
PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS RESURSI 

JAUNIEŠU BEZDARBA 

MAZINĀŠANAI

IZM projekta „Eiropas programmas īstenošana 
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Pētījuma mērķis

• Analizēt pieaugušo izglītības resursus 

jauniešu bezdarba mazināšanai un 

izstrādāt priekšlikumus to pilnveidei, lai 

palīdzētu jauniešiem iekļauties un 

konkurēt darba tirgū



Veiktie darba uzdevumi

• Apkopoti Latvijā veikto pētījumu rezultāti par jauniešu bezdarba cēloņiem;

• Noteikti jauniešu rīcības veid bezdarba priekšlaicīgai novēršanai un darba 
meklējumiem;

• Analizēts dažādu izglītības sniedzēju un citu resoru ieguldījums jauniešu 
uzņēmības veicināšanā;

• Noteikti pieaugušo izglītības resursi jauniešu bezdarba mazināšanai Latvijā;

• Noteikti izglītības sniedzēju un uzņēmēju sadarbības labās prakses piemēri 
jauniešu iekļaušanai darba tirgū;

• Izvērtēts pašvaldības sniegtais atbalsts jauniešiem ar zemām pamatprasmēm;

• Piedāvāti ārvalstu labās prakses piemēri jauniešu bezdarba problēmas risinājumam 
ar izglītības iespējām.



Pētījuma metodoloģija

1. Datu ieguves metodes:

•Dokumentu analīze

•Kvalitatīvā kontentanalīze (pētījumi)

•Aptauja

2. Datu apstrādes metodes:

•Kvantitatīvās (aprakstošā (deskriptīvā) statistika, krostabulācija, Chi-Square tests 
atšķirību noteikšanai, klāsteranalīze) programmas SPSS vidē;

•Kvalitatīvās (frekvences un mijsakarības) programmas AQUAD vidē 

Pētījuma izlase: LV jaunieši vecumā no 15-29 gadiem  (383); izglītības 
pakalpojumu sniedzēji un citi resori (65)
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jaunieši, kas pieder
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sistēmu un darba
tirgu

personīgie
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Jauniešu rīcības stratēgijas bezdarba 
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Jauniešu motivācija pieņemt darba 
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Institūciju piedāvājums jauniešiem, lai 
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Darba formas un metodes 
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Atbalsts jauniešiem
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Pārliecība par saviem spēkiem kā 
jauniešu personības īpašība
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Godīgums 
kā jauniešu personības īpašība
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Mutiskā un rakstiskā saziņa 
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Komunikācija svešvalodā
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Matemātiskās, dabaszinātņu un 
informācijas tehnoloģiju prasmes 
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Digitālās prasmes
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Mācīšanās mācīties
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Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība
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Mūžizglītības prasmes 
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Spēju attīstīšanas iespējas mācību 
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Optimālā teorijas un prakses 
proporcija mācību/studiju laikā 
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Izglītības sniedzēju un uzņēmēju 
sadarbības labās prakses piemēri 

• Uzņēmumi finansiāli atbalsta izglītības programmas; 
uzņēmēji piedalās lekcijās, radošajās darbnīcās un 
pasākumos, daloties pieredzē ar jauniešiem.

• Skola regulāri sadarbojas ar uzņēmējiem izglītojamo 
prakses vietu nodrošināšanā, stažēšanās, konkursi, 
profesionālās pilnveides pasākumi, plenēri.

• Izglītojošas ekskursijas, piedalīšanās ražošanas procesā. 

• Pēc kvalifikācijas prakses audzēknis kļūst par tā paša 
uzņēmuma darbinieku. 



Izglītības kvalitātes un izglītības jomā 
strādājošā personāla kompetences 
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Jauniešu priekšlikumi izglītības 
kvalitātes uzlabošanai (I)

• Vairāk praktisko darbu, vairāk mājas darbu un pašapmācības -
referātu, analīzes, prezentāciju, pētījumu utml. 

• Zinātniski pētnieciskos darbus un kursa darbus izstrādāt 
saskaņā ar pašvaldības, uzņēmēju utt. vajadzībām, lai iegūtie 
rezultāti ir reāli.

• Vairāk iespējas ārpus skolas telpām apgūt zināšanas, mācību 
process notiktu kaut kur citur, ne tikai skolā. Pieejamo 
resursu paplašināšana.



Jauniešu priekšlikumi izglītības 
kvalitātes uzlabošanai (II)

• Augstskolām būtu jāsagatavo speciālisti darba tirgum, bet 
diemžēl tā nenotiek, jo augstkolā bieži vien tiek mācīts tas, 
kas nemaz nav nepieciešamas darba tirgū. 

• Praktisko iemaņu apguve. Tehnoloģiskās iespējas. Literatūras 
pieejamība. 

• 1) Valsts spēja definēt, cik un kādi speciālisti nepieciešami. 2) 
Profesionālās izglītības stiprināšana. 3) Augstākās izglītības 
reforma.

• Prakse!Prakse!Prakse!!!



