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Reģionālo ideju darbnīcu apkopojums
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Kvalificēta darbaspēka saglabāšana un piesaiste reģiona

darba tirgum

Reģionā nepieciešamās kompetences

Vidusskolas absolventu, ārvalstu studentu un senioru

iesaistīšana darba tirgū

Internacionalizācijas procesi reģionā

Ieteikumi lēmumu pieņēmējiem

TĒMAS IETVAROS IZSKATĪTIE JAUTĀJUMI
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Darbaspēka saglabāšana 

novados, kas atrodas 

tālāk no Rīgas, t.sk.

augstskolu absolventus 

un ārvalstu studentus 

darbam reģionā.

VISIEM LATVIJAS REĢIONIEM KOPĪGAIS

Izaicinājumi

Nodrošinot labvēlīgu

uzņēmējdarbības vidi

un radīt darba vietas

reģionā jauno talantu,

ārvalstu studentu

piesaistei

Konkurētspējīgs atalgojums;

Sakārtota infrastruktūra (ceļi, izglītības 

iestāžu, mājokļu, kultūras iestāžu pieejamība); 

esošo uzņēmumu reputācija; 

piedāvātās sociālās garantijas;

izaugsmes iespējas gan karjeras, gan 

profesionālās pilnveides jomā;

iespēja strādāt attālināti.

Nodrošināt lielāku augsti 

kvalificētu profesionāļu īpatsvaru, 

speciālistu pārkvalifikāciju un 

noturēšanu darba tirgū arī 

pirmspensijas vecumā (t.sk. 

nodrošinot dzimumu līdztiesību)

Augstskolas reģionos un Rīgā

ir labs internacionalizācijas

piemērs.
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REĢIONOS NEPIECIEŠAMĀS KOMPETENCES

Kopīgās iezīmes

digitālā kompetence - ne tikai lietošanas prasmes, bet arī digitāla/attālināta biznesa veidošanai

svešvalodu prasmes un pilnveide (angļu, krievu val.)

finanšu pratība gan mājsaimniecību līmenī, gan uzņēmējdarbības sektorā 

savu pakalpojumu pārdošanas kompetences

sevis prezentēšanas prasmes

Atšķirīgais Rīgā

stratēģiskā vadība un līderība augstākā līmeņa speciālistiem

uzņēmējdarbības spēju attīstības kompetences

atbilstošas personāla vadības kompetences

risku identificēšanas un vadības kompetences
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REĢIONIEM SPECIFISKAIS

Nr. VPP-IZM-2018/1-0015

Kurzeme. Augsta dzīves kvalitāte (daba, pakalpojumu pieejamība), kas varētu tikt

izmantota senioru aprūpes centru izveidei, ņemot vērā šī brīža vidējās paaudzes gatavību

vecumdienas pavadīt augstas kvalitātes aprūpes namos

Zemgale. Darba sezonalitātes problēma. Darba tirgū trūkst piedāvājuma jaunajam

speciālistam (reģionā jāsekmē/jāattīsta saražotās lauksaimniecības produkcijas pārstrāde)

Vidzeme. Laba reģionāla augstskola. Vecākās paaudzes cilvēki – tautas daiļamata pratēji

turpina aktīvi piedalīties darba tirgū

Latgale. Apgūtās kompetences darbam modernās laboratorijās un izmantojot jaunākās

tehnoloģijas ir grūti pielietot darba tirgū. Gados vecākiem iedzīvotājiem (50+) ir gandrīz

neiespējami atrast darbu un reģionā ir zems atalgojuma līmenis (60% no vidējā Rīgā).

Pierīga. Grūti noturēt kvalificētu darbaspēku novados, kas atrodas tālāk no Rīgas

Rīga. Plašs visu līmeņu izglītības iestāžu tīkls un liels skaits izglītojamo, bet iestāžu

izvietojums tomēr nav vienmērīgs visās pilsētas apkaimēs.



Zemgale. Sadarbība starp vidusskolām un uzņēmējiem zinātniski

pētniecisko darbu izstrādē: uzņēmēji piedāvā tēmas, bet vidusskolēni

izstrādā darbus; skolēni tuvāk iepazīst uzņēmumu darbību, un labāko

darbu autori saņem uzņēmumu veicināšanas balvas

Kurzeme. Augstskolu, ieguldījums kvalificēta darbaspēka nodrošināšanā.

Atsevišķas pašvaldības ir izveidojušas amata vienību – cilvēku piesaistes

speciālists, lai risinātu kvalificēta personāla piesaistes problēmas teritorijā

kopumā, t.sk. ārvalstu personāla piesaisti

Latgale. Izglītības procesa pēctecība ar mērķi – sagatavot nepieciešamos

speciālistus reģionam. Populāri strādāt par zemessargu un robežsargu, jo

tiek nodrošināts konkurētspējīgs atalgojums (900 EUR); atgriežas pat

jaunieši no ārzemēm.

LABĀS PRAKSES PIEMĒRI
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Veicināt efektīvāku sadarbību starp valsts institūcijām, pašvaldību, darba devējiem, augstskolām

un nevalstiskajām organizācijām

Efektīvākai sadarbībai nepieciešams savlaicīgi un precīzi identificēt izglītības jomā

nepieciešamās vajadzības un kompetences

Sekmēt darba vidē balstītās studijas un prakses vietas pie potenciālajiem darba devējiem, kā arī

attīstīt mehānismu studiju prakses izmantošanai, lai uzņēmumi varētu piesaistītu darbaspēku

Nodrošināt izglītības iespējas tiem, kuri atgriežas no ārvalstīm, vienkāršojot un saīsinot

dokumentu pielīdzināšanas kārtību un laiku

Deleģēt plānošanas reģioniem funkciju nodarboties ar izglītības jautājumiem

Latvijā izglītību un kvalifikāciju ieguvušo ārvalstnieku iesaistei darba tirgū nepieciešamas

izmaiņas normatīvajos aktos

IETEIKUMI LĒMUMU PIEŅĒMĒJIEM



DemoMig

Paldies par uzmanību!

e-pasts: demomig@lu.lv


