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1. Pētījuma metodoloģija 

 

Pētījuma mērķis: 

Analizēt pieaugušo izglītības resursus jauniešu bezdarba mazināšanai un 

izstrādāt priekšlikumus to pilnveidei, lai palīdzētu jauniešiem iekļauties un konkurēt 

darba tirgū.  

Pētījuma uzdevumi: 

•  Veikt jauniešu bezdarbam Latvijā veltīto pētījumu apkopojumu, novērtēt 

jauniešu bezdarba cēloņus; 

• Noteikt jauniešu rīcības veidus bezdarba priekšlaicīgai novēršanai un darba 

meklējumiem; 

• Analizēt dažādu izglītības sniedzēju un citu resoru ieguldījumu jauniešu 

uzņēmības veicināšanā; 

• Noteikt pieaugušo izglītības resursus jauniešu bezdarba mazināšanai Latvijā; 

• Noteikt izglītības sniedzēju un uzņēmēju sadarbības labās prakses piemērus 

jauniešu iekļaušanai darba tirgū; 

• Izvērtēt pašvaldības sniegto atbalstu jauniešiem ar zemām pamatprasmēm; 

• Piedāvāt ārvalstu labās prakses piemērus jauniešu bezdarba problēmas 

risinājumam ar izglītības iespējām. 

Pētījuma izlase: 486 respondenti – 405 LV jaunieši vecumā no 15-29 gadiem 

un  81 institūciju pārstāvis. 

Jauniešu profilu veido jauniešu atbildes uz jautājumiem par dzimumu, 

reģionu, dzīvesvietu, izglītību, izglītības jomu, kurā iegūta kvalifikācija, neformālās 

izglītības pieredzi, nodarbinātību, darba pieredzi, profesijas izvēles laiku, pārvaldīto 

svešvalodu skaitu, ģimenes ienākumiem, bezdarbnieka pieredzi un viņu vecāku 

uzņēmējdarbības / pašnodarbinātības pieredzi. 

Aptaujā jauniešiem tika iekļauti jautājumi par personības īpašībām, spējām, 

prasmēm, mācību/studiju procesu, optimālo teorijas un prakses proporciju 

mācību/studiju laikā, darba formām un metodēm uzņēmības un uzņēmējdarbības 

veicināšanai, piedalīšanos uzņēmējdarbības veicināšanas aktivitātēs, izmantotajām 

rīcības stratēģijām, sniegto atbalstu un darba meklējumos un veiksmes stāstu darba 

atrašanā. 

Aptaujā institūcijām tika iekļauti jautājumi par institūciju piedāvājumu 

jauniešu personības īpašību, spēju, prasmju attīstībā, uzņēmējdarbības veicināšanas 

aktivitātēm, darba formām un metodēm uzņēmības un uzņēmējdarbības veicināšanai, 

izglītības sniedzēju un uzņēmēju labās prakses piemēriem. 

1. Datu ieguves metodes: 

• kvalitatīvā kontentanalīze (pētījumi); 

• aptauja.  

2. Datu apstrādes metodes: 

 kvantitatīvie dati tika apstrādāti programmas kvantitatīvo datu apstrādei SPSS 

vidē, veidojot krostabulācijas un izmantojot Chi-Square testu atšķirību 

noteikšanai, Kendella (Kendall’s tau-b) korelācijas analīzi sakarību 

(korelācijas) noteikšanai un klāsteranalīzi jauniešu bezdarbnieku grupu 

noteikšanai; 
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 kvalitatīvie dati tika analizēti programmas kvalitatīvo datu apstrādei AQUAD 

vidē, veidojot frekvenču tabulas un nosakot mijsakarības.  

 

 

 

2. Jauniešu bezdarba cēloņi 

Eiropas Komisijas Iekļaušanas stratēģijā
1
 programmas “Jaunatne darbībā” 

ietvaros (2007-2013) uzskaitīti vairāki cēloņi, kas var kavēt jauniešu līdzdalību 

starptautiskās mobilitātes pasākumos „Jaunatne darbībā” projektos un sabiedrībā 

kopumā, piemēram, sociālie apstākļi, ekonomiskie šķēršļi, invaliditāte, izglītības 

problēmas, kultūru atšķirības, veselības problēmas, ģeogrāfiskie apstākļi (skat. 1. 

zīm.). 

 

 

 

1. zīmējums. Integrācijas šķēršļi 

Ulli Enna (Ülly Enn) un Migels Angels Garsija Lopezs (Miguel Angel García 

López)
2
 uzsver, ka pastāv dažādi veidi, kā skatīties uz bezdarbu un tam pamatā 

esošajām teorijām, tai skaitā ekonomikas un socioloģijas teorijām, kas palīdz saprast 

bezdarba fenomenu sabiedrībā, kā arī sociālpsiholoģiskajām teorijām, kas savukārt 

vairāk pēta bezdarbnieku attieksmes un uzvedību, tādējādi izceļot bezdarba 

individuālo perspektīvu.  

Bezdarba cēloņu sarežģītības dēļ tie tiek klasificēti divās pamatgrupās: 

 strukturālie cēloņi, kas ir saistīti ar ekonomisko sistēmu un darba tirgu; 

 personīgie cēloņi, kas ir saistīti ar personas prasmēm un rakstura īpašībām, kas 

ietekmē piekļuvi darba tirgum (skat. 2. zīm.). 

                                                           
1
 www.SALTOYOUTH.net/InclusionStrategy/  

2http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/Jaunatne_darbiba/Info_materiali/SALT

O_Materiali/veicinot_nodarbinatibu.pdf 

 

http://www.saltoyouth.net/InclusionStrategy/
http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/Jaunatne_darbiba/Info_materiali/SALTO_Materiali/veicinot_nodarbinatibu.pdf
http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/Jaunatne_darbiba/Info_materiali/SALTO_Materiali/veicinot_nodarbinatibu.pdf
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Attiecībā uz makro līmeni pētījuma autori pamatojas uz O’Higinsa 

(O’Higgins, 1997) atziņām, ka jauniešu bezdarbs līdz ar izmaiņām ekonomiskajos 

apstākļos mainās vairāk nekā pieaugušo bezdarbs, vairāk palielinoties krīzes apstākļos 

un straujāk samazinoties ekonomiskā uzplaukuma laikā. 

 

 

2. zīmējums. Bezdarba cēloņi 

Viens veids, kā skatīties uz jauniešu bezdarbu, ir aplūkot kopējo pieprasījumu, 

jauniešu algas un jauniešu darbaspēka lielumu kā trīs galvenos jauniešu bezdarba 

noteicošos faktorus. 

Svārstības kopējā darbaspēka pieprasījumā jauniešus ietekmē neproporcionāli, 

jo bieži vien atlaist jauniešus “izmaksā lētāk” nekā pieaugušos, jo jauniešus tik labi 

neaizsargā normatīvie akti nodarbinātības jomā, kā arī tāpēc, ka viņi daudz biežāk ir 

gatavi pamest darbu vai to mainīt pat ekonomisko krīžu laikā. Vēl viens iemesls ir tas, 

ka ļoti bieži uzņēmuma pirmā reakcija uz ekonomisko krīzi ir jaunu darbinieku darbā 

pieņemšanas pārtraukšana, tikai vēlāk apsverot iespēju atlaist vecos darbiniekus. 

Darbu meklējošu jauniešu skaits (jauniešu kopskaita vai tālākās izglītošanās 

iespēju trūkuma dēļ) ir nozīmīgs faktors saistībā ar jauniešu bezdarba līmeni. Šis 

jauniešu bezdarba faktors (jauniešu darbaspēka apjoms) kļūst arvien nozīmīgāks, ja to 

skata kopā ar kopējā darbaspēka pieprasījuma izmaiņām. Tas nozīmē, ka darbaspēka 

pieprasījuma strauja samazināšanās kopā ar lielu jauniešu darbaspēka apjomu rada ļoti 

augstu jauniešu bezdarba līmeni, kā tas diemžēl sastopams daudzās valstīs. 

Pretēji tam, ko jauniešu bezdarba samazināšanai piedāvā atsevišķi jaunatnes 

politikas veidotāji, pētījumi liecina, ka nepastāv spēcīgi argumenti par labu uzskatam, 

ka jauniešu bezdarba līmenis ir cieši saistīts ar jauniešu/pieaugušo relatīvo algu 

atšķirību - zemāks algu līmenis jauniešiem tikai tādēļ, ka viņi ir jauni, nav nozīmīgs 

faktors jauniešu bezdarba samazināšanai. 

Sieviešu vidū ir augstāks jauniešu bezdarba līmenis. Tā ir vispārēja tendence 

Eiropā. Strādājošu sieviešu – arī jaunu sieviešu – skaits pēdējos gados ir pieaudzis, 

taču sieviešu darbaspēks (t.i. to sieviešu skaits, kas vēlas strādāt) arī ir pieaudzis. Tas 

kopā ar augstāku aizvietojamības pakāpi starp vecākām un jaunākām sievietēm 

(sakarā ar to, ka sievietes lielākoties ir nodarbinātas jomās, kur nepieciešamas 

strukturālie 

saistīti ar 
ekonomisko 
sistēmu un 
darba tirgu 

personīgie   

saistīti ar 
personas 
prasmēm un 
rakstura 
īpašībām, kas 
ietekme ̄ 
piekļuvi darba 
tirgum 
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mazākas prasmes, nekā tajās, kur nodarbināti vīrieši), izskaidro, kāpēc sieviešu 

bezdarba līmenis turpina būt daudz augstāks par vidējo.  

Jauniešu bezdarba īpatnības ir saistītas ar tā izmaiņām saistībā ar indivīdu 

izglītības līmeni. Pastāv vispārēja tendence, ka augstāks (formālās) izglītības līmenis 

ir saistīts ar zemāku bezdarba līmeni: kopumā jauniešiem, kas agri pamet skolu, ir 

divreiz lielāks risks kļūt par bezdarbniekiem, nekā tiem, kam ir pabeigta izglītība 

(Eiropas Jaunatnes foruma politikas dokuments par priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu 

(European Youth Forum Policy Paper on Early Education Leaving), 2008). Izglītība 

kļūst par arvien nozīmīgāku faktoru, un to darbinieku situācija, kam nav prasmju, 

kļuvusi arvien sliktāka. Šo tendenci atspoguļo Eiropas ekonomiskās attīstības modeļa 

attīstība: pieaugoša atkarība no tādiem produktiem un pakalpojumiem, kam piemīt 

kvalitātes, dizaina un tehnoloģiju pievienotā vērtība. 

Pētījuma autori atsaucas uz P. Bjambadordža (Byambadorj, 2007) atziņām, ka 

galvenais jauniešu bezdarba iemesls ir nevis izglītības trūkums, bet gan pieredzes 

trūkums un kvalifikāciju neatbilstība pieprasījumam darba tirgū. Šī iemesla dēļ, ja tiek 

runāts par bezdarbu un iespējām strādāt pie tā samazināšanas, joprojām svarīgs 

faktors ir pieredze un formālās izglītības līmenis, kuru var attīstīt, izmantojot 

neformālo izglītību. 

Daudzās Eiropas valstīs saistībā ar bezdarbu pastāv reģionālās atšķirības, 

piemēram, starp metropolēm un lauku reģioniem, piekrastes un iekšzemes reģioniem 

un/vai austrumu un rietumu, ziemeļu un dienvidu reģioniem, un/vai kontinentāliem un 

salu reģioniem.  Jauniešu bezdarba līmenis ir cieši saistīts ar reģionālajām atšķirībām 

valstīs. Jauniešu bezdarba reģionālās atšķirības ir vēl lielākas nekā pieaugušo 

bezdarba reģionālās atšķirības. 

Šīs tendences iemesli ir atšķirīgi dažādos reģionos, taču kopumā jaunieši ar 

labākām prasmēm migrē uz ekonomiski attīstītākiem reģioniem un pilsētām. Mazāk 

attīstītie reģioni nespēj radīt pietiekoši daudz darbavietu un apmācību iespējas 

jauniešiem. Tas rada „apburto loku” - mazākas iespējas un ierobežotas nākotnes 

izredzes, kas īpaši ietekmē jauniešus. 

Pētījumi, kuru centrā būtu jauniešu bezdarba jautājums skatīts atšķirību starp 

pilsētas un lauku teritorijām kontekstā, ir parādījuši, ka, pat ja lauku teritoriju darba 

tirgu raksturo nodarbinātība jomās, kur nepieciešamas zems prasmju līmenis un kur 

darbs ir nepastāvīgs, šajās teritorijās salīdzinājumā ar pilsētu reģioniem ilglaicīgs 

bezdarbs ir sastopams retāk. 

Daudzas problēmas, kas ir saistītas ar bezdarbu un ar kurām saskaras jaunieši, 

ir līdzīgas gan pilsētu, gan lauku teritorijās, taču lauku teritorijās sastopamas papildu 

grūtības, kas saistītas ar ģeogrāfisko izolētību un ierobežoto nodarbinātības dažādību 

un apmācības iespēju pieejamību. Tomēr viens no apstākļiem, kuram, kā tiek 

uzskatīts, ir pozītīva ietekme attiecībā uz pāreju no bezdarba uz nodarbinātību lauku 

teritorijās, ir saistīts ar vietējiem neformālajiem tīkliem. 

Pastāv vispārēja tendence, ka imigrantu vidū bezdarbs ir sastopams biežāk 

nekā starp vietējiem iedzīvotājiem. Publikācijas autori pamatojas uz Lafboro 

universitātes Pētniecības un sociālo politiku centra pētījumu „Bezdarbs un darba 

meklēšana: noteiktas grupas un to pieredze”, ko veikuši Džuls Šropšīrs (Jules 

Shropshire), Rebeka Vartone (Rebecca Warton) un Roberts Valkers (Robert Walker), 

kas parāda, ka etniskās minoritātes saskaras ar lielākām grūtībām, kad mēģina atrast 

un saglabāt darbu, nekā citas iedzīvotāju grupas. Problēmas, ar ko saskārās etniskās 

minoritātes, mēģinot iegūt darbu, iespējams, saistītas ar viņu nezināšanu par tiesību 

normām attiecībā uz reģistrēšanos kā bezdarbniekam un iespējām piedalīties 

aktivitātēs, kuras, pēc viņu domām, uzlabotu darba iegūšanas izredzes. Jauniešu 
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imigrantu – pat otrās paaudzes – stāvoklis ir īpaši nelabvēlīgs attiecībā uz iespējām 

iegūt un saglabāt savu darbavietu. 

Atšķirībai attiecībā uz panākumiem darba tirgū starp cilvēkiem bez un ar 

invaliditāti ir tendence pieaugt līdz ar vecuma palielināšanos. Pastāv ļoti vispārīga 

tendence, ka jauniešu ar invaliditāti vidū bezdarba līmenis ir zemāks nekā vecāku 

invalīdu vidū. Daļēji tas var būt saistīts nevien ar invaliditātes pastiprināšanos ar 

laiku, bet arī ar agrīnu panākumu trūkuma darba tirgū pastāvīgo ietekmi. 

SALTO apmācības kursa „Man nav darba, bet es pie tā strādāju”
1
 dalībnieki 

veica „uz darbību orientētu” analīzi, mēģinot nošķirt tos faktorus, kurus viņi var 

ietekmēt, no tiem, kurus nevar ietekmēt. 

To faktoru skaitā, kurus, pēc jauniešu domām, viņi nevar ietekmēt, bija, 

piemēram, ekonomikas sabrukums, izglītības sistēmas īpatnības, uzņēmumu 

cilvēkresursu politikas, globalizācijas process, tirgus noteikumi. Viņi uzskatīja, ka var 

ietekmēt tādus faktorus kā prasmju attīstību, neformālās izglītības iespējas, 

pašnodarbinātības iespējas, atbalsta mehānismus nenodarbinātiem jauniešiem, cīņu 

pret vairākiem diskriminācijas veidiem utt. Kopumā viņi uzskata, ka viņi nevar reāli 

ietekmēt sociāli-ekonomiskos cēloņus, taču var darīt daudz vairāk personīgajā līmenī. 

Tādējādi dalībnieku veiktās analīzes galvenās tendences bija ļoti līdzīgas dažādu 

pētījumu galvenajiem atklājumiem. 

Attiecībā uz jauniešu bezdarba cēloņu makro līmeni tika norādīts uz „melno 

tirgu” pastāvēšanu, kas īpaši ietekmē jauniešus, kā arī nesaskaņotību starp darba 

tirgus vajadzībām un arodapmācību. 

Mikro jeb personīgajā līmenī tika minēti specifiskāki aspekti attiecībā uz 

faktoriem, kas ietekmē prasmes un izglītības līmeni. Papildus (tikai) zināšanu vai 

(tikai) prasmju nozīmīgumam tika izcelts „kompetences” nozīmīgums (saprotot to kā 

zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu), kas veicina pieeju darba vietām. Viņi 

uzsvēra ne  tikai to prasmju nozīmīgumu, kuras var iegūt formālās izglītības sistēmā, 

bet arī sociālo, uzņēmējdarbības un komunikācijas prasmju nozīmīgumu. 

Dalībnieki identificēja vēl vienu piekļuves darba tirgum šķērsli - reliģisko 

disrimināciju. Dažos gadījumos tā var būt šķērslis, kas līdzvērtīgs etniskajai 

izcelsmei, taču dalībnieki uzskatīja, ka reliģija ir cits un atšķirīgs faktors, kurš arī 

dažos kontekstos būtu jāņem vērā. 

Projekta “Jaunieši darba tirgū: situācijas un nodarbinātību ietekmējošo faktoru 

analīze” (Socioloģisko pētījumu institūts, 2007) autori, atsaucoties uz T. Frīdmenu 

(Freedman, 2005), norāda, ka, izvērtējot un pētot jaunatnes nodarbinātību, 

Starptautiskā darba organizācija akcentē šādus svarīgus aspektus:  

• dzīves ciklu pieeja;  

• jaunatnes bezdarba sociālā, politiskā un drošības aspektu savstarpējā saistība; 

• atbilstošs darbs;  

• nodarbinātība;  

• vienlīdzīgas iespējas;  

• aktīva darba tirgus politika;  

• nodarbinātības (darba vietu) radīšana;  

• uzņēmējdarbība;  

• uzraudzība un izvērtēšana;  

• sociālo partneru loma;  

• jauniešu līdzdalība
2
.  

                                                           
1
 inclusion@salto-youth.net 

2 “Jaunieši darba tirgū: situācijas un nodarbinātību ietekmējošo faktoru analīze”. – R.: 

mailto:inclusion@salto-youth.net
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Šī pētījuma ietvaros intervēto ekspertu viedokļi apstiprināja jau iepriekš veiktajos 

pētījumos gūtās atziņas par vairākām problēmām, kas visbiežāk raksturīgas 

jauniešiem: 

 zināšanu, prasmju un iemaņu neatbilstība darba tirgus prasībām. Salīdzinot ar 

citu vecuma grupu pārstāvjiem, tiem jauniešiem, kuri pretendē uz 

mazkvalificēta darba veikšanu, ir zemāks izglītības līmenis; 

 pazemināta atbildības sajūta; nenopietna attieksme pret darbu, kas jauniešiem, 

kuri līdz šim nav saskārušies ar nodarbinātības vidi, ko pastiprina darba devēju 

stereotipizētā attieksme, uzskatot viņus par nenopietniem, ar zemu atbildības 

izjūtu, līdz ar to – neuzticoties kā potenciālajiem darbiniekiem;  

 pārāk augstas ambīcijas, izglītībai un darba pieredzei neatbilstošas prasības 

pret darba apstākļiem un atalgojumu, kas īpaši raksturīgas tieši gados 

jaunākajiem un tiem, kuriem nav gandrīz nekādas līdzšinējās darba pieredzes; 

 atkarību problēmas – no azartspēlēm, datora, alkohola un narkotikām, kas 

kavē jebkādus mēģinājumus integrēties darba tirgū;  

 jaunieši tiek uzskatīti par nesagatavotiem darba tirgum, īpaši praktiskās 

pieredzes ziņā. Jauniešiem, kuri pat ieguvuši labu izglītību, trūkst reālas darba 

pieredzes, savukārt darba devēji vislabprāk darbā pieņemtu profesionālu 

darbinieku; tā kā jaunajiem darbiniekiem visbiežāk šī ir pirmā darba vieta, tad 

nepieciešams jauniešus apmācīt ne tikai profesionālā ziņā, bet arī sagatavot 

psiholoģiski. Līdz ar to darba devējam, pieņemot darbā pusaudzi un jaunieti, ir 

jārēķinās ar papildu slodzi jaunā darbinieka apmācībai; 

 jauniešiem raksturīgi dzīvot šim brīdim, domāt īstermiņā, līdz ar to viņu rīcba 

ir mazāk prognozējama; 

 tā kā tieši jauniešu vecumposmam raksturīga darba un studiju dzīves 

apvienošana, tad viņi bieži vien var strādāt tikai kā nepilna laika darbinieki; 

 individuālie faktori, kas saistīti ar ģimeni, audzināšanu un katra jaunieša 

raksturu. Visbiežāk jaunieši turpina savu vecāku pieredzi, tomēr atsevišķi 

respondenti pauda viedokli, ka, iespējams, tieši vecāku sliktais piemērs 

mudina jauniešus izrauties no situācijas, kad ģimene pārtiek no pabalstiem. 

Pētījumā „Diskriminācija Latvijas darba tirgū”
1
 secināts, ka viens no jauniešu 

bezdarba cēloņiem ir diskriminācija darba tirgū. 24.2% jauniešu diskrimināciju 

darbavietā uzskata par drīzāk aktuālu vai aktuālu problēmu, atzīstot, ka diskriminē 

visbiežāk nevis pēc profesionālajām spējām, bet pēc citiem dažādiem kritērijiem, kas 

vairāk ir subjektīvi nekā objektīvi. 

Saskaņā ar pētījuma rezultātiem, visbiežāk pēdējo 3 gadu laikā šīs mērķa 

grupu pārstāvjiem ir atteikts darbs grupu raksturojošas pazīmes dēļ - izglītības un 

valodu zināšanu dēļ.  

Darba tirgū vērojamas tādas jauniešu diskriminācijas izpausmes kā darba 

atteikums saistībā ar izglītības līmeni, vecuma dēļ, nepietiekamu valodu zināšanu dēļ, 

saistībā ar dzimumu, veselības stāvokli, politisko pārliecību, tautību, invaliditāti, 

iepriekšējo sodāmību, reliģisko piederību vai seksuālo orientāciju.  

                                                                                                                                                                      

Socioloģisko pētījumu institūts, 2007. 

1 Diskriminācija Latvijas darba tirgū. R.: SIA “Projektu un kvalitātes vadība”, 2014. 

http://www.nva.gov.lv/docs/30_53217f16241943.63850296.pdf 

 

http://www.nva.gov.lv/docs/30_53217f16241943.63850296.pdf
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Diskriminējošu iemeslu dēļ no darba ir atlaisti 1.5% jauniešu, bet par šādiem 

diskriminācijas motivētiem atlaišanas gadījumiem radu, draugu vai kolēģu vidū 

dzirdējuši 7.10% jauniešu. 

Meklējot darbu interneta sludinājumos, jaunieši saskaras ar vairākām darba 

devēju izvirzītajām prasībām, pieņemot darbiniekus darbā. Par visbiežāk minēto 

prasību darba sludinājumos pētījuma dalībnieki minējuši iepriekšējo darba pieredzi. 

Pēc pētījuma dalībnieku teiktā, visbiežāk pieprasa iepriekšējo darba pieredzi, sākot no 

2 līdz pat 4 gadiem. Tas nozīmē, ka tikko pabeigušam mācību iestādi jaunietim vispār 

nav iespēju iekārtoties darbā, jo bez iepriekšējās darba pieredzes viņu darbā neņems, 

tomēr darba pieredzi nevar iegūt, ja persona nav iepriekš strādājusi. Tas arī apliecina 

to, ka jauniešiem ir grūtības iekārtoties augsti apmaksātā vai kvalifikācijai atbilstošā 

darbā, tāpēc darba pieredzi nākas iegūt, strādājot mazkvalificētu un zemu apmaksātu 

darbu.  

Vēl viena no visbiežāk izvirzītajām prasībām sludinājumos ir darbam 

atbilstoša izglītība vai izglītības līmenis. Jaunieši atzinuši, ka sludinājumos visbiežāk 

tiek norādīts, ka vakancei meklē personu ar atbilstošu izglītību darba sfērai un 

izglītības līmenim ir jābūt ne zemākam par vidējo vai augstāko. Tajā pašā laikā, kā 

atzīst jaunieši, darba sludinājumos bieži norāda, ka ir nepieciešama augstākā izglītība 

jebkurā sfērā – pat tad, ja darba amats un pienākumi nav atbilstoši iegūtajai izglītībai.  

Bieži vien darba devēji sludinājumos norāda, ka, sūtot CV, jāpievieno arī savs foto. 

Ar šādu gadījumu ir saskārušies gandrīz visi pētījuma dalībnieki. Jaunieši atzīst, ka 

foto visbiežāk lūdz sūtīt apkalpojošo sfēru darba devēji, kur darbiniekiem ir tieša 

saskarsme un komunikācija ar klientiem vai apmeklētājiem.  

Par vienu no biežāk uzdotajiem jautājumiem darba intervijā pētījuma 

dalībnieki minēja arī jautājumus par privāto dzīvi, turklāt šāda veida jautājumi tika 

uzdoti tikai jaunietēm. Tika konstatēts, ka desmit gadījumos tika uzdoti jautājumi par 

ģimenes stāvokli un bērniem. Šādus jautājumus pētījuma dalībnieces neuzskata par 

korektiem, tomēr atzīst, ka šādā veidā potenciālais darba devējs vēlas uzzināt, vai 

kandidāte būs piemērota noteiktam darba grafikam un vai nenāksies bieži saskarties ar 

darba kavējumiem bērnu vai ģimenes dēļ. 

Viens no biežāk uzdotajiem jautājumiem darba intervijā ir arī par valodu 

zināšanām. Valodu prasmes biežāk ir nepieciešamas apkalpojošā sfērā, kur ir 

saskarsme ar visdažādāko tautību klientiem un apmeklētājiem, tāpēc, pretendējot uz 

šādu amatu, darba devējs mēdz pārbaudīt arī valodu zināšanas. Visbiežāk pieprasītās 

valodas ir latviešu, krievu un angļu. Tomēr atsevišķu profesiju un amatu kandidātiem, 

piemēram, tulkiem vai kompānijās, kur notiek komunikācija ar ārzemju klientiem, 

pieprasa arī citas svešvalodas – piemēram, vācu vai citas valodas zināšanas, kurā 

visbiežāk notiek komunikācija darbavietā. 

Par diskriminējošiem jautājumiem darba intervijās pētījuma dalībnieki uzskata 

jautājumus, kas skar ģimenes stāvokli, veselības stāvokli, ārējo izskatu un tautību.  

Jaunieši par diskriminējošiem uzskata tādus darba devēja nosacījumus kā:  

 Darba grafiks. Kā pirmo diskriminējošo nosacījumu respondenti minējuši 

nodarbinātības statusa – students/skolēns – saistību ar darba grafiku. Visi 

diskusijas dalībnieki atzīst, ka darba tirgū tiek diskriminēti tikai tādēļ, ka viņu 

nodarbinātības statuss ir studenti/skolēni. Pirmkārt, tāpēc ka netiek piedāvāts 

darbs ar atbilstošu darba grafiku studentiem un skolēniem, kā arī darba devēji 

nevēlas pieņemt darbā studentus vai skolēnus, zinot, ka tādā gadījumā darba 

grafiks būs jāpielāgo mācībām, līdz ar to darbs tiks strādāts tikai uz pusslodzi. 

Otrkārt, tāpēc ka studentiem un skolēniem nav vai ir minimāla darba pieredze. 

Runājot par darba grafiku, pētījuma dalībnieki arī virsstundas uzskata par 
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diskriminējošiem darba nosacījumiem. Pētījuma dalībnieki atzīst, ka darba 

devējiem ir pārspīlēti augstas prasības darba izpildē, kā arī ir pārāk liels darba 

apjoms, ko nav iespējams izdarīt paredzētajā darba laikā, tāpēc bieži vien 

nākas strādāt virsstundas. Taču, liekot strādāt virsstundas, darba devējs 

nerēķinās ar darbinieku interesēm un plāniem, līdz ar to rodas diskriminācija 

pret darbinieku, kā dēļ darbinieks spiests laiku pēc oficiālā darba laika pavadīt 

darba devēja, nevis savā labā.  

 Zemas algas. Kā vēl vienu no lielākajiem diskriminējošajiem nosacījumiem 

pētījuma dalībnieki min ļoti zemas darba algas. Pētījuma dalībnieki atzīst, ka 

darba devēji par ļoti lielu darba slodzi maksā neadekvāti zemas algas, kas 

bieži vien ir pat zemākas par valstī noteikto minimālo algu, tāpēc cilvēkiem ir 

grūtības atrast darbu, jo ne visi ir gatavi strādāt par pārāk zemu atalgojumu.  

 Ārējais izskats. Bieži vien darba devējs pieprasa ievērot noteiktas ārējā izskata 

prasības darbavietā, kas skar ne tikai darba apģērbu, bet arī personīgos ārējā 

izskata elementus, piemēram, pīrsingus vai tetovējumus. Šādi gadījumi 

visbiežāk ir sastopami apkalpojošā sfērā, kur darbiniekam ir tieša saskarsme 

un komunikācija ar klientiem vai apmeklētājiem.  

 Amatam neatbilstošu pienākumu veikšana. Kā atzīst pētījuma dalībnieki, bieži 

ir dzirdēti gadījumi, kad darba devējs darbiniekiem liek darīt papildus 

pienākumus, nepiemaksājot par to. 

Jaunieši par diskriminējošiem uzskata tādus darba apstākļus kā:  

 Liela darba slodze, kuras dēļ darbiniekiem nav iespējas aiziet paredzētā 

pusdienu pārtraukumā, vai arī pusdienlaika pārtraukums vispār nav paredzēts.  

Līdzīgi arī ir ar atvaļinājumu, kad lielas darba slodzes dēļ darba devējs 

darbiniekiem nepiešķir paredzēto atvaļinājumu. Arī šādu gadījumu pētījuma 

dalībnieki uzskata par diskriminējošu, pamatojot savu viedokli ar to, ka 

darbiniekiem ir jāatpūšas un, ja darba līgumā ir noteikts un paredzēts 

atvaļinājums, tam ir jābūt piešķirtam. Savukārt, ja atvaļinājums netiek 

piešķirts, tas liecina, ka darba devējs nerēķinās ar darbinieku interesēm. 

 Darba apstākļi kolektīvā, īpaši izdalot kādas tautības darbinieku, stāžu 

kolektīvā vai dzimumu. Kā min pētījuma dalībnieki, viens no 

diskriminējošiem apstākļiem darba kolektīvā var būt kādas tautības pārstāvja 

diskriminācija kopējā darba kolektīvā. Ja darbavietā un kolektīvā ikdienā 

lietojamā valoda ir latviešu, tad kādas citas tautības darbinieku var diskriminēt 

šajā kolektīvā, aizliedzot runāt savā dzimtajā valodā vai aizrādot par tās 

lietošanu. Darba kolektīvā var būt sastopama arī diskriminācija, kam par 

pamatu ir stāžs kolektīvā. Visi pētījuma dalībnieki atzīst, ka tikko darbā 

pieņemtajiem jaunajiem darbiniekiem liek veikt grūtāku darbu un dažādus 

palīgdarbus. Turklāt, strādājot darbā ar maiņu grafiku, sastādot darba grafiku, 

jaunajiem darbiniekiem liek strādāt nakts maiņās, sestdienās vai svētdienās. 

Pie diskriminējošiem darba apstākļiem kolektīvā tika minēta arī dzimumu 

nevienlīdzība, norādot, ka vīriešiem parasti tiek piedāvāts darbs augstākajos 

amatos.  

 Nepiemēroti darba apstākļi cilvēkiem ar invaliditāti, norādot, ka viens no 

iemesliem, kādēļ cilvēkus ar invaliditāti diskriminē Latvijas darba tirgū, ir 

nepārdomāti un nepiemēroti darba apstākļi šiem cilvēkiem, jo ir ļoti maz tādu 

darbavietu, kurās tiek padomāts par cilvēkiem, kuri paši nespēj pārvietoties, 

un tiek ierīkotas uzbrauktuves/nobrauktuves vai citi elementi cilvēkiem ar 

invaliditāti.  
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Savukārt eksperti atzīst, ka jauniešu risku neiekļauties darba tirgū būtiski 

palielina ne vien diskriminācijas risks, bet ļoti lielā mērā arī neadekvātas jauniešu 

vēlmes un gaidas, prasības pret pirmo darba vietu, atalgojumu, amatu. Viņi norāda, ka 

arī jauniešiem ir būtiski izprast darba tirgus realitātes un būt gataviem tām pielāgoties, 

piemēram, apgūstot krievu valodu, ja darbs tiek meklēts apkalpošanas jomā. Tāpat kā 

nozīmīga problēma bieži vien tiek minēts „apburtais loks” ar prasību pēc iepriekšējas 

darba pieredzes, kuru nevar iegūt, jo darbā bez pieredzes iekārtoties nevar. Tomēr tiek 

arī norādīts, ka šajā gadījumā par objektīvām darba devēja prasībām nevar runāt 

vispārīgi, jo ir amati, kur iepriekšēja darba pieredze tiešām ir nepieciešama, tomēr ļoti 

bieži ir gadījumi, kad tā tiek prasīta nevietā, un tiešos darba pienākumus var veikt arī 

cilvēks bez iepriekšējas pieredzes. Šādi veidojas netiešā diskriminācija pret 

jauniešiem, līdz ar to jautājums ir par to, vai darba devēji izvirza noteiktiem amatiem 

darbavietām adekvātas, pamatotas un skaidras prasības.  

  Pasaules bankas pētījuma „Latvija: kurš ir bezdarbnieks, ekonomiski 

neaktīvais vai trūcīgais”
1
 prezentācijā izslēdza tādu viedokli, ka neelastīgs darba 

tirgus ir tieši jauniešu bezdarba iemesls, jo Latvijā tiek īstenotas vairākas elastīga 

darba tirgus veicināšanas politikas programmas.  

  Tika runāts par faktoru, ka arī vecāku izglītība un nodarbinātība ietekmē 

bērnus. Ne tikai izglītības un darba esamība kā tāda, bet arī tas, ka šādā gadījumā 

bērns spēj apzināties savas potenciālās iespējas. Ir svarīgs vecāku piemērs 

nodarbinātības ziņā. 

Ilze Viņķele runāja par bērnu orientāciju uz darbu kā vienīgo legālo ienākumu 

gūšanas avotu un par nepietiekamu izglītību kā vienu no bezdarba iemesliem. 

Jauniešiem ir zemāks izglītības līmenis nekā vecākā iedzīvotāju grupā. Ļoti būtiskas 

iemaņas, kuras pieprasa darba devēji, ir komunikācijas un cilvēciskās iemaņas.  

   Aplūkojot tos cilvēkus, kuri variē starp zemu ienākumu grupu un grupu bez 

ienākumiem, jauniešu bezdarba kontekstā aktuālas ir divas: 

 

 2. grupā ir minēti vientuļi jauni vīrieši ar zemu izglītības līmeni; 

 4. grupā arī ir jaunās vientuļās mātes vai arī mātes, kurām strādā partneris. 

 

  Nīderlandē likumdošana nosaka, ka jauniešiem jādod priekšroka 

nodrošināšanai ar darbu vai apmācību, nevis pabalstiem. Izveidota arī atbalsta sistēma 

invalīdiem vai cilvēkiem ar kāda veida traucējumiem, it īpaši jauniešiem, lai viņiem 

būtu iespēja strādāt.  