Jauniešu priekšlikumi izglītības jomā 
strādājošā personāla kompetences 

paaugstināšanai (II)

• Atalgojuma paaugstināšana un apziņa, ka, aizejot uz 
darbu, varēs mācīt ieinteresētus un motivētus skolēnus, 
nevis nāksies cīnīties ar uzvedības problēmām klasē.

• Ciešāk sadarboties ar uzņēmumiem, pārzināt viņu 
problēmas. Iemācīt studentus ar teorijas palīdzību 
risināt praktiskas problēmas.

• Skolotājiem jāmācās, ka mācību process ir divvirzienu, 
un jāsaprot, ka ne tikai viņi māca, bet arī paši var 
mācīties no skolēniem. 



Jauniešu priekšlikumi izglītības jomā 
strādājošā personāla kompetences 

paaugstināšanai (III)

• Pieredzes apmaiņas braucieni --> labo piemēru 
parādīšana; 

• Nepieciešams sniegt atbalstu un veicināt personāla 
mobilitāti - vieslekcijas utml. "apvāršņu paplašināšanai”;

• Arī pasniedzējiem/lektoriem ir nepieciešamas prakses 
pie uzņēmējiem, lai redzētu, kas reāli uzņēmumos 
notiek, kādas ir aktualitātes, jāseko līdzi attīstībai un 
jaunākajām tendencēm.



Ieteikumi (I)

1. Izglītības sniedzējiem

• mācību procesā nodrošināt jauniešiem iespējas izmantot 
daudzveidīgus resursus, vidi un mācīšanās stratēģijas;

• mācību saturā sabalansēt teorijas un prakses īpatsvaru, 
akcentējot mācīšanos darot un apvienojot teorētiskās zināšanas 
ar to praktisku pielietošanu;

• orientēt mācību saturu uz uzņēmības veicināšanu, nodrošinot tā 
atbilstību jauniešu pieredzei, interesēm un vajadzībām un 
akcentējot vērtībizglītībā tādu uzņēmību veicinošu personības 
īpašību veidošanos kā patstāvība, mērķtiecība, pārliecība par 
saviem spēkiem u.c.



Ieteikumi (II)

2. Jauniešu mūžizglītības prasmju attīstīšanai veidot integrētu 
formālās, neformālās un informālās izglītības piedāvājumu. 

3. Izmantot labās prakses pieredzi pieaugušo izglītībā: e-mācīšanās, 
elastīga mācību plāna izpilde, performance mācību sasniegumu  
novērtēšanā. 

4. Jauniešu uzņēmības un uzņēmējdarbības attīstīšanai aktīvāk 
piedāvāt tādas darba formas un metodes kā mentorings, 
brīvprātīgais darbs, darbnīcas un darba nometnes profesionālo spēju 
izmēģināšanai un pirmās darba pieredzes iegūšanai; rast resursus 
subsidēto prakses un darba vietu, uzņēmējdarbības uzsākšanas 
fondu radīšanai.



Ieteikumi (III)

5. Nodrošināt informācijas par darba tirgus pieprasījumu pieejamību, 
organizējot biznesa inkubatorus, biznesa forumus, klubus, vakanču 
gadatirgus u.c. pasākumus.  

6. Paaugstināt NVA, pašvaldības, nevalstisko organizāciju atbalsta 
sniegšanas efektivitāti jauniešiem darba meklējumos.

7. Pilnveidot pēctecīgu un nepārtrauktu karjeras attīstības atbalsta 
sistēmu visās izglītības pakāpēs profesionālās pašnoteikšanās 
veicināšanai.

8. Pilnveidot pedagogu un skolu novērtēšanas sistēmu, ņemot vērā 
ieguldījumu skolēnu individuālajā izaugsmē, labās prakses un 
inovāciju izstrādē un ieviešanā.  



Ieteikumi (IV)

9. Profesionālās pilnveides programmās pedagogiem nodrošināt 
uzņēmības attīstības iespējas.

10. Organizēt preventīvus izglītojošus pasākumus jauniešu vecākiem.

11. Pašvaldībām apzināt vietējos resursus un koordinēt darbu ar 
jauniešiem, organizējot starpprofesionāļu un starpinstitucionālo 
sadarbību jauniešu iesaistīšanā darba tirgū - jauniešu identificēšanā 
un profilēšanā, iekļaušanā izglītības sistēmā, organizējot mobilās 
brigādes, piesaistot speciālistus un brīvprātīgos jauniešus individuālā 
rīcības plāna izstrādē un realizēšanā, jauniešu centru aktivitātēs; 
izveidot vienotu datu bāzi.



Ieteikumi (V)

12. Nodrošināt Latvijā īstenoto projektu saistībā ar jauniešu bezdarbu 
labās prakses pieredzes plašāku izmantošanu un ilgtspēju.

13. Rast papildus resursus skolēnu savlaicīgai mācību grūtību 
diagnosticēšanai, individuālas pieejas nodrošināšanai un atbalsta 
sniegšanai pamatskolā.

14. Izpētīt darba tirgus pieprasījumu un piedāvājumu teritoriālā 
griezumā ilgtermiņa perspektīvā; balstīties uz to, piešķirot valsts 
finansējumu speciālistu sagatavošanai.

•
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