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Darba tirgus situācija

Rīgas reģionā atrodas puse (52%) no darbspējas vecuma iedzīvotājiem un 68% no 

darba devēju, kā arī 35% no reģistrēto bezdarbnieku skaita valstī.
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Reģistrētās vakances

(29.10.2018. kopumā – 23 166)



Nodarbinātības valsts aģentūras

CV UN VAKANČU PORTĀLS 

CV UN VAKANČU 
PORTĀLS

https://cvvp.nva.gov.lv

Darba 
meklētāji

 Par CV un vakanču portāla lietotāju var 

kļūt jebkurš interesents

 Viena no Latvijā plašākajām darba 

meklētāju pieteikumu (CV) un darba devēju 

piedāvāto brīvo darba vietu datu bāzēm

 Portālā ietvertas visās 28 NVA filiālēs 

reģistrētās brīvās darba vietas

 Datu drošība – reģistrēšanās portālā, 

izmantojot elektroniskās autentifikācijas 

līdzekļus 

Lietošana bez maksas

Vakanču saraksts tiek atjaunots un 

papildināts katru dienu! 

2018.gadā 4 789 573 sesijas jeb lietotāju 

aktivitāte CV un vakanču portālā (692 463 

lietotāji, tai skaitā 25 834 no ārvalstīm -

(Lielbritānijas, Vācijas, Zviedrijas u.c.)



Pēc autentifikācijas

• Pieteikties bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam;

• Izveidot savu dzīvesgājuma aprakstu jeb CV Europass formātā;

• Publicēt CV redzamu darba devējam;

• Meklēt darba devēju reģistrētās vakances visā Latvijā pēc dažādiem 
kritērijiem un pieteikties tām portālā

Bez autentifikācijas

• Meklēt vakances pēc dažādiem kritērijiem:

• pēc vēlamās darbības jomas, 

• pēc reģiona, 

• darba slodzes,

• algas apmēra.

Darba meklētāju iespējas

CV UN VAKANČ̌U PORTĀLĀ 

https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/

https://cvvp.nva.gov.lv/


Kā atlasīt tieši Jums piemērotas vakances?

1. Aizpildiet 

CV formu: 

2.

3.

4. Nospiediet “Piemeklēt vakances” -sistēma atlasīs tieši Jums 

atbilstošas vakances 



Valsts pārvaldes darba sludinājuma publicēšana

NVA CV un vakanču portālā 

No 2016.gada 1.janvāra 

Valsts un pašvaldību 
institūcijas, kā arī 

kapitālsabiedrības, kurās 
valsts vai pašvaldības daļa 
pamatkapitālā atsevišķi vai 

kopumā pārsniedz 50 
procentus 

[Bezdarbnieku un darba 
meklētāju atbalsta likums]

Plānotie 
papildinājumi:

Iespēja publicēt amatu 
konkursa rezultātus

Papildu identifikators 
darba sludinājuma 
sadaļā - darbs valsts 
pārvaldē

No 2019.gada 1.janvāra 

Pretendentu konkurss uz 
vakantajiem ierēdņu 

amatiem izsludina 

Nodarbinātības valsts 
aģentūras vakanču portālā 

[Valsts civildienesta likums]



Darba devēju aktuālās pieprasītākās 

profesijas 2018. gada oktobra sākumā 
(Top 10)

Arvien pieaug vakances ar elastīga darba laika elementiem, ka ļauj strādāt attālināti, nepilnu 

darba laiku.



Karjeras pakalpojumi



Dzīves situācijas: vai pakļauties bezdarba riskam? 

“Es saņēmu darba uzteikumu …”

“Kādās profesijās es vēl

varētu strādāt?”

“Man jāmaina darbs!”

“Diploms ir saņemts. Ko tālāk?”

“Baidos, ka zaudēju kvalifikāciju”



NVA atbalsts bezdarba riska pakļautajiem darbiniekiem

NVA piedāvā bezdarba riskam pakļautajiem darbiniekiem:

► karjeras konsultācijas
► konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus
► individuālās vai grupu informatīvās konsultācijas
► informāciju par aktualitātēm darba tirgū
► informāciju par NVA pakalpojumiem
► tikšanos ar potenciālajiem darba devējiem

Kas jādara cilvēkam, kurš ir zaudējis darbu?