Aptaujā ikgadējā monitoringa ietvaros par jauniešu dzīves kvalitāti, 

iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, jaunatnes organizāciju darbībā un piekļuvi 

jauniešiem aktuālai informācijai
2
 jaunieši tika lūgti nosaukt trīs galvenos jautājumus, 

kurus Latvijas valdībai būtu jārisina tieši jauniešu jomā. Pētījumā visbiežāk minētas 

atbildes, ka jārisina jautājums par darba iespējām (28%). 

 

 

                                                           
1 http://www.lm.gov.lv/text/2515 
2 Aptauja ikgadējā monitoringa ietvaros par jauniešu dzīves kvalitāti, iesaistīšanos 

brīvprātīgajā darbā, jaunatnes organizāciju darbībā un piekļuvi jauniešiem aktuālai 

informācijai. – R.: SIA „APTAUJU AĢENTŪRA”, 2011. 

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/jaunatne/petijumi/IZM_Monitorings_AptaujuAgent

ura_09.2011.pdf 
 

http://www.lm.gov.lv/text/2515
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/jaunatne/petijumi/IZM_Monitorings_AptaujuAgentura_09.2011.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/jaunatne/petijumi/IZM_Monitorings_AptaujuAgentura_09.2011.pdf
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Pētījuma „Jaunieši Latvijā: aktivitāte, mobilitāte, līdzdalība”
 1

 autori secina, ka 

izteikti pieaugusi tāda darba aspekta vērtība kā darba stabilitāte, kas norāda uz 

jauniešu bažām ne tikai par darba iegūšanu, bet ilgtermiņa nodarbinātību. Sekas šādai 

darba tirgus izpratnei ir jauniešu vēlme būt par darba devējiem un 

pašnodarbinātajiem, nevis darba ņēmējiem. Tas liecina par nepieciešamību plānot un 

īstenot tādas jauniešu nodarbinātības veicināšanas aktivitātes, kas nodrošinātu 

jauniešu potenciāla izmantošanu un realizāciju Latvijas darba tirgū, nevis palielinātu 

izbraukšanu no valsts darba meklēšanas nolūkos.  

Izmantojot klāsteranalīzi programmas kvantitatīvo datu apstrādei SPSS vidē, 

pētījumā „Pieaugušo izglītības resursi jauniešu bezdarba mazināšanai” tika 

identificētas 4 jauniešu bezdarbnieku grupas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Jaunieši Latvijā 2008-2013: aktivitāte, mobilitāte, nodarbinātība. - R.:IZM, 2013. 
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3. Jauniešu rīcības stratēģijas bezdarba priekšlaicīgai novēršanai un darba 

meklējumiem 

Veidojot krostabulācijas programmas kvantitatīvo datu apstrādei SPSS vidē, 

tika noteiktas jauniešu rīcības stratēģijas bezdarba priekšlaicīgai novēršanai un darba 

meklējumiem. 

Pētījuma rezultāti liecina - lai atrastu darbu, jaunieši visbiežāk izmanto tādas 

rīcības stratēģijas kā personīgā iniciatīva (75% no aptaujātajiem jauniešiem), 

informācijas iegūšana (73%) un jaunu zināšanu un prasmju apguve (53%). Retāk 

jaunieši minējuši, ka izmanto mobilitāti (21%), pārceļoties no vienas pilsētas uz citu 

vai no laukiem uz pilsētu, iegūst jaunu kvalifikāciju (16%) un citus veidus (1%) (skat. 

1. attēlu). 

 

 

1. attēls. Jauniešu rīcības stratēģijas bezdarba priekšlaicīgai novēršanai un darba 

meklējumiem 

 

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka mobilitātes kā rīcības stratēģijas bezdarba 

priekšlaicīgai novēršanai un darba meklējumiem izmantošanā statistiski nozīmīga 

atšķirība pastāv atkarībā no vecuma (χ²(1)=4,324; p=0,038): iespēju pārcelties no 

vienas pilsētas uz citu vai no laukiem uz pilsētu biežāk izmanto jaunieši vecumā no 15 

– 25 gadiem.  

Jaunu zināšanu un prasmju ieguves kā rīcības stratēģijas bezdarba 

priekšlaicīgai novēršanai un darba meklējumiem izmantošanā statistiski maksimāli 

nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no izglītības (χ²(3)=17,965; p=0,000): iespēju iegūt 

jaunas zināšanas un prasmes biežāk izmantojuši jaunieši ar vidējo izglītību; visretāk - 

jaunieši ar pamatizglītību.  

Statistiski ļoti nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no dzimuma (χ²(1)=8,999; 

p=0,003), reģiona (χ²(4)=16,119; p=0,003), pārvaldīto svešvalodu skaita 

(χ²(2)=10,125; p=0,006) un ģimenes ienākumiem (χ²(3)=17,424; p=0,001): iespēju 

iegūt jaunas zināšanas un prasmes biežāk izmantojušas sievietes, jaunieši no 

Zemgales reģiona, jaunieši, kuri pārvalda trīs un vairāk svešvalodas, un jaunieši, kuru 

ģimenes ienākumi ir minimālās algas apmērā. Savukārt vismazāk to izmantojuši 
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jaunieši no Vidzemes reģiona, jaunieši, kuri pārvalda tikai vienu svešvalodu, un 

jaunieši, kuru ienākumi ir zemāki par valstī noteikto iztikas minimumu.  

Statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no vecuma (χ²(1)=6,688; 

p=0,010) un darba pieredzes (χ²(5)=14,958; p=0,011): iespēju iegūt jaunas zināšanas 

un prasmes vairāk izmantojuši jaunieši vecumā no 26-29 gadiem un jaunieši ar darba 

pieredzi no 7-12 mēnešiem, 1-3 mēnešiem un vairāk par 3 gadiem. Savukārt vismazāk 

to izmantojuši jaunieši ar darba pieredzi no 4-6 mēnešiem. 

Jaunas kvalifikācijas ieguves kā rīcības stratēģijas bezdarba priekšlaicīgai 

novēršanai un darba meklējumiem izmantošanā statistiski ļoti nozīmīga atšķirība 

pastāv atkarībā no vecuma (χ²(1)=8,860; p=0,003): iespēju iegūt jaunu kvalifikāciju 

biežāk izmantojuši jaunieši vecumā no 26-29 gadiem. Statistiski nozīmīga atšķirība 

konstatēta atkarībā no reģiona (χ²(4)=10,399; p=0,034): iespēju iegūt jaunu 

kvalifikāciju biežāk izmantojuši Rīgas reģiona jaunieši; visretāk – Vidzemes reģiona 

jaunieši. 

Personīgās iniciatīvas kā rīcības stratēģijas bezdarba priekšlaicīgai novēršanai 

un darba meklējumiem izmantošanā statistiski ļoti nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā 

no dzīvesvietas (χ²(2)=13,991; p=0,001) un izglītības (χ²(3)=11,906; p=0,008): 

personīgo iniciatīvu biežāk izrādījuši jaunieši, kuri dzīvo pilsētās, kas nav novada 

centri, un jaunieši ar augstāko izglītību. Savukārt visretāk - jaunieši, kuri dzīvo lauku 

teritorijās, un jaunieši ar pamatizglītību.  

Statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no reģiona (χ²(4)=10,641; 

p=0,031), nodarbinātības (χ²(5)=13,801; p=0,017) un izglītības jomas, kurā iegūta 

kvalifikācija (χ²(4)=13,394; p=0,010): personīgo iniciatīvu biežāk izrādījuši Rīgas 

reģiona jaunieši, pašnodarbinātie un jaunieši, kuri ieguvuši kvalifikāciju mākslas 

jomā. Visretāk – Vidzemes reģiona jaunieši, skolēni un jaunieši, kuri ieguvuši 

kvalifikāciju eksaktajā jomā. 

Informācijas iegūšanas kā rīcības stratēģijas bezdarba priekšlaicīgai 

novēršanai un darba meklējumiem izmantošanā statistiski nozīmīga atšķirība pastāv 

atkarībā no dzimuma (χ²(1)=4,628; p=0,031) un bezdarbnieka pieredzes 

(χ²(5)=12,222; p=0,032): iespēju iegūt informāciju biežāk izmantojuši vīrieši un 

jaunieši ar bezdarba pieredzi no 7-12 mēnešiem. Savukārt sievietes un jaunieši ar 

bezdarba pieredzi no 1-3 mēnešiem to izmanto visretāk. 

Pamatojoties uz krostabulācijās iegūtajiem sekundārajiem datiem programmas 

kvantitatīvo datu apstrādei SPSS vidē, var secināt, ka jauniešu rīcības stratēģiju izvēli 

visvairāk ietekmē vecums, izglītība, dzimums un reģions:  

 jaunieši vecumā no 15-25 gadiem vairāk izmanto mobilitāti, bet jaunieši 

vecumā no 26-29 gadiem – jaunu zināšanu un prasmju apguvi un 

kvalifikācijas maiņu; 

 jaunieši ar vidējo izglītību vairāk izmanto iespēju apgūt jaunas zināšanas un 

prasmes, bet jaunieši ar augstāko izglītību – personīgo iniciatīvu; 

 sievietes biežāk izmanto iespēju apgūt jaunas zināšanas un prasmes, bet vīrieši 

– personīgo iniciatīvu; 

 Zemgales reģiona jaunieši visbiežāk izmanto iespēju apgūt jaunas zināšanas 

un prasmes, Rīgas reģiona jaunieši – iespēju iegūt jaunu kvalifikāciju un 

personīgo iniciatīvu. 

Jauniešu atbildes uz atvērtajiem jautājumiem tika analizētas, veidojot 

frekvenču tabulas programmas kvalitatīvo datu apstrādei AQUAD vidē. Arī 

kvalitatīvo datu analīzes  rezultāti liecina, ka visbiežāk izmantotās jauniešu rīcības 

stratēģijas ir personīgā iniciatīva, informācijas iegūšana un jaunu zināšanu un prasmju 

apguve. 
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Jauniešu veiksmes stāsti liecina, ka iniciatīva izpaužas informācijas 

meklēšanā, CV sūtīšanā uz vakantajām darbavietām, piedalīšanās darba intervijās: 

 

Pierādīju sev un arī tagadējam darba devējam, ka varu sasniegt izvirzītos 

mērķus. 

 

Pirmo nopietno darba vietu ieguvu, nevis nosūtot CV personāldaļai, bet 

aizejot pie potenciālā tiešā vadītāja un uzjautājot, vai man ir jēga vispār sūtīt 

motivācijas vēstuli, jo amata apraksts atbilst manām kompetencēm, bet kā ir 

realitātē? Pastāv arī iespēja, ka personāldaļa mani neuzskatīs par atbilstošu. Viņam 

patika mana uzņēmība un iniciatīva, pēc stundas man lika atsūtīt CV, nākamajā dienā 

notika sarunas un pēc 3 dienām tiku pieņemta darbā oficiāli. 

 

Papildus darba vieta – projektu vadība NVO, pēc savas iniciatīvas un 

pašmācības ceļā apguvu nelielu projektu īstenošanas iespējas, sākumā brīvprātīgi, 

tagad jau arī atalgoti, šobrīd paralēli pamatdarbam nodarbojos ar projektu vadību 

dažādās nozarēs. 

 

Izvirzīju sev mērķi dienā izsūtīt vismaz vienu CV uz, iespējams, piemērotu 

vakanci. Lielākoties nesagaidīju nekādu atbildi. Tomēr 9 mēnešu laikā apmeklēju 

vairākas darba intervijas, no kurām vairākās vietās mani aicināja strādāt. Tieši pirms 

pašreizējā darba atrašanas tiku aicināta uzsākt darbu citā vietā, bet, izvērtējot 

ieguvumus pret to, ko vēlos no darba iegūt, no šī piedāvājuma atteicos. Pēc dažām 

dienām mani aicināja darbā pašreizējā darba vietā un es piekritu. 

 

Ar pašiniciatīvu, sūtīju CV, aizgāju uz pārrunām, biju es pati, atklāti 

pastāstīju par savu pieredzi, spējām, iztaujāju arī darba devēju un – hops! – darbs 

bija rokās!  

 

Nosūtīju CV uzņēmumiem, kuros gribētu strādāt, bet kas nekur nebija 

izvietojuši informāciju par brīvajām vakancēm. Saņēmu uzaicinājumu uz darba 

intervijām no vairākiem uzņēmumiem. Beigās bija pat grūti izvēlēties, kur patiešām 

iet strādāt. Arī pēc tam, kad citiem uzņēmumiem atteicu, no tiem vel ilgāku laika 

posmu saņēmu zvanus ar aicinājumiem tomēr strādāt pie viņiem. Iniciatīvas 

izrādīšana ir ārkārtīgi svarīga. 

 

Rakstīju pieteikumus uz visām mani interesējošām vakancēm, gandrīz visos 

gadījumos tiku arī tālāk uzaicināta uz otro kārtu, taču, ņemot vērā, ka biju ārzemēs, 

izvēlējos braukt tikai uz tām intervijām, kas mani interesēja visvairāk un kuru 

nosacījumi bija vispiemērotākie. Izmantojot „Your first EURES job” inicitīvu, ieguvu 

iespēju, ka ceļu uz darba interviju Latvijā nodrošināja no Eiropas līdzekļiem. Pēc šīs 

darba intervijas arī tiku pieņemta darbā. Pārcelos uz dzīvi atpakaļ Latvijā un 

nākamajā dienā sāku strādāt. 

 

Intersējos vairākos portālos, kuros ir izsludinātas vakances...neatlaidīgi sūtīju 

sms uz vēlamajām darba vietām, līdz viens no darba devējiem uzrunāja. 

 

Vēlējos mainīt darbu, jo esošā darba specifika pilnīgi neapmierināja. Darbs 

bija tehnisks, neļāva radoši izpausties, parādīt savu intelektu un iniciatīvu. Atnākot uz 

interviju, pastāstīju, kāpēc nepatīk esošais darbs un ko sagaidu no jaunā. Acīmredzot 
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mana personība, prasmes, zināšanas un pieredze iepatikās komisijai un mana 

kandidatūra bija akceptēta. 

 

Es skaidri zināju, ko vēlos, kamēr man nebija iespējas pretendēt uz vietu, kurā 

vēlējos strādāt, strādāju citur, jo uzskatīju, ka jebkurš darbs ir vērtīgs pieredzes 

avots. Tiklīdz es uzzināju par vakanci tajā darbā, kas mani vienmēr īpaši saistīja, 

pieteicos, gatavojoties atlasei, iespēju robežās uzzināju par savu potenciālo darba 

devēju, lai intervijas laikā varētu labi atbildēt uz jautājumiem, intervijas laikā biju 

dabiska un godīga. Lai atrastu sev tuvu darbu, jāsaprot, kas ir tas, kas interesē, 

jāprot formulēt savu vēlmi un vienmēr ticēt, ka šis mērķis realizēsies. Ja tas neizdodas 

uzreiz, jāizmanto tajā brīdī aktuālos piedāvājumus, jebkuru darbu strādāt ar atdevi 

un pēc iespējas labāk, jo katra darba pieredze ir ļoti vērtīga un var palīdzēt atrast 

darbu savā sapņu profesijā. 

 

Jaunieši uzsver jebkuras darba pieredzes un tādu personības īpašību kā 

neatlaidība, mērķtiecība nepieciešamību un nozīmi: 

 

Mērķtiecīgi virzījos, nepieciešamo praksi esmu kārtojusi tajā darba vietā, kur 

vēlējos strādāt. 

 

Tiku uzaicināta piedalīties NVA Eiropas Sociālā fonda projektā kā 

nodarbinātības aģenta asistents. Piekritu. Projekta laikā sevi parādīju kā atbildīgu un 

cītīgu darbinieku. Piedalījos konkursā uz nodarbinātības aģenta vakanci.  Kā 

nodarbinātības aģente strādāju jau vairāk kā pusgadu! 

 

Strādāju darbā, kur  mana iegūtā izglītība varbūt nav tieši saistīta ar darbu 

šajā uzņēmumā, taču strādāt savā profesijā nevēlējos. Iegūtā izglītība pati par sevi 

prasa inicitīvu, spēju ātri apgūt jaunas zināšanas, arī iepriekšējā darba pieredze ir 

iemācījusi strādāt mainīgos apstākļos un līdz ar to biju gatava kandidēt uz savu 

pašreizējo amatu. Ļoti rūpīgi iepazinos ar uzņēmuma mērķiem, darbiem, ko tā veic un 

vispār par situāciju valstī šajā sfērā, lai būtu pilnīgi skaidrs, uz ko es kandidēju, ar ko 

nodarbojas mans potenciālais darba devējs, tādā veidā veiksmīgi izkonkurējot pārējos 

pretendnetus. Mana panākuma atslēga bija mana neatlaidība un centība, konkrēti 

zinot, ko cenšos panākt un uz ko es eju. 

 

Darbu palīdzēja iegūt prakse studiju laikā, kā arī aktīva darbošanās jauniešu 

organizācijās un iesaistīšanās dažādos projektos. 

 

Devos Maģistrantūras ERASMUS 3 mēnešu praksē uz Spāniju; pēc prakses 

man tika piedāvāts apmaksāts darbs uz vēl 1 gadu, kuru arī pieņēmu. Savukārt vēlāk 

šis darbs veicināja mana tagadējā darba (Latvijā) atrašanu. 

 

Jauniešiem bieži ir neadekvāti augstas ambīcijas attiecībā uz ieņemamo amatu 

un atalgojumu. Atliekot šīs ambīcijas, atrast pirmo darbu nav nemaz tik sarežģīti – 

tālākais izaugsmes process jau ir atkarīgs no paša. Darba devējs augstāk par izglītību 

vērtē praktisku darbu un atsauksmes, tādēļ tieši šādi uz pirmo darbu arī jāraugās – kā 

iespēju sevi apliecināt, parādīt personīgās ipašības un iegūt praktisku novērtējumu 

bez nekādām pārspīlētām ambīcijām. 
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Esot praksē, strādāju ar pilnu atdevi – sevi parādīju kā labu darbinieku un 

tiku pie darba! 

 

Sākot studijas, meklēju veidu, kā piepelnīties, kā arī vietu, kur iziet praksti (tad 

vēl studēju tūrismu). Latvijā šajā jomā nav viegli atras darbu, nezinot krievu valodu! 

Tomēr saņēmu zvanu no restorāna „Bergs”. Aizejot uz interviju, man jautāja, vai ir 

iepriekšēja pieredze – atbildēju – nē! Vai man ir krievu valodas zināšanas – atbildēju 

– dzīvojot Latvijā un tiecoties uz Rietumeiropas piemēru, nav bijusi vajadzība pēc šīs 

valodas!?! Man jautāja, kāpēc, lai mani pieņemtu? – es atbildēju, jo es zinu, ko viesi 

gaida, es esmu tik daudz bijusi restorānu viesis, kad zinu, kā es gribu, lai mani 

apkalpo. Man iedeva 2 dienas pārbaudes laiku. Pēc tam es tur nostrādāju 2,5 gadu, 

beidzu kā brokastu maiņas vecākā. Šī vieta man parādīja, ka negribu savu dzīvi saistīt 

ne ar tūrismu, ne citu apkalpošanu, bet tā bija man pirmā īstā darba vieta, es daudz 

mācijos, man bija labākie priekšnieki un  gudrākie skolotāji, kuri man iemācīja vairāk 

kā tā brīža studiju vieta! Savu tagadējo priekšnieku pazinu jau sen, vienmēr viņu biju 

aprīnojusi un cienījusi; līdz vienu dienu es tā arī pateicu – klau, es gribu strādāt ZSA. 

Sākumā nebija pozīcijas – ar laiku tāda parādījās, sāku atkal kā praktikants, bet nu 

jau esmu patstāvīgā darbā un ziniet – esmu apmierinātāka kā nekad! Uzskatu – 

Latvijā ir darbs un  labs, tikai vairāk laika prasa tur nokļūt! 

 

Elementāri. Sākotnēji neloloju sapņus par super darbu, pieteicos uz vienkāršu 

klientu apkalpošanas operatora vakanci, un tālāk izzināju un apguvu visus procesus, 

ar kuriem saskāros, apguvu pilnīgi visu pieredzi,  ko sniedza darba vieta, nemitīgi 

attīstīju sevi, savas kompetences. Daru to joprojām. 

 

Daudzi jaunieši atzīst, ka pēc prakses bija iespēja turpināt darba gaitas tajā 

pašā uzņēmumā: 

 

Guvu pieredzi Nodarbinātības aģentūrā kā asistents, un vadītāja deva iespēju 

palikt patstāvīgā darbā, jo labi sevi pierādīju kā darba spējīgu darbinieku ar augstu 

atbildības sajūtu. NVA projekti jauniešiem ir ļoti noderīgi. 

 

Informāciju par darba iespējām jaunieši pamatā iegūst internetā. 
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4. Izglītības sniedzēju un citu resoru ieguldījums jauniešu uzņēmības veicināšanā 

 

4.1. Mācīšana 

Apkopojot un sistematizējot esošās uzņēmējdarbības teorijas un pieejas, viens 

no galvenajiem izpētes virzieniem – uzņēmība kā dotību un īpašību kombinācija ar 

viņa rīcību
1
. 

Pētījuma kontekstā jauniešu pieprasījums un izglītības sniedzēju piedāvājums 

analizēts, pamatojoties uz personības īpašību un spēju attīstību un prasmju pilnveidi 

mācīšanas un mācīšanās procesā. 

Mācīšanas analīzes kritēriji: 

 iespēja izmantot daudzveidīgus resursus mācību priekšmetu apguvē; 

 iespēja sadarboties; 

 iespēja izrādīt iniciatīvu un realizēt savas idejas; 

 iespēja pašiem plānot savu mācīšanos; 

 iespēja saņemt atbalstu; 

 iespēja risināt aizraujošus un saistošus uzdevumus un diskutēt par aktuālām un 

interesantām tēmām; 

 iespēja izmantot daudzveidīgu mācību vidi; 

 iespēja parādīt savas stiprās puses, gūt panākumus un atzinību; 

 iespēja mācību priekšmetos iegūtās zināšanas un prasmes demonstrēt citos 

mācību priekšmetos; 

 iespēja mācību priekšmetos iegūtās zināšanas pielietot praksē; 

 iespēja iejusties dažādās lomās. 

Lielākā daļa jauniešu vairāk piekrīt nekā nepiekrīt (44%), bet lielākā daļa 

institūciju pārstāvju piekrīt (65%), ka mācību/studiju laikā jauniešiem bija iespēja 

izmantot daudzveidīgus resursus mācību priekšmetu apguvē (skat. 2. attēlu).  

Vērtējot iespēju izmantot daudzveidīgus resursus mācību priekšmetu apguvē, 

statistiski maksimāli nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no statusa  (χ²(1)=15,298; 

p=0,000): institūcijas šo iespēju vērtē augstāk nekā jaunieši. 

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka, vērtējot iespēju izmantot daudzveidīgus 

resursus mācību priekšmetu apguvē, statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no 

izglītības jomas (χ²(12)=23,376; p=0,025) un profesijas izvēles laika (χ²(15)=27,124; 

p=0,028): to vairāk izmantojuši sociālās jomas pārstāvji un jaunieši, kuri profesiju 

izvēlējušies vidusskolā, bet mazāk – eksaktās jomas pārstāvji un jaunieši, kuri 

profesiju izvēlējušies uzreiz pēc pamatizglītības iegūšanas.  

Lielākā daļa jauniešu vairāk piekrīt nekā nepiekrīt (39%), bet lielākā daļa 

institūciju pārstāvju piekrīt (80%), ka mācību/studiju laikā jauniešiem bija iespēja 

sadarboties (skat. 3. attēlu).  

 

                                                           
1 Oganisjana K. (2012). Uzņēmējspēja un uzņēmība. – R.: RaKa. 
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2. attēls. Iespēja izmantot daudzveidīgus resursus mācību priekšmetu apguvē 

Vērtējot iespēju sadarboties, statistiski maksimāli nozīmīga atšķirība pastāv 

atkarībā no statusa  (χ²(1)=24,245; p=0,000): institūcijas šo iespēju vērtē augstāk nekā 

jaunieši. 

 

 

3. attēls. Iespēja sadarboties 

Lielākā daļa jauniešu vairāk piekrīt nekā nepiekrīt (41%), bet lielākā daļa 

institūciju pārstāvju piekrīt (67%), ka mācību/studiju laikā jauniešiem bija iespēja 

izrādīt iniciatīvu un realizēt savas idejas (skat. 4. attēlu).  

Vērtējot iespēju izrādīt iniciatīvu un realizēt savas idejas, statistiski maksimāli 

nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no statusa  (χ²(1)=33,573; p=0,000): institūcijas šo 

iespēju vērtē augstāk nekā jaunieši. 
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4. attēls. Iespēja izrādīt iniciatīvu un realizēt savas idejas 

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka, vērtējot iespēju izrādīt iniciatīvu un 

realizēt savas idejas, statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no izglītības 

(χ²(9)=17,321; p=0,044) un izglītības jomas, kurā iegūta kvalifikācija (χ²(12)=24,436; 

p=0,018): to vairāk izmantojuši jaunieši ar vidējo izglītību, humanitārās un mākslas 

jomas pārstāvji, bet mazāk – jaunieši ar profesionālo izglītību un eksaktās jomas 

pārstāvji.  

Lielākā daļa jauniešu vairāk piekrīt nekā nepiekrīt (42%), bet lielākā daļa 

institūciju pārstāvju piekrīt (43%), ka mācību/studiju laikā jauniešiem bija iespēja 

pašiem plānot savu mācīšanos (skat. 5. attēlu).  

 

 

5. attēls. Iespēja pašiem plānot savu mācīšanos 

 

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka, vērtējot iespēju pašiem plānot savu 

mācīšanos, izvirzot mērķus un izvēloties veidus to sasniegšanai, statistiski ļoti 

nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no dzimuma (χ²(3)=12,885; p=0,005): to vairāk 

izmantojušas sievietes, bet mazāk – vīrieši.  
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Lielākā daļa jauniešu vairāk piekrīt nekā nepiekrīt (45%), bet lielākā daļa 

institūciju pārstāvju piekrīt (69%), ka mācību/studiju laikā jauniešiem bija iespēja 

saņemt atbalstu (skat. 6. attēlu).  

 

 

6. attēls. Iespēja saņemt atbalstu 

Vērtējot iespēju saņemt atbalstu, statistiski maksimāli nozīmīga atšķirība 

pastāv atkarībā no statusa (χ²(1)=24,893; p=0,000): institūcijas šo iespēju vērtē 

augstāk nekā jaunieši. 

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka, vērtējot iespēju saņemt atbalstu, 

statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no dzimuma (χ²(3)=8,147; p=0,043): to 

vairāk izmantojušas sievietes, bet mazāk – vīrieši. 

Lielākā daļa jauniešu vairāk piekrīt nekā nepiekrīt (44%), bet lielākā daļa 

institūciju  piekrīt (43%), ka mācību/studiju laikā jauniešiem bija iespēja risināt 

aizraujošus un saistošus uzdevumus un diskutēt par aktuālām un interesantām tēmām 

(skat. 7. attēlu).  

Vērtējot iespēju risināt aizraujošus un saistošus uzdevumus un diskutēt par 

aktuālām un interesantām tēmām, statistiski ļoti nozīmīga atšķirība konstatēta atkarībā 

no statusa  (χ²(1)=11,698; p=0,001): institūcijas šo iespēju vērtē augstāk nekā jaunieši. 
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7. attēls. Iespēja risināt aizraujošus un saistošus uzdevumus un diskutēt par  

aktuālām un interesantām tēmām 

 

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka, vērtējot iespēju risināt aizraujošus un 

saistošus uzdevumus un diskutēt par aktuālām un interesantām tēmām, statistiski 

nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no izglītības (χ²(9)=17,871; p=0,037) un pārvaldīto 

svešvalodu skaita (χ²(6)=14,827; p=0,022): to vairāk izmantojuši jaunieši ar vidējo 

izglītību un jaunieši, kuri pārvalda trīs un vairāk svešvalodas, bet mazāk – jaunieši ar 

pamatizglītību un jaunieši, kuri pārvalda tikai vienu svešvalodu.  

Lielākā daļa jauniešu vairāk piekrīt nekā nepiekrīt (41%), bet lielākā daļa 

institūciju  piekrīt (56%),  ka mācību/studiju laikā jauniešiem bija iespēja izmantot 

daudzveidīgu mācību vidi (skat. 8. attēlu).  

Vērtējot iespēju izmantot daudzveidīgu mācību vidi, statistiski maksimāli 

nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no statusa  (χ²(1)=19,360; p=0,000): institūcijas šo 

iespēju vērtē augstāk nekā jaunieši. 

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka, vērtējot iespēju izmantot daudzveidīgu 

macību vidi, statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no nodarbinātības 

(χ²(15)=25,135; p=0,048) un dzīvesvietas (χ²(6)=16,068; p=0,013): to vairāk 

izmnatojuši studenti, uzņēmēji un jaunieši, kuri dzīvo laukos, bet mazāk – 

bezdarbnieki, pašnodarbinātie un jaunieši, kuri dzīvo pilsētās – novadu centros. 
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8. attēls. Iespēja izmantot daudzveidīgu mācību vidi 

 

Lielākā daļa jauniešu vairāk piekrīt nekā nepiekrīt (41%), bet lielākā daļa 

institūciju  piekrīt (62%), ka mācību/studiju laikā jauniešiem bija iespēja parādīt savas 

stiprās puses, gūt panākumus un atzinību (skat. 9. attēlu).  

 

 

9. attēls. Iespēja parādīt savas stiprās puses, gūt panākumus un atzinību 

 

Vērtējot iespēju parādīt savas stiprās puses, gūt panākumus un atzinību, 

statistiski maksimāli nozīmīga atšķirība konstatēta atkarībā no statusa  (χ²(1)=13,411; 

p=0,000): institūcijas šo iespēju vērtē augstāk nekā jaunieši. 

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka, vērtējot iespēju parādīt savas stiprās 

puses, gūt panākumus un atzinību, statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no 

dzimuma (χ²(3)=8,280; p=0,041): to vairāk izmantojušas sievietes.  

Lielākā daļa jauniešu vairāk piekrīt nekā nepiekrīt (42%), bet lielākā daļa 

institūciju pārstāvju piekrīt (51%),  ka mācību/studiju laikā jauniešiem bija iespēja 

0% 

16% 

28% 

56% 

8% 

22% 

41% 

29% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

nepiekrītu 

vairāk nepiekrītu nekā piekrītu 

vairāk piekrītu nekā nepiekrītu 

piekrītu 

jaunieši institūcijas 

0% 

11% 

27% 

62% 

3% 

18% 

41% 

38% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

nepiekrītu 

vairāk nepiekrītu nekā piekrītu 

vairāk piekrītu nekā nepiekrītu 

piekrītu 

jaunieši institūcijas 



24 
 

mācību priekšmetos iegūtās zināšanas un prasmes demonstrēt citos mācību 

priekšmetos (skat. 10. attēlu).  

Vērtējot iespēju mācību priekšmetos iegūtās zināšanas un prasmes demonstrēt 

citos mācību priekšmetos, statistiski ļoti nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no statusa  

(χ²(1)=8,151; p=0,004): institūcijas šo iespēju vērtē augstāk nekā jaunieši. 

 

 

10. attēls. Iespēja mācību priekšmetos iegūtās zināšanas un prasmes demonstrēt citos 

mācību priekšmetos 

 

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka, vērtējot iespēju mācību priekšmetos 

iegūtās zināšanas un prasmes demonstrēt citos mācību priekšmetos, statistiski 

nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no dzimuma (χ²(3)=10,367; p=0,016) un pārvaldīto 

svešvalodu skaita (χ²(6)=14,363; p=0,026): to vairāk izmantojušas sievietes un 

jaunieši, kuri pārvalda 3 un vairāk svešvalodas. Savukārt mazāk – vīrieši un jaunieši, 

kuri pārvalda tikai vienu svešvalodu. 

Lielākā daļa jauniešu (36%) un institūciju pārstāvju piekrīt (53%), ka 

mācību/studiju laikā jauniešiem bija iespēja mācību priekšmetos iegūtās zināšanas 

pielietot praksē (skat. 11. attēlu).  

Vērtējot iespēju mācību priekšmetos iegūtās zināšanas pielietot praksē, 

statistiski maksimāli nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no statusa  (χ²(1)=13,532; 

p=0,000): institūcijas šo iespēju vērtē augstāk nekā jaunieši. 

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka, vērtējot iespēju mācību priekšmetos 

iegūtās zināšanas pielietot praksē, statistiski ļoti nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no 

izglītības (χ²(9)=25,429; p=0,003): to vairāk izmantojuši jaunieši ar profesionālo 

izglītību, bet mazāk – jaunieši ar augstāko izglītību.  

Statistiski nozīmīga atšķirība konstatēta atkarībā no izglītības jomas, kurā 

iegūta kvalifikācija (χ²(12)=25,300; p=0,013): to vairāk izmantojuši jaunieši, kuri 

kvalifikāciju ieguvuši mākslas jomā, bet mazāk – jaunieši bez kvalifikācijas.  
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11. attēls. Iespēja mācību priekšmetos iegūtās zināšanas pielietot praksē 

 

Lielākā daļa jauniešu vairāk piekrīt nekā nepiekrīt (38%), bet lielākā daļa 

institūciju pārstāvju piekrīt (42%),  ka mācību/studiju laikā jauniešiem bija iespēja 

iejusties dažādās lomās (skat. 12. attēlu).  

 

 

12. attēls. Iespēja iejusties dažādās lomās 

 

Izmantojot Kendella (Kendall’s tau-b) korelācijas analīzi, tika konstatētas 

sakarības starp mācīšanas (mācību/studiju procesā piedāvātajām iespējām) un 

mācīšanās procesu: 

 iespēju izmantot daudzveidīgu mācību vidi (r=0,510; p=0,000), iespēju 

iejusties dažādās lomās (r=0,516; p=0,000) un skolotāju/pasniedzēju kā 

kolēģu, draugu, konsultantu un padomdevēju, kuri nereti mācās no saviem 

skolēniem/studentiem, lomu; 

 iespēju izrādīt iniciatīvu un realizēt savas idejas (r=0,496; p=0,000), risināt 

aizraujošus un saistošus uzdevumus un diskutēt par aktuālām un interesantām 
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tēmām (r=0,558; p=0,000), izmantot daudzveidīgu mācību vidi (r=0,522; 

p=0,000), iegūtās zināšanas pielietot praksē (r=0,530; p=0,000), iejusties 

dažādās lomās (r=0,516; p=0,000) un elastīgu, dinamisku, skolēnu/studentu 

pieredzei, interesēm un vajadzībām atbilstošu mācību saturu; 

 iespēju risināt aizraujošus un saistošus uzdevumus un diskutēt par aktuālām 

un interesantām tēmām (r=0,529; p=0,000), ), izmantot daudzveidīgu mācību 

vidi (r=0,508; p=0,000), iegūtās zināšanas pielietot praksē (r=0,505; p=0,000) 

un iejusties dažādās lomās (r=0,499; p=0,000) un radošu, demokrātisku un 

orientētu uz sadarbību mazās grupās mācību atmosfēru; 

 iespēju iejusties dažādās lomās (r=0,497; p=0,000) un daudzveidīgu 

mācību/studiju vidi, kur mācības/studijas notiek ne tikai klasē/auditorijā 

skolotāja/pasniedzēja vadībā, bet arī ārpus skolas/augstskolas – uzņēmumos, 

muzejos, bibliotēkās utt.; 

 iespēju risināt aizraujošus un saistošus uzdevumus un diskutēt par aktuālām 

un interesantām tēmām (r=0,496; p=0,000) un daudzveidīgu mācību/studiju 

sasniegumu novērtēšanu, ko veido skolotāja vērtējums, pašnovērtējums un 

savstarpējais vērtējums. 
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4.2. Mācīšanās 

 

Mācīšanās analīzes kritēriji: 

 jauniešu ieinteresētība un aktivitāte mācību/studiju laikā; 

 skolotāju/pasniedzēju loma; 

 mācību/studiju saturs; 

 resursu daudzveidība; 

 mācīšanās stratēģijas; 

 mācību/studiju atmosfēra; 

 mācību/studiju vide; 

 mācību sasniegumu vērtēšana. 

