
 

Pakalpojumu departamenta 

Karjeras attīstības atbalsta nodaļas 

vecākā speciāliste Jeļena Šaitere  

2013. gads  

NVA karjeras atbalsta 

  pakalpojumi jauniešiem 



Galvenie jautājumi    

  
 

►  Jauniešu situācija darba tirgū  

 

►  Darba tirgus pieprasījums un jauniešu darbā iekārtošanās problēmas   

  

►  NVA karjeras atbalsta pasākumi:  
 

   karjeras konsultācijas 

   informatīvie e-pakalpojumi  

   sevis izzināšanas iespējas 

 

►  CV/Vakanču portāls un e-konsultācijas 

 
 



  
 

 

 

 

 

 

 

Jauniešu situācija darba tirgū   
 

 
 

 



Jauniešu situācija darba tirgū 

Jauniešu īpatsvars kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaitā    

10,2% 
9,3% 

2,8% 

42,1% 

0,4% 

 



Reģistrēto jauniešu-bezdarbnieku statistiskais portrets 
(01.02.2013.)    

► Kopā reģistrēti 11 001 jaunietis-bezdarbnieks 

        (īpatsvars kopēja reģistrēto bezdarbnieku skaitā – 10,2%) 

► Jauniešu-bezdarbnieku skaits pēc bezdarba 

ilguma: 

 - līdz 6 mēnešiem: 7074 

 - 6-12 mēneši: 1673 

 - 1-3 gadi: 1941 

 - 3 gadi un vairāk: 313 
 

►  Jaunieši- ilgstošie bezdarbnieki kopā:  

  2254  (20%) 

►  Jaunieši pēc bērna kopšanas atvaļinājuma: 1040 
 

►  Jaunieši ar invaliditāti: 361 



Reģistrēto jauniešu-bezdarbnieku statistiskais portrets 
(01.02.2013.)    

Jauniešu vecums un izglītības līmenis    



  
 

 

 

 

 

 

 

Darba tirgus pieprasījums un jauniešu 
darbā iekārtošanās problēmas   

 

 
 

 



TOP 15 -  pieprasītākās profesijas 

 uz 01.02.2013.    
  
 

 

  

 

  

 
 

Profesija Skaits

METINĀTĀJI (t.sk. gāzmetinātājs, metālmetinātājs, lokmetinātājs) 325

ATSLĒDZNIEKI ( t.sk. konstrukciju atslēdznieks, kuģubūves atslēdznieks, kuģu 

remontatslēdznieks, instrumentu atslēdznieks) 322

PĀRDEVĒJI (t.sk. mazumtirdzniecības, tirgus, kioska) 308

TRANSPORTLĪDZEKĻU VADĪTĀJI (t.sk.automobiļa, kravas automobiļa, autobusa, 

taksometra) 290

STRĀDNIEKI (t.sk. palīgstrādnieks, remontstrādnieks) 167

ŠUVĒJI (t.sk. drēbnieks, šūšanas operators) 150

PAVĀRI (t.sk.pavāra palīgs, šefpavārs) 124

AĢENTI (t.sk.apdrošināšanas, nekustamā īpašuma, tirdzniecības, realizācijas) 96

CELTNIECĪBAS SPECIĀLISTI (t.sk.apdares darbu strādnieks, būvdarbu vadītājs, 

celtnieks, namdaris, krāsotājs) 83

PROGRAMMĒTĀJI (t.sk. datu bāzes) 82

KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTI 79

UZKOPŠANAS DARBU SPECIĀLISTI (apkopējs, istabenis) 66

KASIERI (veikala kasieris, galvenais kasieris) 58

PASTNIEKS 54

TERMOGRIEZĒJS 42



Darba spēka pieprasījums 
 (vidēja termiņa prognozes)    

  
 

Lai apmierinātu  prognozēto pieprasījumu 2020. gadā, jāpalielina piedāvājums sekojošās 
izglītības jomās: 

 