► Reģistrēties NVA, lai iegūtu bezdarbnieka/darba meklētāja statusu  (klātienē, 
izmantojot Latvija.lv vai NVA pašapkalpošanas portālu): www.nva.gov.lv

► Pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas var pieprasīt bezdarbnieka pabalstu,  iesniedzot    
iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā:  www.vsaa.gov.lv

Klienta ceļš NVA

Reģistrācija
Karjeras

konsultācija

Dalība 

pasākumos 

Atbalsts 

darba 

meklēšanā

• Profilēšana

•Individuālais 

darba meklēšanas 

plāns 

•Atbalsts atbilstoši 

klienta aktuālajām 

vajadzībām

•Rīcības plāns

•Nodarbinātības 

pasākumi 

•Apmācības 

pasākumi      

•Sasniegumu izvērtēšana

•Darba meklēšanas 

plānošana

•Izpratne par darba 

pienākumiem

http://www.nva.gov.lv/
http://www.vsaa.gov.lv/


Karjeras konsultācijas – visiem Latvijas iedzīvotājiem

Palīdzība klientam karjeras plānošanā, profesionālās piemērotības 
noteikšanā, kā arī darba meklēšanas un saglabāšanas prasmju apguvē

NVA piedāvā

• individuālās karjeras konsultācijas 

Mērķis – risināt konkrētā klienta konkrēto situāciju

• grupu karjeras konsultācijas

Mērķis: informēt par karjeras veidošanas iespējām, profesionālo 

kompetenču atbilstības izpēte darba tirgus prasībām

Karjeras atbalsta e – pakalpojumi

• testi, anketas  ar paskaidrojumiem 

• profesiju aprakstu katalogi

• darba meklētāju rokasgrāmata

• karjeras informācija

Vienotā 

informatīvi 

metodiskā 

bāze - konsultantu atbalsts darbā ar dažādām klientu mērķa grupām



Karjeras konsultāciju tematika

Karjeras konsultācijas veids Tēma Mērķauditorija

Grupu informatīvā karjeras 

konsultācija

Informācija par darba tirgu, 

karjeras pamatiem, izglītības 

iespējām un darba meklēšanu

Bezdarbnieki un darba 

meklētāji

Grupu informatīvā karjeras 

konsultācija

Informācijas par darba tirgu, 

karjeras pamatiem, izglītības 

iespējām un profesijām

Skolēni

Grupu karjeras konsultācija
Karjeras pamati un profesijas 

izvēle
Skolēni, ieslodzītie

Grupu karjeras konsultācija
Kādās profesijās es vēl varētu 

strādāt

Bezdarbnieki un darba 

meklētāji

Grupu karjeras konsultācija
CV, motivācijas vēstule un 

darba intervija

Bezdarbnieki un darba 

meklētāji

Grupu konsultāciju tematika:

Jauna konsultāciju forma –

praktiskais treniņš 

«Darba interviju simulācijas» 

individuālās un grupu



Karjeras dienas darba meklētājiem

Pasākuma mērķis

Popularizēt Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras 
pakalpojumus kā nozīmīgu atbalstu darba meklēšanas un 
karjeras veidošanas jomā, kā arī veicinātu karjeras 
konsultāciju atpazīstamību reģionos

Pasākuma norises laiks

no 2018.gada 29.oktobra līdz 2018.gada 2.novembrim

Pasākuma mērķa grupa

NVA reģistrēti bezdarbnieki un nereģistrēti darba 
meklētāji



Karjeras dienas darba meklētājiem

Darba interviju 
simulācijas 

Sagatavošanās darba 
intervijai, lomu spēles

Darba iespējas mūsu 
reģionā

Tikšanās ar reģionam 
nozīmīgiem darba devējiem

Izveido savu darbavietu 
pats! 