Lielākā daļa jauniešu vairāk piekrīt (36%), bet lielākā daļa institūciju pārstāvju 

vairāk piekrīt nekā nepiekrīt (58%), ka mācību/studiju laikā jaunieši bija ieinteresēti 

un aktīvi (skat. 13. attēlu).  

 

 

13. attēls. Jauniešu ieinteresētība un aktivitāte mācību/studiju laikā 

 

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka, vērtējot ieinteresētību un aktivitāti 

mācību/studiju laikā, statistiski ļoti nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no dzimuma 

(χ²(3)=17,264; p=0,001): sievietes savu aktivitāti mācību/studiju laikā vērtē augstāk 

nekā vīrieši. 
Lielākā daļa jauniešu (44%) un institūciju pārstāvju (58%) vairāk piekrīt nekā 

nepiekrīt, ka viņu skolotāji/pasniedzēji bija kolēģi, draugi, konsultanti un 

padomdevēji, kuri nereti mācījās no saviem skolēniem/studentiem (skat. 14. attēlu).  

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka, vērtējot skolotāju/pasniedzēju lomu, 

statistiski maksimāli nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no statusa  (χ²(1)=14,570; 

p=0,000): institūcijas to vērtē augstāk nekā jaunieši. 

Statistiski ļoti nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no jauniešu vecuma 

(χ²(3)=13,533; p=0,004): savus skolotāju/pasniedzējus kā kolēģus, draugus, 

konsultantus un padomdevējus, kuri nereti mācījās no saviem skolēniem/studentiem, 

vairāk vērtē jaunieši vecumā no 15-25 gadiem. 

Statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no izglītības (χ²(9)=20,574; 

p=0,015), izglītības jomas, kurā iegūta kvalifikācija (χ²(12)=25,227; p=0,014) un 
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darba pieredzes (χ²(15)=25,003; p=0,049): savus skolotāju/pasniedzējus kā kolēģus, 

draugus, konsultantus un padomdevējus, kuri nereti mācījās no saviem 

skolēniem/studentiem, vairāk vērtē jaunieši ar vispārējo vidējo izglītību, jaunieši, kuri 

kvalifikāciju ieguvuši mākslas jomā, un jaunieši ar darba pieredzi no 1-3 mēnešiem. 

Mazāk – jaunieši ar augstāko izglītību, jaunieši, kuri kvalifikāciju ieguvuši sociālajā 

jomā, un jaunieši ar darba pieredzi no 1-2 gadiem. 

Lielākā daļa jauniešu (47%) un institūciju pārstāvju (54%) vairāk piekrīt nekā 

nepiekrīt, ka mācību/studiju saturs bija elastīgs, dinamisks, atbilstošs viņu pieredzei, 

interesēm un vajadzībām (skat. 15. attēlu).  

 

 

14. attēls. Skolotāju/pasniedzēju loma 

 

Vērtējot mācību saturu, statistiski maksimāli nozīmīga atšķirība pastāv 

atkarībā no statusa  (χ²(1)=16,351; p=0,000): institūcijas to vērtē augstāk nekā 

jaunieši. 
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15. attēls. Mācību saturs 

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka, vērtējot mācību/studiju saturu, statistiski 

ļoti nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no izglītības (χ²(9)=28,193; p=0,001): augstāk 

to vērtē jaunieši ar vispārējo vidējo izglītību, zemāk – jaunieši ar pamatizglītību. 
Statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no izglītības jomas, kurā iegūta 

kvalifikācija (χ²(12)=24,956; p=0,015): augstāk to vērtē jaunieši, kuri kvalifikāciju 

ieguvuši mākslas jomā, zemāk – jaunieši, kuri kvalifikāciju ieguvuši humanitārajā 

jomā. 

Lielākā daļa jauniešu vairāk piekrīt nekā nepiekrīt (34%), bet lielākā daļa 

institūciju piekrīt (47%), ka mācību/studiju laikā izmantojuši ne tikai tādus resursus 

kā grāmatas, darba burtnīcas, laboratorijas iekārtas, instrumentus, kartes, filmas, bet 

viņiem bija iespēja piedalīties mācību ekskursijās, tikties ar uzņēmējiem, radošiem 

cilvēkiem utt. (skat. 16. attēlu) 

Vērtējot mācību resursus, statistiski ļoti nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no 

statusa  (χ²(1)=11,614; p=0,001): institūcijas to vērtē augstāk nekā jaunieši. 

 

 

16. attēls. Resursu daudzveidība 

 

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka, vērtējot mācību/studiju resursus, 

statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no pārvaldīto svešvalodu skaita 

(χ²(6)=16,201; p=0,013): augstāk tos vērtē jaunieši, kuri pārvalda trīs un vairāk 

svešvalodas, zemāk – jaunieši, kuri pārvalda tikai vienu svešvalodu. 

Lielākā daļa jauniešu (46%) un institūciju pārstāvju (41%) vairāk piekrīt nekā 

nepiekrīt, ka mācību/studiju laikā pārsvarā mācījās, praktiski darot, no kļūdām, 

balstoties uz savu pieredzi, apvienojot teorētiskās zināšanas ar to praktisku 

pielietošanu praksē/izmantošanu dzīvē (skat. 17. attēlu).  
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17. attēls. Mācīšanās  

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka, vērtējot mācīšanos, statistiski nozīmīga 

atšķirība pastāv atkarībā no tā, vai vecāki ir/bija uzņēmēji/pašnodarbinātie 

(χ²(3)=8,393; p=0,039): augstāk to vērtē jaunieši, kuru vecāki ir/bija 

uzņēmēji/pašnodarbinātie. 

Lielākā daļa jauniešu vairāk piekrīt nekā nepiekrīt (44%), bet lielākā daļa 

institūciju pārstāvju piekrīt (42%), ka mācību/studiju atmosfēra bija radoša, 

demokrātiska un orientēta uz sadarbību mazās grupās (skat. 18. attēlu).  

Vērtējot mācību atmosfēru, statistiski maksimāli nozīmīga atšķirība pastāv 

atkarībā no statusa  (χ²(1)=12,702; p=0,000): institūcijas to vērtē augstāk nekā 

jaunieši. 

 

 

18. attēls. Mācību/studiju atmosfēra  

 

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka, vērtējot mācību/studiju atmosfēru, 

statistiski ļoti nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no izglītības (χ²(9)=24,718; 
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p=0,003): augstāk to vērtē jaunieši ar vidējo izglītību, zemāk – jaunieši ar 

pamatizglītību. 

Statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no izglītības jomas, kurā iegūta 

kvalifikācija (χ²(12)=25,338; p=0,013): augstāk to vērtē jaunieši, kuri kvalifikāciju 

ieguvuši mākslas jomā, zemāk – jaunieši, kuri kvalifikāciju ieguvuši eksaktajā jomā. 

Lielākā daļa jauniešu vairāk piekrīt nekā piekrīt (33%), bet lielākā daļa 

institūciju pārstāvju piekrīt (40%), ka mācību/studiju vide bija daudzveidīga: mācības 

notika ne tikai klasē/auditorijā skolotāja/pasniedzēja vadībā, bet arī ārpus mācību 

iestādes – uzņēmumos, muzejos, bibliotēkās utt. (skat. 19. attēlu) 

Vērtējot mācību/studiju vidi, statistiski maksimāli nozīmīga atšķirība pastāv 

atkarībā no statusa  (χ²(1)=22,879; p=0,000): institūcijas to vērtē augstāk nekā 

jaunieši. 

 

 

19. attēls. Mācību/studiju vide  

 

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka, vērtējot mācību/studiju vidi, statistiski 

ļoti nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no izglītības jomas, kurā iegūta kvalifikācija 

(χ²(12)=27,349; p=0,007): augstāk to vērtē jaunieši, kuri kvalifikāciju ieguvuši 

humanitārajā jomā, zemāk – jaunieši, kuri kvalifikāciju ieguvuši sociālajā jomā, vai 

bez kvalifikācijas. 

Statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no izglītības (χ²(9)=18,447; 

p=0,030) un profesijas izvēles laika (χ²(15)=26,865; p=0,030): augstāk to vērtē 

jaunieši ar vispārējo vidējo izglītību un jaunieši, kuri profesiju izvēlējušies vidusskolā. 

Zemāk – jaunieši ar pamatizglītību un jaunieši, kuri profesiju izvēlējušies pamatskolā. 

Lielākā daļa jauniešu (46%) un institūciju pārstāvju (44%) vairāk piekrīt nekā 

nepiekrīt, ka mācību sasniegumu novērtēšana bija daudzveidīga: to veidoja 

skolotāja/pasniedzēja vērtējums, pašnovērtējums un savstarpējais vērtējums (skat. 20. 

attēlu).  

Vērtējot mācību/studiju sasniegumu vērtēšanu, statistiski maksimāli nozīmīga 

atšķirība pastāv atkarībā no statusa  (χ²(1)=23,517; p=0,000): institūcijas to vērtē 

augstāk nekā jaunieši. 
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20. attēls. Mācību sasniegumu vērtēšana 

Jaunieši visbiežāk piekrīt, ka  

 ir ieinteresēti un aktīvi mācību/studiju laikā; 

 izmantojuši ne tikai tādus resursus kā mācību grāmatas, darba burtnīcas, 

laboratorijas iekārtas, instrumentus, kartes, filmas, bet viņiem bija iespēja 

piedalīties mācību ekskursijās, tikties ar uzņēmējiem, radošiem cilvēkiem utt. 

 mācību/studiju atmosfēra bija radoša, demokrātiska un orientēta uz sadarbību 

mazās grupās. 

Jaunieši visbiežāk nepiekrīt, ka 

 mācību saturs bija elastīgs, dinamisks, atbilstošs viņu pieredzei, interesēm un 

vajadzībām; 

 skolotāji/pasniedzēji bija kolēģi, draugi, konsultanti un padomdevēji, kuri 

nereti mācījās no saviem skolēniem/studentiem; 

 mācību/studiju vide bija daudzveidīga; mācības notika ne tikai 

klasē/auditorijā, skolotāja/pasniedzēja vadībā, bet arī ārpus mācību iestādes – 

uzņēmumos, muzejos, bibliotēkās un citur; 

 mācību sasniegumu novērtēšana bija daudzveidīga: to veidoja 

skolotāja/pasniedzēja vērtējums, pašnovērtējums un savstarpējais vērtējums. 

Jaunieši mācīšanās procesu vērtē kritiskāk, salīdzinot ar institūciju pārstāvjiem. 
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4.3. Personības īpašību attīstība 
  

Uzņēmību kā personības īpašību veidojošie būtiskākie komponenti ir 

godīgums, patstāvība, enerģiskums, pārliecība par saviem spēkiem, optimisms, 

elestība, drosme, mērķtiecība un sabiedriskums. 

Institūciju pārstāvju skatījumā, izmantojot viņu piedāvājumu bezdarba 

mazināšanai, jaunieši visvairāk attīsta tādas personības īpašības, kas palīdz veiksmīgi 

iekļauties un konkurēt darba tirgū, kā patstāvība, mērķtiecība un sabiedriskums. 

Vismazāk tiek attīstītas drosme, optimisms, enerģiskums un godīgums (skat. 21. 

attēlu).  

 

 

21. attēls. Uzņēmība kā personības īpašība institūciju vērtējumā 

 

Jauniešu skatījumā viņiem visvairāk piemīt tādas personības īpašības kā 

godīgums, patstāvība un sabiedriskums; vismazāk – drosme, enerģiskums un 

pārliecība par saviem spēkiem (skat. 22. attēlu).  

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka, vērtējot godīgumu, statistiski ļoti 

nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no izglītības (χ²(6)=18,199; p=0,006) un 

nodarbinātības (χ²(10)=28,885; p=0,001): par godīgiem sevi jaunieši ar augstāko 

izglītību, uzņēmēji, pašnodarbinātie un darba ņēmēji. Savukārt jaunieši ar 

pamatskolas izglītību un bezdarbnieki uzskata, ka viņiem godīgums piemīt mazākā 

mērā. 

Statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no dzimuma (χ²(2)=7,370; 

p=0,025): sievietes godīgumu sevī vērtē augstāk nekā vīrieši.  

Vērtējot patstāvību, statistiski maksimāli nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no 

dzimuma (χ²(2)=23,504; p=0,000): sievietes patstāvīgumu sevī vērtē augstāk nekā 

vīrieši. 

Statistiski ļoti nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no izglītības (χ²(6)=19,496; 

p=0,003): patstāvību augstāk sevī vērtē jaunieši ar augstāko izglītību, zemāk – 

jaunieši ar pamatizglītību. 

Statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no nodarbinātības 

(χ²(10)=19,053; p=0,040): patstāvīgām augstāk sevī vērtē darba ņēmēji un 

pašnodarbinātie, bet zemāk - skolēni un bezdarbnieki. 
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Vērtējot enerģiskumu, statistiski ļoti nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no 

dzimuma (χ²(3)=13,144; p=0,004): sievietes enerģiskumu sevī vērtē augstāk nekā 

vīrieši.  

Statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no darba pieredzes 

(χ²(15)=29,515; p=0,040): enerģiskumu sevī augstāk vērtē jaunieši ar 1-2 gadus lielu 

darba pieredzi, bet jaunieši ar darba pieredzi no 1-3 mēnešiem uzskata, ka viņiem 

enerģiskums piemīt mazākā mērā. 

 

 
 

22. attēls. Uzņēmība kā personības īpašība jauniešu vērtējumā 

 

Vērtējot pārliecību par saviem spēkiem, statistiski ļoti nozīmīga atšķirība 

pastāv atkarībā no darba pieredzes (χ²(15)=31,264; p=0,008): jaunieši ar 1-2 gadus 

lielu darba pieredzi uzskata, ka tā viņiem piemīt. Savukārt jaunieši ar darba pieredzi 

no 1-3 mēnešiem uzskata, ka viņiem pārliecība par saviem spēkiem piemīt mazākā 

mērā. 

Vērtējot optimismu, statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no vecuma 

(χ²(6)=13,332; p=0,038) un dzīvesvietas (χ²(6)=13,778; p=0,032): jaunieši, vecumā no 

26-29 gadiem, kuri dzīvo pilsētās, kas nav novadu centri, ir lielāki optimisti. Savukārt 

jauniešiem vecumā no 15-25 gadiem un jauniešiem, kuri dzīvo pilsētās – novadu 

centros, optimisms piemīt mazākā mērā. 

Vērtējot elastību, statistiski maksimāli nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no 

dzimuma (χ²(3)=22,981; p=0,000): sievietes ir elastīgākas, salīdzinot ar vīriešiem. 

 Statistiski ļoti nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no darba pieredzes 

(χ²(15)=31,436; p=0,008): jaunieši ar darba pieredzi no 1-2 gadiem un vairāk par 3 

gadiem ir elastīgāki. Savukārt jauniešiem ar darba pieredzi no 7-12 mēnešiem elastība 

piemīt mazākā mērā. 

Vērtējot drosmi, statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no neformālās 

izglītības pieredzes (χ²(3)=8,831; p=0,032) un pārvaldīto svešvalodu skaita 

(χ²(6)=14,366; p=0,026): jaunieši, kuriem ir neformālās izglītības pieredze un kuri 

pārvalda trīs un vairāk svešvalodas, sevi uzskata par drosmīgākiem. Savukārt 

jauniešiem bez neformālās izglītības pieredzes un jauniešiem, kuri pārvalda tikai 

vienu svešvalodu, drosme piemīt mazākā mērā. 
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Vērtējot mērķtiecību, statistiski ļoti nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no 

dzimuma (χ²(3)=15,124; p=0,008) un izglītības (χ²(9)=29,133; p=0,001): sievietes un 

jaunieši ar augstāko izglītību ir mērķtiecīgāki. Savukārt vīriešiem un jauniešiem ar 

pamatizglītību mērķtiecība piemīt mazākā mērā. 

Vērtējot sabiedriskumu, statistiski ļoti nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no 

dzimuma (χ²(3)=16,297; p=0,001): sievietes sevi uzskata par sabiedriskākām, 

salīdzinot ar vīriešiem. 
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4.4. Spēju attīstība 

 

 Jauniešiem un institūciju pārstāvjiem tika piedāvāts novērtēt spēju: 

 rīkoties nenoteiktās situācijās un pozitīvi reaģēt uz pārmaiņām; 

 uzņemties atbildību un pieņemt lēmums; 

 risināt problēmas; 

 atrast atbilstību starp personīgajiem mērķiem un nepieciešamajām spējām; 

 orientēties un strādāt mainīgos apstākļos; 

 pieņemt izaicinājumus; 

 neveiksmes uztvert kā iespējas; 

 plānot un organizēt; 

 identificēt, novērtēt un pārvaldīt riskus; 

 strādāt komandā; 

 izmantot un pārvaldīt resursus. 

 

 
23. attēls. Jauniešu spēju attīstība institūcijās 

 

Lielākā daļa institūciju pārstāvju piekrīt, ka, izmantojot viņu piedāvājumu 

bezdarba mazināšanai, jauniešiem tiek attīstīta spēja strādāt komandā, plānot un 

organizēt, uzņemties atbildību un pieņemt lēmumus; vairāk piekrīt nekā nepiekrīt, ka 

tiek attīstīta spēja risināt problēmas, orientēties un strādāt mainīgos apstākļos, pieņemt 

izaicinājumus, izmantot un pārvaldīt resursus. Vismazāk institūciju pārstāvju 

skatījumā tiek attīstīta spēja rīkoties nenoteiktās situācijās un pozitīvi reaģēt uz 

pārmaiņām, atrast atbilstību starp personīgajiem mērķiem un nepieciešamajām 

spējām, neveiksmes uztvert kā iespējas, identificēt, novērtēt un pārvaldīt riskus (skat. 

23. attēlu). 

Lielākā daļa jauniešu uzskata, ka viņiem vairāk piemīt nekā nepiemīt (58%) 

vai piemīt (33%) spēja izmantot un pārvaldīt resursus (skat. 24. attēlu).  

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka, vērtējot spēju izmantot un pārvaldīt 

resursus, statistiski maksimāli nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no ienākumiem 

(χ²(9)=29,851; p=0,000) un profesijas izvēles laika (χ²(15)=48,171; p=0,000): tā 

lielākā mērā piemīt jauniešiem, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli ir augstāki 

par vidējo algu valstī un profesiju izvēlējušies pamatskolā, bet mazākā – jauniešiem, 
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kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli ir zemāki par valstī noteikto iztikas 

minimumu un profesiju izvēlējušies uzreiz pēc pamatizglītības iegūšanas.  

Statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no izglītības jomas, kurā iegūta 

kvalifikācija (χ²(12)=21,882; p=0,039) un pārvaldīto svešvalodu skaita (χ²(6)=15,380; 

p=0,017): tā lielākā mērā piemīt jauniešiem, kuri kvalifikāciju ieguvuši eksaktajā 

jomā un pārvalda trīs vai vairāk svešvalodu, bet mazākā - jauniešiem, kuri specialitāti 

ieguvuši mākslas jomā un pārvalda vienu svešvalodu. 

  

 

24. attēls. Spēja izmantot un pārvaldīt resursus jauniešu vērtējumā 

 

Lielākā daļa jauniešu uzskata, ka viņiem vairāk piemīt (52%) vai vairāk piemīt 

nekā nepiemīt (40%) spēja strādāt komandā ar citiem cilvēkiem (skat. 25. attēlu).  

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka, vērtējot spēju strādāt komandā ar citiem 

cilvēkiem, statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no darba pieredzes 

(χ²(15)=30,496; p=0,010): tā lielākā mērā piemīt jauniešiem ar 1-2 gadu darba 

pieredzi, bet mazākā mērā – ar 1-3 mēnešu darba pieredzi. 
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25. attēls. Spēja strādāt komandā jauniešu vērtējumā 

Lielākā daļa jauniešu uzskata, ka viņiem vairāk piemīt nekā nepiemīt (59%) 

vai piemīt (25%) spēja identificēt, novērtēt un pārvaldīt riskus (skat. 26. attēlu).  

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka, vērtējot spēju identificēt, novērtēt un 

pārvaldīt riskus, statistiski maksimāli nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no izglītības 

(χ²(9)=31,965; p=0,000): tā lielākā mērā piemīt jauniešiem ar augstāko izglītību, 

mazākā – jauniešiem ar pamatizglītību.  

Statistiski nozīmīga atšķirība konstatēta atkarībā izglītības jomas, kurā iegūta 

kvalifikācija (χ²(12)=26,695; p=0,009), nodarbinātības (χ²(15)=37,046; p=0,001), 

darba pieredzes (χ²(15)=31,219; p=0,008) un bezdarbnieka pieredzes (χ²(15)=31,870; 

p=0,007): tā lielākā mērā piemīt jauniešiem, kuri kvalifikāciju ieguvuši sociālajā 

jomā, pašnodarbinātajiem, uzņēmējiem un darba ņēmējiem, ar darba pieredzi no 1-2 

gadiem un vairāk par 3 gadiem, ar bezdarba pieredzi no 1-3 mēnešiem. Savukārt 

mazākā mazākā mērā tā piemīt jauniešiem bez kvalifikācijas, bezdarbniekiem un 

studentiem, jauniešiem ar darba pieredzi no 1-3 mēnešiem un bez bezdarbnieka 

pieredzes. 

Statistiki nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no vecuma (χ²(3)=9,395; p=0,024) 

un ienākumiem (χ²(9)=20,556; p=0,015): lielākā mērā tā piemīt jauniešiem vecumā no 

26-29 gadiem un jauniešiem, kuru ienākumi ir augstāki par vidējo darba algu valstī; 

mazākā mērā – jauniešiem vecumā no 15-25 gadiem, kuru ģimenes ienākumi ir 

zemāki par valstī noteikto iztikas minimumu. 

 

 

26. attēls. Spēja identificēt, novērtēt un pārvaldīt riskus jauniešu vērtējumā 

Lielākā daļa jauniešu uzskata, ka viņiem vairāk piemīt nekā nepiemīt (45%) 

vai piemīt (44%) spēja plānot un organizēt (skat. 27. attēlu).  

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka, vērtējot spēju plānot un organizēt, 

statistiski maksimāli nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no dzimuma (χ²(3)=38,183; 

p=0,000), izglītības (χ²(9)=58,828; p=0,000) un nodarbinātības (χ²(15)=54,348; 

p=0,000): tā lielākā mērā piemīt sievietēm, jauniešiem ar augstāko izglītību, 

uzņēmējiem un pašnodarbinātajiem; mazākā – vīriešiem, jauniešiem ar 

pamatizglītību, bezdarbniekiem un skolēniem. 
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Statistiski ļoti nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no darba pieredzes 

(χ²(15)=35,324; p=0,002): tā lielākā mērā piemīt jauniešiem ar darba pieredzi no 1-2 

gadiem, mazākā – jauniešiem bez darba pieredzes. 

Statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no vecuma (χ²(3)=10,317; 

p=0,016), dzīvesvietas (χ²(6)=15,897; p=0,014), izglītības jomas, kurā iegūta 

kvalifikācija (χ²(12)=24,718; p=0,016), neformālās izglītības pieredzes (χ²(3)=8,143; 

p=0,043) un profesijas izvēles laika (χ²(15)=30,119; p=0,011): tā lielākā mērā piemīt 

jauniešiem vecumā no 26-29 gadiem, jauniešiem ar kvalifikāciju sociālajā jomā un 

neformālās izglītības pieredzi, kuri dzīvo pilsētās – novadu centros un profesiju 

izvēlējušies uzreiz pēc pamatizglītības iegūšanas vai vidusskolā. Savukārt mazākā 

mērā piemīt jauniešiem vecumā no 15-25 gadiem, jauniešiem bez kvalifikācijas un 

neformālās izglītības pieredzes, kuri dzīvo pilsētās, kas nav novadu centri, un 

profesiju izvēlējušies pamatskolā vai pēc vispārējās vidējās izglītības iegūšanas.  

 

 

27. attēls. Spēja plānot un organizēt jauniešu vērtējumā 

 

Lielākā daļa jauniešu uzskata, ka viņiem vairāk piemīt nekā nepiemīt (48%) 

vai vairāk nepiemīt nekā piemīt (27%) spēja neveiksmes uztvert kā iespējas (skat. 28. 

attēlu).  

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka, vērtējot spēju neveiksmes uztvert kā 

iespējas, statistiski maksimāli nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā nodarbinātības 

(χ²(15)=40,442; p=0,000): tā lielākā mērā piemīt pašnodarbinātajiem un uzņēmējiem, 

mazākā mērā – skolēniem un bezdarbniekiem. Statistiski nozīmīga atšķirība pastāv 

atkarībā no vecuma (χ²(3)=8,895; p=0,031): tā lielākā mērā piemīt jauniešiem vecumā 

no 15-25 gadiem, salīdzinot ar jauniešiem vecumā no 26-29 gadiem. 
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28. attēls. Spēja neveiksmes uztvert kā iespējas jauniešu vērtējumā 

 

Lielākā daļa jauniešu uzskata, ka viņiem vairāk piemīt nekā nepiemīt (48%) 

vai piemīt (38%) spēja pieņemt izaicinājumus (skat. 29. attēlu).  

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka, vērtējot spēju pieņemt izaicinājumus, 

statistiski ļoti nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no izglītības (χ²(9)=22,380; p=0,008) 

un nodarbinātības (χ²(15)=36,565; p=0,001): tā lielākā mērā piemīt jauniešiem ar 

augstāko izglītību, pašnodarbinātajiem un darba ņēmējiem, bet mazākā mērā – 

jauniešiem ar pamatizglītību, bezdarbniekiem un skolēniem. Statistiski nozīmīga 

atšķirība pastāv atkarībā no neformālās izglītības pieredzes (χ²(3)=7,979; p=0,046): tā 

lielākā mērā piemīt jauniešiem, kuriem ir neformālās izglītības pieredze. 

 

 

29. attēls. Spēja pieņemt izaicinājumus jauniešu vērtējumā 

 

Lielākā daļa jauniešu uzskata, ka viņiem vairāk piemīt nekā nepiemīt (50%) 

vai piemīt (38%) spēja orientēties un strādāt mainīgos apstākļos (skat. 30. attēlu).  
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Chi-Square testa rezultāti liecina, ka, vērtējot spēju orientēties un strādāt 

mainīgos apstākļos, statistiski ļoti nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā nodarbinātības 

(χ²(15)=30,935; p=0,009) un ienākumiem (χ²(9)=23,673; p=0,005): tā lielākā mērā 

piemīt pašnodarbinātajiem un darba ņēmējiem, kā arī jauniešiem, kuru ienākumi ir 

augstāki par vidējo algu valstī, bet mazākā mērā – bezdarbniekiem un jauniešiem, 

kuru ienākumi ir mazāki par iztikas minimumu vai minimālās algas apmērā.  

Statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā darba pieredzes (χ²(15)=25,127; 

p=0,048), pārvaldīto svešvalodu skaita (χ²(6)=14,568; p=0,024) un profesijas izvēles 

laika (χ²(15)=27,879; p=0,022): spēja orientēties un strādāt mainīgos apstākļos lielākā 

mērā piemīt jauniešiem ar darba pieredzi vairāk par 3 gadiem, kuri pārvalda trīs un 

vairāk svešvalodas un profesiju izvēlējušies pamatskolā, bet mazākā mērā – 

jauniešiem ar darba pieredzi no 4-6 mēnešiem, kuri pārvalda tikai vienu svešvalodu 

un profesiju izvēlējušies vidusskolā. 

 

 

30. attēls. Spēja orientēties un strādāt mainīgos apstākļos 

 

Lielākā daļa jauniešu uzskata, ka viņiem vairāk piemīt nekā nepiemīt (59%) 

vai piemīt (25%) spēja atrast atbilstību starp personīgajiem mērķiem un 

nepieciešamajām spējām (skat. 31. attēlu).  

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka, vērtējot spēju atrast atbilstību starp 

personīgajiem mērķiem un nepieciešamajām spējām, statistiski maksimāli nozīmīga 

atšķirība pastāv atkarībā no dzimuma (χ²(3)=28,057; p=0,000): tā lielākā mērā piemīt 

sievietēm, salīdzinot ar vīriešiem. Statistiski ļoti nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no 

nodarbinātības (χ²(15)=36,099; p=0,002): vislielākā mērā spēja atrast atbilstību starp 

personīgajiem mērķiem un nepieciešamajām spējām piemīt pašnodarbinātajiem un 

uzņēmējiem, vismazākā – bezdarbniekiem un skolēniem. Statistiski nozīmīga 

atšķirība pastāv atkarībā no izglītības (χ²(9)=21,008; p=0,013) un izglītības jomas, 

kurā iegūta kvalifikācija (χ²(12)=24,633; p=0,017): vislielākā mērā tā piemīt 

jauniešiem ar augstāko izglītību, jauniešiem, kuriem iegūta kvalifikācija humanitārajā 

jomā vai nav kvalifikācijas, bet vismazākā – jauniešiem ar pamatskolas izglītību un 

jauniešiem, kuriem iegūta kvalifikācija mākslas un eksaktajā jomā. 
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31. attēls. Spēja atrast atbilstību starp personīgajiem mērķiem un nepieciešamajām 

spējām jauniešu vērtējumā 

 

Lielākā daļa jauniešu uzskata, ka viņiem vairāk piemīt nekā nepiemīt (55%) 

vai piemīt (37%) spēja risināt problēmas (skat. 32. attēlu).  

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka, vērtējot spēju risināt problēmas, 

statistiski maksimāli nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no dzimuma (χ²(3)=19,840; 

p=0,000): tā lielākā mērā piemīt sievietēm, salīdzinot ar vīriešiem. Statistiski ļoti 

nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no izglītības (χ²(9)=25,471; p=0,002) un 

nodarbinātības (χ²(15)=32,628; p=0,005): spēja risināt problēmas lielākā mērā piemīt 

jauniešiem ar augstāko izglītību, uzņēmējiem, pašnodarbinātajiem un darba 

ņēmējiem, mazākā mērā – jauniešiem ar pamatizglītību, bezdarbniekiem un 

skolēniem. Statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no darba pieredzes 

(χ²(15)=27,000; p=0,029) un pārvaldīto svešvalodu skaita (χ²(6)=13,522; p=0,035): 

spēja risināt problēmas lielākā mērā piemīt jauniešiem ar darba pieredzi no 1-2 

gadiem un vairāk par 3 gadiem, kā arī jauniešiem, kuri pārvalda trīs un vairāk 

svešvalodas, bet mazākā mērā - jauniešiem ar darba pieredzi no 1-3 mēnešiem, kā arī 

jauniešiem, kuri pārvalda tikai vienu svešvalodu. 
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32. attēls. Spēja risināt problēmas jauniešu vērtējumā 

 

Lielākā daļa jauniešu uzskata, ka viņiem piemīt (47%) vai vairāk piemīt nekā 

nepiemīt (46%) spēja uzņemties atbildību un pieņemt lēmumus (skat. 33. attēlu).  

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka, vērtējot spēju uzņemties atbildību un 

pieņemt lēmumus, statistiski ļoti nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no izglītības 

(χ²(9)=23,933; p=0,004) un nodarbinātības (χ²(15)=38,844; p=0,001): tā lielākā mērā 

piemīt jauniešiem ar augstāko izglītību, pašnodarbinātajiem, uzņēmējiem un darba  

ņēmējiem, mazākā – jauniešiem ar pamatizglītību, skolēniem un bezdarbniekiem.  

Statistiki nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no dzimuma (χ²(3)=9,184; p=0,010) un 

darba pieredzes (χ²(15)=30,690; p=0,010): visvairāk tā piemīt sievietēm un 

jauniešiem ar darba pieredzi no 1-2 gadiem, vismazākā – vīriešiem un jauniešiem ar 

darba pieredzi no 4-6 mēnešiem. 

 

 

33. attēls. Spēja uzņemties atbildību un pieņemt lēmumu 

1% 

7% 

55% 

37% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

nepiemīt 

vairāk nepiemīt nekā piemīt 

vairāk piemīt nekā nepiemīt 

piemīt 

2% 

5% 

46% 

47% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

nepiemīt 

vairāk nepiemīt nekā piemīt 

vairāk piemīt nekā nepiemīt 

piemīt 



44 
 

Lielākā daļa jauniešu uzskata, ka viņiem vairāk piemīt nekā nepiemīt (56%) 

vai piemīt (30%) spēja rīkoties nenoteiktās situācijās un pozitīvi reaģēt uz pārmaiņām 

(skat. 34. attēlu).  

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka, vērtējot spēju rīkoties nenoteiktās 

situācijās un pozitīvi reaģēt uz pārmaiņām, statistiski ļoti nozīmīga atšķirība pastāv 

atkarībā no izglītības (χ²(9)=23,933; p=0,004) un nodarbinātības (χ²(15)=38,844; 

p=0,001): lielākā mērā tā piemīt jauniešiem ar augstāko izglītību un 

pašnodarbinātajiem, uzņēmējiem un darba ņēmējiem, mazākā – jauniešiem ar 

pamatizglītību, skolēniem un bezdarbniekiem. Statistiski nozīmīga atšķirība 

konstatēta atkarībā no dzimuma (χ²(3)=9,184; p=0,027) un darba pieredzes 

(χ²(15)=30,690; p=0,010): lielākā mērā tā piemīt sievietēm un jauniešiem ar darba 

pieredzi no 1-2 gadiem un vairāk par 3 gadiem, mazākā – vīriešiem un jauniešiem ar 

darba pieredzi no 4-6 mēnešiem. 

 

 

34. attēls. Spēja rīkoties nenoteiktās situācijās un pozitīvi reaģēt uz pārmaiņām 

jauniešu vērtējumā   

 Spēju attīstību veicina daudzveidīgu mācīšanas metožu un mācīšanās 

stratēģiju izmantošana (skat. 3. zīm.). 

 

3. zīmējums. Spēju attīstības modelis 
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4.5. Prasmju pilnveide 

 

 Pētījuma ietvaros tika salīdzināts jauniešu un izglītības pakalpojumu sniedzēju 

mūžizglītības pamatprasmju vērtējums: 

 mutiskā un rakstiskā saziņa dzimtajā valodā; 

 komunikācija svešvalodā; 

 matemātiskās, dabaszinātņu un informācijas tehnoloģiju; 

 digitālās; 

 sociālās; 

 pašiniciatīva un uzņēmējdarbība; 

 kultūras izpratne un izpausme. 

Lielākā daļa institūciju pārstāvju piekrīt, ka, izmantojot viņu piedāvājumu 

bezdarba mazināšanai, jauniešiem tiek attīstīta prasme mutiski un rakstiski sazināties 

dzimtajā valodā, komunicēt svešvalodā, digitālās prasmes, mācīšanās mācīties, 

sociālās; vairāk piekrīt nekā nepiekrīt, ka tiek attīstītas matemātiskās, dabaszinātņu un 

IT, pašiniciatīva un uzņēmējdarbība, kultūras izpratne un izpausme. Vismazāk 

institūciju pārstāvju skatījumā tiek attīstītas matemātiskās, dabaszinātņu un IT, 

kultūras izpratne un izpausme, pašiniciatīva un uzņēmējdarbība (skat. 35. attēlu). 

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka, vērtējot matemātiskās, dabaszinātņu un 

IT prasmes, statistiski maksimāli nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no institūcijas 

veida (χ²(1)=14,499; p=0,000): respondentu skatījumā tās visvairāk tiek attīstītas 

augstskolās/koledžās, vakara (maiņu) vidusskolās un profesionālajās mācību iestādēs; 

vismazāk – kultūras iestādēs un nevalstiskajās organizācijās. 

Vērtējot digitālās prasmes, statistiski maksimāli nozīmīga atšķirība pastāv 

atkarībā no institūcijas veida (χ²(1)=5,726; p=0,000): respondentu skatījumā tās 

visvairāk tiek attīstīta augstskolās/koledžās, vakara (maiņu) vidusskolās un 

profesionālajās mācību iestādēs; vismazāk – pašvaldībās. 

