TURPINĀM IEPAZĪTIES AR DARBA TIRGU UN DARBA TIRGUS SITUĀCIJU RAKSTUROJOŠIEM
RĀDĪTĀJIEM. TAS PALĪDZĒS SAPRAST, KAS NOTIEK ŠAJĀ TIRGŪ UN KĀ TAM PIELĀGOTIES.

Kāpēc pašreiz Latvijas darba tirgū vērojamas krasas atšķirības starp darbaspēka pieprasījumu un piedāvājumu?
Pagājušajā reizē mēs noskaidrojām, kā darbaspēka piedāvājumu ietekmē cilvēku profesionālā izvēle.

NVA statistikas dati liecina, ka visvairāk reģistrēto bezdarbnieku ir "vienkāršās"
profesijās: palīgstrādnieks, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, apkopējs. Tajā pašā
laikā darba tirgū pieaug profesionālās kvalifikācijas, prasmju un iemaņu nozīmīgums.
Ekonomikas ministrijas Informatīvajā ziņojumā par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa
prognozēm teikts, ka būtiskākais darbaspēka pieprasījuma samazinājums sagaidāms
tieši mazkvalificētās profesijās un aizvien straujāk pieaugs pieprasījums pēc augstās
kvalifikācijas speciālistiem.
Bieži jaunieši darba tirgū ienāk bez specialitātes un prasmēm. Pēc NVA datiem 2014. gada beigās vislielākais
jauniešu bezdarbnieku skaits bijis izglītības grupā ar vispārējo izglītību: vispārējo vidējo un pamatizglītību. Tas
liecina, ka bez profesionālās kvalifikācijas darba tirgū iekļūt ir ļoti grūti, ātrāk un vieglāk iekārtojas darbā tie
jaunieši, kuriem ir diploms, kas apliecina zināšanas kādā profesijā.
Kā norādīts Ekonomikas ministrijas Informatīvajā ziņojumā, pēdējo 10 gadu laikā ekonomiski aktīvo iedzīvotāju
skaits ar vidējo profesionālo izglītību sarucis par piektdaļu, līdz ar to sagaidāms iztrūkums pēc darbaspēka ar
vidējo profesionālo izglītību.
Viena no darba tirgus disproporcijām ir neatbilstība starp augstākās izglītības piedāvājumu un darba tirgus
pieprasījumu.
Turpmākajos gados palielināsies speciālistu pārpalikums humanitāro un sociālo zinātņu jomās
(2020. gadā pārpalikums - ap 20 000). Vienlaikus iztrūkums varētu veidoties pēc dabaszinātņu,
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, kā arī inženierzinātņu speciālistiem (2020. gadā
iztrūkums – ap 20 000).
Izvēloties profesiju, šīs darba tirgus disproporcijas ir jāņem vērā. Kā sagatavoties mūsdienu darba tirgum, ņemot
vērā tā prasības? Par to stāstīsim nākamajos informatīvajos materiālos.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jauniešus un jaunatnes organizāciju pārstāvjus
piedalīties seminārā par Eiropas Savienības (ES) programmu „Erasmus+”, jaunatnes informācijas tīklu
„Eurodesk”, Eiropas Jaunatnes portālu un JSPA 2015. gada aktualitātēm.
„Erasmus+” ir ES izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programma (2014.–2020.g.), kuras mērķis ir
stiprināt izglītības, apmācību, jaunatnes aktivitāšu un sporta jomu visā Eiropā.
„Eurodesk” ir Eiropas informācijas tīkls jauniešiem. Tūkstošiem jauniešu visā Eiropā ik gadu izmanto
„Eurodesk”, lai meklētu informāciju par studiju, darba un ceļošanas iespējām Eiropā, kā arī partnerus saviem
projektiem vai dalībniekus starptautiskiem pasākumiem.
Seminārs notiks 2015. gada 23. janvārī no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00 viesnīcā “Radisson Blu Hotel Latvija”
(Elizabetes ielā 55, Rīgā).
Lai pieteiktos semināram, līdz 2015. gada 16. janvāra plkst. 12.00 elektroniski jāaizpilda pieteikuma anketa saitē
http://bit.ly/1ArzQYu .
Vairāk par jaunatnes jomas projektiem var uzzināt: http://jaunatne.gov.lv/