Uzņēmējdarbības 
uzsākšanas iespējas

3 aktivitātes, izmantojot tās īstenošanā inovatīvas darba formas

Ieguvumi 

 Prasme veiksmīgi prezentēt savas spējas darba intervijā, 

 Informācijas iegūšana par darba tirgus situāciju reģionā un pieprasītākajām vakancēm,

 Uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas reģionā



Karjeras konsultācijas dažādām mērķa grupām -
atbalsts ātrākai integrācijai/noturēšanai darba tirgū

INDIVIDDUĀLĀS UN 

GRUPU KARJERAS 

KONSULTĀCIJAS

DARBA 

TIRGUS/

IZGLĪTĪBAS 

TURPINĀŠA

NA

Reģistrētie 

bezdarbnieki, 

darba meklētāji

Klientu grupas
Karjeras konsultācijas veids Piemērots darbs/mācības

MOTIVĀCIJA, ATBALSTS DARBA 

MEKLĒŠANĀ, PASĀKUMI 

PAMATKOMPETENČU 

ATTĪSTĪBAI

Nodarbinātie

Skolēni, studenti

Ieslodzītie, pēc 

atbrīvošanas

INDIVIDDUĀLĀS KARJERAS 

KONSULTĀCIJAS

INDIVIDDUĀLĀS UN GRUPU 

KARJERAS KONSULTĀCIJAS, 

KONSULTĀCIJAS VECĀKIEM

INDIVIDUĀLĀS UN GRUPU 

KARJERAS KONSULTĀCIJAS 

IESLODZĪJUMA VIETAS; PĒC 

ATBRĪVOŠANAS - NVA 

FILIĀLĒS

Sadarbība ar VIAA ESF - projekts 

“Pieaugušo prof. kompetences 

pilnveide”: informācija par projektu, 

PROFESIONĀLĀ PIEMĒROTĪBA

ATBALSTS PROFESIONĀLAJĀ 

IZVĒLĒ, INFORMĀCIJA PAR DARBA 

TIRGUS PROGNOZĒM, VASARAS 

DARBS SKOLĒNIEM

PROFESIONĀLĀ PIEMĒROTĪBA,  

INFORMĀCIJA PAR DARBA 

TIRGUS PIEPRASĪJUMU, 

PIETEIKUMA DOKUMENTU 

SAGATAVOŠANA

Nacionālo 

bruņoto spēku 

vienības

INFORMĀCIJA PAR  CIVILO 

DARBA TIRGU, 

INDIVIDUĀLĀS UN GRUPU 

KONSULTĀCIJAS

Sadarbībā ar LR Aizsardzības ministriju 

NVA karjeras atbalsta speciālistu dalība 

karavīru informēšanā un konsultēšanā 

par integrācijas iespējām darba tirgū 



Konsultācijas remigrantiem vai cilvēkiem, 

kuri apsver remigrācijas iespējas

Karjeras konsultācijai var pieteikties:

► remigranti * vai cilvēkus, kuri apsver remigrācijas iespējas. 

► remigrācijas koordinatori

Konsultācijas veids – individuālā karjeras konsultācija, jo katram remigrantam ir 

individuālas vajadzības un apstākļi, kas jāņem vērā

•Remigrants =  reemigrants, abi termini tiek izmantoti, lai raksturotu vienu un   to pašu         

procesu: iedzīvotāju atgriešanos valstī, no kuras tie emigrējuši (izbraukuši)

Lai uzsāktu mērķtiecīgu darbu remigrācijas veicināšanai, Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija (VARAM) 2018. gadā ir izveidojusi piecu reģionālo remigrācijas

koordinatoru tīklu.

Koordinatori palīdz tautiešiem atgriezties mājās, bet pašvaldībām – atgūt savus iedzīvotājus 

Kādu informāciju sniedz koordinators? 