 

 

35. attēls. Mūžizglītības pamatprasmju attīstība 

 

Lielākā daļa jauniešu uzskata, ka viņiem vairāk piemīt (83%) vai vairāk piemīt 

nekā nepiemīt (15%) prasme mutiski un rakstiski sazināties dzimtajā valodā (skat. 36. 

attēlu).  
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Chi-Square testa rezultāti liecina, ka, vērtējot prasmi mutiski un rakstiski 

sazināties dzimtajā valodā, statistiski ļoti nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no 

dzimuma (χ²(3)=14,043; p=0,003), izglītības (χ²(9)=23,457; p=0,005) un profesijas 

izvēles laika (χ²(15)=37,905; p=0,001): lielākā mērā tā piemīt sievietēm, jauniešiem 

ar augstāko izglītību un jauniešiem, kuri profesiju izvēlējušies pēc vispārējās vidējās 

izglītības iegūšanas, bet mazākā – vīriešiem, jauniešiem ar profesionālo izglītību un 

jauniešiem, kuri profesiju izvēlējušies pēc pamatizglītības iegūšanas.  

Statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no izglītības jomas, kurā iegūta 

kvalifikācija (χ²(12)=22,675; p=0,031): lielākā mērā šī prasme piemīt jauniešiem, kuri 

kvalifikāciju ieguvuši humanitārajā jomā, mazākā – eksaktajā. 
 

 
 

36. attēls. Mūžizglītības pamatprasme - mutiskā un rakstiskā saziņa dzimtajā valodā 

jauniešu vērtējumā 

 

Lielākā daļa jauniešu uzskata, ka viņiem vairāk piemīt nekā nepiemīt (48%) 

vai piemīt (35%) prasme komunicēt svešvalodā (skat. 37. attēlu).  

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka, vērtējot prasmi komunicēt svešvalodā, 

statistiski maksimāli nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no dzīvesvietas (χ²(6)=31,154; 

p=0,000), pārvaldīto svešvalodu skaita (χ²(6)=49,985; p=0,000) un profesijas izvēles 

laika (χ²(15)=45,468; p=0,000): lielākā mērā tā piemīt jauniešiem, kuri dzīvo pilsētās 

– novada centros, pārvalda trīs un vārāk svešvalodas un izvēlējušies profesiju 

vidusskolā, bet mazākā – jauniešiem, kuri dzīvo pilsētās, kas nav novadu centri, 

pārvalda tikai vienu svešvalodu un profesiju izvēlējušies uzreiz pēc pamatizglītības 

iegūšanas.  

Statistiski ļoti nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no nodarbinātības 

(χ²(15)=32,928; p=0,005): lielākā mērā šī prasme piemīt pašnodarbinātajiem un 

uzņēmējiem, mazākā – bezdarbniekiem. 
Statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no dzimuma (χ²(3)=9,657; 

p=0,022) un darba pieredzes (χ²(15)=26,680; p=0,031): lielākā mērā šī prasme piemīt 

sievietēm un jauniešiem ar darba pieredzi no 1-3 mēnešiem, mazākā – vīriešiem un 

jauniešiem bez darba pieredzes. 
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37. attēls. Mūžizglītības pamatprasme - komunikācija svešvalodā jauniešu vērtējumā 

 

Lielākā daļa jauniešu uzskata, ka viņiem vairāk piemīt nekā nepiemīt (45%) 

vai piemīt (18%) matemātiskās, dabaszinātņu un informācijas tehnoloģiju prasmes 

(skat. 38. attēlu).  

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka, vērtējot matemātiskās, dabaszinātņu un 

informācijas tehnoloģiju prasmes, statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no 

dzimuma (χ²(3)=8,436; p=0,038), darba pieredzes (χ²(15)=26,458; p=0,033) un 

neformālās izglītības pieredzes (χ²(3)=9,443; p=0,033): lielākā mērā šī prasme piemīt 

sievietēm, jauniešiem ar darba pieredzi no 1-3 mēnešiem un jaunieši, kuriem ir 

neformālās izglītības pieredze, mazākā – vīriešiem, jauniešiem ar darba pieredzi 

vairāk par 3 gadiem un bez darba pieredzes, kā arī jauniešiem, kuriem nav neformālās 

izglītības pieredzes. 
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38. attēls. Mūžizglītības pamatprasmes - matemātiskās, dabaszinātņu un informācijas 

tehnoloģiju prasmes jauniešu vērtējumā 

 

Lielākā daļa jauniešu uzskata, ka viņiem vairāk piemīt (72%) vai vairāk piemīt 

nekā nepiemīt (24%) digitālās prasmes (skat. 39. attēlu).  

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka, vērtējot digitālās prasmes, statistiski 

maksimāli nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no nodarbinātības (χ²(15)=40,982; 

p=0,000): lielākā mērā tā piemīt darba ņēmējiem, bet mazākā – bezdarbniekiem.  

 

 
 

39. attēls. Mūžizglītības pamatprasmes - digitālās prasmes jauniešu vērtējumā 

 

Statistiski ļoti nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no izglītības (χ²(9)=25,588; 

p=0,002) un izglītības jomas, kurā iegūta kvalifikācija (χ²(12)=32,872; p=0,001): 

lielākā mērā šīs prasmes piemīt jauniešiem ar augstāko izglītību un jauniešiem, kuri 

kvalifikāciju ieguvuši sociālajā jomā, mazākā – jauniešiem ar pamatizglītību un 

jauniešiem, kuri kvalifikāciju ieguvuši mākslas jomā. 
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Statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no ģimenes ienākumiem 

(χ²(9)=17,784; p=0,038): lielākā mērā šīs prasmes piemīt jauniešiem, kuru ienākumi ir 

augstāki par vidējo algu valstī, mazākā – jauniešiem, kuru ienākumi ir zemāki par 

valstī noteikto iztikas minimumu. 
Lielākā daļa jauniešu uzskata, ka viņiem vairāk piemīt (53%) vai vairāk piemīt 

nekā nepiemīt (41%) mācīšanās mācīties prasme (skat. 40. attēlu).  

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka, vērtējot mācīšanās mācīties prasmi, 

statistiski maksimāli nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no izglītības (χ²(9)=49,728; 

p=0,000): lielākā mērā tā piemīt jauniešiem ar augstāko izglītību, bet mazākā – 

jauniešiem ar pamatizglītību.  

Statistiski ļoti nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no dzimuma (χ²(3)=15,984; 

p=0,001) un nodarbinātības (χ²(15)=34,218; p=0,003): lielākā mērā šī prasme piemīt 

sievietēm, pašnodarbinātājiem, uzņēmējiem un darba ņēmējiem, mazākā – jauniešiem 

ar pamatizglītību un jauniešiem, kuri kvalifikāciju ieguvuši mākslas jomā. 

Statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no vecuma (χ²(3)=10,847; 

p=0,013) un izglītības jomas, kurā iegūta kvalifikācija (χ²(12)=21,400; p=0,045): 

lielākā mērā šī prasme piemīt jauniešiem vecumā no 26-29 gadiem un jauniešiem, 

kuri kvalifikāciju ieguvuši humanitārajā jomā, mazākā – jauniešiem vecumā no 15-25 

gadiem un jauniešiem, kuri kvalifikāciju ieguvuši mākslas jomā. 
 

 

40. attēls. Mūžizglītības pamatprasme - mācīšanās mācīties jauniešu vērtējumā 

 

Lielākā daļa jauniešu uzskata, ka viņiem vairāk piemīt nekā nepiemīt (47%) 

vai piemīt (44%) sociālās prasmes (skat. 41. attēlu).  

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka, vērtējot sociālās prasmes, statistiski 

maksimāli nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no dzimuma (χ²(3)=35,112; p=0,000) un 

izglītības (χ²(9)=30,230; p=0,000): lielākā mērā tā piemīt sievietēm un jauniešiem ar 

augstāko izglītību, bet mazākā – vīriešiem un jauniešiem ar pamatizglītību.  

Statistiski ļoti nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no vecuma (χ²(3)=12,418; 

p=0,006) un nodarbinātības (χ²(15)=32,228; p=0,006): lielākā mērā šīs prasmes piemīt 

jauniešiem vecumā no 26-29 gadiem, pašnodarbinātājiem, uzņēmējiem un darba 

ņēmējiem, mazākā – jauniešiem vecumā no 15-25 gadiem un bezdarbniekiem. 
Statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no izglītības jomas 

(χ²(12)=23,233; p=0,026) un darba pieredzes (χ²(15)=28,961; p=0,016): lielākā mērā 
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šīs prasmes piemīt jauniešiem, kuri kvalifikāciju ieguvuši humanitārajā jomā, un 

jauniešiem ar darba pieredzi no 1-2 gadiem, mazākā – jauniešiem, kuri kvalifikāciju 

ieguvuši eksaktajā jomā, un jauniešiem ar darba pieredzi no 7-12 mēnešiem. 
 

 
 

41. attēls. Mūžizglītības pamatprasmes - sociālās prasmes jauniešu vērtējumā 

 

Lielākā daļa jauniešu uzskata, ka viņiem vairāk piemīt nekā nepiemīt (47%) 

vai piemīt (44%) pašiniciatīvas un uzņēmējdarbības prasmes (skat. 42. attēlu).  

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka, vērtējot pašiniciatīvas un 

uzņēmējdarbības prasmes, statistiski maksimāli nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no 

dzimuma (χ²(3)=26,411; p=0,000) un nodarbinātības (χ²(15)=43,587; p=0,000): 

lielākā mērā tā piemīt sievietēm, uzņēmējiem un pašnodarbinātajiem, bet mazākā – 

vīriešiem, skolēniem un bezdarbniekiem.  

Statistiski ļoti nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no izglītības (χ²(9)=27,107; 

p=0,001): lielākā mērā šīs prasmes piemīt jauniešiem ar augstāko izglītību, mazākā – 

jauniešiem ar pamatizglītību. 
Statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no darba pieredzes 

(χ²(15)=28,068; p=0,021), neformālās izglītības pieredzes (χ²(3)=9,595; p=0,022) un 

ienākumiem (χ²(9)=16,968; p=0,049): lielākā mērā šīs prasmes piemīt jauniešiem ar 

darba pieredzi no 1-2 gadiem un vairāk par 3 gadiem, jauniešiem ar neformālās 

izglītības pieredzi un jauniešiem, kuru ienākumi ir augstāki par vidējo algu valstī. 

Savukārt mazākā mazākā mērā šīs prasmes piemīt jauniešiem bez darba pieredzes un 

ar darba pieredzi no 1-3 mēnešiem, jauniešiem, kuriem nav neformālās izglītības 

pieredzes, un jauniešiem, kuru ienākumi ir zemāki par valstī noteikto iztikas 

minimumu. 
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42. attēls. Mūžizglītības pamatprasmes - pašiniciatīva un uzņēmējdarbība jauniešu 

vērtējumā 

 

Lielākā daļa jauniešu uzskata, ka viņiem piemīt (43%) vai vairāk piemīt nekā 

nepiemīt (43%) kultūras izpratnes un izpausmes prasmes (skat. 43. attēlu).  

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka, vērtējot kultūras izpratnes un izpausmes 

prasmes, statistiski maksimāli nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no dzimuma 

(χ²(3)=35,046; p=0,000), izglītības (χ²(9)=36,425; p=0,000) un profesijas izvēles laika 

(χ²(15)=59,095; p=0,000): lielākā mērā tā piemīt sievietēm, jauniešiem ar augstāko 

izglītību un jauniešiem, kuri profesiju izvēlējušies vidusskolā vai pēc vidusskolas 

beigšanas. Savukārt mazākā mērā tā piemīt vīriešiem, jauniešiem ar pamatizglītību un 

jauniešiem, kuri profesiju izvēlējušies uzreiz pēc pamatskolas beigšanas.  

Statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no nodarbinātības 

(χ²(15)=25,492; p=0,044), izglītības jomas, kurā iegūta kvalifikācija (χ²(12)=21,769; 

p=0,040), pārvaldīto svešvalodu skaita (χ²(6)=14,695; p=0,023) un vecāku 

pašnodarbinātā statusu vai uzņēmēju pieredzes (χ²(3)=10,621; p=0,014): lielākā mērā 

šīs prasmes piemīt studentiem, jauniešiem, kuri kvalifikāciju ieguvuši mākslas jomā, 

jauniešiem, kuri pārvalda trīs un vairāk svešvalodas, kā arī jauniešiem, kuru vecāki 

bijuši uzņēmēji vai pašnodarbinātie. Savukārt mazākā mazākā mērā šīs prasmes 

piemīt bezdarbniekiem, jauniešiem, kuri ieguvuši kvalifikāciju eksaktajā jomā, 

jauniešiem, kuri pārvalda tikai vienu svešvalodu, un jauniešiem, kuru vecāki nav 

bijuši uzņēmēji vai pašnodarbinātie. 
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43. attēls. Mūžizglītības pamatprasmes - kultūras izpratne un izpausme jauniešu 

vērtējumā 
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4.6. Optimālā teorijas un prakses proporcija mācību/studiju laikā 

 

Lielākā daļa jauniešu (35%) un institūciju pārstāvju (37%) uzskata, ka 

optimālā teorijas un prakses proporcija ir: 50% : 50% (skat. 44. attēlu). 

 

 

44. attēls. Optimālā teorijas un prakses proporcija  

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka viedokļos par optimālo teorijas un 

prakses proporciju statistiski ļoti nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no nodarbinātības 

(χ²(25)=50,041; p=0,002): 50% teorijas un 50% prakses par optimālu sadalījumu 

uzskata visi uzņēmēji, lielākā daļa citu respondentu grupu. Darba ņēmējiem, 

studentiem un bezdarbniekiem ir tendence palielināt prakses īpatsvaru, bet skolēniem 

– samazināt. 
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4.7. Darba formas un metodes jauniešu uzņēmības veicināšanai 

Institūcijas jauniešiem uzņēmības veicināšanai visvairāk piedāvā projektus 

(57%), tikšanās ar speciālistiem (56%) un citas (48%). Pie citām darba formām un 

metodēm respondenti pārsvarā minējuši seminārus. No piedāvātajām darba formām 

un metodēm vismazāk institūcijas izmanto koučingu (2%), individuālo rīcības plānu 

vai ceļa karti jaunietim (5%) un darba nometnes (6%) (skat. 45. attēlu). 

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka citu darba formu/metožu uzņēmības un 

uzņēmējdarbības veicināšanai izmantošanā statistiski ļoti nozīmīga atšķirība pastāv 

atkarībā no reģiona (χ²(4)=14,649; p=0,005): tās visvairāk izmanto Kurzemes reģionā, 

bet vismazāk – Vidzemes reģionā. 

 

 

45. attēls. Institūciju piedāvājums jauniešiem: darba formas un metodes jauniešu 

uzņēmības veicināšanai 

 

Uzņēmības un uzņēmējdarbības veicināšanai jaunieši visvairāk izmantojuši 

tādas darba formas un metodes kā prakses vietas (50% no aptaujātajiem jauniešiem), 

iedvesmojušies no cilvēku pieredzes un veiksmes stāstiem (40%) un iesaistījušies 

projektos (41%). Ļoti reti aptaujātie jaunieši izmantojuši mentoringu (7%), koučingu 

(5%) un izstrādājuši individuālo rīcības plānu jeb ceļa karti jaunietim (skat. 46. 

attēlu). 

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka tikšanās ar speciālistiem kā darba 

formas/metodes uzņēmības un uzņēmējdarbības veicināšanai izmantošanā statistiski 

ļoti nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no izglītības (χ²(3)=12,540; p=0,006), izglītības 

jomas, kurā iegūta kvalifikācija (χ²(4)=16,755; p=0,002) un darba pieredzes 

(χ²(5)=16,358; p=0,006): tikušies ar speciālistiem visbiežāk jaunieši ar profesionālo 

un augstāko izglītību, jaunieši, kuri kvalifikāciju ieguvuši eksaktajā jomā, un jaunieši 

ar darba pieredzi no 1-3 mēnešiem. Visretāk – jaunieši ar pamatizglītību, jaunieši, 

kuri kvalifikāciju ieguvuši mākslas jomā, un jaunieši bez darba pieredzes. 

Statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no neformālās izglītības 

pieredzes (χ²(1)=4,653; p=0,031) un nodarbinātības (χ²(5)=11,658; p=0,040) : tikušies 

ar speciālistiem visbiežāk jaunieši ar neformālās izglītības pieredzi, pašnodarbinātie 

un uzņēmēji; visretāk – bezdarbnieki. 
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46. attēls. Jauniešu rīcības stratēģijas bezdarba priekšlaicīgai novēršanai un darba 

meklējumiem 

 

Cilvēku pieredzes un veiksmes stāstu kā darba formas/metodes uzņēmības un 

uzņēmējdarbības veicināšanai izmantošanā statistiski maksimāli nozīmīga atšķirība 

pastāv atkarībā no profesijas izvēles laika (χ²(5)=25,875; p=0,000) un darba pieredzes 

(χ²(5)=25,891; p=0,000): to visvairāk izmantojuši jaunieši, kuri profesiju izvēlējušies 

pamatskolā, un jaunieši, kuriem darba pieredze ir no 7-12 mēnešiem. Visretāk – 

jaunieši, kuri profesiju izvēlējušies uzreiz pēc pamatizglītības iegūšanas, un jaunieši 

bez darba pieredzes. 

Statistiski ļoti nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no izglītības (χ²(3)=17,353; 

p=0,001) un nodarbinātības (χ²(5)=17,212; p=0,004): to visvairāk izmantojuši jaunieši 

ar augstāko izglītību un pašnodarbinātie. Visretāk – jaunieši ar pamatizglītību, 

skolēni, studenti un bezdarbnieki. 

Statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no izglītības jomas, kurā iegūta 

kvalifikācija (χ²(4)=13,292; p=0,010), neformālās izglītības pieredzes (χ²(1)=4,081; 

p=0,043) un ģimenes ienākumiem (χ²(3)=9,866; p=0,020): to visvairāk izmantojuši 

jaunieši, kuri kvalifikāciju ieguvuši sociālajā jomā, jaunieši ar neformālās izglītības 

pieredzi un jaunieši, kuru ienākumi ir minimālās algas apmērā. Visretāk – jaunieši bez 

kvalifikācijas, ar kvalifikāciju mākslas jomā, jaunieši bez neformālās izglītības 

pieredzes un jaunieši, kuru ienākumi mazāki par valstī noteikto iztikas minimumu. 

Darba nometņu kā darba formas/metodes uzņēmības un uzņēmējdarbības 

veicināšanai izmantošanā statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no 

nodarbinātības (χ²(5)=11,920; p=0,036) un profesijas izvēles laika (χ²(5)=12,493; 

p=0,029): tajās visvairāk iesaistījušies pašnodarbinātie un jaunieši, kuri profesiju 

izvēlējušies uzreiz pēc pamatizglītības iegūšanas. Vismazāk – bezdarbnieki un 

jaunieši, kuri profesiju izvēlējušies uzreiz pēc vispārējās vidējās izglītības iegūšanas. 

Projektu kā darba formas/metodes uzņēmības un uzņēmējdarbības 

veicināšanai izmantošanā statistiski maksimāli nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no 

neformālās izglītības pieredzes (χ²(1)=12,333; p=0,000): projektos vairāk 

iesaistījušies jaunieši ar neformālās izglītības pieredzi. 

Statistiski ļoti nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no dzimuma (χ²(1)=7,005; 

p=0,008) un izglītības jomas, kurā iegūta kvalifikācija (χ²(4)=14,004; p=0,007): 
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projektos vairāk iesaistījušās sievietes un jaunieši, kuri kvalifikāciju ieguvuši sociālajā 

jomā. Mazāk – jaunieši, kuri kvalifikāciju ieguvuši eksaktajā jomā. 

Statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no nodarbinātības  (χ²(5)=13,073; 

p=0,023): projektos vairāk iesaistījušies uzņēmēji un darba ņēmēji, mazāk – 

bezdarbnieki. 

Individuālo rīcības plānu kā darba formas/metodes uzņēmības un 

uzņēmējdarbības veicināšanai izmantošanā statistiski nozīmīga atšķirība pastāv 

atkarībā no nodarbinātības (χ²(5)=12,121; p=0,033): to biežāk izstrādājuši 

pašnodarbinātie, mazāk – bezdarbnieki un studenti. 

Darbnīcas jauniešiem kā darba formas/metodes uzņēmības un 

uzņēmējdarbības veicināšanai izmantošanā statistiski nozīmīga atšķirība pastāv 

atkarībā no dzimuma (χ²(1)=3,900; p=0,048) un neformālās izglītības pieredzes 

(χ²(1)=3,900; p=0,048): tajās vairāk piedalījušās sievietes un jaunieši ar neformālās 

izglītības pieredzi. 

Individuālās konsultācijas kā darba formas/metodes uzņēmības un 

uzņēmējdarbības veicināšanai izmantošanā statistiski ļoti nozīmīga atšķirība pastāv 

atkarībā no nodarbinātības (χ²(5)=18,582; p=0,002) un neformālās izglītības pieredzes 

(χ²(1)=10,957; p=0,001): tās visbiežāk izmantojuši uzņēmēji un jaunieši ar neformālās 

izglītības pieredzi, bet visretāk – studenti. 

Statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no izglītības (χ²(3)=8,849; 

p=0,031), izglītības jomas, kurā iegūta kvalifikācija (χ²(4)=10,444; p=0,034), darba 

pieredzes (χ²(5)=12,871; p=0,025), pārvaldīto svešvalodu skaita (χ²(2)=6,234; 

p=0,044) un bezdarbnieka pieredzes (χ²(5)=13,684; p=0,018): tās visbiežāk 

izmantojuši jaunieši ar augstāko izglītību, jaunieši, kuri izglītību ieguvuši 

humanitārajā jomā, jaunieši ar darba pieredzi no 7-12 mēnešiem, jaunieši, kuri 

pārvalda divas svešvalodas, un jaunieši, kuru bezdarba pieredze ir 7-12 mēnešiem. 

Savukārt visretāk individuālās konsultācijas izmantojuši jaunieši ar pamatskolas, 

vidējo vispārējo un profesionālo izglītību, jaunieši, kuri kvalifikāciju ieguvuši 

eksaktajā jomā, jaunieši, kuriem nav darba pieredzes, jaunieši, kuri pārvalda vienu 

svešvalodu, un jaunieši, kuriem bezdarbnieka pieredze ir vairāk par 3 gadiem vai bez 

bezdarbnieka pieredzes. 

Brīvprātīgo darbu kā darba formas/metodes uzņēmības un uzņēmējdarbības 

veicināšanai izmantošanā statistiski ļoti nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no 

neformālās izglītības pieredzes (χ²(1)=7,895; p=0,005): tajā vairāk iesaistījušies 

jaunieši ar neformālās izglītības pieredzi. 

Koučingu kā darba formas/metodes uzņēmības un uzņēmējdarbības 

veicināšanai izmantošanā statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no 

nodarbinātības (χ²(5)=12,052; p=0,034), darba pieredzes (χ²(5)=12,143; p=0,033) un 

ienākumiem (χ²(3)=8,622; p=0,035): to vairāk izmantojuši pašnodarbinātie, jaunieši 

ar darba pieredzi no 1-3 mēnešiem un jaunieši, kuri saņem minimālo algu. Vismazāk 

to izmantojuši bezdarbnieki, jaunieši ar darba pieredzi no 4-6 mēnešiem un jaunieši, 

kuru ienākumi ir augstāki par vidējo algu valstī. 

Mentoringu kā darba formas/metodes uzņēmības un uzņēmējdarbības 

veicināšanai izmantošanā statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no izglītības 

(χ²(3)=9,921; p=0,019) un darba pieredzes (χ²(5)=12,045; p=0,034): visvairāk to 

izmantojuši jaunieši ar augstāko izglītību un jaunieši, kuriem darba pieredze ir 3 un 

vairāk gadi. Vismazāk – jaunieši ar profesionālo izglītību un jaunieši, kuriem darba 

pieredze ir no 4-6 mēnešiem. 

Prakses vietas kā darba formas/metodes uzņēmības un uzņēmējdarbības 

veicināšanai izmantošanā statistiski maksimāli nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no 
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izglītības (χ²(3)=38,618; p=0,000), izglītības jomas, kurā iegūta kvalifikācija 

(χ²(4)=37,990; p=0,000), neformālās izglītības pieredzes (χ²(1)=17,754; p=0,000), 

nodarbinātības (χ²(5)=28,787; p=0,000), darba pieredzes (χ²(5)=51,811; p=0,000) un 

bezdarbnieka pieredzes (χ²(5)=27,254; p=0,000): visvairāk to izmantojuši jaunieši ar 

profesionālo izglītību, jaunieši, kuri kvalifikāciju ieguvuši eksaktajā jomā, jaunieši ar 

neformālās izglītības pieredzi, pašnodarbinātie, jaunieši ar darba pieredzi no 4-6 

mēnešiem un jaunieši ar bezdarbnieka pieredzi no 1-3 mēnešiem. Vismazāk – jaunieši 

ar pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību, jaunieši, kuri kvalifikāciju ieguvuši 

humanitārajā jomā, jaunieši bez neformālās izglītības pieredzes, studenti un skolēni, 

jaunieši bez darba pieredzes un jaunieši bez bezdarbnieka pieredzes. 

Statistiski ļoti nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no dzimuma (χ²(1)=8,251; 

p=0,004): prakses vietas vairāk izmantojuši vīrieši. 

Statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no ienākumiem (χ²(3)=7,951; 

p=0,047): prakses vietas vairāk izmantojuši jaunieši, kuri ienākumi ir vidējās algas 

apmērā; mazāk – jaunieši, kuru ienākumi ir zemāki par valstī noteikto iztikas 

minimumu. 
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4.8. Uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi jauniešiem 

 

Institūcijas jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai visvairāk piedāvā 

sadarbības projektus (48%), subsidētās prakses vietas (21%) un citas aktivitātes 

(31%). Pie citām darba aktivitātēm respondenti pārsvarā minējuši jauniešu 

identificēšanu un profilēšanu. No aptaujā iekļautajiem pasākumiem vismazāk 

institūcijas piedāvā jauniešiem iesaistīties biznesa forumos un klubos (2%), kā arī 

uzņēmējdarbības uzsākšanas fondus (2%) (skat. 47. attēlu). 

 

 

47. attēls. Institūciju piedāvājums jauniešiem: uzņēmējdarbības veicināšanas 

aktivitātes 

 
Jaunieši visbiežāk piedalījušies tādos uzņēmējdarbības pasākumos kā 

sadarbības projekti, mācību uzņēmumi (19% no aptaujātajiem jauniešiem) un 

subsidētās prakses vietas (12%). Ļoti reti jaunieši minējuši, ka izmantojuši 

uzņēmējdarbības uzsākšanas fondus, iesaistījušies biznesa klubos (2%) un biznesa 

inkubatoros (6%). Lielākā daļa jauniešu nav iesaistījušies nekādos uzņēmējdarbības 

pasākumos (skat. 48. attēlu). 

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka līdzdalībā biznesa klubos statistiski 

maksimāli nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no neformālās izglītības pieredzes 

(χ²(1)=12,172; p=0,000): biznesa klubos vairāk iesaistījušies jaunieši, kuriem ir 

neformālās izglītības pieredze.  

Statistiski ļoti nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no bezdarbnieka pieredzes 

(χ²(5)=18,657; p=0,002): biznesa klubos vairāk iesaistījušies jaunieši, kuriem 

bezdarbnieka pieredze ir no 1-3 mēnešiem, savukārt vismazāk – jaunieši ar 

bezdarbnieka pieredzi no 7-12 mēnešiem un vairāk par 3 gadiem.  

Statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no vecuma (χ²(1)=6,614; 

p=0,010), reģiona (χ²(4)=9,774; p=0,044) un izglītības jomas, kurā iegūta 

kvalifikācija (χ²(1)=6,614; p=0,010): biznesa klubos vairāk iesaistījušies jaunieši 

vecumā no 26-29 gadiem, jaunieši no Kurzemes reģiona un jaunieši, kuri kvalifikāciju 

ieguvuši humanitārajā jomā. Savukārt vismazāk – jaunieši no Zemgales un Latgales 

reģiona un jaunieši, kuri kvalifikāciju ieguvuši eksaktajā un mākslas jomā.  
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Līdzdalībā biznesa forumos statistiski maksimāli nozīmīga atšķirība pastāv 

atkarībā no ģimenes ienākumiem (χ²(3)=19,627; p=0,000): biznesa klubos vairāk 

iesaistījušies jaunieši, kuriem ģimenes ienākumi pārsniedz vidējo algu valstī.  

 

 

48. attēls. Jauniešu iesaistīšanās uzņēmējdarbības pasākumos 

Vismazāk – jaunieši, kuru ģimenes ienākumi ir zemāki par valstī noteikto 

iztikas minimumu. Statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no neformālās 

izglītības pieredzes (χ²(1)=4,072; p=0,044) un nodarbinātības (χ²(5)=11,921; 

p=0,036): biznesa forumos vairāk piedalās jaunieši, kuriem ir neformālās izglītības 

pieredze un darba ņēmēji, bet vismazāk - bezdarbnieki. 

Līdzdalībā mācību uzņēmumos statistiski maksimāli nozīmīga atšķirība pastāv 

atkarībā no darba pieredzes (χ²(5)=12,593; p=0,028) un bezdarbnieka pieredzes 

(χ²(5)=12,754; p=0,026): mācību uzņēmumos vairāk iesaistījušies jaunieši, kuriem 

darba pieredze ir no 1-2 gadiem, un jaunieši, kuriem bezdarbnieka pieredze ir vairāk 

par 3 gadiem. Vismazāk – jaunieši, kuriem darba pieredze ir vairāk par 3 gadiem un 

bezdarbnieka pieredze – no 4-6 mēnešiem. 

 

Beidzot mācības, bija nepieciešams iziet praksi. Prakses laikā biju pierādījusi sevi kā 

labu darbinieku. Ar prakes vadītāja ieteikumu un labu rekomendācijas vēstuli 

kandidēju uz izvēlēto amatu. Tā arī tiku pieņemta par darbinieku izvēlētajā darba 

vietā. 

Sākumā strādāju kā brīvprātīgā, palīdzot tulkot konferencē, līdz mani ievēroja un 

aicināja šajā organizācijā strādāt pamatdarbā. 

Aizgāju uz pirmsskolu strādāt par apkopēju, līdz sāku parādīt savas labās īpašības. 

Kad audzinātāja saslima, nebija, kas darbojās ar bērniem, tiku pie iespējas un 

parādīju sevi. Piedāvāja par auklīti un tad par mūzikas skolotāju. Nu vadu savu 

dienas centru. 
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Iesaistījos NVA piedāvātajā pasākumā "Darba vieta jaunietim" pirms 4 gadiem. 

Prakses vietā pierādīju sevi kā potenciālo darbinieku, veidoju kontaktus ar klientiem, 

un pēc prakses vietas man piedāvāja patstāvīgu darba vietu citā uzņēmumā. 

43%  jauniešu atzīst, ka iekārtoties darbā palīdzēja vecāki, draugi vai paziņas.  
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4.9. Institūciju piedāvājums jauniešiem, lai viņi veiksmīgi iekļautos un 

konkurētu darba tirgū 

 

Lai jaunieši veiksmīgi iekļautos un konkurētu darba tirgū, institūcijas 

jauniešiem pārsvarā piedāvā dažādas izglītības programmas (74%) un informāciju par 

darba tirgus pieprasījumu un piedāvājumu (61%). Mazāks ir konsultāciju (31%) un 

pasākumu uzņēmējdarbības veicināšanai piedāvājums (25%) (skat. 49. attēlu). 
 

 

49. attēls. Institūciju piedāvājums jauniešiem, lai viņi veiksmīgi iekļautos un 

konkurētu darba tirgū 

 

Izglītības programmas jauniešiem piedāvā visas pētījumā iesaistījušās vakara 

(maiņu) vidusskolas un profesionālās izglītības iestādes, kā arī lielākā daļa 

augstskolu/koledžu (80%), nevalstisko organizāciju (80%) un vispārējās izglītības 

iestāžu (79%). Mazāks izglītības programmu piedāvājums ir kultūras iestādēs (33%) 

(skat. 50. attēlu). 

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka izglītības programmu piedāvājumā 

jauniešiem, lai viņi veiksmīgi iekļautos un konkurētu darba tirgū, statistiski nozīmīga 

atšķirība pastāv atkarībā no institūcijas veida (χ²(10)=18,769; p=0,043): tās visvairāk 

piedāvā profesionālās izglītības iestādes un vakara (maiņu) vidusskolas; vismazāk – 

kultūras iestādes. 
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50. attēls. Izglītības programmu piedāvājuma sadalījums pa institūcijām 

 

Konsultācijas jauniešiem vairāk piedāvā pētījumā iesaistījušās profesionālās 

izglītības iestādes (56%) un vispārējās izglītības iestādes (50%). Pētījumā iesaistījušās 

augstskolas/koledžas un vakara (maiņu) vidusskolas norādījušas, ka šo pakalpojumu 

nepiedāvā. 

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka konsultāciju piedāvājumā jauniešiem, lai 

viņi veiksmīgi iekļautos un konkurētu darba tirgū, statistiski nozīmīga atšķirība pastāv 

atkarībā no reģiona (χ²(4)=9,888; p=0,042): tās visvairāk tiek piedāvātas Zemgales un 

Rīgas reģionā; vismazāk – Kurzemes reģionā. 

 

 

51. attēls. Konsultāciju piedāvājuma sadalījums pa institūcijām 

No pētījumā iesaistītajām institūcijām informācija jauniešiem ir pieejama 

kultūras iestādēs (44%) un profesionālās izglītības iestādēs (43%), mazāk – vakara 

(maiņu) vidusskolās (7%), vispārējās izglītības iestādēs (14%) un pašvaldības iestādēs 

(18%) (skat. 52. attēlu). 
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52. attēls. Informācijas piedāvājuma sadalījums pa institūcijām 

Pasākumus uzņēmējdarbības veicināšanai piedāvā lielākā daļa profesionālās 

izglītības iestāžu (86%), vispārējās izglītības iestāžu (71%), kultūras iestāžu (67%), 

vakara (maiņu) vidusskolu (64%), privāto mācību centru (60%) un pašvaldības 

iestāžu (50%). No pētījumā iesaistītajām institūcijām vismazāk tos piedāvā 

augstskolas/koledžas (40%), bet nepiedāvā nevalstiskās organizācijas (skat. 53. 

attēlu). 

 

 

53. attēls. Pasākumu uzņēmējdarbības veicināšanai piedāvājuma sadalījums pa 

institūcijām 
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4.10. Institūciju finansējuma resursi piedāvājuma jauniešiem realizācijai 

Institūcijas piedāvājuma jauniešiem realizācijai, lai viņi veiksmīgi iekļautos un 

konkurētu darba tirgū, pārsvarā izmanto valsts finansējumu (75%), gandrīz pusi veido 

ES struktūrfondu finansējums (49%). Privātais finansējums veido mazāko daļu – 27% 

(skat. 54. attēlu). 

 

54. attēls. Institūciju finansējuma resursi piedāvājuma jauniešiem realizācijai, lai viņi 

veiksmīgi iekļautos un konkurētu darba tirgū 

 

Valsts finansējuma resursus piedāvājuma realizācijai jauniešiem, lai viņi 

veiksmīgi iekļautos un konkurētu darba tirgū, visvairāk izmanto augstskolas/koledžas 

(100%), vakara (maiņu) vidusskolas (100%) un pašvaldības iestādes (91%). Vismazāk 

to izmanto privātie mācību centri (40%) un nevalstiskās organizācijas (60%) (skat. 55. 

attēlu). 