►  Augstākajā izglītībā 

   inženierzinātnēs 

   veselības aprūpes speciālistu sagatavošanā – medicīnas māsas, farmācijas speciālisti 

   informācijas un komunikācijas tehnoloģijās     

► Vidējā profesionālajā izglītībā 

   metālapstrādes, mašīnbūves un tām radniecīgu jomu speciālistu sagatavošanā 

   rūpniecisko iekārtu  un mašīnu operatoru sagatavošanā 

   pakalpojumu nozaru  speciālistu sagatavošanā viesnīcu, restorānu un tūrisma jomā 
 

Pārkvalifikācija būs nepieciešama : 

►  Ar augstāko izglītību 

  ~ 15% humanitāro un sociālo jomu speciālistiem 

  ~ 10% tirdzniecības un komercpakalpojumu  speciālistiem 

  ~ 5% izglītības iestāžu speciālistiem 

►  Ar vidējo profesionālo izglītību 

  ~ 10% ar būvniecības jomu saistītiem speciālistiem 

  ~ 5% ar pakalpojumu jomām saistītiem  speciālistiem (tirdzniecības aģentiem, 

          administrācijas darbiniekiem) 

 



Jauniešu darbā iekārtošanās problēmas 

► Nav iegūta profesionālā kvalifikācija: 2013. gada janvārī 62% 

jauniešu bezdarbnieku nebija profesijas (specialitātes) 
 

► Trūkst darba pieredzes vai darba pieredze ir mazāk kvalificētās 

profesijās: palīgstrādnieks, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs utt. 
 

► Kvalitatīvi nepārzina darba tiesisko attiecību aspektus – augstāks  

risks nedeklarētajai nodarbinātībai, vieglāk  pakļaujas darba devēju 

prasībām 
 

► Neatbilstošs darba tirgus prasībām profesionālo kompetenču  līmenis  
 

► Neatbilstošs darba tirgus prasībām valsts valodas un svešvalodu 

zināšanas līmenis (2013. gada janvārī 11% no NVA reģistrētajiem 

jauniešiem bezdarbniekiem nebija valsts valodas atestācijas vai bija 

zemākā pakāpe) 
 

► Profesijas un karjeras izvēles grūtības (bieži – nav gatavi pamatotai  

profesionālai izvēlei) 

                        ► Darba vietu trūkums:  2013. gada 31. janvārī 

                                            bezdarbnieku skaits ekonomiski aktīvo    

                                            iedzīvotāju kopskaitā - 107 488 (10,9%),  

                                            brīvo darba vietu skaits - 3669  

 



  
 

 

 

 

 

 

 

NVA karjeras atbalsta pasākumi   
 

 
 

 



Karjeras konsultācijas   

  

 

     Karjeras pakalpojumi tiek sniegti NVA reģionālajās filiālēs visā Latvijā 

 

     Kā pieteikties karjeras konsultācijai? 

     

   Karjeras konsultācijai var pieteikties pa tālruni 

        dzīves vietai tuvākajā NVA 

        filiālē. Filiāles izvēle - www.nva.gov.lv:  

 

        Konsultācijās tiek izmantoti informatīvie 

        materiāli par izglītības, karjeras, 

        nodarbinātības, personības izaugsmes un attīstības iespējām, 

        testi profesionālo interešu izpētei, savu prasmju un zināšanu apkopošanai 

 

         Karjeras konsultācijas ir bez maksas    

  

►  28 NVA reģionālajās filiālēs strādā 34 karjeras konsultanti 

 

 

 

 

 

 

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


Karjeras konsultāciju veidi    

Konsultācijas mērķis  
 palīdzēt jaunietim karjeras plānošanā, profesionālās piemērotības noteikšanā, kā arī darba 

meklēšanas un saglabāšanas prasmju apguvē  
 

Konsultanta uzdevums  
 sniegt atbalstu jaunietim turpmākās dzīves un karjeras plānošanā 

 

 

Konsultāciju veidi 
 

  Individuālā karjeras konsultācija  - profesionālās piemērotības, personības iezīmju un 
profesijas iezīmju izpēte, profesiju alternatīvu meklēšana, individuālā karjeras plāna 
sastādīšana, sagatavošanās darba intervijai, palīdzība CV un motivācijas vēstules sastādīšanā 

  Individuālā diagnosticējošā konsultācija -  profesionālo slieksmju noteikšana,   domāšanas 
īpatnību, darbaspēju izpēte un to atbilstība profesionālajām iecerēm 