• pakalpojumi ģimenēm ar bērniem

• uzņēmējdarbības un nodarbinātības iespējas

• dzīvesvietu piedāvājumi

• pašvaldību sniegtie pakalpojumi

Plašāka informācija par atbalstu remigrantiem: https://www.paps.lv/

Remigrācijas koordinatoru kontaktinformācija: https://www.paps.lv/sazinai/

https://www.paps.lv/
https://www.paps.lv/sazinai/


Karjeras konsultantu darbs ESF projektos



Līdzdalība VIAA projektā “Nodarbināto personu 

profesionālās kompetences pilnveide”    

Karjeras 
konsultācijas

Informācijas 
sniegšana

MK noteikumi Nr. 474

Projekta mērķis - pilnveidot nodarbināto personu profesionālo
kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību
darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un
darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta mērķa grupa – nodarbinātie: darba ņēmējs, pašnodarbināta 

persona, vecumā no 25 gadiem

Informācija par projektu: 

www.macibaspieaugusajiem.lv

NVA karjeras konsultanti sniedz karjeras konsultācijas mērķa grupas

klientiem pēc klienta vēlmes: ja ir šaubas par to, kāda veida mācības

vai pārkvalifikācija būtu profesionāli piemērotāka)

http://www.google.lv/imgres?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B&hl=lv&biw=1280&bih=628&tbm=isch&tbnid=bg8KOyHbPR958M:&imgrefurl=http://irisbridge.ru/konsultacii_po_voprosam_kariery.html&docid=7mz-RbdT2kJ8OM&imgurl=http://irisbridge.ru/img.php?file=fck:images/5.JPG&width=280&height=187&w=280&h=162&ei=OqWaUfpAotbgBLeegMgK&zoom=1&iact=rc&page=3&tbnh=126&tbnw=220&start=46&ndsp=25&ved=1t:429,r:55,s:0,i:252&tx=124&ty=91
http://www.google.lv/imgres?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B&hl=lv&biw=1280&bih=628&tbm=isch&tbnid=bg8KOyHbPR958M:&imgrefurl=http://irisbridge.ru/konsultacii_po_voprosam_kariery.html&docid=7mz-RbdT2kJ8OM&imgurl=http://irisbridge.ru/img.php?file=fck:images/5.JPG&width=280&height=187&w=280&h=162&ei=OqWaUfpAotbgBLeegMgK&zoom=1&iact=rc&page=3&tbnh=126&tbnw=220&start=46&ndsp=25&ved=1t:429,r:55,s:0,i:252&tx=124&ty=91
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/


Karjeras 

konsultācijas
Informācijas 

sniegšana

Kompetences novērtēšana

Ja nepieciešamās prasmes ir jau iegūtas, bet nav profesionālo kvalifikāciju 

apliecinošā dokumenta                 kvalifikācijas eksāmena kārtošana 

Iespēja saņemt 1., 2. vai 3. prof. kvalifikāciju 

Svarīgi: nav noteiktas prasības par iepriekš iegūto izglītību

Atbalsts: bezmaksas konsultācijas par profesijas standarta prasībām, eksāmena norisi 

izglītības iestādē; izmaksu kompensācija: 90%  vai 100% (ja ir trūcīgās personas statuss)

Kas ir jādara – soli pa solim: http://www.macibaspieaugusajiem.lv/kompetences-novertesana-soli-

pa-solim

Pieaugušo izglītības koordinatori pašvaldībās:

http://www.macibaspieaugusajiem.lv/pieauguso-izglitibas-koordinatori

Noderīga informācija karjeras konsultantam klientu informēšanai par iespējām novērtēt 

savu profesionālo kompetenci: http://ikvd.gov.lv/arpus-formala-izglitiba/

http://www.macibaspieaugusajiem.lv/kompetences-novertesana-soli-pa-solim
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/pieauguso-izglitibas-koordinatori
http://ikvd.gov.lv/arpus-formala-izglitiba/


NVA karjeras konsultantu darbs projektā

“Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū”     

Profesionālā 
piemērotība

Pirms atbrīvošanas 

Karjeras konsultācijas 2 tematiskajos virzienos

Rezultatīvie rādītāji

Plāns Gadā

1500 vid. 250 personas

Rezultatīvie rādītāji

Plāns Gadā

2000 vid. 333 personas

Klienta ieguvumi:
noskaidrota klienta interesēm,  prasmēm un dotībām 

atbilstoša  profesionālās darbības joma un profesijas, 

kurās var realizēt savu potenciālu

Klienta ieguvumi:
informācija par darba tirgus pieprasījumu un prognozēm,  

darba meklēšanas ceļiem, pieteikuma dokumentiem, 

darba interviju

Projekta ilgums: 6 gadi (2016.g.novembris - 2022. g.decembris)