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka valsts finansējuma izmantošana 

piedāvājuma realizācijā jauniešiem, lai viņi veiksmīgi iekļautos un konkurētu darba 

tirgū, statistiski ļoti nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no institūcijas veida 

(χ²(10)=29,093; p=0,001): to minējušas visas pētījumā iesaistītās augstskolas/koledžas 

un vakara (maiņu) vidusskolas; vismazāk – privātie mācību centri. 

Statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no reģiona (χ²(4)=10,550; 

p=0,032): to minējušas visas pētījumā iesaistītās Vidzemes reģiona institūcijas; 

vismazāk - Kurzemes reģiona institūcijas. 
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55. attēls. Valsts finansējuma resursi institūcijās piedāvājuma jauniešiem realizācijai, 

lai viņi veiksmīgi iekļautos un konkurētu darba tirgū 

 

Privātā finansējuma resursus piedāvājuma realizācijai jauniešiem, lai viņi 

veiksmīgi iekļautos un konkurētu darba tirgū, visvairāk izmanto augstskolas/koledžas 

(60%), privātie mācību centri (60%) un nevalstiskās organizācijas (91%). Vismazāk 

to izmanto vakara (maiņu) vidusskolas (0%), vispārējās izglītības iestādes (7%) un 

kultūras iestādes (11%) (skat. 56. attēlu). 

Chi-Square testa rezultāti liecina, ka valsts finansējuma izmantošana 

piedāvājuma realizācijā jauniešiem, lai viņi veiksmīgi iekļautos un konkurētu darba 

tirgū, statistiski ļoti nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no institūcijas veida 

(χ²(10)=24,487; p=0,006): to visvairāk minējušas pētījumā iesaistītās 

augstskolas/koledžas, vakara (maiņu) vidusskolas un nevalstiskās organizācijas; 

vismazāk – vakara (maiņu) vidusskolas. 

 

 

56. attēls. Privātā finansējuma resursi institūcijās piedāvājuma jauniešiem realizācijai, 

lai viņi veiksmīgi iekļautos un konkurētu darba tirgū 
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Statistiski nozīmīga atšķirība pastāv atkarībā no reģiona (χ²(4)=10,525; 

p=0,032): to visvairāk minējušas pētījumā iesaistītās Kurzemes reģiona institūcijas; 

vismazāk - Zemgales reģiona institūcijas. 

ES struktūrfondu finansējuma resursus piedāvājuma realizācijai jauniešiem, lai 

viņi veiksmīgi iekļautos un konkurētu darba tirgū, visvairāk izmanto profesionālās 

izglītības iestādes (86%) un privātie mācību centri (70%). Vismazāk to izmanto 

vakara (maiņu) vidusskolas (36%) un vispārējās izglītības iestādes (36%) (skat. 57. 

attēlu). 

 

 

57. attēls. ES struktūrfondu finansējuma resursi institūcijās piedāvājuma jauniešiem 

realizācijai, lai viņi veiksmīgi iekļautos un konkurētu darba tirgū 

 

Vidzemes reģiona institūcijas piedāvājuma jauniešiem realizācijai, lai viņi 

veiksmīgi iekļautos un konkurētu darba tirgū, visvairāk izmanto valsts finansējumu, 

bet Kurzemes reģiona institūcijas visvairāk piesaista privāto finansējumu. ES 

struktūrfondu finansējuma piesaistē statistiski nozīmīgu atšķirību starp reģioniem nav.  
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5. Izglītības sniedzēju un uzņēmēju sadarbības labās prakses piemēri 

 

Kā izglītības pakalpojumu sniedzēju un uzņēmēju sadarbības labās prakses 

piemēri visbiežāk tika minētas izglītojošas mācību ekskursijas uz uzņēmumiem un 

tikšanās ar uzņēmējiem, izglītojoši pasākumi (kursi, semināri), sadarbība ar darba 

devējiem prakses un darba vietu nodrošināšanā, atbalsts karjeras izvēlē un cilvēku 

pieredzes un veiksmes stāsti. Visretāk tiek organizēti konkursi, darbnīcas jauniešiem 

un akcijas. 

Pievienotā vērtība – izglītības sniedzēju un uzņēmēju sadarbības rezultātā 

jaunieši pēc prakses atrod sev pastāvīgu darba vietu: 

 

Labākie studenti pēc prakses kļūst par šī uzņēmuma darbiniekiem. 

 

Pēc kvalifikācijas prakses audzēknis kļūst par tā paša uzņēmuma darbinieku. 

 

Sadarbības rezultātā izglītojamie atrod sev pastāvīgu darba vietu. 

 

Iezīmējusies pozitīva tendence - uzņēmēju līdzdalība mācību procesa 

organizēšanā un izglītības politikas veidošanā: 

 

Pirms un pēc katras prakses  notiek sanāksmes ar prakses bāzē esošajiem 

speciālistiem, kurās tiek izvērtēta praktikantu gatavība un iespējas uzlabot studiju 

procesu, lai nodrošinātu atbilstību darba tirgus prasībām; 

 

Palīdzība pārbaudes eksāmenu organizēšanā; 

 

Sniedz atbalstu programmu izstrādē; 

 

Latvijas bankām (Latvijas Banka, AS Swedbank, AS Nordea), SIA „Ventspils nafta”, 

AS „Balta”, SIA „Accenture Latvia”, Biznesa efektivitātes asociāciju, Latvijas 

izglītības vadītāju asociāciju, Pedagogu Domi, Latvijas vecāku forumu u.c., uzsākta 

aktīva sadarbība ar LIAA par iespējamo AII programmu pārveidi un absolventu 

prasmju pilnveidi atbilstoši Latvijas darba tirgus prasībām. 

 

Izglītības sniedzēji atzinīgi vērtē arī uzņēmēju materiālo ieguldījumu izglītības 

attīstībā: 

 

Uzņēmumi finansiāli atbalsta izglītības programmas; 

 

Materiālu sagādāšana; 

 

Atbalsts jauniešiem dalībai starptautiskos pasākumos. Atbalsts materiālajam 

nodrošinājumam; 

 

Dāvinājuma kārtā saņemta datortehnika; 

 

Kvalifikācijas paaugstināšana darbiniekiem uzņēmēja darba vietā, darba laika 

ietvaros, piesaistot finansējumu no ES fonda nodarbinātības pasākumiem aktivitātē 

"Jauniešu darba prakse"; 
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Potenciālajiem darbiniekiem tiek apmaksātas mācības; 

 

Novada administrācija organizē un apmaksā apmācības datorprasmē (darbs Excel 

vidē) tiem saviem darbiniekiem, kuriem šīs prasmes nepieciešamas. 

 

Biežāk sastopamās institūciju pārstāvju atbildes par pozitīvo izglītības 

sniedzēju un uzņēmēju sadarbības pieredzi: 

 izglītojoši pasākumi jauniešiem sadarbībā ar uzņēmējiem: 

 

Pēc kursiem jaunietis nodibina firmu, uzsāk ražošanu un eksportē preci uz Angliju, jo 

pedagogi ir ar savu pieredzi iedrošinājuši un ielikuši kārtīgus pamatus jaunas 

profesijas apguvē. Jaunietis pēc kvalifikācijas iegūšanas atnāk un pateicas izglītības 

iestādei, ka ir atradis augsti kvalificētu darbu un atalgojumu un atteicies no 

braukšanas strādāt ārzemēs. 

 

Persona mācījās biznesa inkubatorā, uzrakstīja projektu, saņēma finansējumu un 

uzsāka savu uzņēmējdarbību 

 

Ārpuskārtas kursu organizēšana (pēc pieprasījuma). Uzņēmēju zināšanu izmantošana 

organizētajās apmācībās. 

 

Augstskolā izvietots Biznesa inkubators ļāva jauniešiem uzsākt savu uzņēmējdarbību. 

Autoapmācības nodarbībās jaunieši apgūst ne tikai teorijas zināšanas, bet arī dalās 

pieredzē, noskaidro jautājumus, kuri radušies ikdienas praksē. 

 

Praktiskās nodarbības uzņēmēju vadībā. 

 

 profesionālās pilnveides kursi uzņēmējiem: 

 

Uzņēmēji apmeklē izglītības sniedzēju organizētās lekcijas un seminārus. 

 

Lielais vairums mūsu klientu ir uzņēmēji. Praktiski ar visiem strādājam atkārtoti par 

vairākām tēmām. Tas liecina, ka nodarbību rezultātā uzņēmumu darbības rezultāti 

uzlabojas. 

 

Pēc kursu apguves tiek veidota mājas lapa savam uzņēmumam. 

 

Organizējām kursus pēc uzņēmēju pieprasījuma, piemēram, Darba aizsardzība un 

Minimālās higiēnas prasības pārtikas ražošanā un tirdzniecībā. 

 

Nozaru asociāciju organizētas apmācības komersantu darbinieku (nodarbināto) 

konkurētspējas stiprināšanai. 

 

Mazā biznesa nodarbībās mācās rēķināt algas, apgūst ekonomikas likumus, kā arī 

mācās plānot ģimenes budžetu. 

 

 pieredzes un veiksmes stāsti: 

 

Uzņēmēju veiksmes stāsti pozitīvi ietekmē jauniešu uzņēmējdarbību uzsākšanu, rosina 

sākt darboties savas dzīves kvalitātes uzlabošanā. 



69 
 

 

Uzņēmēji piedalās lekcijās, radošajās darbnīcās un pasākumos, daloties pieredzē ar 

jauniešiem. 

 

 atbalsts karjeras izvēlē: 

 

Karjeras konsultanta darbs lauku pamatskolā - organizējot padziļinātas iepazīšanās 

iespējas ar atsevišķu uzņēmumu darba organizāciju, vidi. 

 

ESF projekta ietvaros - karjeras izglītības programma.  

 

Skolēni aktīvi piedalījās VIAA Karjeras nedēļas pasākumos. 

 

Daļa skolēnu ir pašnodarbināti vai uzņēmēji, projektu nedēļā projektos skolēni 

atspoguļo savu personisko pieredzi uzņēmējdarbībā.  

 

Piedalīšanās ražošanas procesā. 

 

Jauniešu nodarbinātību ietekmējošie faktori ir izglītība, darba pieredze, 

pamatprasmes, neformālas izglītības pieredze un profesionālā pašnoteikšanās.  
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6. Ārvalstu labās prakses piemēri jauniešu bezdarba problēmas risinājumam 

 

6.1. Atbalsts „daudzu problēmu situācijas” pārvarēšanai 

 

Izglītības politika jauniešu bezdarba mazināšanai 

Pētījuma par jauniešu apmācību vajadzībām un interesēm attālos vai 

mazattīstītos reģionos
1
 autori uzsver, ka, konceptualizējot ārvalstu praksi darbā ar 

jauniešiem, tiek izdalītas trīs galvenās teorētiskās pieejas –  

 preventīvā pieeja,  

 elastīguma pieeja,  

 pozitīvās attīstības pieeja
2
.  

Jauniešu pozitīvās attīstības pieeja balstās uz šādiem pieņēmumiem: 

 palīdzība jauniešiem viņu iespēju realizēšanā ir labākais veids, kā pasargāt 

viņus no problēmām; 

 lai pilnveidotu savu personību, jauniešiem nepieciešams izjust atbalstu un 

saskatīt iespējas; 

 vietējām pašvaldībām nepieciešams vairot kapacitāti, lai atbalstītu jauniešus 

viņu centienos; 

 uz jauniešiem nav jāraugās kā uz risināmu problēmu, bet gan kā uz 

partneriem, kuri ir jāiesaista un kuru iemaņas ir jāattīsta. 

„SALTO resursu centrs iekļaušanai” darba plānā bezdarba jautājumu tiek 

paredzēts risināt, izmantojot iespējas, ko jauniešiem-bezdarbniekiem piedāvā 

neformālā izglītība un programma „Jaunatne darbībā”
 3

. 

Jauniešiem, kas nāk no nelabvēlīgas vides, situācija ir grūtāka atbalsta 

trūkuma dēļ. Šie jaunieši daudz vieglāk kļūst par bezdarbniekiem, un bezdarbs var 

kļūt par „negatīvo sniegapikas efektu”. Tad viņi saskaras ar dažāda veida problēmām, 

un tas notiek īsā laika periodā un/vai uzkrājas citādos veidos. 

Ņemot vērā, ka šie šķēršļu, ar kuriem indivīdi saskaras, ir „savstarpēji saistīti", 

viena no noderīgām pieejām, kā pētīt jauniešu sociālo atstumtību, ir tā sauktā „daudzu 

problēmu situācija”. „Daudzu problēmu situācijā” bezdarbs bieži vien ir galvenais 

sociālās atstumtības iemesls. Ja kāds zaudē savu darbu, viņš/viņa ļoti īsā laikā var 

pazaudēt kompetenci un sociālos kontaktus. Tas ir kā apburtais loks, no kura ir grūti 

izkļūt. 

Saskaņā ar Eiropas Komisijas Iekļaušanas stratēģiju
4
 „SALTO resursu centrs 

iekļaušanai” piedāvā dažādus resursus cilvēkiem un organizācijām, kas strādā ar 

jauniešiem ar ierobežotām iespējām (sociālajiem darbiniekiem, Nacionālajām 

aģentūrām utt.), kā arī nodrošina apmācības un pieredzes apmaiņas šo cilvēku 

kapacitātes celšanai. 

Stratēģijā iekļautas tādas jomas kā 

 sociālā atstumtība,  

                                                           
1
 Sigita Sniķere, Ilze Koroļeva, Aleksandrs Aleksandrovs, Ieva Kārkliņa (2010). 

Pētījums par jauniešu apmācību vajadzībām un interesēm attālos vai mazattīstītos 

reģionos. Socioloģisko pētījumu institūts, Rīga. 
2
 Small, S., Memmo, M. (2004). Contemporary Models of Youth Development and 

Problem Prevention: Toward an Integration of Terms, Concepts, and Models.  
3
 inclusion@salto-youth.net. 

4
 www.SALTO- YOUTH.net/InclusionStrategy/ 

mailto:inclusion@salto-youth.net
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 izglītība,  

 radošums un uzņēmējdarbība. 

Sociālā atstumtība 

  Eiropas Savienības jaunatnes stratēģijā atzīts, ka nabadzība un sociālā 

atstumtība ir sarežģītas parādības, kurām nepieciešama papildus spēku mobilizācija, 

un tās mērķis ir sagraut atstumšanas pārnešanu no paaudzes paaudzē tās jauniešu 

daļas vidū, kurai ir mazāk iespēju, mobilizējot iesaistītos, kuriem ir nozīme jauniešu 

dzīvē – jaunatnes un sociālos darbiniekus, vecākus, skolotājus u.c.  

Šī  stratēģija  piedāvā  arī  konkrētas  aktivitātes  Dalībvalstīm,  tajā  skaitā  

pašai  Eiropas Komisijai, piemēram, optimizētu Eiropas Savienības fondu 

izmantošanu un eksperimentālu programmu veidošanu, lai atbalstītu sociālo 

integrāciju, risinātu bezpajumtniecības problēmas, mājokļu zaudēšanu un finansiālo 

atstumtību, veicinātu pieeju kvalitatīviem transporta pakalpojumiem, e-integrāciju, 

veselību, sociālos pakalpojumus, kā arī veicinātu sociālās iekļaušanas politikas, kas, 

cita starpā, iesaistītu arī jauniešus. 

Izglītība 

  Izglītības jomā, kas ir ļoti cieši saistīta ar nodarbinātības un darba iespējām - 

tiek uzsvērts formālās un neformālās izglītības nozīmīgums un to savstarpēji 

papildinošā loma. Trīs galvenās darba jomas ir:  

 mūžizglītības stratēģijas veicināšana,  

 mācību mobilitātes veicināšana,  

 cīņa pret priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu.  

  Stratēģijā ierosināts:  

 attīstīt neformālo izglītību kā vienu no līdzekļiem, kā risināt priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas problēmu;  

 veicināt visu jauniešu mācību mobilitāti; nodrošināt labas kvalitātes 

profesionālās orientācijas pakalpojumu un konsultēšanas pakalpojumu 

pieejamību;  

 tālāk attīstīt „Europass” (īpaši tā pašnovērtēšanas funkcijas) un nodrošināt 

sertifikātus, piemēram, „Youthpass”.  

Radošums un uzņēmējdarbība 

  Stratēģijā norādīts, ka jauniešus vajadzētu iedrošināt domāt un rīkoties 

inovatīvi, un tās ietvaros tiek uzskatīts, ka uzņēmējdarbības izglītība ir ekonomiskās 

izaugsmes un jaunu darbavietu radīšanas līdzeklis, kā arī jaunu prasmju, pilsoniskās 

līdzdalības, autonomijas un pašapziņas avots. Tie ir ne tikai svarīgi nodarbinātības 

izredžu, bet arī individuālās labklājības un pašrealizācijas faktori. Radošuma un 

uzņmējdarbības sfērā identificētās darba jomas ir radošu prasmju veicināšana, 

kultūras izpausmes veicināšana un atbalsta sniegšana talantu attīstīšanai. Dažas no 

piedāvātajām aktivitātēm ir:  

 izveidot uzņēmējdarbības uzsākšanas fondus un rosināt jauniešu uzņēmumu 

atzīšanu; 

 paplašināt jauno tehnoloģiju pieejamību un nozīmi, kā arī turpināt veicināt 

jauniešu darba nozīmi jauniešu radošuma jomā un jauniešu uzņēmējdarbībā.  

Plānojot darbu ar jauniešiem, „SALTO resursu centrs iekļaušanai” pamatojas 

uz Julkunenas (Julkunen, 2001) un Ričija (Ritchie & Bourne, 2005) pētījumiem, ka 

bezdarba psiholoģiskais iespaids ir atkarīgs no tā, kā nenodarbināti cilvēki izmanto 

savu laiku - tie, kas ar to tiek galā vislabāk, iesaistās mērķtiecīgās aktivitātēs un uztur 

regulārus sakarus ar cilvēkiem ārpus savas „kodolģimenes”. Sporta apvienības arī var 

samazināt garīgās veselības pasliktināšanās iespēju bezdarba laikā. Papildus tam, 
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alternatīvas lomas pieņemšana arī var darboties kā aizsardzība pret negatīvu pieredzi. 

Kopumā sievietes ir tendētas labāk piemēroties bezdarba ietekmei nekā vīrieši, jo 

sievietēm ir plašāki sociālie tīkli, kas piedāvā atbalstu, un viņas bezdarba laikā 

saglabā savas sociālās aktivitātes līmeni labāk.  

Jo ilgāk indivīds ir bez darba, jo lielāka ir iespēja, ka tas cietīs no 

psihologiskām problēmām kopā ar pašapziņas zudumu; cilvēki, kas ir bez darba 

vairāk nekā trīs mēnešus, sāk saskarties ar kādu no šīm problēmām. 

Daudziem nenodarbinātiem cilvēkiem ir tendence draudzēties ar cilvēkiem, kuriem arī 

nav darba, un viņiem ir vājākas sociālā atbalsta sistēmas, kas palīdzētu risināt 

psiholoģiskās un materiālās problēmas. 

Jauniešu bezdarbs ir nopietns izaicinājums, tāpēc atbildei uz to jābūt 

kompleksai: ievērojot dažādas dimensijas (ekonomisko, sociālo, politisko, izglītības 

utt.), sadarbojoties ar daudziem partneriem un dažādos līmeņos (vietējā, nacionālā un 

Eiropas līmenī) utt. 

Pētījuma autori klasificējuši jaunatnes bezdarba problēmas risinājumus, saistot 

tos ar trīs galvenajām idejām: 

 pozitīva domāšana;  

 jaunu darba meklētāju iedrošināšana;  

 cīņa pret sociālo atstumšanu.  

Pozitīva domāšana 

  Pozitīvā domāšana sākas ar to, ka laikā, kad tiek risināts bezdarba jautājums, 

tiek mainīta valoda un garīgā attieksme, piemēram, runājot par „jauniem darba 

meklētājiem" tā vietā, lai runātu par "jauniem bezdarbniekiem", koncentrējoties uz 

resursiem un spējām, nevis trūkumiem utt. Pozitīva domāšana ir saistīta ar 

nepieciešamību analizēt bezdarba situāciju ne tikai negatīvā veidā, bet saprotot arī 

potenciālo pozitīvo ietekmi, kāda tai varētu būt vismaz attiecībā uz dažiem dzīves 

aspektiem, mēģinot no sarežģītās bezdarba situācijas veidot iespējas. 

Metodes, kā rosināt pozitīvu domāšanu: vingrinājums „Bezdarba plusi un 

mīnusi”  

Labās prakses piemērs Igaunijā: programmas „Jaunatne darbībā” Igaunijas 

Nacionālās agentūras un fonda „Arhimēds” organizētais nacionāla līmeņa 

apmācību kurss „Jaunu darba meklētāju iesaistīšana, izmantojot neformālo 

apmācību" 
Apmācība tika orientēta uz to, kā izmantot neformālo izglītību, lai radītu 

labākas pašattīstības iespējas nenodarbinātiem jauniešiem, un ilgtermiņā, lai veicinātu 

atgriešanos darbā un iesaistīšanos sabiedrības dzīvē.  
Analizējot bezdarba stiprās un vājās puses, apmācību kursa dalībnieki norādīja 

šādus bezdarba plusus: 

 vēlme un motivācija mainīt savu dzīvi;  

 daudz brīvā laika;  

 cerība par labāku nākotni;  

 laiks domāt pašam par sevi;  

 izvēles, kuras var veikt, nebaidoties kaut ko zaudēt (profesionālajā dzīvē);  

 jauna pieredze;  

 laiks hobijiem, laiks būt kopā ar savu ģimeni un draugiem;  

 iespēja gulēt ilgāk;  

 pašattīstības iespēja;  

 laiks piedalīties apmācībās u.c.  

  Šī vingrinājuma piemērs parāda, ka ar pietiekamu atbalstu (piemēram, 
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izmantojot individuālas nodarbības), periods, kad indivīds ir bezdarbnieks, var sniegt 

ļoti nozīmīgu mācību pieredzi un kalpot par veidu, kā labāk izprast sevi kā personību 

un savus resursus. Iespējamas individuālas pārdomas ar īpašu koncentrēšanos uz 

jauniešu potenciālu.  

  Detalizētāka pieeja būtu izmantot SVID (angļu val.: S.W.O.T.) analīzi (Stiprās 

puses (Strenghts), Vājības (Weaknesses), Iespējas (Opportunities), Draudi (Threats)), 

attiecinot to uz jauniem darba meklētājiem un/vai bezdarba situāciju.  

Jaunu darba meklētāju iedrošināšana 

  Viens no vissvarīgākajiem līdzekļiem cīņā ar jauniešu bezdarbu ir jauniešu, 

kuri saskaras ar bezdarbu, iedrošināšana. Pastāv dažādas šī jēdziena izpratnes, kas 

atkarīgas no kultūras, tradīcijām un noteiktiem kontekstiem, kuros tas tiek lietots utt.  

Lai „iedrošinātu jaunus darba meklētājus", pētījuma autori pamatojas uz šādu 

iedrošināšanas darba definīciju:  

  “Iedrošināšana ir tas, kā indivīdi/kopienas iesaistās apmācību procesos, kuros 

tie rada, iegūst un dalās ar zināšanām, līdzekļiem un tehnikām ar mērķi izmainīt un 

uzlabot savas pašu dzīves un sabiedrību. Izmantojot iespējas, indivīdi ne tikai spēj 

pielāgoties pārmaiņām, bet arī dod ieguldījumu/veido pārmaiņas savās dzīvēs un 

vidē"
1
.  

  Pētījuma autori balstās uz Paulo Freire (Paulo Freire) darbā „Apspiesto 

pedagoģija”
 2

 (1970) izteikto atziņu, ka iedrošināšana nāk no prakses: iedrošināšana ir 

ciklisks eksperimentālas mācīšanās process, kad indivīds izvērtē savu pašreizējo 

dzīves situāciju, identificē to, ko viņš/viņa vēlētos mainīt, veic rīcību, lai šīs izmaiņas 

notiktu, un tad šo rīcību pārdomā. Līdz ar to iedrošināšana ir nepārtraukts mainīšanās 

process.  

Šī ideja par iedrošināšanu kā atbrīvojošu nepārtrauktu procesu atbilst jauno 

darba meklētāju praktiskajiem piemēriem un darba pieredzei. Iedrošināšana netieši 

norāda uz ilgstošu procesu, kurš sastāv no  

 praktisko prasmju un sociālo kompetenču attīstīšanas, 

 atbalsta sniegšanas attieksmes maiņai,  

 sadarbības un sociālo tīklu veidošanas veicināšanas. 

Šis iedrošināšanas process apvieno izglītības un sociālās stratēģijas, apmācību 

un sociālo aizsardzību, un tam nepieciešama nevalstisko organizāciju, valsts pārvaldes 

iestāžu un privātā sektora sadarbība. 

SALTO apmācību kursā „Man nav darba, bet es pie tā strādāju”, lai 

vingrinātos un pārdomātu iedrošināšanas jēdzienu, tika izmantota metodoloģija 

„Apspiesto teātris”, kas veidota, pamatojoties uz Augusto Boala (Augusto Boal) 

darbiem: 

“Apspiesto teātris” (AT) ir dialoga spēle: mēs reizē spēlējam to un 

mācāmies. Visās spēlēs ir jābūt disciplīnai - skaidriem noteikumiem, kam jāseko. Tajā 

pašā laikā spēlēs jābūt neierobežotam radošumam un brīvībai. AT ir perfekta sintēze 

starp pretmetiem „disciplīna” un „brīvība”. Bez disciplīnas nepastāv sociālā dzīve; 

bez brīvības nav dzīves. 

                                                           
1
 www.salto-youth.net/EmpowerBooklet/ 

2 Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York : Seabury Press, 1970.  
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Mūsu spēles disciplīna ir mūsu uzskats, ka mums ir atkārtoti jāapstiprina katra 

tiesības dzīvot cienīgu dzīvi. Mēs ticam, ka katrs no mums ir kas vairāk un ka mēs 

esam daudz labāki nekā mēs domājam sevi esam. Mēs ticam solidaritātei. 

Mūsu brīvība ir spēja izgudrot jaunus veidus, kā cilvēciskot cilvēci, brīvi 

iesaistoties visās cilvēcisko aktivitāšu jomās: sociālajā, pedagoģiskajā, politiskajā, 

mākslas jomā utt. Teātris ir valoda, tāpēc to var izmantot, lai runātu par visām 

cilvēces rūpēm, nevis tikai par teātri vien. Mēs ticam mieram, nevis pasivitātei! 

Apspiesto spēles. Visas mūsu maņas, mūsu realitātes uztvere un mūsu spēja 

just un domāt mēdz kļūt mehāniska atkārtošanās dēļ ikdienā. Mēs kļūstam arvien 

mazāk radoši, pieņemot realitāti, kāda tā ir, tā vietā, lai to pārveidotu. Apspiesto 

spēles ir spēļu sistēma, kas palīdz mums „sajust, kam mēs pieskaramies”, „dzirdēt to, 

ko mēs klausāmies”, „redzēt to, uz ko mēs skatāmies”, „stimulēt visas maņas” un 

„saprast, ko mēs sakām un dzirdam". 

Attēlu teātris. Vārdi ir nekas, kas aizpilda tukšumu, kas pastāv starp 

cilvēkiem. Vārdi ir līnijas, kuras mēs rakstām smiltīs, skaņas, kuras mēs iekaļam 

gaisā. Mēs zinām mūsu izteiktā vārda nozīmi, jo mēs to piepildām ar savām iekārēm, 

idejām un jūtām, bet mēs nezinām, kā šo vārdu uztvers katrs klausītājs. Attēlu teātris 

ir tehniku virkne, kas ļauj cilvēkiem komunicēt, izmantojot attēlus un telpu, nevis 

tikai vārdus. 

Foruma teātris. Mūzika ir skaņu organizācija laikā; tēlotājmāksla ir krāsu un 

līniju organizācija telpā; teātris ir cilvēka darbības organizācija laikā un telpā. Teātris 

ir sociālās realitātes reprezentācija, nevis reprodukcija. Foruma teātra ietvaros tiek 

parādīta aina vai luga, kurā obligāti jābūt apspiestības situācijai, ar kuru Protagonists 

nezina, kā cīnīties, un zaudē. Skatītāji/aktieri tiek aicināti aizstāt šo Protagonistu un 

izpēlēt uz skatuves visus iespējamos risinājumus, idejas, stratēģijas. Citi aktieri 

improvizē savas reakcijas uz katru jaunu iejaukšanos, tā, lai varētu veidoties patiesa 

reālu iespēju, kā izmantot šos piedāvājumus dzīvē, analīze. Visiem 

skatītājiem/aktieriem ir vienādas tiesības iejaukties un izspēlēt savas idejas. Foruma 

teātris ir kolektīvs realitātes mēģinājums. 

Neredzamais teātris. Būt pilsonim nozīmē ne tikai dzīvot sabiedrībā, bet arī 

to mainīt. Ja es pārveidoju mālu par statuju, es kļūstu par tēlnieku; ja es pārveidoju 

akmeņus par māju, es kļūstu par arhitektu; ja es pārveidoju mūsu sabiedrību par kaut 

ko labāku mums visiem, es kļūstu par pilsoni. Neredzamais teātris ir tieša iejaukšanās 

sabiedrībā, saistībā ar precīzu visiem interesējošu tēmu, lai izraisītu debates un 

noskaidrotu problēmu, kura ir jārisina. Tai nevajadzētu būt vardarbīgai tēmai, jo tās 

mērķis ir atklāt vardarbību, kas pastāv sabiedrībā nevis reproducēt to. Neredzamais 

teātris ir spēle (nevis tikai improvizācija), kuru izspēlē publiskā vidē, nevienu 

neinformējot par to, ka tas ir teatrāls uzvedums, kas iepriekš izmēģināts. Neredzamais 

teātris ir izdomājuma iekļaušanās realitātē, kas ļauj mums ieraudzīt, cik daudz 

izdomājumu pastāv realitātē un cik daudz realitātes ir izdomājumos. 

Iekāres varavīksne. Daudzas konkrētas apspiestības formas rada dziļas rētas 

mūsu subjektīvajā pieredzē un fiziskajā dzīvē. Zem vispārējā nosaukuma „Iekāres 

varavīksne” iekļautas piecpadsmit kompleksas, taču ne sarežģītas tehnikas, kuras 

palīdz mums teatrāli vizualizēt mūsu apspiestības, un tikt ar tām galā skaidrākā veidā: 

neviens neko neinterpretē, taču visi dalībnieki piedāvā Protagonistam spoguli, kurā 

var redzēt dažādus skatījumus uz citiem. Mēs mēģinam noteikt atrašanās vietu 

policistiem savā galvā, kuri ļoti labi zina, ka, ja tie ir šeit, tie nāk no kādas galvenās 

pārvaldes, kas atrodas ārpus mums un kas tos izplata mums visapkārt, daudzu citu 

pilsoņu galvās. Mēs mēģinam atklāt katra policista ideoloģiju un nekoncentrēt savu 
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uzmanību uz konkrēto indivīdu.
1 
 

SALTO apmācību kursa „Man nav darba, bet es pie tā strādāju” ietvaros 

„Apspiesto teātra” metodikas izmantošana ļāva identificēt elementus, kuri varētu būt 

nozīmīgi, radot iespējas gados jauniem darba meklētājiem: 

Vispārējās attieksmes jomā: 

 klausīšanās;  

 elastīgums;  

 aktivitāte, izrādot tūlītēju reakciju.  

Saistībā ar dažādu dalībnieku pieeju bezdarba situācijai:  

 „Viens pret vienu” pieejas izmantošana, atbalstot darba meklētājus;  

 Visu to cilvēku iesaistīšana, kuriem ir ietekme uz bezdarbnieku;  

 Gados jauno darba meklētāju atbalsta tīkla izveidošana;  

 Partnerattiecību un savstarpējas cieņas veicināšana; lai gados jaunajiem darba 

meklētājiem būtu atdarināšanas vērtas personības.  

Attiecībā uz gados jauno darba meklētāju izglītošanu:  

 Jauno darba meklētāju sociālo kompetenču stiprināšana un dažādu stratēģiju 

apzināšana, kā risināt radušos situāciju;  

 Informācijas pieejamības nodrošināšana gados jaunajiem darba meklētājiem;  

 Citu cilvēku pieredzes, veiksmes stāstu un savstarpēja jauniešu atbalsta 

izmantošana;  

 Iesaistīšanās gados jaunu darba meklētāju ilgtermiņa atbalsta procesos;  

 Uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības veicināšana;  

 Gados jauno darba meklētāju pašapziņas stiprināšana un pašcieņas 

atbalstīšana. 

Attiecībā uz jaunatnes darbiniekiem, kuri atbalsta gados jaunos darba 

meklētājus:  

 Pieņemt vilšanās jūtas. Dalīties un strādāt ar tām (grupās, izmantojot jauniešu 

savstarpēju atbalstu, ar uzraudzības palīdzību) utt., atbilstoši savai jaunatnes 

darbinieka lomai.  

 Spēt paskatīties uz situāciju no malas, atrast laiku, lai pielāgotos, spēt 

atbilstošāk rīkoties sarežģītās situācijās. Šie elementi kopā ar citiem ir ļoti 

uzskatāmi „labas prakses” piemēros, kas ir bagāts situāciju, stratēģiju un 

konkrētu risinājumu klāsts bezdarba situācijām dažādos kontekstos.  

Labas prakses piemērs Īslandē: jauniešu māja 

Jauniešu māja „Austurbæjarbíó” ir projekts, kuru izveidojusi Sarkanā Krusta
2 

filiāle Īslandē, sadarbībā ar Sabiedrības veselības valsts institūtu, Reikjavikas 

Jauniešu kultūras centru un SIF (Īslandes vidusskolas skolēnu asociāciju). Šīs mājas 

mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem. Ēka, kurā noris projekts, ir 

sens kinoteātris Reikjavikas centrā. Tas ir ļoti sliktā stāvoklī, jo nav remontēts gadiem 

ilgi. Tāpēc viens no mērķiem bija veikt ēkas remontu, lai jaunieši varētu padarīt šo 

māju par tādu, it kā tā būtu viņu pašu māja, justies atbildīgāki par mājas likteni un 

saudzīgi izturētos pret to. 

Līdzdalības pārvaldība 

Mājai ir viens pilna laika programmas vadītājs, kurš ir nolīgts uz vasaru. 

Vairākas brīvprātīgo grupas strādā pie dažādu mērķu sasniegšanas. Izveidota 

                                                           
1 www.theatreoftheoppressed.org 
2 www.redcross.is/reykjavik 
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brīvprātīgo grupa, kuri palīdz tiem, kuri vēlas uzsākt paši savu projektu, praktisko 

semināru vai realizēt kādu citu ideju. Cita grupa veic mājas darbus, pulcina jaunos 

brīvprātīgos, kuri vēlas remontēt un uzkopt māju, un palīdzēt to uzturēt atvērtu utt. 

Cita grupa nodarbojas ar naudas līdzekļu piesaisti, meklē sponsorus un sazinās ar 

uzņēmumiem par precēm, kas nepieciešamas programmu īstenošanai un ēkas 

uzturēšanai. Cita ir reklāmas grupa, kas strādā pie tā, kā motivēt jauniešus iesaistīties 

un izmantot šo ēku. 

Aktivitātes: 

 pieejamas dažāda veida apmācības, programmas un sporta aktivitātes 

jauniešiem, kurās tie var piedalīties vai vadīt paši. 

 kafejnīca un vestibils ar interneta pieslēgumu, kurā var uzturēties, socializēties 

un atpūsties; 

 Thai Chi nodarbības, teātra nodarbības, lasītāju klubs, filmu producēšanas 

apmācība, koncerti, sporta klubs, dažādi praktiskie semināri un citas 

aktivitātes. 