  Grupas karjeras konsultācija – karjeras veidošanas problēmu risināšana, informācija par 
izglītības iegūšanas un karjeras veidošanas iespējām, profesionālo kompetenču atbilstības 
izpēte darba tirgus prasībām  

 

   Grupas informatīvā karjeras konsultācija - informācija par aktualitātēm darba tirgū,  

 izvēlētās profesijas standarta prasībām un izglītības iespējām Latvijā 

 

  



Karjeras konsultāciju saņēmušo personu skaits 

 sadalījumā pēc riska grupām 2012.gadā 

 

 

 

2013. gada prioritārās mērķa grupas:   

   ilgstošie bezdarbnieki 

   pirmspensijas vecuma bezdarbnieki 

   jaunieši bezdarbnieki 



 

Karjeras konsultāciju informatīvi metodiskais atbalsts 

Informatīvie e-pakalpojumi 
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Sevis izzināšanas 

 metodikas 
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NVA mājas lapas sadaļa “Karjeras pakalpojumi” – palīgs sevis izzināšanā, 

profesijas un izglītības izvēlē:  

2012/2013. gada jaunumi: jaunas sevis izzināšanas metodikas  
 

www.nva.gov.lv  Karjeras pakalpojumi 

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


                  Sevis izzināšanas iespējas 
                       Interaktīvās sevis izzināšanas metodikas jauniešiem     

 Anketa „Orientācija” (īpaši piemērota skolēniem, kuri  

    nav izvēlējuši savu turpmāko profesiju) 

Anketa palīdzēs: 

  noteikt profesionālo interešu virzību 

  noskaidrot, kādās profesionālās darbības jomās to varētu īstenot 

  noskaidrot tendenci būt izpildītājam vai organizatoram 

 Interešu tests jauniešiem 

Tests palīdzēs: 

  precizēt profesionālo interešu sfēru  

Interneta vidē tests ir saistīts ar Izglītības iespēju datu bāzi un profesiju aprakstiem 

 Anketa „Interešu izpēte” klientiem ar augstāko izglītību (augstskolu un koledžu  

    studentiem) 

Anketa palīdzēs: 

  noskaidrot, vai izvēlētā izglītības programma atbilst profesionālajām interesēm 

  noskaidrot, vai interesējošās profesionālās darbības jomas atbilst  

          piemērotākajām profesionālajām vidēm 

  iegūt informāciju, kā  realizēt savas intereses brīvajā laikā 
 

 



                  Sevis izzināšanas iespējas  

                Interaktīvās sevis izzināšanas metodikas jauniešiem     

 Pašnoteicējs jauniešiem 

Tests palīdzēs: 

   iegūt priekšstatu par savu interešu, prasmju, spēju un  

           personības īpašību pašnovērtējumu  

  atklāt savu personības kodu 

  iepazīties ar atbilstošajiem profesionālās darbības un profesiju aprakstiem 

 Anketa „Motivācijas izpēte – darba veidu motivācija”  

Anketa palīdzēs: 

  noteikt savu vadošo motivāciju – strādāt individuāli kā uzņēmējam vai grupā kā 

          darba ņēmējam 
 

 Metodika “Profesionālās karjeras plānošana”  

Metodika palīdzēs: 

  noskaidrot savu profesionālo identitāti 

       noskaidrot, kādi ir/varētu būt profesionālās karjeras plānošanas šķēršļi 

  izveidot rīcības plānu šķēršļu pārvarēšanai un secīgai profesionālo mērķu  

           sasniegšanai 

 



                  Jaunas iespējas sevis izzināšanā  

                Interaktīvās sevis izzināšanas metodikas jauniešiem     

 Landolta tests 

Tests palīdzēs: 

   noskaidrot savu spēju koncentrēties  

  noteikt darba izpildes precizitāti 

  noteikt iespējamo darba apjomu, pēc kura iestājas nogurums 

 Tests „Saskarsmes stratēģija”  

Tests palīdzēs: 

  noteikt stratēģijas, kuras tiek izmantotas saskarsmē ar  citiem cilvēkiem 

  noskaidrot savu galveno uzvedības stratēģiju saskarsmē 

  noteikt profesionālās darbības jomas, kuras atbilst galvenajai saskarsmes stratēģijai 

 Metodika “Darba meklēšanas stratēģija”  

Metodika palīdzēs: 

  noskaidrot, kā rīkoties, lai sekmētu darba meklēšanu un iegūtu jaunas iespējas darba 

tirgū 

www.nva.gov.lv  → Karjeras pakalpojumi → Izpēti sevi! 