Projekta īstenošana – 6 ieslodzījuma vietas: 
Rīgā-3, Daugavpilī-1, Jēkabpilī-1, Jelgavā-1

http://www.google.lv/imgres?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B&hl=lv&biw=1280&bih=628&tbm=isch&tbnid=bg8KOyHbPR958M:&imgrefurl=http://irisbridge.ru/konsultacii_po_voprosam_kariery.html&docid=7mz-RbdT2kJ8OM&imgurl=http://irisbridge.ru/img.php?file=fck:images/5.JPG&width=280&height=187&w=280&h=162&ei=OqWaUfpAotbgBLeegMgK&zoom=1&iact=rc&page=3&tbnh=126&tbnw=220&start=46&ndsp=25&ved=1t:429,r:55,s:0,i:252&tx=124&ty=91
http://www.google.lv/imgres?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B&hl=lv&biw=1280&bih=628&tbm=isch&tbnid=bg8KOyHbPR958M:&imgrefurl=http://irisbridge.ru/konsultacii_po_voprosam_kariery.html&docid=7mz-RbdT2kJ8OM&imgurl=http://irisbridge.ru/img.php?file=fck:images/5.JPG&width=280&height=187&w=280&h=162&ei=OqWaUfpAotbgBLeegMgK&zoom=1&iact=rc&page=3&tbnh=126&tbnw=220&start=46&ndsp=25&ved=1t:429,r:55,s:0,i:252&tx=124&ty=91
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiawtX27qrXAhXlYZoKHenpCGkQjRwIBw&url=https://www.spb.kp.ru/daily/26627.3/3646067/&psig=AOvVaw1v-pAHzYD6rAKKHUlx2NJ2&ust=1510089104371131
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Darba tirgus prognožu izmantošana karjeras 

konsultanta darbā



Aktuālā karjeras informācija
EM darba tirgus prognozes – jauns informatīvais ziņojums 

2018. gada jūnijā – jauns Informatīvais ziņojums.

Ziņojumā ir raksturota esošā situācija darba tirgū, kā arī iekļautas Ekonomikas 

ministrijas aktualizētās vidēja termiņa darba tirgus prognozes laika periodam līdz 

2025. gadam un ilgtermiņa darba tirgus prognozes līdz 2035. gadam:

https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/tautsaimniecibas_attistiba/darba_tirgus/

EM darba tirgus prognozes ir viens no instrumentiem, 

kas ļauj priekšlaicīgi paredzēt darba tirgus neatbilstību 

veidošanos nākotnē. Tās parāda iespējamās darba tirgus 

attīstības tendences un iespējamos riskus, saglabājoties 

esošai izglītības sistēmai un izglītības piedāvājuma 

struktūrai. 

Darba tirgus vidēja termiņa prognozes tiek izstrādātas 

kopš 2008. gada 

Sākot ar 2012. gadu arī ilgtermiņa darba tirgus prognozes 

Reizi 2 gados MK tiek iesniegts Informatīvais ziņojums 

par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm

https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/tautsaimniecibas_attistiba/darba_tirgus/


Kas tiks pieprasīts nākotnē? 
EM vidējā un ilgtermiņa prognozes

√ Būtiskākā darbaspēka nepietiekamība: 