Projektam ir bijusi pozitīva ietekme iesaistīto jauniešu vidū, galvenokārt 

pateicoties kompetenču pilnveidošanai: 

 Pašapziņas un pašvērtības attīstīšana, izmantojot savu laiku produktīvi, nevis 

bezmērķīgi, kas dažos gadījumos var beigties ar destruktīvu uzvedību;  

 Uzņēmējdarbības, autonomijas un līderisma prasmju attīstīšana, gados 

jaunajiem darba meklētājiem izstrādājot pašiem savu projektu;  

 Komandas darba prasmju un atbildības izjūtas attīstīšana;  

 Jaunu profesionālu prasmju attīstīšana, piedaloties apmācībās.  

Labās prakses piemērs Zviedrijā: uzņēmējdarbības veicināšana  

„Communicare”
 1

  ir bezpeļņas jaunatnes organizācija, un tās mērķi ir: 

 Izveidot uzņēmējdarbību stimulējošu klimatu, veicināt motivāciju un garīgo 

spēku, lai tajā darbotos;  

 Radīt paliekošas attieksmju un procesu izmaiņas, lai radītu straujāku 

uzņēmējdarbības un personīgo iniciatīvu attīstību sabiedrībā.  

  Savā darbā pamatojas uz pārliecību, ka ikviens ir īpašs – neatkarīgi no tā, ko 

domā citi. Palīdz jauniem cilvēkiem piedzīvot to, kā dēļ viņi dzīvo – īstenot savus 

sapnus. Īstenojot dažādus projektus, satiek jauniešus un palīdz viņiem virzīties uz 

priekšu ceļā uz viņu sapņu īstenošanu – atrast darbu, saprast, ko studēt, kļūt par 

pašnodarbināto vai doties uz ārzemēm.  

Vērtības:  

 izmaiņas,  

 rīcība,  

 jaunatne,  

 cieņa, 

 atbildība,  

 attieksmes maiņa, 

 pasaule.  

Moto: „Izmanto to, kas tev ir, lai īstenotu to, par ko sapņo.” (B. Hjūstons (B. 

Houston)).  

Uzņēmējdarbība 

  Organizācijas dalībnieku izpratnē uzņēmējdarbība nozīmē noskaidrot, ko 

                                                           
1 http://www.communicare.nu 

http://www.communicare.nu/
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jaunieši vēlas, un būt spējīgiem rīkoties. Metode ir uzņēmējdarbības stimulēšana un 

tādas attieksmes attīstīšana, kas vērsta uz izmaiņām, uz darba atrašanas veidiem un 

pašnodarbinātību.  

  Lai veicinātu personīgo uzņēmējdarbību, jaunieši tiek aicināti:  

 Koncentrēties uz rezultātiem nozīmē spēt izvirzīt skaidru mērķi;  

 Spēja rīkoties nozīmē rīkoties ietekmīgi;  

 Atbildība nozīmē uzņemties atbildību par savu nākotni;  

 Pozitīva attieksme nozīmē koncentrēties uz iespējām un risinājumiem.  

Projekti 

  „Attieksme 2010” (Attitude 2010) ir projekts darba meklētājiem vecumā no 16 

līdz 35 gadiem. Tā pamatā ir pašnodarbinātības mārketinga kampaņa. Projektu 

finansiāli atbalstīja Eiropas Savienība un uzņēmējdarbības sektors, piedāvājot 

konsultācijas, lekcijas un sociālo tīklu veidošanas iespējas.  

  „Darba koledža” (Job College) ir jauniešu nodarbinātības projekts darba 

meklētājiem vecumā no 18 līdz 25 gadiem. Tas ietver konsultācijas, lekcijas, grupu 

aktivitātes un studiju vizītes. Projektu vada 27 vietējie biroji ar vienu līdz trim 

konsultantiem katrā birojā.  

  „Darba koledža” ir sasniegusi panākumus, jo piedāvā:  

 konsultēšanu kā metodi;  

 spēju vienmēr ieklausīties indivīdā;  

 pozitīvas iespējas;  

 uzticību indivīdam un tā sapņiem;  

 individuālu rīcības plānu izstrādi;  

 ieinteresētību / turpmāku rīcības plānu izstrādi;  

 ikdienas grafiku;  

 iespēju parādīšanu un koncentrēšanos uz tām.  

Labās prakses piemērs Īslandē: īstermiņa palīdzības kurss „Vitamīns”
1 - 

informācijas un kultūras centrs jauniešiem vecumā no 16 līdz 25 gadiem, ko vada 

Reikjavīkas pilsētas Jaunatnes un sporta padome.  

„Vitamīns” galvenie mērķi ir: 

 piedāvāt jauniešiem telpas un palīdzību, lai jauniešu idejas pārvērstu realitātē; 

 konsultēt un sniegt informāciju jauniešiem sadarbībā ar profesionāļiem un 

asociācijām, kas specializējas šajā jomā; 

 atspoguļot to, kas notiek jauniešu radošās mākslas jomā jebkurā laikā.  

 „Vitamīns” ir pirmās palīdzības kurss īslaicīgi nenodarbinātiem jauniešiem 

vecumā no 16 līdz 20 gadiem. Tas tika izveidots sadarbībā ar Darba direkciju (tiesības 

un reģistrācija).  

Īsā kursa saturs:  

 darbs pie paštēla ar dažādu vingrinājumu palīdzību;  

 sociālo prasmju attīstīšana;  

 motivācija: kas tu esi bez darba – bezdarbnieks vai darba meklētājs?  

 darba meklētāji ieplāno paši savas „darba stundas” – laiku, kuru tiem 

vajadzētu pavadīt, meklējot darbu vai ar kaut ko nodarbojoties, lai tie nebūtu 

bez nodarbošanās un nejustos vainīgi visu dienu;  

                                                           
1 www.hitthusid.is 
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 CV – darba intervija – turpmākās rīcības plāns;  

 iepazīstināšana ar arodbiedrību vēsturi, tiesībām un pienākumiem;  

 “Gatavs krīzei” – finanšu pārvaldība jauniešiem saprotamā valodā;  

 īss ieskats par programmu „Jaunatne darbībā”;  

 citas iespējas: studijas, apmācība, brīvprātīgais darbs;  

 izvērtēšana.  

3-4 nedēļu kursa saturs:  

 projekta vadības pamati – no idejas līdz rīcībai; 

 uzņēmuma/organizācijas, kas saistīta ar jūsu interesēm, apmeklēšana. 

Prezentācijas un publiskās runas stunda, īsa prezentācija grupās vai 

individuāli;  

 plašāks ieskats par programmu „Jaunatne darbībā”. Iespējams, maza projekta 

plāna izstrāde;  

 uzņēmējdarbība un inovācijas – kļūsim motivēti!;  

 kursa pabeigšanas ballīte;  

 sertifikāts (dokuments, kas apliecina, ko esat iemācījies, līdzīgs „YouthPass”).  

Labās prakses piemērs Igaunijā: darba nometne 

  Jauniešu un darba nometnes, kuras atbalsta Igaunijas Jaunatnes darba centrs
1
, 

ir praktisks veids, kā jauniešiem iegūt pirmo darba pieredzi un attīstīt sociālās 

prasmes, kā arī lietderīgi pavadīt vasaras brīvdienas.  

  Nometnē ir divu veidu aktivitātes: darbs (ogu vākšana, ravēšana, akmeņu 

vākšana, saldējuma pārdošana) un brīvā laika - kultūras aktivitātes (praktiskie 

semināri, kultūras pasākumi, sporta aktivitātes, projekti).  

Ir divu veidu nometnes:  

 ar palikšanu pa nakti (ārpus pilsētas) vai  

 bez palikšanas pa nakti (pilsētā).  

  Katrā nometnē ir viens atbildīgais jaunatnes vadītājs, kurš uztur kontaktus ar 

darba devējiem un partneriem.  

Labās prakses piemērs Zviedrijā: 1. -90. diena: vietējais plāns gados jauniem 

darba meklētājiem 

Jenčēpingas pašvaldība Zviedrijā veicina plāna izveidošanu gados jauniem 

darba meklētājiem no pirmās līdz 90. dienai. Galvenais šī plāna izveidošanas mērķis ir 

vispusīga pieeja, meklējot darbu jauniešiem, sākot ar pirmo bezdarba dienu. 

Šis plāns ir radīts pašvaldības un valsts sadarbības projekta rezultātā. Valsts 

programmas ietvaros katrs darba meklētājs vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kurš nav 

bijis nodarbināts 90 dienas, iegūst iespēju saņemt papildu apmācību, turpmākas 

konsultācijas vai arī garantētu darba praksi programmā. Papildus tam, Darba tirgus 

valsts pārvaldes birojs organizē apmaksātas brīvdienas, praksi/vasaras darbus ar mērķi 

dot studentiem iespēju iegūt profesionālu pieredzi un kontaktus darba tirgū. 

Sociālās atstumtības mazināšana, izmantojot „daudzu problēmu” perspektīvu 

Saiknes starp bezdarbu un sociālo atstumšanu mehānismi ir komplicēti un 

sarežģīti, tāpēc ir nepieciešams attīstīt holistisku pieeju tai. Pētījuma autori 
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koncentrējas uz „daudzu problēmu situācijas” izpratni kā vienu no iespējamajiem 

variantiem, kā to risināt. Bezdarba pārvarēšana vairāk vai mazāk ir problēmu 

risināšanas stratēģija. 

„Daudzu problēmu situācijas” gadījumā dažkārt ir labāk neveikt pārāk daudz 

pasākumu uzreiz, bet gan rīkoties soli pa solim. Pārlieku gādīga attieksme var nodarīt 

lielu kaitējumu, jo tā jaunietim var kļūt pārāk grūti panesama – radīt nereālistiskas 

gaidas, kuru nerealizēšanos būs grūti pāvarēt. 

Ir grūti izveidot rīcības plānu. Pirmkārt, iespējams, vissvarīgākais ir neļauties 

panikai laikā, kad gatavojaties uzsākt darbu ar kādu, kurš saskaras ar vairākiem 

šķēršļiem savā dzīvē, tajā skaitā ar bezdarbu. 

Tad, pamatojoties uz labu konsultēšanas pieredzi, pētījuma autori iesaka: 

 Identificēt, kura ir pati neatliekamākā jaunā darba meklētāja problēma. „Uz 

risinājumu vērstās īsās terapijas” pamatideja ir jau pašā sākumā radīt darba 

meklētājam atbildības izjūtu. Mērķim ir jābūt īslaicīgam un reālam.  

 Noskaidrot, kurš šajā situācijā ir visvairāk vīlusies persona? Dažkārt tas var 

būt jaunietis vai sociālie darbinieki vai konsultanti. Tie nedrīkst būt 

pakalpojuma sniedzēji!  

 Analizēt, kā izmainīsies darba meklētāja dzīve, ja mērķis tiks sasniegts.  

 Koncentrējieties tikai uz vienu problēmu.  

 Izpētīt darba meklētāja pagātni! Noskaidrot, vai viņa/viņas pagātnē ir bijušas 

sarežģītas situācijas, ar kurām viņš/viņa ir tikusi galā. Detalizēti izpētiet 

veiksmes stāstus. Tas, kas „strādāja” pagātnē, tagad var būt lietderīgs un 

iedvesmojošs.  

 Koncentrēties uz izmaiņām, nevis uz problēmu. Labvēlīgi uzslavēt gados 

jaunos darba meklētājus par visu iespējamo. Nepārspīlēt, vienkārši atzīmēt 

mazos panākumus – tas dos viņiem/viņām iespēju turpināt iesākto. Strādāt pie 

uzticības radīšanas!  

 Kad ir sasniegts pirmais mērķis, pārskatīt, kā viņš/viņa ar to ticis/tikusi galā. 

Kas tika darīts? Ko būtu vērtīgi darāt tālāk? Katra problēma ir iespēja spēcināt 

darba meklētāju.  

 Tiek piedāvāts apskatīt dažādus soļus procesā, kā pārvarēt šķēršļus piekļūšanai 

darba tirgum, ar kuriem saskaras gados jaunais darba meklētājs. Ar šo uzvedinošo 

jautājumu palīdzību iespējams sadalīt visu procesu vairākos posmos:  

 Identificējiet šķērsli: kāpēc darba meklētājs nevar atrast darbu? Varbūt pastāv 

nevis viens šķērslis, bet vairāki: cik šķēršļu ir saistīti ar šo situāciju? Uz kuru 

personu šie šķēršļi attiecas? Vai situācijā ir iesaistīti citi cilvēki?  

 Ir nepieciešams identificēt šķērsli(-us) ļoti uzmanīgi; iespējams, ka gados 

jaunais darba meklētājs tos nav ievērojis. Kad visiem situācija ir skaidra, tā 

vietā, lai koncentrētos uz problēmu, koncentrēsimies uz izmaiņām!  

 Kurš uzņemas atbildību par šķēršļa pārvarēšanu? Kuru drīkst iesaistīt? Kurš ir 

ieinteresēts pārvarēt šo škērsli? Vai tas ir gados jaunais darba meklētājs? 

Varbūt dažkārt tie ir ģimenes locekļi? Iespējams, var strādāt ar viņiem kā ar 

sistēmu... Iespējams, var labāk veicināt gaidāmās izmaiņas, ja visos aspektos 

strādāsim kopā ar ģimeni.  

 Kādi ir šī procesa starpposma mērķi? Kāds ir nākamais solis?  

 Kādā procesa posmā mēs atrodamies? Viss process var būt pārāk sarežģīts, lai 

to veiktu visu uzreiz. Sadaliet to posmos, veiciet soli pa solim.  

 Kad zināt, ka šķērslis ir pārvarēts? Kā zināt, ka tas ir paveikts? Kas vienam ir 

risinājums, var nederēt citam. Ļaut situācijā iesaistītajiem atrast pašiem savu 
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ceļu – ļaut viņiem uzņemties atbildību.  

 Kurš ko dara? Kādi ir izpildes termiņi? Metodes piemērs: “Īsa, uz risinājumu 

vērsta, dinamiska darba konsultācija”. Izmantojot šo metodi, iespējams 

koncentrēties uz darba atrašanu un paturēšanu. Nepieciešams noskaidrot 

šķēršļus, iesaistīt partnerorganizācijas, ekspertus, un kopā ar darba meklētāju 

apzināt darba meklēšanas stratēģijas. Dinamiskās darba konsultācijas pieeja ir 

līdzīga galvenajiem konsultēšanas principiem tādā nozīmē, ka ir labāk strādāt 

pie gaidāmajām izmaiņām kopā ar darba meklētāju, nevis darīt to viņa/viņas 

vietā. Dinamiskās darba konsultācijas laikā darbinieks un gados jaunais darba 

meklētājs kopā konsultējas par iespējām un izpēta tās. Taču lēmums un rīcība 

ir darba meklētāja rokās. Jaunatnes darbiniekam ir jāatbalsta un uzmanīgi 

jāuzrauga process, taču viņa galvenais darbs ir uzdot atvērtos jautājumus, kas 

iedvesmotu jaunieti pavirzīties soli uz priekšu no pašreizējās situācijas un 

iedomāties iespējamo nākotni. Bez iekšējas pārliecības ir grūti uzsākt 

izmaiņas. Lai atrastu pareizo darbu jaunajam cilvēkam, svarīgākais ir atrast to, 

kas padara viņu laimīgu. Cilvēkiem ir nepieciešams izbaudīt un gūt prieku arī 

darbā. Pētījuma autori norāda, ka „daudzu problēmu situācijā” sociālie 

darbinieki diezgan bieži izmanto eksistenciālās psihoterapijas metodi, kuru 

izstrādājis Viktors E. Frankls (Victor E. Frankl). Piemēram, intervējot 

Holokausta izdzīvotājus, viņš atklāja, ka viņi varēja izdzīvot ekstremālās 

situācijās, jo:  

 viņi varēja kaut ko radīt (ar rokām vai intelektuāli); 

 viņi kaut kam dziļi ticēja. Tā varēja but reliģiska ticiba vai iekšēja pārliecība, 

ka viņiem pasaulē ir jāpaveic kaut kas svarīgs. Kā piemēru var minēt kādu 

jaunu vīrieti, kurš gribēja kļūt par burvju mākslinieku, jo zināja, ka spēj radīt 

jaunus trikus un padarīt šo profesiju dinamiskāku. Viņam bija liela vēlēšanās 

radit „Pagrīdes burvju mākslu”, kas vēlāk kļuva par populāru burvju mākslas 

stilu. 

 viņiem bija dziļas attiecības ar kādu. Viņiem bija emocionāls atbalsts, viņi bija 

kādam pieķērušies. 

Palīdzība, kuru sniedz gados jaunajam darba meklētājam šajā „daudzu 

problēmu situācijā”, būs efektīva, ja piepildīs šīs vajadzības. Sarežģītās situācijās ir 

nepieciešams veicināt radošumu, stiprināt pašapziņu, dot iespējas cilvēkiem darboties 

un radīt piemērotu telpu, kurā tie var attīstīties un uzņemties atbildību. 

Metodes piemērs: atzinīga iztaujāšana 

Metodes pamatā ir apgalvojums, ka „problēmas” bieži vien ir mūsu pašu 

redzējuma un parādību uztveres rezultāts, piemēram, ja kādu prioritāti mēs uztveram 

kā „problēmu”, mums ir tendence iegrožot savas spējas efektīvi nodarboties ar šo 

prioritāti, kā arī spējas turpināt attīstīties dzīvē un darbā. 

Izmantojot atzinīgas izjautāšanas metodi: 

 identificēt labāko, kas noticis labākajās situācijās jaunieša pagātnē;  

 jaunietis iztēlojas to, kas toreiz deva vislabāko rezultātu, un vēlas, lai tas 

atkārtotos; 

 jaunietis iedomājas, ko tā vēlas sasniegt nākotnē, un sāk strādāt, izmantojot to, 

kas pagātnē ir devis vislabākos rezultātus, lai sasniegtu savu mērķi.  

  Viens no atzinīgās iztaujāšanas aspektiem ir apzināties valodu, kuru lietojam, 

jo valoda kļūst par realitāti. Piemēram, kad vēlaties atbalstīt jauna cilvēka centienus, 

vienmēr lietojiet vārdu „kad”, nevis „ja”. Šādi tiek paplašinātas viņa iespējas, 

neapzināti sakot - „tu esi spējīgs to izdarīt”.  

  Atzinīgā iztaujāšana ir devusi ieguldījumu jaunajās izglītības praksēs darbam 
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ar jauniešiem bezdarbniekiem. Tā ir efektīva, jo izmanto pagātnes sasniegumus. 

Jaunas, nepazīstamas lietas un izmaiņas var biedēt jaunos darba meklētājus un apturēt 

iniciatīvu spert pirmos soļus. Viņiem ir nepieciešams atbalsts, lai uzlabotu savu 

pašcieņu un pašapziņu, kā arī, lai turpmāk attīstītu savas kompetences un parādītu 

savas stiprās puses. Iespējamie pakalpojumi. Metožu un līdzekļu kopums, ar kura 

palīdzību strādāt ar gados jaunu darba meklētāju „daudzu problēmu situāciju”, var 

ietvert informācijas sniegšanu par tādiem tematiem kā darba tirgus tendences, 

nodarbinātība, tiesību akti, izglītība (kursi, profesijas), darba meklēšanas metodes, 

sociālie jautājumi utt.  

Labās prakses piemērs Beļģijā: publiskā-privātā partnerība 

1990. gadu beigās kļuva skaidrs, ka dažas no jauniešu bezdarbnieku grupām 

nav iespējams integrēt darba tirgū. Tika ieguldīts liels darbs, bet ar nenozīmīgiem 

rezultātiem. Nodarbinātības pakalpojumi, kurus organizācijas sniedza šiem 

jauniešiem, nebija piemēroti viņu īpašajām vajadzībām. Šie jaunieši nebija pārāk 

apmierināti ar pakalpojumiem, kurus viņiem sniedza nevalstiskās organizācijas, kuras 

darbojās sociālajā jomā (strādāja ar jauniešiem uz ielām, mēģinot tos atturēt no 

iekļūšanas nepatikšanās, atturot no sīku noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas, un 

mēģinot būt par starpnieku starp pilsētas pašvaldibu un policiju. Piemēram, Mešelenas 

pilētas vecākie iedzīvotāji jutās nedroši un uzskatīja, ka vinus apdraud jaunieši, kuri 

klaiņo pa pilsētu bez noteiktas nodarbošanās). Tomēr nevalstiskās organizācijas, kuras 

darbojās sociālajā jomā, nespēja apmierināt visas jauniešu vajadzības – viņi vēlējās 

iegādāties jaukas lietas, taču viņiem vienmēr trūka tam naudas. Vēl jo vairāk, vietējā 

policija viņiem bieži uzlika naudas sodus. Šie jaunieši parasti nebija raduši strādāt 

ilgāku laika posmu, un viņiem bija grūti pielāgoties darba laikam un pieprasītajai 

disciplīnai. 

Kāda nevalstiskā organizācija ar nosaukumu „Pilsēta un jaunatne” („City and 

Youth”) ievēroja šīs īpašās problēmas, ar kurām saskārās jaunieši bezdarbnieki, 

kuriem bija zems izglītības līmenis, maza pieredze un zema motivācija. Organizācija 

uzskatīja, ka šai grupai vispiemērotākais būtu īstermiņa darbs (vairāki secīgi īstermiņa 

līgumi ar dažādiem darba devējiem). Lai gan šī nevalstiskā organizācija zināja visu 

par šīs nelabvēlīgās mērķgrupas sociālajām problēmām, tās socālajiem darbiniekiem 

nebija nekādas pieredzes par darba tirgu vai privāto sektoru. Taču privātie uzņēmumi 

savukārt nesaprata nozīmi, kāda ir sociālajai konsultēšanai un atbalsta sniegšanai šai 

jauniešu grupai. Tā radās ideja strādāt kopā. 

Publiskā-privātā partnerība – „Acumirklīgs A” 

Nevalstiskā organizācija „Pilsēta un jaunatne” uzsāka savu darbību ar 

pilotprojektu Antverpenes nelabvēlīgajos rajonos. Šī organizācija vienojās ar diviem 

privātiem uzņēmumiem, kas nodarbojās ar pusslodzes darbu, uzsākot starpniecību 

starp darba devējiem, kas meklē īstermiņa darbiniekus, un tiem, kas meklē šāda veida 

darbu. Kopā tie izveidoja publisko-privāto partnerību (PPP). Pēc diviem gadiem 

nevalstiskā organizācija „Pilsēta un jaunatne” izlēma dibināt jaunu neatkarīgu 

nevalstisko organizāciju – „Darbs X” („Labour X”), lai nodarbotos ar vietējo jauniešu 

bezdarbu piecās flāmu pilsētās (Antverpenē, Mešelenā, Gentē, Vilvurdā un Genkā), 

un visbeidzot arī Eiropas galvaspilsētā Briselē. „Darbs X” kluva par bezpeļņas 

partneri publiskajā-privātajā partnerībā. Šo publisko-privāto partnerību nosauca par 

„Acumirklīgs A” („InstantA”). Šīs publiskās-privātās partnerības uzbūves dēļ to mēdz 

dēvēt par privātu uzņēmumu ar sabiedrisku ievirzi. Publiskās-privātās partnerības 

izveidošana deva organizācijai īpašas iespējas – „Darbs X” piedāvāja garantētu 

sociālo palīdzību un jauniešu progresa stingru uzraudzību, tā bija spējīga stimulēt 

uzņēmumus darīt vairāk nelabvēlīgo grupu labā. Privātā uzņēmuma lēmums ieguldīt 
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partnerībā „Acumirklīgs A” bija pierādījums tā ieinteresētībai nodrošināt vienlīdzīgas 

iespējas nenodarbinātiem cilvēkiem, tajā skaitā tiem, kuriem ir sarežģīta pagātne. 

Partnerība „Acumirklīgs A” darbojas šādā veidā: 

 „Acumirklīgs A” ir publiska-privāta partnerība starp nevalstisko organizāciju 

„Darbs X” un diviem privātiem uzņēmumiem. 

 „Acumirklīgs A” parakstīja līgumu ar flāmu valdību uz skaidri izstrādāta 

biznesa plāna pamata. 

 „Acumirklīgs A” parakstīja līgumu ar pilsētām (Antverpeni, Mešelenu, Genti, 

Vilvurdu, Genku un Briseli), kurā skaidri norādīts, ka organizācija 

„Acumirklīgs A” ir apņēmusies attīstīt vietējās nodarbinātības politiku. Tas 

nozīmē, ka „Acumirklīgs A” apņemas palīdzēt tiem jauniešiem, kuri iesaistās 

šīs organizācijas pasākumos pēc tam, kad ir izmantojuši vietējās sociālās 

nodrošināšanas institūcijas pakalpojumus. „Acumirklīgs A” pienākums ir 

panākt, lai darba devēji ņemtu vērā nepieciešamību pieņemt darbā cilvēkus no 

šīs mērķgrupas, kā ari nodrošināt, lai uzņēmumi ievērotu diskriminācijas 

novēršanas paktu.  

 Katra pilsēta slēdz atsevišķu līgumu ar partnerību „Acumirklīgs A”. Tajā var 

būt iekļauta finansiālā palīdzība vai potenciālo darbinieku piedāvājums. 

Mērķgrupa 

  Mērķgrupā ir mazizglītoti jaunieši (jaunieši, kas neapmeklē skolu vai tādi, kuri 

sasnieguši 18 gadu vecumu un kuriem nav obligāti jaapmeklē skola) ar nelielu 

izglītības un praktisko pieredzi. Daudziem no viņiem ir problēmas runāt vietējā 

valodā. Viņu sociālais tīkls aprobežojas ar viņu apkaimi. Liela uzmanība tiek veltīta 

sociālajai palīdzībai, kas ir ļoti atšķirīga no tās, ko sniedz privātie uzņēmumi, kuri 

piedāvā pagaidu darbu. Organizācijai „Darbs X” ir izveidojies plašs sociālais tīkls, 

tādēļ, izmantojot specializējušās nevalstiskās organizācijas, ir vieglāk piekļūt 

jauniešiem ar īpašām probēmām. „Darbs X” sociālais darbinieks ir atbildīgs par 

jauniešu progresa rūpīgu uzraudzību, un tā tiek veidotas tik nepieciešamās uzticībā 

balstītas attiecības. Ja jaunieši iegūst lielāku pašapziņu, izmantojot šo intensīvo 

palīdzības un progresa uzraudzības procesu, tiem būs lielāka motivācija atrast 

ilgtermiņa darbu vai papildu apmācību.  

Galvenie iesaistītie dalībnieki:  

• Valsts iestādes: flāmu valdība un vietējā pilsētas pašvaldība, kas nodrošina 

daļu no papildu aktivitātēm nepieciešamā finansējuma.  

• Divi privātie (komerciālie) partneri, kas nodrošina tehniskās zināšanas par 

darba tirgu, kontaktus ar uzņēmumiem un darba devējiem, kā arī iegulda 

biroja infrastruktūrā un personālā.  

• Priviliģētie sadarbības partneri, piemēram, flāmu nodarbinātības biroja vietējā 

filiāle (centrālās valdības iestāde), vietējā sociālās nodrošināšanas iestāde (kas 

nodarbojas ar sociālajiem maksājumiem un atbalstu cilvēkiem no nelabvēlīgas 

vides).  

• Citas organizācijas, kas darbojas sociālo pakalpojumu, sociālo māju jomā, 

izglītībā un apmācībā.  

Neveiksmes un veiksmes iemesli  

• Publiskās-privātās partnerības struktūra tiek veidota ļoti vienkārša. Birojs ir 

mazs un viegli pieejams (visi ir laipni aicināti ierasties uz konsultāciju).  

• Publiskās-privātātās partnerības struktūra piedāvā vairākas priekšrocības gan 

bezpeļņas, gan peļņas sektoriem: risku, izmaksu un atbildību dalīšanu, 

zināšanu un kompetenču apmaiņu, lielāku valsts iestāžu uzticēšanos 

(privātajiem uzņēmumiem) un privāto uzņēmumu uzticēšanos (sociālajām 
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nevalstiskajām organizācijām, kuras pieprasa lielāku uzmanību 

nelabvēlīgajām grupām). 

• Vietēja, strukturēta dialoga izveidošana un uzturēšana, kurā iesaistīti visi 

iesaistītie dalībnieki – svarīgs aspekts, lai attīstītu veiksmīgu vietējo 

nodarbinātības politiku.  

• Spēcīga tīkla veidošana – informācijas apmaiņa par tendencēm darba tirgū, 

īpaši tām, kas ietekmē mērķgrupu.  

• Privātā sektora ieinteresētība veikt sociālas investīcijas un attīstīt vietējo 

ekonomiku.  

• Saikne starp sociālo labklājību un darba/nodarbinātības tirgu: divvirzienu 

attiecības starp sociālajām organizācijām un partnerību „Acumirklīgs A”.  

• Uzticība mērķgrupas vidū (uzticībā balstītu attiecību veidošana).  

Gūtā pieredze:  

• Ja sadarbība starp peļņas un bezpeļņas sektoru ir veiksmīga, abām pusēm ir 

daudz ieguvumu – praktiskāks un efektīvāks darba stils sociālajā sektorā un 

izpratne, ka sociāla un cilvēciska pieeja nelabvēlīgām grupām var dod 

ienākumus.  

• Privātajam sektoram ir nepieciešami konkrēti skaitliskie rādītāji, tāpēc ir ļoti 

svarīgi savākt informāciju par jauniešiem un to līgumiem ar darba devējiem. 

Partnerība „Acumirklīgs A” izveidoja īpašu turpmāko rīcību plānu un 

izsekošanas datu bāzi, kas atvieglo atskaišu rakstīšanas procesu visām 

institucionālajām un citām iesaistītajām pusēm. Ar šī instrumenta palīdzību 

„Acumirklīgs A” spēj savākt ļoti svarīgu informāciju citām organizācijām, kas 

darbojas ar to pašu mērķgrupu vai citām, kas aktīvi darbojas tajā pašā reģionā.  

• Šāda veida sociāls projekts ir vērtīgs un rentabls instruments vietējām 

pašvaldībām, lai mēģinātu sasniegt vietējās attīstības mērķus. Jauns 

eksperiments 2008. gada oktobrī, „Darbs X” sadarbībā ar VDAB (flāmu darba 

konsultēšanas pakalpojumu sniedzēju) sāka izmantot eksperimentālu metodi 

jauniešiem, kurus ir loti grūti ievirzīt darba pasaulē. Šī eksperimenta 

nosaukums ir „VELCROCOACHING”. Pats nosaukums paskaidro šajā 

programmā izmantoto konsultēšanas metodi. Šīs konsultēšanas laikā 

konsultanti pievērš jauniešiem īpašu uzmanību. 

Metodoloģija:  

 Vispirms konsultanti mēģina apmeklēt jauniešus viņu pašu vidē;  

 Tad konsultanti mēģina izveidot uzticībā balstītas attiecības;  

 Trešais solis ir noskaidrot, kādas kompetences piemīt darba meklētājam;  

 Ceturtais solis ir attīstīt šīs darba meklētāja kompetences;  

 Piektā soļa laikā konsultants darbojas kā starpnieks ar uzņēmumiem, lai 

atrastu darbu darba meklētājam;  

 Pēdējais solis ir darba meklētāja tālāka uzraudzība (turpmākās rīcības plāns).  

 Fakts, ka konsultants nesāk konsultāciju birojā, bet gan darba mekētāja paša 

vidē, ļauj darba meklētājam šīs konsultācijas laikā justies daudz brīvāk. Šo aspektu kā 

ļoti nozīmīgu jau novērtējuši paši darba meklētāji.  

Labas prakses piemērs Īrijā: pusceļa māja 

 Viena no „daudzu problēmu situācijas” izpausmēm ir mājokļa problēmas un 

dzīve ģimenē. „Don Bosco” māja Dublinā ir terapeitiska komūna jauniem vīriešiem 

vecumā no 18 līdz 25 gadiem. Šie jaunie cilvēki dzīvo pusceļa mājā. Šiem jaunajiem 

vīriešiem tiek nodrošināts atbalsts, jo viņi nav spējīgi dzīvot ģimenē. Jaunie darba 

meklētāji attīsta savas kompetences, izmantojot ārējas konsultācijas un apmācību. Tas 

dod iespēju strādāt efektīvāk darbinieku komandai un atvieglo darbu ar viegli 
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ievainojamiem jauniešiem. Ļoti svarīga un efektīva darba daļa notiek kopienas 

sapulcēs. Šeit drošā vidē sapulcējas gan darbinieki, gan jaunieši. Katrai personai tiek 

vaicāts, kā klājas un vai ir kāds jautājums, ko viņš/viņa vēlētos izrunāt. Tas rada 

iespējas atvērtai sarunai un konfliktu risināšanas prasmju attīstīšanai. Jauniešus aicina 

pašiem nonākt līdz taisnīgiem un pragmatiskiem rezultātiem. Šajā procesā tiek lietotas 

ari situāciju modelēšanas, attiecību veidošanas un apmācību metodes. Pašanalīze un 

personīgs atbalsts tiek izmantoti, lai izprastu, kas un kāpēc notiek ar šiem jauniešiem. 

Lai risinātu bezdarba jautājumu, „Don Bosco” māja izmanto daudzus ārējos resursus, 

kas iegūti, izmantojot sociālos tīklus. Šīs partnerorganizācijas un aktivitātes ir, 

piemēram, pieaugušo izglītības centri, teātra pulciņi, neprecēto tēvu asociācija, 

koledžas un universitātes, darba klubi, apmācības kursi, brīvprātīgo darbs Īrijā, sporta 

aktivitātes. Partneru un aktivitāšu dažādība parāda, cik nozīmīgs ir šis komandas 

darbs un sadarbība, lai vispusīgi nodarbotos ar „daudzu problēmu situācijām”. 

Jauniešu centri ir viens no pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanas 

instrumentiem. 

Jauniešu centru darbība Norvēģijā
1
 

Par vienu no veiksmīgākajiem tiek uzskatīts jauniešu centru darbības modelis 

Norvēģijā, kur pirmie šāda veida publiskie centri izveidojās jau pagājušā gadsimta 

80.gadu sākumā. Tie tika radīti laikā, kad nacionālajā kultūras politikā risinājās 

demokratizācijas procesi, kas orientēti uz plašāku iedzīvotāju grupu iekļaušanu un 

līdzdalību vietējā līmenī. Šajā laikā līdzdalība tika skatīta kā galvenais līdzeklis 

jauniešu noziedzības, sociālās atstumtības un atkarību izraisošo vielu lietošanas 

prevencijai. Aktivitātes jauniešu centros bija saistītas galvenokārt ar praktisku 

izglītošanos demokrātijas jautājumos – jauniešu līderiem un citiem bija plašas iespējas 

piedalīties semināros un tīklos, lai apgūtu demokrātijas principus. 90.gados 

demokrātijas jautājumi jauniešu centros Norvēģijā savu aktualitāti zaudēja. Šajā laikā 

izveidojās jauna akadēmiski izgītotu jaunatnes darbinieku paaudze, kuri savu 

uzmanību fokusēja galvenokārt uz jauniešu subkultūru izpausmēm mūzikā, stilā un 

mākslā. Viņu uzdevums bija palīdzēt jauniešiem radīt autentiskas izpausmes mākslā 

un kultūrā, tā atbildot uz masu kultūras augošo komercializāciju
2
. Jaunatnes 

demokrātijas audzināšanas nolūkos radās vietējās jauniešu padomes, kurām bija ciešas 

saites ar skolu pašpārvaldēm. 

Līdz ar iespēju piedalīties Eiropas Komisijas formālās un neformālās izglītības 

programmās vērojamas izmaiņas jauniešu centru aktivitātēs – paralēli radošajiem 

projektiem tiek īstenoti demokrātijas projekti, brīvprātīgā darba, jauniešu apmaiņas un 

sociālās iekļaušanās projekti, kā arī sadarbības projekti ar formālās izglītības 

iestādēm. 