 

       

 

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


Informatīvie karjeras atbalsta pakalpojumi jauniešiem 

 
 Informatīvie e-katalogi: 

„Izglītības iespējas ar pamatizglītību” 

„Izglītības iespējas ar vidējo izglītību” 

„Izglītības iespējas ar augstāko izglītību” 

 

  
 

 

 

► „Profesiju aprakstu katalogs” 1. daļa 

       (370 profesijas) 
 

►             „Profesiju aprakstu katalogs” 

                                  2. daļa 

     (130 profesijas – atlasītas, ievērojot LR Ekonomikas 

     ministrijas un profesionālo asociāciju prognozes par  

     darba spēka pieprasījumu) 

     Prasmju noteikšanas  lapas katalogu 1. un 2. daļai   

 

► Profesiju aprakstu katalogu elektroniskās versijas: 

     www.nva.gov.lv      Karjeras pakalpojumi 

 
 

► Darba meklētāju rokasgrāmata  

      “Ceļā uz darbu – soli pa solim” 

     Rokasgrāmata palīdz iepazīt sevi un būt 

      veiksmīgam darba meklējumos  

 

http://www.nva.gov.lv/
http://10.40.3.40/UserFiles/File/ProfesijasA4_digitala.pdf
http://www.nva.gov.lv/pkiva/docs/_4fb35f3c9a47b5.62414051.pdf
http://www.nva.gov.lv/pkiva/docs/_4fe2eb3ac28572.76507837.pdf
http://www.nva.gov.lv/pkiva/docs/_50114888b4c4a9.80876474.pdf


CV/Vakanču portāls un E-konsultācijas 

CV/Vakanču portāls - visplašākā vakanču datu bāze Latvijā 

(28 NVA filiālēs un CV/vakanču portālā reģistrētās  

brīvās darba vietas) 

Ko darba meklētājiem piedāvā CV/Vakanču portāls? 

 izveidot savu dzīvesgājuma aprakstu jeb CV (pēc izvēles 

       to padarot redzamu darba devējam);  

 meklēt darba devēju reģistrētās vakances visā Latvijā pēc  

       dažādiem kritērijiem:  

 -darbības jomas 

 -reģiona 

Kā darboties CV/Vakanču portālā? 

 

 

 

 

20 

 

 

Video instruktāža par CV/Vakanču portāla lietošanu: 

www.nva.gov.lv  → Labas prakses video  
 

E – konsultācijas jauniešiem un pieaugušajiem tiek sniegtas ar elektroniskā pasta 

starpniecību: nva@nva.gov.lv 
  
 
Biežāk uzdotie jautājumi: 
 
     psiholoģiskie (bažas par profesijas izvēli vai iegūtās profesijas maiņu, iespējām 
        atgriezties savā specialitātē pēc pārtraukuma) 
     informatīvie (darba tirgus pieprasījums, izglītības iespējas) 
 

2012. gadā sniegtas 515 e-konsultācijas, 2013. gada 2 mēnešos – 87 e-konsultācijas 

 

  

  

http://www.nva.gov.lv/
http://www.nva.gov.lv/
http://www.nva.gov.lv/
http://www.nva.gov.lv/
http://www.nva.gov.lv/
http://www.nva.gov.lv/
http://www.nva.gov.lv/
mailto:nva@nva.gov.lv


 

Paldies par uzmanību! 

      Informācija par NVA pakalpojumiem un dokumenti: mājaslapā ww.nva.gov.lv   

   

       Informācija par karjeras pakalpojumiem: ww.nva.gov.lv → Karjeras pakalpojumi 

      

       Jaunākās ziņas: Twitter kontā http://twitter.com/NVA_gov_lv   

        

       Labās prakses video piemēri: Youtube kanālā http://www.youtube.com/TheNVA   

  

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