► vidējās kvalifikācijas profesijās: pārtikas produktu pārstrādes, kokapstrādes speciālisti, būvnieki, pašgājēju mašīnu un iekārtu 

vadītāji un operatori, rūpniecisko iekārtu operatori, elektrisko un elektronisko iekārtu speciālisti; kvalificēti lauksaimniecības, 

mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki

Darba spēka novecošanās un iziešana no darba tirgus, nepietiekamais prof. izglītības piedāvājums, mazs jaunpienācēju skaits no izglītības 

sistēmas

► augstākās kvalifikācijas profesijās: IKT profesijās (datu bāzu un tīklu vecākie speciālisti, programmētāji, IT darbības un 

lietotāju atbalsta speciālisti, telekomunikāciju un radiosakaru iekārtu speciālisti), zinātnes un inženierzinātņu profesijās (matemātiki, 

statistiķi, aktuāri, tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti, elektrotehnoloģiju inženieri, dabas zinātņu un tām radniecīgu zinātņu 

speciālisti, arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri un dizaineri,  kuģu un gaisa kuģu vadītāji un tehniskie speciālisti), 

veselības jomas vecāko speciālistu profesijās (ārsti un ārstu palīgi, medicīnas māsas), kā arī dažādu līmeņu vadītāju profesijās (IKT, 

būvniecībā, apstrādes rūpniecībā, transporta pakalpojumos, viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumos, tirdzniecībā).

Nepietiekams absolventu skaits ar izglītību STEM virzienos; līdz ar  sabiedrības novecošanas tendencēm pieaug  pieprasījums pēc 

medicīnas un sociālās aprūpes pakalpojumiem

Avots: EM  2018.gada “Informatīvais ziņojums par darba 

tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm”  



Kurās jomās sagaidāms darbaspēka pārpalikums? 
EM vidējā un ilgtermiņa prognozes

√ Būtiskākais darbaspēka pārpalikums:

► vienkāršajās profesijās (Profesiju klasifikatora 9. līmeņa profesijas)

Automatizācijas tendences → profesiju ar augstu manuālo un atkārtojamo darbu īpatsvara būtisks samazinājums

(vidējā termiņā palielināsies ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits ar pamatizglītību un nepabeigtu pamatizglītību, jo darba tirgū 

ienāks jaunieši, kuri pēc pamatizglītības neturpināja mācības)

► vidējās kvalifikācijas profesijās: pakalpojumu un tirdzniecības, kalpotāju profesijās (sekretāri, kasieri, klientu informētāji, 

uzskaites u.c. kancelejas darbinieki) 

Liela daļa no nodarbinātajiem ir ar vispārējo vidējo izglītību (darba meklētāju skaits ar šādu izglītību saglabāsies augsts)

► augstākās kvalifikācijas profesijās: humanitāro, sociālo zinātņu, pakalpojumu jomā, komerczinātnēs

Liels atbilstošās kvalifikācijas absolventu skaits

Avots: EM  2018.gada “Informatīvais ziņojums par darba 
tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm”  



Kā atrast savu vietu darba tirgū? 

Četras galvenās darba tirgus neatbilstības:

1. Iztrūkums pēc augstākās kvalifikācijas dabaszinātņu, IKT un inženierzinātņu speciālistiem

Līdz 2025.gadam iztrūkums pēc speciālistiem STEM virzienos ≈ 17000 (2016.gada prognozēs – 23000)

2. Iztrūkums pēc darbaspēka ar vidējo profesionālo izglītību
Līdz 2025.gadam iztrūkums visās profesiju grupās, īpaši – inženierzinātnēs un ražošanā ≈ 31000 (2016.gada
prognozēs – 42000)

3. Liels jauniešu īpatsvars, kas nonāk darba tirgū bez konkrētas specialitātes un prasmēm: vairāk nekā 2/5 no
jauniešiem darba tirgū nonāk ar pamatizglītību un vidējo vispārējo izglītību (pieprasījums pēc šāda darbaspēka
strauji samazināsies)

4. Liels mazkvalificētā darbaspēka īpatsvars: ≈ 9% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem -
pamatizglītība/nepabeigta pamatizglītība (nav sagaidāms, ka tuvākā nākotnē to īpatsvars samazināsies)

Avots: EM  2018. gada Informatīvais ziņojums
par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm”

Darbs = profesionālā kvalifikācija + prasmes + atbilstība darba tirgus pieprasījumam

Kur atrast piemērotu darbinieku?

Kur atrast 
piemērotu darbu?



Mūžizglītība: kāpēc jāturpina izglītoties?