Labās prakses piemērs Īrijā: darba klubs  

 Vēsture „Jaunatnes darbs Īrijā, Golvejā” („Youth Work Ireland, Galway”)
3 ir 

brīvprātīgo organizācija, kas strādā ar jauniešiem Golvejas pilsētā un apgabalā, 

                                                           
1
 Pētījums par jauniešu apmācību vajadzībām un interesēm attālos vai mazattīstītos 

reģionos. Socioloģisko pētījumu institūts. – R.: 2010. 
2
 Berrefjord, S. (2005). New contexts for youth participation: integrating youth theory, policy 

and practice in Norway, in: Revisiting youth political participation. Strasbourg: Council of 

Europe Publishing. 
3
 www.youthworkgalway.ie 

 

http://www.youthworkgalway.ie/
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atbalstot sabiedrības centienus brīvprātīgi izstrādāt un piedāvāt jaunatnes 

programmas, kā arī nodrošinot apmaksātu darbinieku sniegtus pakalpojumus 

jauniešiem. Sadarbībā ar vairākām sabiedrības grupām un valsts iestādēm izstrādā 

jaunatnes pakalpojumu programmas un veicina šādu pakalpojumu sniegšanu. „Treo 

Nua” („Jauns virziens”) ir projekts, kas izveidots kā partnerība starp „Tuam Gardaí” 

(policija), „Jaunatnes darbs Īrijā, Golvejā” un vietējo iestāžu sadarbības komiteju 

2007. gada sākumā. „Treo Nua” ir sabiedrības uzsākta iniciatīva strādāt ar jauniešiem 

vecumā no 12 lidz 18 gadiem Tuam rajonā. Projekts piedāvā jaunatnes darba 

programmas kopā ar vietējo sabiedrību, brīvprātīgo grupām un valsts iestādēm. 

Piedalīšanās projektā ir iespējama tikai ar rekomendācijām. Koordinatoru uzdevums 

projektā „Treo Nua” ir nodrošināt jauniešiem iespējas un rosināt viņus koncentrēties 

uz savām iedzimtajām un iegūtajām pozitīvajām īpašībām, panākumiem un 

sasniegumiem. Tādā veidā projekts (Treo Nua) var palīdzēt jauniešiem pievērsties 

skaidriem un sasniedzamiem mērķiem ceļā uz pašpietiekamību, laimi un personīgo 

piepildījumu. Minēto mērķu sasniegšanai projekts piedāvā daudzas programmas. 

Viena no tām ir programma „Darba klubs”, kas izveidota, lai palīdzētu mācīties vai 

strādāt tiem jauniešiem, kuri vairs nav tiesīgi izmantot parasto izglītību, kā arī 

identificētu iespējamās piemērotās darba jomas, sagatavotu un atbalstītu tos šajā 

procesā, un nodrošinātu iespēju strādāt vienā vai vairākās identificētajās jomās. 

Darba klubs „Treo Nua” izveidoja sadarbību ar vietējiem uzņēmumiem. 

Vairākos uzņēmumos tika atrastas darba vietas, un vadītāji/uzraudzītāji piekrita 

pieņemt sava veida mentora lomu attiecībās ar jauno darba meklētāju, kamēr tas pildīs 

darba pienākumus. 

Tika izveidota partnerība ar „Youthreach", Tuamā (kopā ar Golvejas 

Profesionālās izglītības komiteju), lai novērtētu jauniešu sagatavošanu darbam un 

darbu. Ja jaunietis atbilst nepieciešamajām prasībām, viņam ir tiesības saņemt 

kvalifikāciju – FETAV 3. līmeni darba orientācijā. 

Sagatavošana tiek veikta jaunatnes projektā sadarbībā ar organizāciju 

„Jaunatnes taisnīguma darbinieks” („Youth Justice Worker”), un tajā var būt iekļauti 

tādi temati kā komunikācija, izmēģinājuma darba intervijas, lomu spēles, klientu 

apkalpošana utt. Minimālais programmas ilgums ir 10 nedēļas (3 nedēļas 

sagatavošanai, 7 nedēļas darbam). Ja nepieciešams, iespējams izmantot ilgāku 

sagatavošanās periodu. 

Svarīgi, ka projekta darbinieki pastāvīgi atbalsta un iedrošina gados jauno 

darba meklētāju visas programmas laikā, un iekļauj pārskatīšanas un pārdomu 

(atgriezeniskās saites) sesijas. Projekta darbiniekam ir arī jāuztur regulārs kontakts ar 

uzņēmumu, lai nodrošinātu, ka uzņēmums ir apmierināts ar darbu un palīdz jaunietim 

saskaņā ar vienošanos. 

Darba kluba potenciāls 

• Darba klubi var darboties kā starpnieki starp dažādām sociālās sistēmas daļām 

– vietējo pašvaldību, reģionālajiem nodarbinātības centriem, ģimenes 

konsultāciju centriem, bērnu sociālās nodrošināšanas iestādēm, izglītības 

iestādēm un skolām utt. „Darba meklētājs” nepazūd sistēmā;  

• Darba klubi ir aktīvs, nevis pasīvs instruments, kā, piemēram, palīdzība tikai 

finanšu līdzekļu piešķiršanas veidā;  

• Tie veic sava veida filtra funkciju – noskaidro, kurš nav spējīgs strādāt un 

kāpēc, un pēc tam sniedz piemērotu atbalstu;  

• Tie veic aizsargājošu funkciju – tiem, kuri vēl mācās vai strādā, taču drīz beigs 

to darīt, darba klubs palīdz sagatavoties nākamajam etapam;  

• Tie veic socializācijas funkciju – bezdarbs padara cilvēkus izolētus, tāpēc tos 
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ir atkal jāintegrē sabiedrībā. Līdzdalība Darba kluba rosina jauniešus arī 

pienācīgi uzvesties un ģērbties pieņemamā apģērbā. Dzīves ritma pazaudēšana 

arī ir problēma – skola un darbs strukturē laiku un cilvēkam ir jāattaisno kāda 

cerības. Darba klubs darbojas kā „darbavieta” – kas nebūtu pieņemams darbā, 

nav pieņemams arī darba klubā.  

Darba klubs nodrošina: 

• sociālo konsultēšanu: darba meklētāja „statusa” izvērtēšana, individuāla plāna 

izstrādāšana vēlamā darba iegūšanai, CV rakstīšana, motivācijas vēstules 

rakstīšana, darba devēju atrašana, interviju metožu apgūšana utt.;  

• telpu/ierīču pieejamību darba meklēšanai – iespēja izmantot tālruni, faksu, 

internetu, kopētāju utt.;  

• avīžu ar darba sludinājumiem pieejamību;  

• saraksta ar vakancēm no reģionālā nodarbinātības centra pieejamību;  

• internetu: iespēja iegūt internetā atrasto darba sludinājumu izprintētu versiju;  

• individuālas konsultācijas: palīdz uzsākt tiešu kontaktu ar darba devējiem, bez 

darba sludinājuma palīdzības, profesionālā orientācija;  

• grupu apmācība, kursi galveno kompetenču attīstībai (komunikācijas prasmes, 

konfliktu risināšanas metodes, sadarbības spējas utt.); 

• profesionālās orientācijas konsultācijas ar psihologa palīdzību, ja jaunais darba 

meklētājs nezina, ko vņš vēlas mācīties vai par ko strādāt, un viņam nav 

skaidrības par savām spējām un prasmēm; 

• psiholoģisku vai psihiatrisku konsultāciju sniegšana tiem jauniešiem, kuriem ir 

garīgās veselības problēmas vai kuri nespēj tikt galā ar stresu vai neizdošanos, 

vai kuriem vienkārši nepieciešama lielāka pašapziņa. Šo pakalpojumu var 

nodrošināt kāds cits specializējies pakalpojumu sniedzējs, kāda nevalstiskā 

organizācija vai veselības centrs. 

Darba klubu panāktie rezultāti 

Gados jaunie darba meklētāji, kuri pabeidz šo programmu, iegūst:  

• izglītības/apmācības iespēju, kas nodrošina lielākas izredzes izmantot 

 dažādus darba veidus;  

• stingrāku darba ētiku;  

• lielāku pašvērtības un mērķa sajūtu;  

• spēju identificēt mērķus un izstrādāt rīcības plānus;  

• iespēju kontaktēties ar pieaugušajiem darba vidē un tikt uztvertiem kā   

vienlīdzīgiem.  
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6. 2. „JAUNATNE DARBIBĀ” kā instruments nodarbinātības veicināšanai 

Jauniešu apmaiņas 

Programmas “Jaunatne darbībā” jauniešu apmaiņas projekts ir iespēja satikties 

vairāku valstu jauniešu grupām, lai kopīgi diskutētu par konkrētu projekta tēmu. Šajos 

projektos var piedalīties jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. 

Apmaiņas projektam jābūt ar tematisku ideju, kas ir tieši saistīta ar iesaistīto 

jauniešu ikdienas pieredzi un kam ir skaidra Eiropas dimensija. Projekta tēmas var būt 

saistītas ar dažādām jomām, piemēram, jaunieši sabiedrībā, rasisms un ksenofobija, 

vietējais kultūras mantojums, narkotikas, vide utt.  

Jauniešu apmaiņa var tikt izmantota kā instruments, lai diskutētu par jauniešu 

nodarbinātību dažādās valstīs vai lai meklētu iespējas šīs problēmas risināšanai. 

Projektā var piedalīties jaunieši, kas ir ieinteresēti šajā tēmā un/vai jaunieši, kas paši 

saskārušies ar bezdarbu. 

Labās prakses piemērs Portugālē: Jauniešu apmaiņas kā instruments jauno 

lauku reģionu darba meklētāju atbalstam, organizācija “Associação Cultural de 

Riodouro – A montanha” 

Jaunieši ar ierobežotām iespējām ir lauku reģionu jaunieši, no kuriem vairums 

meklē darbu. Organizācija piedalās daudzpusējās jauniešu apmaiņās, sadarbojoties ar 

partneriem no Spānijas, Francijas, Ungārijas, Somijas, Nīderlandes, Čehijas un 

Skotijas. Kā turpinājumu divpusējiem projektiem ar šiem partneriem, visi partneri 

kopīgi realizēja liela mēroga projektu „Visi kopā veselīgai dzīvei“ („All together for a 

healthy life”). 

Projekta mērķi: 

• sniegt dalībniekiem instrumentus labākai savas sociālās vides izpratnei;  

• veicināt viņu potenciālu un radošumu;  

• stiprināt viņu Eiropas pilsoņu sajūtu.  

Labās prakses piemērs Beļģijā: organizācija „De Wroeter Arbeidcentrum”  

  Organizācija “Arbeidscentrum De Wroeter” darbojas sociālā darba, apmācību 

un brīprātīgā darba jomās. Galvenais organizācijas mērķis ir to cilvēku nodarbinātība, 

kuri zaudējuši iespējas regulārajā darba tirgū. Ir svarīga šo cilvēku grupu integrēšana 

sabiedrībā, jo bieži pastāv uzskats “ja tu nestrādā, tu neesi sabiedrībā”.  

  Organizācijas darbības princips ir piedāvāt pielāgotu darba vietu ar plašām 

apmācību un atbalsta iespējām. Lai sāktu šeit strādāt, nav nepieciešamas iepriekšējas 

zināšanas. Projekta ietvaros tiek piedāvātas dažādas darba iespējas: bioloģisko 

dārzeņu un augļu audzēšanu iekštelpu vai āra siltumnīcās, ainavu ahitektūru, 

mazumtirdzniecību (bio-veikals, interneta veikals, izsoles). Šādi organizācija var 

nodrošināt darbu tādā līmenī, kas ir piemērots jebkura indivīda spējām.  

Daudzi no tiem, kas darbojas organizācijā, ir agri pametuši skolu. Bez 

izglītības probēmām šī mērķa grupa nereti saskaras ar ilgstoša bezdarba problēmu. 

Viņu pašapziņa un pašcieņa bieži ir ļoti zema sakarā ar daudzajām negatīvajām 

pieredzēm darba tirgū. Ilgtošā bezdarba un zemā izglītības līmeņa dēļ laika gaitā 

rodas vēl citas problēmas: nelieli ienākumi, finansiālās problēmas, veselības 

problēmas, dzīves vietas problēmas, nabadzība, bērnu izglītošanas problēmas, 

atkarības, ieslodzījums...Bezdarba dēļ daudzi cilvēki dzīvo ļoti noslēgtu dzīvi. 

Labākajā gadījumā, viņiem ir kontakts ar ģimeni, kaimiņiem...Sliktākajā gadījumā 

viņi ir ļoti izolēti un praktiski dzīvo bez kontakta ar ārpasauli. Daudzos gadījumos 

viņi nav redzējuši vairāk par savu vai savas ģimenes dzimto ciemu. 

Pieredze programmā “Jaunatne darbībā” 

Katru gadu tiek piedāvātas dažādas kultūras apmaiņas, gan uzņemot partnerus 
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savā valstī, gan nosūtot dalībniekus uz apmaiņas projektiem citās valstīs. 

Piemēram, jau daudzus gadus norisinās veiksmīga sadarbība ar Vāciju, 

uzņemot viņu jauniešu grupu centrā uz divām nedēļām. Šajā laikā tiek veicināts 

savstarpējais apmaiņas process-Beļģijas un Vācijas jaunieši kopā dzīvo, dodas 

ekskursijās, runājās, strādā, apmainās ar viedokļiem... 

Katru gadu vairākus mēnešus tiek uzņemts kāds Eiropas Brīvprātīgā darba 

brīvprātīgais. Sākumā vienmēr ir nedaudz grūti izveidot kontaktu, bet vēlāk, 

uzlabojoties komunikācijai, veidojas savstarpējā saikne. Arī pēc tam, kad jaunietis jau 

atgriezies mājās, turpinās sarakste, telefona sarunas... 

Galvenais mērķis ir dot iespēju jauniešiem “izgaršot nelielu pārējās pasaules 

daļu”, kas ceļ viņu pašapziņu un pašizpratni. Jaunieši bieži iemācās kādus vārdus 

svešvalodā un iedvesmojas turpināt pārējās pasaules izzināšanu un atklāšanu. 

Tādējādi jaunieši ceļ savu pašapziņu, mācās par citām valstīm, kļūst tolerantāki pret 

citām kultūrām... 

Iegūtā pašapziņa iedrošina viņus uzņemties jaunus izaicinājumus; viņi 

uzdrīkstas aiziet uz darba pārrunām, apmeklēt apmācības, runāt ar cilvēkiem no citām 

kultūrām...Lielākais vietējās sabiedrības ieguvums ir ietekme, ko mūsu jaunieši atstāj 

uz savām ģimenēm, draugiem kaimiņiem... Tas bieži izraisa domino efektu. 

Galvenie izaicinājumi 

Liels izacinājums ir laiks, kas tiek veltīts katrai jauniešu apmaiņai. Daudzas 

aktivitātes bieži tiek organizētas ārpus darba laika un neviena no tām nav iespējama 

bez līderu klātbūtnes. 

Otrs izaicinājums ir valodas barjera. Tikai daži jaunieši runā kādā svešvalodā, 

tāpēc pirmais kontakts ir īpaši grūts. Tacu darba laikā liela daļa komunikācijas norit ar 

sajūtām, nevis ar vārdiem. 

Pēc vairāku veiksmīgu uzņemšanas projektu īstenošanas daži jaunieši vēlas 

individuāli doties uz citu valsti. Un tā ir vēl viena problēma, jo pastāv daudzi šķērsļi 

šo jauniešu ceļā - uztraukušies vecāki, kas jāpārliecina, finansiāli šķēršļi, bailes 

pazaudēt darbu. 

Aspekti, kam jāpievērš uzmanība 

Ir daudz svarīgu aspektu, kas jāņem vērā, taču pats svarīgākais ir laba grupas 

sagatavošana. Jaunieši ir pietiekami jāinformē par gaidāmo projektu, kā arī 

jānodrošina iespēja piedalīties aktivitāšu sagatavošanā utt. Un esiet gatavi lietām, kas 

notiks negaidīti programmas laikā, kamēr strādāsiet, ēdīsiet, izklaidēsieties kopā... 

Jauniešu iniciatīvas 

Nacionālos un starptautiskos jauniešu iniciativu projektus plāno un īsteno paši 

jaunieši vietējā, regionālā, nacionālā vai starptautiskā līmenī. Piedaloties šajos 

projektos, jaunieši var attīstīt savu radošumu, uzņēmību un iniciatīvu. Šie projekti, 

galvenokārt, paredzēti jauniešiem vecumā no 18-30 gadiem, taču var piedalīties arī 

jaunieši vecumā no 15-18 gadiem, ja tos pavada atbalsta persona. 

Tā kā jauniešu iniciatīvu mērķis ir sekmēt vietējā līmeņa attīstību sinerģijā ar Eiropas 

dimensiju, projektu ietvaros var apzināt bezdarba situāciju vietējā sabiedrībā un 

sadarbojoties ar vietējiem darba devējiem un/vai kopā ar partnerorganizācijām 

(starptautiskās jauniešu iniciatīvās) meklēt šīs problēmas risinājumus. Jaunieši ar 

darba pieredzi var atbalstīt savus vienaudžus - bezdarbniekus, sniedzot padomu, kā 

meklēt darbu, kā attīstīt savu karjeru utt. 

Labās prakses piemērs Igaunijā: projekts „Mācīšanās nometne - piepildīsim 

savu vasaru!„  

Šis jauniešu iniciatīvu projekts norisinājās mazā Dienvidigaunijas ciematā, 

iesaistot vietējos jauniešus ar ierobežotām iespējām (t.sk., jauniešus-bezdarbniekus) 
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un sniedzot viņiem iespēju satikties, lai kopā darītu kaut ko savādāku. 

Pirmajā projekta daļā jaunieši remontēja vecu, unikālu koka māju. Šīs 

praktiskās aktivitātes laikā jauniešu ieguva un attīstīja jaunas tradicionālās 

amatniecības prasmes. Otrajā projekta daļā notika dažādas aktivitātes jauno darba 

meklētāju atbalstam - darba grupas, tikšanās ar vietējiem un reģionālajiem 

uzņēmējiem, darba devējiem un citas sociālas aktivitātes. 

Labās prakses piemērs Igaunijā: projekts „Jaunie vecāki darbībā“ 

Projekts paredzēja atbalstu jaunajiem vecākiem, palīdzot attīstīt dažādas 

kompetences, kā arī iedrošinot atgriezties darba tirgū. Pēc ilgstoša laika, kas pavadīts 

mājās ar bērnu, daudzi no viņiem bija zaudējuši pašapziņu. Projekta mērķis bija 

veicināt aktīvu un pozitīvu attieksmi, kā arī palielināt izpratni par darba tirgu un 

dalībnieku nākotnes iespējām tajā. Iniciatīvu projekta ietvaros tka organizētas 

vairākas darba grupas par CV rakstīšanu, darba meklēšanu, darba likumdošanu utt. 

Tika realizētas arī dažādas mākslas aktivitātes (teātra, mūzikas u.c.aktivitātes), lai 

attīstītu jauno vecāku radošumu un uzņēmīgumu, kā arī sociālās prasmes. Turklāt 

projekts deva ieguldījumu jauno vecāku sadarbības tīkla veidošanā. 

Projekta ideju ierosināja aktīva jauniešu grupa no vietējā jaunatnes kluba, taču 

projekta realizēšanā tika iesaistītas citas darbā ar jauniešiem-bezdarbniekiem 

pieredzējušas nevalstiskas organizācijas un nodarbinātības aģentūras (īpaši apmācību 

daļā). Šis iniciatīvu projekts ir labs piemērs, kā jauno darba meklētāju atbalstam 

vietējā līmenī var sadarboties un tīkloties dažādi spēlētāji. 

Jauniešu demokrātijas projekti 

Jauniešu demokrātijas projektu mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību 

demokrātiskos procesos vietējā, regionālā vai Eiropas līmenī, uzlabojot izpratni par 

demokrātiju, kā arī palīdzot viņiem iesaistīties demokrātiskas sabiedrības lēmumu 

pieņemšanas struktūrās. 

Šie projekti paredzēti jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem un to tēmas var 

būt saistītas ar Eiropas pilsonību, aktīvu līdzdalību, kultūru daudzveidību, sociālo 

iekļaušanu, Eiropas nākotni vai citiem prioritāriem jaunatnes jomas jautājumiem 

Eiropā. Jauniešu nodarbinātība (bezdarbs) neapšaubāmi var būt viena no demokrātijas 

projektā apskatītajām tēmām. Demokrātijas projekta ietvaros jaunieši var labāk 

izprast, kā strādā darba tirgus, kādas ir darba devēju prasības. Bez tam projekta laikā 

var organizēt dažādas tikšanās, darba grupas, kampanas, lai paustu jauniešu viedokli 

par šiem jautājumiem. 

Eiropas Brīvprātīgais darbs (EBD) 

Jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem Eiropas Brīvprātīgais darbs ir 

unikāla iespēja izpaust sevi, strādājot neapmaksātu pilna laika brīvprātīgo darbu kādā 

citā valstī Eiropas Savienībā vai ārpus tās. Eiropas Brīvprātīgā darba mērķis ir vairot 

solidaritāti, savstarpēju sapratni un toleranci jauniešu vidū, tādājādi veicinot sociālo 

kohēziju un jauniešu aktīvu pilsonību Eiropas Savienībā. 

Eiropas Brīvprātīgā darba programma dod būtisku ieguldījumu jauniešu 

prasmju attīstībā un tādējādi veicina šo jauniešu nodarbinātību nākotnē. Jaunie 

bezdarbinieki, piedaloties EBD, var attīstīt savas prasmes, taču ne mazāk svarīga ir 

iespēja atklāt sevi, dot ieguldījumu sabiedrībā, un darīt ko noderīgu. Turklāt EBD var 

būt noderīgs instruments nodarbinātības jomā strādājošām organizācijām-uzņemot 

citu valstu EBD brīvprātīgos, tās var nodrošināt vienaudžu atbalstu saviem 

jauniešiem. Neapšaubāmi ir skaidrs, ka, izmantojot savu EBD laikā iegūto mācīšanās 

pieredzi, brīvprātīgie spēj veiksmīgi attīstīt savu tālāko karjeru, labāk izprot savas 

nākotnes profesionālās dzīves vēlmes un var iegūt nepieciešamo pamatu tās 

veidošanai. 
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Labās prakses piemērs Portugālē: Beļģijas brīvprātīgā un viņas tālākā 

profesionālā izaugsme uzņēmējvalstī 

Ilze Bervoetsa (Ilse Bervoets) ir bijusī EBD brīvprātīgā, kas pēc sava EBD 

projekta beigām nolēma palikt Portugālē, lai strādātu kā jaunatnes darbinieks un 

apmācītājs. Viņas pirmā Eiropas līmeņa pieredze jaunatnes jomā bija dalība EBD 

projektā, kuram sekoja Nākotnes kapitāla projekts (projekta veids programmā 

„Jaunatne”, kura mērķis bija pielietot EBD laikā iegūto pieredzi), SALTO apmācību 

kursi, apmaiņu projekti, EBD koordinēšana un visbeidzot darbs ar teātra metodoloģiju 

neformālās izglītības ietvaros.  

Apmācību un sadarbības tīklu veidošana 

  Atšķirībā no iepriekš aprakstītajām apakšprogrammām, šī ir specifiski vērsta 

uz jaunatnes darbinieku un jaunatnes jomā aktīvo organizāciju kapacitātes un viņu 

organizēto aktivitāšu kvalitātes celšanu. Šajā apakšprogrammā tiek dota iespēja attīstīt 

sadarbību un partnerības, veikt labās pieredzes apmaiņu, kā arī piedalīties dažāda 

veida apmācībās, kas kopumā veicina Eiropas līmeņa sadarbības stiprināšanu 

jaunatnes politikas jomā un jaunu projektu veidošanu programmas „Jaunatne darbībā” 

ietvaros.  

Šajā apakšprogrammā pieejams atbalsts tādām aktivitātēm kā darba ēnošanai, 

izpētes vizītei, izvērtēšanas pasākumiem, studiju vizītei, semināriem, apmācību 

kursiem, partnerības veidošanas pasākumiem un sadarbības tīklu veidošanai. 

Saistībā ar jauniešu bezdarba tēmu, jaunatnes darbinieki var izmantot šo 

apakšprogrammu, piemēram, lai veidotu partnerības un plānotu kopīgus projektus ar 

līdzīgām organizācijām (izpētes vizīte), mācītos no citu šajā jomā pieredzējušu 

organizāciju prakses (darba ēnošanas projekts), satiktu citu valstu kolēģus, lai kopā 

diskutētu par jauniešu bezdarba jautājumiem un meklētu risinājumus (seminārs) vai 

attīstu savas prasmes darbam ar jauniešiem bezdarbiniekiem (starptautisks apmācību 

kurss). 

Nacionālie un starptautiskie jauniešu semināri 

Semināri, kuru mērķis ir veicināt Eiropas līmeņa sadarbību jaunatnes jomā, 

dod iespēju organizēt jauniešu un par jaunatnes politiku atbildīgo cilvēku tikšanās. 

Mērķgrupa ir jauni cilvēki vecumā no 15 līdz 30 gadiem, un tikšanās var 

notikt nacionālā vai starptautiskā līmenī ar mērķi apmainīties ar labas prakses 

piemēriem un idejām attiecībā uz nozīmīgām tēmām Eiropas jaunatnes politikas jomā 

vai prioritārajām tēmām programmā „Jaunatne darbībā”, kā arī vest strukturētu 

dialogu. Tādēļ var uzskatīt, ka šie projekti veicina jauniešu zināšanas un izpratni par 

Eiropas un starptautisko sociāli ekonomisko vidi, kurā tie dzīvo. 

Analizējot bezdarbu kā sarežģītu parādību un uzskatot, ka efektīvi risinājumi 

ir iespējami tikai tad, ja ir panākta politikas pasākumu un prakses sinerģija, jāsecina, 

ka jaunatnes semināri nodrošina lielisku iespēju diskutēt par šiem jautājumiem, 

iesaistot jauniešus, atbalstītājus jaunatnes jomā, un politikas veidotājus. Tā šie 

projekti var sniegt papildu pievienoto vērtību politikas veidošanai dažādos līmenos, 

kā arī nodrošināt, ka ar jaunatni saistīti jautājumi tiek apspriesti tieši ar pašiem 

jauniešiem. „Nekas par jauniešiem bez viņiem pašiem” ir labs sauklis, lai izteiktu 

pārliecību, ka ir nepieciešama labāka izpratne un sadarbība, kuras veicināšanai 

jaunatnes semināri var izrādīties ļoti efektīvs līdzeklis. 

Labās prakses piemērs Portugālē: „Portugāles jaunatnes asociāciju nacionālā 

federācija”
 1  

                                                           
1
 www.fnaj.com 

http://www.fnaj.com/
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Tās galvenie mērķi ir: 

• pārstāvēt visas jaunatnes apvienības attiecībās ar valsts varu un politiskajiem 

spēkiem; 

• veicināt un attīstīt jaunatnes apvienības, lai palielinātu jaunatnes iesaistīšanos 

pilsoniskajā sabiedrībā; 

• veicināt pieredzes apmaiņu starp vietējām, regionālām un nacionālām 

apvienībām. 

Federācijas galvenās aktivitātes ir apmācību kursi nacionālā līmenī apvienību 

vadītājiem un cilvēkiem, kuri strādā jaunatnes jomā, starptautisku pasākumu un 

jaunatnes apvienību tikšanos organizēšana, kampaņu īstenošana, socioloģiska 

pētījuma “Portugāles jaunatnes apvienību raksturojums” (Portugese Youth Associative 

Profile) un jaunatnes politiku apkopojuma pulicēšana utt. Citu aktivitāšu vidū FNAJ 

organizēja starptautisku jaunatnes semināru. 

Konferences „Vietējā pašvaldības jaunatnes politika” (Youth Policies in Local 

Government) galvenais mērķis bija radīt īstu dialogu starp jauniešiem un politiķiem. 

Tās mērķis bija ne tikai domu apmaiņa par dažādām Eiropas jaunatnes politikām, bet 

arī partnerības un sadarbības tīkla veidošana, kura pamatā būtu Eiropas programmas 

un ieteikumi. Šo projektu nodrošināja Portugāles jaunatnes apvienību nacionālā 

federācija sadarbībā ar Porto pilsētas pašvaldību. 

Projektā tika iesaistītas 12 valstis, kuras pārstāvēja delegācijas no 14 pilsētām 

– kopā 80 delegāti. Katrā delegācijā bija kāds politiķis, projektu vadītājs un 3 

jaunatnes pārstāvji. Projekta plānā bija iekļauta diskusiju sesija, gadījumu izpētes 

prezentācija, darbsemināri un darba grupu sesijas. 

Jauniešu viedoklim šajā konferencē bija liela nozīme, lai definētu turpmākās 

valsts jaunatnes politikas. Šī projekta mērķis bija rosināt jauniešus piedalīties vietājā 

politikas pārvaldībā, tā rezultātā pastiprinot jauniešu līdzdalību Eiropas jaunatnes 

politikā. 

Tika diskutēts par tādām politikas jomām kā izglītība un nodarbinātība, kā arī 

par pašreizējiem šķēršļiem un grūtībām. Radās vairāki politikas priekšlikumi, jo īpaši 

par vienlīdzīgām iespējām izglītības un darba tirgus jomā vietējā līmenī. Īpaši tika 

uzsvērta nepieciešamībā pārvarēt darba tirgū pastāvošo diskrimināciju dzimumu un 

tautības dēļ. 

Vairumā gadījumu „Jaunatne darbībā” projekti bija plašākas nodarbinātības 

stratēģijas nozīmīgi elementi, kurā izmantoti arī citi līdzekļi, piemēram, darba klubi, 

konsultācijas, brīvā laika aktivitātes, sociālais un politiskais darbs vietējā līmenī. 

Bieži šo līdzekļu izmantošanas efektivitāte pierādījās ilgtermiņā. Tas nozīmē, ka 

programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros izstrādāts projekts dažkārt var būt efektīvs 

līdzeklis, bet citreiz var nebūt lietderīgs vai atbilstošs. Kad esam noskaidrojuši 

programmas dažādo aktivitāšu atšķirības, būtu interesanti izveidot vienotu pieeju, 

izmantojot dažādas programmas aktivitātes dažādos iekļaušanas darba periodos. 

Piemēram, organizēt starptautisku jaunatnes apmaiņas projektu ar mērķi piesaistīt un 

motivēt pašlaik nestrādājošu jauniešu grupu, izmantot projekta sagatavošanas procesu 

un pašu apmaiņas projektu kā līdzekli iespēju nodrošināšanai jauniešiem. Pēc 

apmaiņas projekta beigām turpināt strādāt ar dažiem jauniešiem, kuri varētu gūt 

turpmāku labumu-ir ieinteresēti Eiropas brīvprātīgajā darbā, vēlas sev izvirzīt 

nozīmīgus mērķus un attīstīt savas kompetences. Var arī motivēt jauniešu grupu 

uzsākt vietējo jaunatnes iniciatīvu, kura vēlāk varētu tikt attīstīta par starptautiska 

līmeņa iniciatīvu ar mērķi iepazīstināt ar metodēm grupu no ārzemēm. Tas, kā 

vislabāk izmantot šīs aktivitātes, lielā mērā ir atkarīgs no konkrētās situācijas, 

jauniešu vajadzībām un jūsu pašu radošuma un kompetences, lai programmu 
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„Jaunatne darbībā” izmantotu kā līdzekli. 

Tomēr tas, kāda ietekme var būt programmas ietvaros gūtajai pieredzei, lielā 

mērā ir atkarīgs no konteksta un citiem apstākļiem, bet visvairāk no jaunā cilvēka 

spējas izprast šo ietekmi, pārdomāt un novērtēt to, padarīt skaidru un darīt zināmu 

citiem. Tā visa atbalstam programmā „Jaunatne darbībā” ir mehānisms ar nosaukumu 

„Youthpass” (Jaunatnes pase). 

Youthpass
1
 (Jaunatnes pase) 

Youthpass pamatā ir ideja, ka, piedaloties programmā „Jaunatne darbībā”, 

jaunieši iziet cauri svarīgam neformālās izglītības procesam. Lai šo neformālās 

izglītības mācīšanās pieredzi apstiprinātu, atzītu un padarītu redzamāku, projekta laikā 

nepieciešams izvērtēt kompetenču attīstību. Savukārt projekta pēdējā posmā persona 

saņem oficiālu sertifikātu, kas apliecina dalību konkrētā aktivitātē un apraksta 

konkrētus mācīšanās rezultātus. 

Youthpass ir balstīts uz 8 pamatprasmēm mūžizglītībā un novērtē mācīšanās 

rezultātus šādās jomās: 

• Mācīšanās mācīties – kā organizēt un novērtēt paša mācīšanos, kā motivēt sevi 

mācīties, pārvarēt šķēršļus utt.  

• Starppersonu, starpkultūru, sociālā un pilsoniskā kompetence – izpratne par 

sabiedrības procesiem vietējā, reģionālā, nacionālā, Eiropas un globālā līmenī; 

spēja pielāgoties dažādām situācijām, spēt sadarboties ar cilvēkiem no 

dažādām kultūrām utt.  

• Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība – spēja pārvērst idejas darbībā, būt radošiem, 

spējīgiem vadīt projektus utt.  

• Kultūras izpratne un izpausme – pārzināt un radoši lietot medijus, mākslu, 

mūziku, kā arī izprast radošas izpausmes nozīmību utt.  

• Saziņa dzimtajā valodā –spēja izteikties gan mutiski, gan rakstiski utt.  

• Saziņa svešvalodās – spēja saprast un izteikties svešvalodās, kā arī zinātkāre 

un pozitīva attieksme pret kultūru daudzveidību un starpkultūru saziņu.  

• Matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās – spēja 

izmantot matemātisko domāšanu ikdienas dzīvē, kā arī praktiski izmantot 

teorētiskās zināšanas.  

• Digitālās prasmes – pamata prasmes pārliecinošai un kritiskai informācijas 

sabiedrības tehnoloģiju (datora, interneta utt.) izmantošai darbā, brīvajā laikā 

un saziņā. 

Youthpass (Jaunatnes pase) ir neformālās izglītības atzīšanas instruments 

programmā „Jaunatne darbībā”, un tam ir šādi mērķi:  

• individuālā neformālās mācīšanās procesa izvērtējums;  

• jaunatnes darba sociālā atzīšana;  

• jauniešu un jaunatnes darbinieku nodarbinātība.  

  Youthpass ir veids, kā padarīt jauniešus lepnus par savu mācīšanās pieredzi un 

dalīties ar to dažādās vidēs - piesakoties darbā, pretendējot uz labāku darba vietu, 

uzsākot studijas utt. Lai atbalstītu jauniešus sava mācīšanās procesa izvērtēšanā, 

balstoties uz šīm pamatprasmēm, var izmantot dažāda veida metodes, ņemot vērā 

jauniešu un viņu atbalsta personu vajadzības, spējas, intereses utt.
2 

 

                                                           
1 www.youthpass.eu 
2 www.salto-youth.net/Toolbox 

 

http://www.youthpass.eu/
http://www.salto-youth.net/Toolbox
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Youthpass ietver: 

• Projekta aprakstu (mērķus, norises vietu, laiku, galvenās aktivitātes) un 

apakšprogrammas nosaukumu; 

• Informāciju par dalībnieku;  

• Mācīšanās rezultātus pašvērtējumu, balstoties uz 8 pamatpasmēm 

mūžizglītībā: 

- mācīšanās mācīties, 

- sociālā un pilsoniskā kompetence, 

- pašiniciatīva un uzņēmējdarbība, 

- kultūras izpratne un izpausme, 

- saziņa dzimtajā valodā, 

- saziņa svešvalodās, 

- matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās , 

- digitālās prasmes
1
.  

  SALTO apmācību kursa „Man nav darba, bet es pie tā strādāju” („I don’t have 

a job but I’m working on it“)
2
 dalībnieki, strādājot ar jaunajiem darba meklētājiem, 

diskutēja par dažādiem programmas „Jaunatne darbībā” projektu piemēriem un 

kompetencēm, ko var attīstīt, piedaloties tajos.  

