% respondentu ir izjutuši vai izjūt kvalitatīva darbaspēka 
trūkumu uzņēmumā

• 53.7% darba devēju kā nozīmīgu iemeslu darbinieku 
neprofesionālismam norādīja motivācijas trūkumu strādāt, 77% 
no tiem bija lielie uzņēmumi. 40.6% mazo uzņēmumu kā 
nozīmīgāko min personībai neatbilstošas profesijas izvēli

• Ekspertu viedokļos un darba devēju viedokļos par nākotnes 
kompetencēm būtisku atšķirību nav, abas grupas norāda uz 
personības un rakstura īpašību nozīmi nākotnes darba tirgū

Vidzemes 
Augstskolas 
HESPI pētījums:

Valmierā un 
Vidzemes reģionā 
piedāvātās 
izglītības atbilstība
uzņēmēju 
pieprasījumam un 
nodarbinātības 
prognozēm (2016)

http://profesijupetiju
ms.valmiera.lv/pilns
_petijuma_teksts



• Nepietiekams kvalificētu darbinieku skaits 
apkārtnē (52%)

• Darbinieka praktisku iemaņu trūkums (43%)

• Nepietiekoša izglītība (31%)

• Pārāk augstas pretendenta atalgojuma prasības 
(24%)

Galvenie iemesli, 
kas saistīti ar 
kvalificētu 
darbinieku 
trūkumu
(darba devēju 
viedoklis)



• Motivācijas trūkums strādāt (53,7 %)

• Izvēlēta personībai neatbilstoša profesija (32%)

• Nozarei neatbilstošs izglītības iestādes izglītības 
piedāvājums (33,3%)

• Mācību prakses neatbilstība nozares aktualitātēm 
(23,1%)

• Mācībspēki nav nozares profesionāļi (21,8%)

Iemesli, kādēļ 
darbinieki nav 
pietiekami 
profesionāli 
sagatavoti darba 
devēju skatījumā 



Darba devēji 
pieprasa 
turpmākiem 5 -7 
gadiem

Profesijas: 
inženieri, būvnieki, tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti, 
kokapstrādes speciālisti, IT speciālisti, tirdzmiecības speciālisti

Profesiju grupas (īpatsvars, procentos):
• Vecākie speciālisti un speciālisti (40,1)
• Kvalificēti strādnieki un amatnieki (18,0)
• Vadītāji (14,6)
• Iekārtu un mašīnu operatori (10,6)
• Pārējie (16,7)



• Mūsdienu tehnoloģiju pielietošana ikdienas darbā (67)

• Darbs komandā (65)

• Komunicēšanas prasme (57)

• Svešvalodu zināšanas (52)

• Sadarbība ar citiem (50)

• Radošums (47)

• Konfliktu risināšana (42)

• Prasme izprast uzņēmuma finanšu rādītājus (25)

Ko darba devēji 
sagaida no 
speciālistiem un 
vecākajiem 
speciālistiem 

(visvairāk šo 
grupu pieprasa 
apstrādes 
rūpniecības 
uzņēmumi)



• Tehnoloģijas - digitalizācija, robotizācija + mākslīgais 
intelekts veicinās daudzu profesiju izzušanu

• Pieaugs personalizētas izglītības loma un indivīda dzīves 
laikā jaunapgūstamo komponenšu skaits pieaugs

• Pieaugs izaicinājumi attiecībā uz visa veida 
ietvarstruktūrām un noteiktajiem standartiem (Boloņas 
process u.c.)

• Pieaugs izglītības patērētāju prasīgums attiecībā uz ĀTRI, 
TŪLĪT, un TIEŠI TO UN MAN PIEŅEMAMĀ LAIKĀ UN 
VEIDĀ

Nākotnes darba 
tirgus un 
izglītība



• Izglītības sistēmai būs jāpielāgojas globālajām darba tirgus 
pieprasījuma tendencēm (nevis otrādi)

• Blakus fiziskai mobilitātei pieaugs digitālās mobilitātes loma

• Papildus izaicinājumi būs saistīti ar sabiedrības vecuma struktūras 
maiņu. Vēl radikālāk mainīsies dažādu paaudžu attiecības

• Daudzos pasaules reģionos būtiski mainīsies sociālo garantiju 
sistēma darba tirgu pametušajiem

• Eiropā kopumā tendences darba tirgū būtiski noteiks faktori, kas ir 
saistīti ar migrācijas procesiem

Nākotnes darba 
tirgus un 
sociālpsiholoģiskie
aspekti