Būtiskākais darbaspēka pārpalikums – ar pamatizglītību un 

vispārējo vidējo izglītību

jauniešu un pieaugušo izglītības paplašināšana profesionālās un 

augstākās izglītības iestādēs, īpaši STEM virzienos 

Mazkvalificētā darbaspēka mazināšanai

līdz 2020. gadam sasniegt 15% iedzīvotāju vecumā 25-64

iesaisti pieaugušo izglītības pasākumos



Secinājumi un priekšlikumi - EM 

Darbaspēka pieprasījums augs lēni, bet piedāvājums samazināsies –

darbaspēka nepietiekamība kļūs izteiktāka

Izglītības piedāvājums pēdējos gados ir kļuvis atbilstošāks darba tirgus 

vajadzībām, bet vēl ir daudz darāmā

Darba algas pieaug straujāk nekā produktivitāte

Ilgtspējīgai ekonomikas izaugsmei jāaudzē produktivitāte:

- mūžizglītība un kompetenču pieeja darbaspēkam

- uzņēmumu produktivitāte

(izglītība, inovācijas)

Resursi:

Remigrācija

Reģionālā mobilitāte



Latvijas darba tirgus īstermiņa prognozes

Darbaspēka pieprasījuma īstermiņa prognožu 
interpretācija un izmantošana:

► īstermiņa prognozes raksturo darbaspēka pieprasījuma 
izmaiņas īstermiņā (attiecībā pret iepriekšējo gadu)

► prognozes un ar tām saistītā informācija attiecināma uz 
profesiju grupu kopumā, nevis atsevišķām profesijām

► lai meklētājā atrastu profesiju grupu ir jāzina precīzs tās 
nosaukums profesiju klasifikatorā

► iespējams nepilnīgs prognožu atspoguļojums profesiju 
grupām, kurās ir augsts pašnodarbināto vai individuālo 
uzņēmēju īpatsvars, kā arī profesiju grupām, kurās raksturīgs 
ēnu ekonomikas risks

https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/pakalpojumi/prognozes/

https://cvvp.nva.gov.lv/


Kā saprast un interpretēt prognozes?

 Prognozēšana tiek veikta profesiju grupu (četru zīmju) līmenī.

 Prognoze parāda darba tirgus tendences īstermiņā, 1 gada periodā.

 Ir izstrādātas divas prognožu vizualizācijas rīka versijas – iekšējā darbam ar

klientu (prognoze attēlota izmantojot ciparus) un publiska (prognoze attēlota

izmantojot krāsas un simbolus)

 Prognozes norāda jaunu daba vietu palielinājumu vai samazinājumu pa

profesiju grupām (nav iekļauta rotācija jau esošajās darba vietās).

 !!! Prognoze parāda izmaiņu tendenci nevis darba vietu skaitu - Absolūtie

cipari nenorāda vakanto darba vietu skaitu !!!



Skats uz prognozes rezultātiem un papildus 

informāciju zem katras no profesiju grupām

Klikšķinot uz konkrētas profesijas (pat tās, kur prognoze ir n.d.) –kļūst 

pieejama informācija par:

 vidējo atlīdzību profesijā (VID dati), 

 nodarbināto skaitu profesijā (VID dati), 

 NVA reģistrēto bezdarbnieku skaitu (BURVIS dati)

 vakances profesiju grupā (BURVIS dati)



Gaidāmie pozitīvie notikumi

Prognozes - par visām profesiju grupām

Prognozes būs pieejamas arī prasmju griezumā

Tiks izstrādāta platforma –iespēja interaktīvi redzēt ne tikai 

NVA īstermiņa, bet arī EM vidēja un ilgtermiņa prognozes 

vienuviet



Informācija par pakalpojumiem un dokumenti: mājaslapā www.nva.gov.lv
Jaunākās ziņas: Twitter kontā http://twitter.com/NVA_gov_lv
Labās prakses video piemēri: Youtube kanālā http://www.youtube.com/TheNVA
Jaunākās ziņas: Facebook.com lapā http://www.facebook.com/Nodarbinatiba

http://www.nva.gov.lv/
http://twitter.com/NVA_gov_lv
http://www.youtube.com/TheNVA
http://www.facebook.com/Nodarbinatiba