 Mācīšanās mācīties: pieredze, ka arī mācīšanās var būt jautrs un patīkams 

process; droša mācīšanās vide, kur kļūdas ir ne tikai atļautas, bet arī atzītas kā 

mācīšanās resurss; iespēja iegūt specifisku darba pieredzi, analizēt to, lai 

izprastu savas vēlmes; spēja konstruktīvi izvērtēt savu pieredzi.  

 Starppersonu, starpkultūru, sociālā un pilsoniskā kompetence: jaunu cilvēku 

iepazīšana, kas var iedvesmot ar saviem karjeras stāstiem un/vai palīdzēt 

jaunietim atrast darbu; pašcieņas celšana, vairāk apzinoties sevi kontaktā ar 

citiem jaunās vidēs; sociālo prasmju uzlabošana; savu interešu atklāšana un 

izvērtēšana, lai labāk izprastu savu nākotnes darba jomu un citas savas gaidas; 

„izkāpšana no rāmjiem”, esot kopā ar jauniem cilvēkiem vai jaunā vidē, uz 

uzticību balstītu attiecību piedzīvošana; reālākas izpratnes par darba tirgu un 

darba iespējām iegūšana, mācīšanās par dzīvi citās valstīs.  

 Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība: redzesloka paplašināšana par darba 

iespējām; jauniešu iedvesmošana domāt „kā es varu radīt sev darbu”, ne tikai 

„kā atrast darbu”; uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana (jaunietim var būt 

lieliskas idejas, bet lai tās īstenotu dzīvē, nepieciešamas prasmes un 

iedrošinājums); pozitīva domāšana (īpaši, ja jaunieši savā dzīvē saskārušies ar 

negatīvu pieredzi); pārliecība un drosme pārvarēt bailes (bieži saistītas ar 

jaunām situācijām un jauniem cilvēkiem); pieredze uzņemties atbildību un 

līderību konkrētu uzdevumu veikšanai.  

 Kultūras izpratne un izpausme: dažādu mākslas produktu izveidošana peļņas 

nolūkos; sava talanta atklāšana un atbilstošas karjeras uzsākšana.  

 Saziņa dzimtajā valodā: pārliecinoša sevis prezentēšana darba intervijā; darba 

intervijas simulēšana; jaunu komunikācijas veidu apgūšana 

 Saziņa svešvalodā: pārliecinoša sevis prezentēšana darba intervijā (ja tiek 

apsvērtas starptautiskas darba iespējas); darba intervijas simulēšana; 

svešvalodu pielietošana praksē. 

 Matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās: 

budžeta veidošana projekta ietvaros; atbildīga un efektīva finanšu plānošana 

                                                           
1 http://www.salto-youth.net/inclusionforall   
2
 www.salto-youth.net/tcunemployment 

http://www.salto-youth.net/inclusionforall
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ikdienas un profesionālajā dzīvē; projekta plānošana un vadīšana (mērķu 

sasniegšanas process soli pa solim, jo daudzi jaunieši dzīvo salīdzinoši 

haotiski). 

 Digitālās prasmes: datora lietošana mācīšanās un informācijas meklēšanas 

mērķiem; jaunu „taustāmu” prasmju iegūšana, kas vālāk var tikt iekļautas CV 

(piemēram, blogošana, datu meklēšana, darba ar dažādu programmatūru, darbs 

ar visāda veida datiem utt.). 

Brīvprātīgais darbs
1
  

Motivācija iesaisīties brīvprātīgajā darbā  
  Pētījuma autori konstatēja, ka visi diskusijas dalībnieki bija ļoti apmierināti ar 

iesaistīšanos dažādās brīvprātīgā darba aktivitātēs un minēja gan personiskas dabas 

faktorus, gan arī vairākus sociāla rakstura aspektus, kad paveiktais sniedz labumu ne 

tikai viņiem pašiem, bet arī sabiedrībai kopumā. Raksturīgi, ka, runājot par 

iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, pirmkārt, jaunieši minējuši tieši personisko 

ieguvumu:  

 Iespēju pilnveidot pamatprasmes – plānot laiku, strādāt ar datoru, apgūt 

svešvalodu zināšanas, lietderīgi izmantot materiāltehniskos līdzeklus.  

 Attīstīt sociālās prasmes – spēju strādāt grupā, atrast kompromisu; iegūt 

praktisko pieredzi, iespēju mācīties reaģēt neprognozējamās situācijās; 

apvienot darbu ar izklaidi.  

 Iespēju izmēģināt dažādas jomas, lai pārliecinātos par sev interesantāko un 

saistošāko.  

 Iespēju īstenot savas idejas un ieceres, tādējādi ceļot pašapziņu.  

Vienlaikus ar personīgajiem ieguvumiem grupas dalībnieki akcentējuši arī 

iespēju palīdzēt sabiedrībai. Vairākos ar jauniešu integrāciju darba tirgū saistītos 

aspektos jaunieši – brīvprātīgie darbinieki bijuši optimistiskāk noskaņoti nekā tie 

jaunieši, kuri pašlaik ir bez darba. Piemēram, brīvprātīgo darbinieku vidū pozitīvāk 

vērtēta Latvijā iegūstamā formālā izglītība un tās piedāvātās iespējas kontekstā ar 

brīvprātīgo darbu: 

Labāk attīstīto profesionālo un saskarsmes prasmju dēļ jaunieši – brīvprātīgie 

darbinieki augstāk vērtējuši arī savas iespējas iegūt darbu, ko vēlas. 

Labās prakses piemērs Vācijā: komanda, kas strādāja ar jauniešiem uz ielām
1
.  

Mērķa grupa: jaunieši 14-25 gadi, kas nesadarbojās ar sociāliem darbiniekiem, 

nepiedalījās piedāvātajos projektos, neapmeklēja dienas centrus. 

Salīdzinot darba pieredzi ar jauniešiem uz ielām Vācijā pēdējo desmit gadu 

garumā, sociālie darbinieki atzīmē, ka problēmu aktualitāte paliek, bet mainās 

jauniešu dzīves forma un veids: 

• Ja 2003. g. jauniešu grupas bija stingri strukturēta, tad 2013. g. jaunieši 

apvienojas grupās pēc interesēm. Grupas skaitliski mazākas un daudz 

mobilākās. Darba komandai vajadzēja pielāgoties situācijai un uzreiz uzņemt 

kontaktu ar jaunizveidoto grupu. Tāpat tika mainīts pārvietošanās veids pa 

pilsētu (ar riteni). 

• 2003.g. grupām bija noteiktas tikšanās vietas, kuru bija toreiz pilsētā ļoti 

daudz. Šobrīd vairākas vietas pilsētā ir sākārtotas un apsargātas, kas apgrūtina 

pulcēšanās iespējas. Pašas grupas ar laiku izmainīja ieradumu pulcēties vienā 

konkrētā vietā. Tās tiek bieži mainītas. 

                                                           
1
 Jaunieši darba tirgū: situācijas un nodarbinātību ietekmējošo faktoru analīze. – R.: SIA 

“Socioloģisko pētījumu institūts”, 2007. 
1
 Gangway V. (2013). Straßensozialarbeit in Berlin.  
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• 2003.g. psihiskie traucējumu jauniešiem nebija tik izteikti. 2013.g. traucējumi 

tika novēroti bieži. Tas lika sociālajiem darbiniekiem paplašināt savas 

zināšanas, mācoties un sadarbojoties ar speciālistiem. 

• Iepriekšējos gados jauniešu grupas nespēja organizēt brīvo laiku un pavadīja 

to garlaikojoties. Mūsdienu jaunieši  nepārtraukti nodarbina sevi, izmantojot 

sociālo tīklu pakalpojumus. Sociālie darbinieki pielieto spontānas akcijas, 

izmantojot sociālos tīklus, sporta piedāvājumu. 

• 2003.g. jauniešiem novēroja stipru piesaisti grupai, kura piedāvāja aizsardzību. 

20013.g. jaunieši atdalās no grupas un paši pārstāv savas intereses. Tas 

palielina iespēju veidod attiecības ar jaunieti un kļūt par uzticības personu. 

Tādējādi  iesāktais darbs ar grupu pakāpeniski pārtop konkrētas personas 

sociālā gadījumā risināšanā. 

• Ja 2003.g. parādu jautājums jauniešu vidū nebija aktuāls, tad 2013.g. parādi ir 

gandrīz katram. 

Programma “Jaunatne darbībā” īpaši atbalsta jauniešu apmaiņas, kurās 

iesaistīti jaunieši ar ierobežotām iespējām. 
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6.3. Invaliditāte un nodarbinātība 

 

Ulli Enna (Ülly Enn) un Migels Angels Garsija Lopezs (Miguel Angel García 

López)
1
 piedāvā iespējas izmantot programmas “Jaunatne darbībā” projektus kā 

instrumentu, lai nodrošinātu jauniešu ar ierobežotām iespējām piekļuvi darba tirgum. 

Eiropas Komisija ir radijusi SALTO resursu centru tīklu “SALTO resursu 

centrs iekļaušanai”
2
, lai veicinātu neformālās izglītības programmas „Jaunatne 

darbībā” īstenošanu, nodrošinot vērtīgu neformālās izglītības pieredzi jauniešiem. 

„SALTO resursu centrs iekļaušanai” ir fokusējies uz dažādām mērķa grupām, 

apvienojot jaunatnes darbiniekus, kas strādā ar jauniešiem ar invaliditāti, lesbietēm, 

gejiem, biseksuāļiem, bijušajiem likumpārkāpējiem, jauniešiem no laukiem, 

ģeogrāfiski izolētām teritorijām, problemātiskām pilsētu daļām, etnisko minoritāšu 

sievietēm utt.
 
 

Labas prakses piemērs Spānijā 

  SALTO apmācību kursa laikā dalībniekus iepazīstināja ar FEPAMIC
3 darbību. 

FEPAMIC ir Kordobas provinces (Spānijā) invalīdu asociācija, kas nodarbojas ar 

invalīdu integrēšanu sabiedrībā un jo īpaši darba tirgū. 

Pētījuma autori, analizējot bezdarba faktorus, secināja, ka bezdarba līmenis 

jauniešu invalīdu vidū ir vismaz par 30-40% augstāks, salīdzinot ar citiem jauniešiem. 

To var skaidrot ar vairākiem iemesliem: 

• Vadītājiem ir nepareizs priekšstats par invalīdiem, un viņi vēl joprojām 

uzskata, ka personas ar invaliditāti nav spējīgas strādāt. Turklāt vadītāji 

nezina, kā izturēties pret invalīdiem. Personas ar invaliditāti iekļaušana 

uzņēmumā savā veidā ir problēma, un vadītāji cenšas izvairīties no 

problēmām;  

• Personām ar invaliditāti trūkst profesionālās apmācības, jo viņiem jāsastopas 

ar lielākām grūtībām mācību laikā. Skolas ir paredzētas veseliem cilvēkiem, 

un cilvēki ar invaliditāti tajās joprojām saskaras ar grūtībām;  

• Vēl joprojām vecāki uzņemas pārāk lielu aizgādniecību pār personām ar 

invaliditāti, ierobežojot viņu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū;  

• Zema pašcieņa un pašapziņa, sociālo prasmju trūkums, darba meklēšanas 

pieredzes trūkums. Parasti personas ar invaliditāti nezina, uz kurieni doties, ko 

darit, kā izturēties, lai darba intervija būtu veiksmīga.  

Darbība:  

 Paplašināt zināšanas sabiedrībā par invalīdu dzīvi. Sabiedrībai un īpaši 

vadītājiem un uzņēmējiem ir jāzina, ka aiz invaliditātes vienmēr ir persona, 

kurai ir daudz prasmju – tās tikai ir jāatklāj;  

 Veicināt personu ar invaliditāti īstu integrāciju profesionālās apmācības 

politikās, novērst šķēršļus izglītībai, likt vecākiem saprast, ka pārlieka 

aizgādniecība nav labākais veids, kā garantēt integrāciju. Citiem vārdiem 

sakot – atbalstīt personu ar invaliditāti neatkarību;  

 Vairāk koncentrēties uz personu ar invaliditāti prasmēm un spējām, nevis 

trūkumiem un grūtībām;  

 Paaugstināt personu ar invaliditāti pašcieņu un pašapziņu. Iemācīt viņiem 

                                                           
1 Ulli Enna (Ülly Enn) un Migels Angels Garsija Lopezs (Miguel Angel García López) 

(2009). Veicinot nodarbinātību. SALTO-YOUTH resursu centrs iekļaušanai. R.: 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. 
2
 www.SALTO-YOUTH.net/inclusionforall 

3
  www.fepamic.org 

http://www.salto-youth.net/inclusionforall
http://www.fepamic.org/
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izmantot metodes, kas nepieciešamas, lai darba meklēšana būtu veiksmīga.  

Labas prakses piemērs Dānijā
1
: The Specialists 

The Specialists ir Dānijas uzņēmums, kura uzņēmējdarbības pamatā ir 

nodarbināt personas, kurām ir kāds no autisma spektra traucējumiem (ADS) un kurām 

ir grūtības iekļauties tradicionālajā izglītībā un apmācībā un strādāt. The Specialists 

nepastarpināti pieņem pastāvīgā darbā personas ar ASD un klientu uzņēmumiem 

sniedz uzņēmējdarbības pakalpojumus saskaņā ar tirgus noteikumiem.  

Darbiniekiem ar ASD ir jāveic ikdienas pienākumi, kas atbilst viņu 

profesionālajām prasmēm (tostarp grāmatvedība, programmatūras izstrāde un 

kvalitātes kontrole). Uzņēmums uzskata, ka ASD sniedz spējas, kam ir īpaša vērtība, 

veicot konkrētus darba pienākumus: 

 spēju ilgstoši koncentrēties; 

 spēju koncentrēties uz detaļām; 

 spēju veikt uz noteikumiem balstītus pienākumus. 

The Specialists izveidoja, izmantojot private kapitālu un uzskatot, ka 

koncepcija ir pietiekami spēcīga, lai to veiksmīgi īstenotu saskaņā ar tirgus 

noteikumiem. Ņemot vērā, ka salīdzinājumā ar konkurentiem uzņēmuma konsultanti 

sniedz vienlīdz augsta un bieži vien augstāka līmeņa pakalpojumus, viņi var saņemt 

līdzīgas algas. Šī koncepcija tagad tiek realizēta visā Dānijā un citās valstīs, un 40 % 

uzņēmuma darbinieku iekļaujas atvērtā darba tirgū kā uzņēmuma IT konsultanti, par 

darbu saņemot pilna apmēra algas. Uzņēmējdarbības modeļa aktīvas iekļaušanas 

elements paredz sniegt pienācīgus ienākumus, sniegt darba ņēmējiem iespēju strādāt 

savu spēju robežās un, ja nepieciešams, sniegt pieeju pakalpojumiem. Uzņēmums 

nodrošina darbu atvērtā darba tirgū, un darbinieki tiek apmācīti saskaņā ar vispārējiem 

standartiem. 

Labas prakses piemērs Nīderlandē: Vangrail projekts 

Nīderlandē esošais fonds Sterk in Werk (Stiprs darbā) īsteno Vangrail 

(aizsargbarjeras) projektu, kas palīdz skolu nepabeigušajiem jauniešiem (16 un vairāk 

gadi) uzsākt darba gaitas. Projektā iesaistītie jaunieši atrodas aprūpē kompensējošās 

izglītības centros jauniešiem ar viegliem vai vidēji smagiem garīga rakstura 

traucējumiem. Viņiem visiem ir uzvedības traucējumi saistībā ar vidēji smagiem 

garīgās veselības traucējumiem, ko bieži vien papildina autisma spektra traucējumi, 

hiperaktivitāte (uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms) vai psihiski 

traucējumi. Vangrail projekta filozofija nosaka, ka profesionālā izglītība un darbs 

atvērtā darba tirgū nodrošina labāku garīgo veselību. Programmu finansē sociālā 

nodrošinājuma aģentūra UWV.  

Jaunieši, kas iesaistās Vangrail projektā apmeklē divvirzienu programmas, kas 

sastāv no intensīva individuāla atbalsta, ko speciālistu komandas sniedz tādās jomās 

kā līdzdalība sabiedrības dzīvē, neatkarīga dzīve, garīgās veselības aprūpe, izglītība, 

profesionālā izglītība un nodarbinātība.  

Sterk in Werk specializējas profesionālās izglītības un nodarbinātības atbalsta 

jomā. Dažādi reintegrācijas un kompensējošās izglītības centru speciālisti kopīgi 

izstrādā plānus un pielāgo pārejas programmas, ņemot vērā attiecīgo iesaistīto 

jauniešu vajadzības. Turklāt UWV darbinieki piedalās individual programmu 

                                                           
1
 www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/37/lv/1/EF1237LV 

 

http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/37/lv/1/EF1237LV
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plānošanā, un vecāki, kā arī citi veselības aprūpes darbinieki, kas ir saistīti ar iesaistīto 

jaunieti, tiek konsultēti.  

Iesaistīto jauniešu panākumi attiecībā uz uzvedību un saskarsmi viņu dzīves, 

apmācības un darba vidē tiek rūpīgi novēroti. Ja kāds no speciālistiem ziņo par 

problēmām kādā jomā, par tām tiešā veidā informē pārējos komandas speciālistus, kas 

strādā ar jaunieti, tādējādi visi zina par notiekošo un var to atrisināt, pirms parādās citi 

sarežģījumi. 

Labas prakses piemērs Slovākijā: SDC-IBM projekts 

Ir daudz tādu jauniešu ar veselības problēmām vai invaliditāti, kuri var un 

vēlas strādāt atvērtā darba tirgū. Uzņēmumi varētu būt ieinteresēti viņus pieņemt 

darbā, taču nezina, kā viņus atrast, un šiem jauniešiem bieži vien trūkst pārliecības, lai 

pieteiktos darbā kompānijās atvērtā darba tirgū.  

Piemērs tam, kā pārvarēt šos šķēršļus, ir sadarbība starp NVO un „tigers” 

(„tīģeriem”) — vadošajiem uzņēmumiem IT nozarē. NVO var pieņemt darbā 

personas ar invaliditāti saskaņā ar uzņēmuma prasībām. Tās šīs personas apmāca, 

pamatojoties uz viņu vajadzībām, un sagatavo darbam uzņēmumā. Šī sadarbība palīdz 

vairot iespējas jauniešiem ar invaliditāti veiksmīgi darboties atvērtā darba tirgū. 

Sadarbība starp Slovākijas Invalīdu padomi (SDC) un IT uzņēmumu IBM pastāv jau 

vairākus gadus. Šīs veiksmīgās sadarbības rezultātā IBM plāno šo pašu projektu 

īstenot citās valstīs. SDC 2010. gadā izmantoja šo paraugu, lai sadarbotos ar citu 

uzņēmumu nozarē.  

IBM iepazīstina SDC ar savām prasībām iespējamajiem darba ņēmējiem ar 

invaliditāti. SDC meklē kandidātus tās dalīborganizācijās, universitātēs, vidusskolās 

un darba, sociālo lietu un ģimenes lietu birojos. Ieinteresētie kandidāti nosūta SDC 

savus CV. Pēc tam SDC un IBM pārstāvji izvēlas piemērotos kandidātus un uzaicina 

uz interviju. Pēc intervijas izvēlētie kandidāti var sākt apmeklēt mācību kursus. 

Kursos topošie darbinieki pilnveido IT, angļu valodas un saskarsmes prasmes, kā arī 

apgūst saziņas un sevis pasniegšanas iemaņas. 
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Secinājumi 

1. Galvenie jauniešu bezdarbu ietekmējošie faktori ir: 

 izglītība, 

 neformālās izglītības pieredze, 

 darba pieredze, 

 zemas pamatprasmes, 

 kvalifikācijas neatbilstība darba tirgus pieprasījumam. 

Sekmīgāk iesaistās un konkurē darba tirgū jaunieši ar augstāko vai profesionālo 

izglītību, neformālās izglītības (bieži atšķirīgā no iegūtās kvalifikācijas jomā) un 

darba pieredzi, darba tirgū pieprasītām un attīstītām prasmēm. 

2. Riska grupā ietilpst: 

 Sievietes vecumā no 15-25 gadiem, kuras dzīvo Latgales reģionā, pilsētā – 

novada centrā, ar augstāko izglītību, kuras kvalifikāciju ieguvušas sociālajā 

jomā, profesiju izvēlējušās pēc vispārējās vidējās izglītības iegūšanas, 

pārvalda divas svešvalodas, ar darba pieredzi no 1-3 mēnešiem, bezdarba 

pieredzi no 1-3 mēnešiem, bez neformālās izglītības pieredzes, zemiem 

ienākumiem (minimālās algas apmērā) un viduvējām pamatprasmēm; 

 Sievietes vecumā no 15-25 gadiem, kuras dzīvo Zemgales reģionā, pilsētā, kas 

nav novada centrs, ar vispārējo vidējo izglītību, bez neformālās izglītības 

pieredzes un kvalifikācijas, pārvalda divas svešvalodas, ar darba pieredzi no 1-

3 mēnešiem un bezdarba pieredzi no 1-2 gadiem (ilgstošās bezdarbnieces), 

zemiem ienākumiem (zem valstī noteiktā iztikas minimuma) un viduvējām 

pamatprasmēm; 

 Sievietes vecumā no 15-25 gadiem, kuras dzīvo Vidzemes reģionā laukos, ar 

pamatizglītību, pārvalda vienu svešvalodu, bez darba un neformālās izglītības 

pieredzes, ar bezdarba pieredzi 7-12 mēnešiem, zemiem ienākumiem (zem 

valstī noteiktā iztikas minimuma) un ļoti zemām pamatprasmēm; 

 Vīrieši vecumā no 15-25 gadiem, kuri dzīvo Rīgas reģionā pilsētā – novada 

centrā, ar pamatizglītību, bez neformālās izglītības pieredzes un kvalifikācijas, 

pārvalda 1 svešvalodu, ar darba pieredzi no 4-6 mēnešiem, bezdarba pieredzi 3 

un vairāk gadi (ilgstošie bezdarbnieki), zemiem ienākumiem (zem valstī 

noteiktā iztikas minimuma) un ļoti zemām pamatprasmēm. 

3. Lai atrastu darbu, jaunieši visbiežāk izmanto tādas rīcības stratēģijas kā 

personīgā iniciatīva, informācijas iegūšana un jaunu zināšanu un prasmju apguve, bet 

retāk - mobilitāti, pārceļoties no vienas pilsētas uz citu, no laukiem uz pilsētu, vai 

jaunas kvalifikācijas iegūšanu. Jauniešu rīcības stratēģiju izvēli visvairāk ietekmē 

vecums, izglītība, dzimums un reģions:  

 jaunieši vecumā no 15-25 gadiem vairāk iesaistās mobilitātē, bet jaunieši 

vecumā no 26-29 gadiem – apgūst jaunas zināšanas un prasmes un maina 

kvalifikāciju; 

 jaunieši ar vidējo izglītību vairāk izmanto iespēju apgūt jaunas zināšanas un 

prasmes, bet jaunieši ar augstāko izglītību – personīgo iniciatīvu; 

 sievietes biežāk izmanto iespēju apgūt jaunas zināšanas un prasmes, bet vīrieši 

– personīgo iniciatīvu; 

 Zemgales reģiona jaunieši visbiežāk izmanto iespēju apgūt jaunas zināšanas 

un prasmes, Rīgas reģiona jaunieši – iespēju iegūt jaunu kvalifikāciju un 

personīgo iniciatīvu. 

Jauniešu izmantotās stratēģijas galvenokārt orientētas, lai iekļautos, nevis veiksmīgi 

konkurētu darba tirgū. Tas liecina, ka jaunieši vairāk cīnās ar sekām, kad nonākuši 
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bezdarba situācijā, nevis pievērš uzmanību preventīvajiem pasākumiem, lai šādā 

situācijā nenonāktu. 

4. Mācīšanas  un mācīšanās procesu  izglītības sniedzējiem ir tendence vērtēt 

augstāk, salīdzinot ar jauniešiem. Mācīšanas vērtējumu ietekmē tādi faktori kā 

izglītība, nodarbinātība un pārvaldīto svešvalodu skaits: to augstāk vērtē jaunieši ar 

vispārējo vidējo izglītību, uzņēmēji un jaunieši, kuri pārvalda trīs un vairāk 

svešvalodas; kritiskāk – jaunieši ar pamatizglītību, bezdarbnieki un jaunieši, kuri 

pārvalda tikai vienu svešvalodu. Lielākā daļa respondentu piekrīt, ka jauniešiem 

mācību/studiju laikā ir iespēja  risināt aizraujošus un saistošus uzdevumus, diskutēt 

par aktuālām un interesantām tēmām un mācību priekšmetos iegūtās zināšanas un 

prasmes demonstrēt citos mācību priekšmetos. Vismazāk jauniešiem ir iespēja pašiem 

plānot savu mācīšanos un izmantot daudzveidīgu mācību vidi. 

5. Mācīšanos sekmējošie faktori ir jauniešu līdzdalība un ieienteresētība, 

daudzveidīgi resursi un  radoša, demokrātiska, uz sadarbību mazās grupās orientēta 

mācību atmosfēra. Mācīšanās šķēršļi ir mācību saturs, skolotāja/pasniedzēja loma 

loma, mācību/studiju vide un mācību sasniegumu novērtēšana. Mācīšanās 

pašnovērtējumu visvairāk ietekmē tādi faktori kā izglītība un izglītības joma, kurā 

iegūta kvalifikācija. Visaugstāk to vērtē jaunieši ar vidējo izglītību un jaunieši, kuri 

kvalifikāciju ieguvuši mākslas jomā; viszemāk – jaunieši ar pamatizglītību un jaunieši 

bez kvalifikācijas. 

6. Jauniešiem lielākā mērā piemīt tādas uzņēmību veidojošas personības 

īpašības kā patstāvība un sabiedriskums, mazākā – drosme un enerģiskums. 

Personības īpašību pašnovērtējumu ietekmē dzimums, izglītība, nodarbinātība un 

darba pieredze. Sievietēm godīgumu, patstāvību, enerģiskumu, elastību, mērķtiecību 

un sabiedriskumu sevī ir tendence vērtēt augstāk, salīdzinot ar vīriešiem. Jauniešiem 

ar augstāko izglītību patstāvību un mērķtiecību sevī ir tendence vērtēt augstāk, 

salīdzinot ar jauniešiem, kuri ieguvuši pamatizglītību. Pašnodarbinātajiem, 

uzņēmējiem un darba ņēmējiem godīgumu un patstāvību sevī ir tendence vērtēt 

augstāk, salīdzinot ar bezdarbniekiem un skolēniem. Jauniešiem ar 1-2 gadu darba 

pieredzi elastību, enerģiskumu un pārliecību par saviem spēkiem ir tendence vērtēt 

augstāk, salīdzinot ar jauniešiem bez darba pieredzes vai ar nelielu darba pieredzi. 

7. Institūciju pārstāvju skatījumā, izmantojot viņu piedāvājumu bezdarba 

mazināšanai, jauniešiem tiek attīstīta spēja strādāt komandā, plānot un organizēt, 

uzņemties atbildību un pieņemt lēmumus, bet nepietiekami tiek attīstīta spēja rīkoties 

nenoteiktās situācijās un pozitīvi reaģēt uz pārmaiņām, atrast atbilstību starp 

personīgajiem mērķiem un nepieciešamajām spējām, neveiksmes uztvert kā iespējas, 

identificēt, novērtēt un pārvaldīt riskus. Jaunieši uzskata, ka viņiem visvairāk piemīt 

spēja strādāt komandā, plānot un organizēt un uzņemties atbildību un pieņemt 

lēmumus, bet vismazāk – spēja pieņemt izaicinājumus. Spēju pašnovērtējumu ietekmē 

izglītība, neformālās izglītības pieredze, nodarbinātība, darba pieredze, pārvaldīto 

svešvalodu skaits un dzimums: savas spējas ir tendence vērtēt augstāk jauniešiem ar 

augstāko izglītību un neformālās izglītības pieredzi, pašnodarbinātajiem, uzņēmējiem 

un darba ņēmējiem, jauniešiem ar darba pieredzi no 1-2 gadiem un jauniešiem, kuri 

pārvalda trīs un vairāk svešvalodas. Kritiskāk savas spējas vērtē jaunieši ar 

pamatizglītību, jaunieši bez neformālās izglītības pieredzes, bezdarbnieki un skolēni, 

jaunieši bez darba pieredzes un jaunieši ar darba pieredzi no 1-3 mēnešiem, kā arī 

jaunieši, kuri pārvalda tikai vienu svešvalodu. 

8. Jauniešiem vislabāk ir attīstīta prasme mutiski un rakstiski sazināties 

dzimtajā valodā un digitālās prasmes; vissliktāk – matemātiskās, dabaszinātņu un 

informācijas tehnoloģiju prasmes, kā arī  pašiniciatīva un uzņēmējdarbība. Prasmju 
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pašnovērtējumu ietekmē nodarbinātība, izglītība un dzimums. Savas prasmes ir 

tendence augstāk vērtēt sievietēm, pašnodarbinātajiem, uzņēmējiem, darba ņēmējiem 

un jauniešiem ar augstāko izglītību; kritiskāk vīriešiem, bezdarbniekiem un 

jauniešiem ar pamatizglītību. 

9. Lielākā daļa jauniešu un institūciju pārstāvju uzskata, ka optimālā teorijas 

un prakses proporcija ir: 50%:50%. Darba ņēmējiem, studentiem un bezdarbniekiem 

ir tendence palielināt prakses īpatsvaru, bet skolēniem – samazināt. 

10. Uzņēmības un uzņēmējdarbības veicināšanai jaunieši visvairāk 

izmantojuši tādas darba formas un metodes kā prakses vietas, iedvesmojušies no 

cilvēku pieredzes un veiksmes stāstiem un iesaistījušies sadarbības projektos, bet ļoti 

reti aptaujātie jaunieši izmantojuši mentoringu, koučingu un izstrādājuši individuālo 

rīcības plānu jeb ceļa karti jaunietim. Institūcijas jauniešu uzņēmības un 

uzņēmējdarbības veicināšanai pārsvarā piedāvā iesaistīties projektos, organizē 

tikšanās ar speciālistiem un seminārus; nepietiekams ir darba nometņu piedāvājums 

un atbalsts individuālā rīcības plāna jeb ceļa kartes jaunietim izstrādē. Darba formu un 

metožu uzņēmības veicināšanai izmantošanu un izvēli visvairāk ietekmē izglītība, 

nodarbinātība un neformālās izglītības pieredze. Tās visvairāk izmanto jaunieši ar 

augstāko izglītību, pašnodarbinātie un uzņēmēji, jaunieši, kuriem ir neformālās 

izglītības pieredze; vismazāk – jaunieši ar pamatizglītību, bezdarbnieki, jaunieši bez 

neformālās izglītības pieredzes. 

11. Institūcijas jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai visvairāk piedāvā 

sadarbības projektus, subsidētās prakses vietas, jauniešu identificēšanu un profilēšanu; 

nepietiekams ir piedāvājums jauniešiem iesaistīties biznesa forumos un klubos, kā arī 

uzņēmējdarbības uzsākšanas fondu izmantošanas iespējas. Jaunieši visbiežāk 

piedalījušies tādos uzņēmējdarbības pasākumos kā sadarbības projekti, mācību 

uzņēmumi un subsidētās prakses vietas. Ļoti reti jaunieši minējuši, ka izmantojuši 

uzņēmējdarbības uzsākšanas fondus, iesaistījušies biznesa klubu un biznesa 

inkubatoru organizētajās aktivitātēs. Lielākā daļa jauniešu nav iesaistījušies 

uzņēmējdarbības aktivitātēs. Jauniešu iesaistīšanos uzņēmējdarbības veicināšanas 

pasākumos visvairāk ietekmē vecums, nodarbinātība un neformālās izglītības 

pieredze. Tajos visvairāk iesaistījušies jaunieši vecumā no 26-29 gadiem, darba 

ņēmēji, jaunieši, kuriem ir neformālās izglītības pieredze; vismazāk – jaunieši vecumā 

no 15-25 gadiem, bezdarbnieki, jaunieši bez neformālās izglītības pieredzes. 

12. Lai jaunieši veiksmīgi iekļautos un konkurētu darba tirgū, institūcijas 

jauniešiem pārsvarā piedāvā dažādas izglītības programmas un informāciju par darba 

tirgus pieprasījumu un piedāvājumu; nepietiekams ir konsultāciju un pasākumu 

uzņēmējdarbības veicināšanai piedāvājums. 

13. Kā izglītības pakalpojumu sniedzēju un uzņēmēju sadarbības labās prakses 

piemēri visbiežāk minētas izglītojošas mācību ekskursijas uz uzņēmumiem un 

tikšanās ar uzņēmējiem, izglītojoši pasākumi (kursi, semināri), sadarbība ar darba 

devējiem prakses un darba vietu nodrošināšanā, atbalsts karjeras izvēlē un cilvēku 

pieredzes un veiksmes stāsti. Visretāk tiek organizēti konkursi, darbnīcas jauniešiem 

un akcijas. 
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Ieteikumi 

 

1. Lai mazinātu jauniešu bezdarbu un veicinātu viņu sekmīgu iekļaušanos un 

konkurētspēju darba tirgū, nepieciešamas nodrošināt iespējas: 

 paaugstināt pamatprasmes,  

 iesaistīties pasākumos pirmās darba pieredzes iegūšanai, 

 iesaistīties neformālās izglītības pasākumos, 

 akcentēt karjeras izvēles jautājumus pamatizglītības posmā. 

2. 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. 

3. Jauniešu    mūžizglītības    prasmju    attīstīšanai   veidot   integrētu   formālās, 

neformālās un informālās izglītības piedāvājumu.  

4. Izmantot labās prakses pieredzi pieaugušo izglītībā: e-mācīšanās, elastīgs 

mācību plāns, performance mācību sasniegumu  novērtēšanā.  

5. 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. 

6. Nodrošināt informācijas par darba tirgus pieprasījumu pieejamību, organizējot 

biznesa inkubatorus, biznesa forumus, klubus, vakanču gadatirgus u.c. pasākumus.   

7. Paaugstināt NVA, pašvaldības, nevalstisko organizāciju atbalsta sniegšanas 

efektivitāti jauniešiem darba meklējumos. 

8. Pilnveidot pēctecīgu un nepārtrauktu karjeras attīstības atbalsta sistēmu visās 

izglītības pakāpēs profesionālās pašnoteikšanās veicināšanai. 

9. Pilnveidot pedagogu un skolu novērtēšanas sistēmu, ņemot vērā ieguldījumu 

skolēnu individuālajā izaugsmē, labās prakses un inovāciju izstrādē un ieviešanā.   

10. Profesionālās pilnveides programmās pedagogiem nodrošināt uzņēmības 

attīstības iespējas. 

11. Organizēt preventīvus izglītojošus pasākumus jauniešu vecākiem. 

12. 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. 

13. Profesionālās pilnveides programmās pedagogiem nodrošināt uzņēmības 

attīstības iespējas. 

14. Latvijā darbā ar jauniešiem bezdarba problēmas risināšanā balstīties uz 

ārvalstu pozitīvo pieredzi 

 individuālā kontekstā – uzticēšanos, iedrošināšanu, ieinteresētību, iespēju 

parādīšanu un koncentrēšanos uz tām; 
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 mikro kontekstā – jauniešu uzrunāšanu viņu pulcēšanās un dzīves vietās, 

viņiem piemītošo kompetenču identificēšanu un attīstīšanu, konsultēšanu, 

starpniecību starp jauniešiem un darba devējiem, nodrošinot iespējas iegūt 

pirmo darba pieredzi un slēgt īstermiņa darba līgumus, monitoringu 

(turpmākās rīcības plānu); 

 makro kontekstā – starpprofesionāļu un starpinstitucionālu sadarbību 

pašvaldības līmenī jauniešu atbalsta tīkla izveidē. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
 

 


