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Līga Meņģelsone,

Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore
Latviešu tautasdziesma runā par to, ka acis gan darba var izbīties, bet
rokas ne – rokas zina, kas jādara. Tomēr lai ikvienas rokas to patiešām

zinātu, prastu un spētu, ar skolas solā apgūtu teoriju vien nebūs līdzēts

– darbarokas ikvienā jomā rodas vien ilgstošas, sistemātiskas,

mērķtiecīgas prakses rezultātā.

Latvijas Darba devēju konfederācijai ir svarīgi, lai Latvijā būtu vairāk

prasmīgu darba roku un prātu. Lai darba devējiem būtu pārliecība, ka

jaunas darbavietas veidojamas tieši šeit, nevis citviet pasaulē, ka te ir

spējīgi profesionāļi, kas prot likt lietā savas zināšanas un prasmes, ka ir skolas, kas gatavas šīs zināšanas
dot un sistemātiski sadarboties ar nozarēm, lai jaunie speciālisti patiešām kļūtu savas jomas meistari.

Mēs ar lielu interesi esam skatījušies un vērtējuši valstis, kurās sociālie partneri, īpaši darba devēji, ieņem
nozīmīgu lomu profesionālajā izglītībā. Parasti tieši tāda profesionālā izglītība sniedz vislabākos
rezultātus un atdevi darba tirgum un jauniešu nodarbinātībai.

Esam gandarīti, ka ieguldītais laiks un pūles ir sakņojušās šopavasar Latvijā pieņemtajos grozījumos
Profesionālās izglītības likumā, kur paredzēta daudz lielāka darba devēju iesaiste izglītības procesā –

Nozaru ekspertu padomju, profesionālās izglītības iestāžu Konventu un Darba vidē balstītu mācību
metodikas ieviešanas veidā.

Neapšaubāmi profesionālā izglītība ir tieši tik prestiža, spēcīga un lietderīga, cik vērtīgas ir tās sniegtās

praktiskās iemaņas. Tādēļ kopā ar projekta “Kvalitatīvas prakses darba tirgum” partneriem un,

pateicoties ES Erasmus+ programmas atbalstam, esam veikuši apjomīgu pētījumu, lai analizētu prakšu
organizēšanas pozitīvos un negatīvos aspektus, jauniešu un darba devēju līdzšinējo pieredzi un atziņas,
kā arī sniegtu ieteikumus turpmākiem prakšu norises organizēšanas uzlabojumiem.

Gan jauniešu, gan darba devēju pieredze nenoliedzami ir atšķirīga. Ir veiksmīgi gadījumi, kad gan darba
devējam bijusi iespēja ieraudzīt vērtīgus topošos speciālistus un dot savu ieguldījumu to izaugsmē, gan
arī praktikants guvis tieši to, ko gaidījis no prakses vietas – jaunas zināšanas, prasmes, pieredzi un izpratni

par jomu, kurā gatavojas strādāt. Tāpat ir arī ne tik veiksmīgi stāsti, kur trūcis pietiekamas motivācijas
abās pusēs. Tomēr pētījuma rezultāti liecina, ka trūkumus pārvarēt ir iespējams un ka kvalitatīvas prakses
izšķirošais posms kvalitatīvas profesionālās izglītības ieguvē.

Latvijas Darba devēju konfederācija aktīvi strādās arī turpmāk, meklējot piemērotākos risinājumus darba

devēju motivēšanai piesaistīt vairāk topošo speciālistu, organizējot kvalitatīvas prakses, un pētījuma
rezultāti ir lielisks pamatmateriāls šādu risinājumu izstrādei un ieviešanai.
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1. IEVADS
2014. gada rudenī Latvijas Darba devēju konfederācija (turpmāk tekstā - LDDK) kopā ar partneriem 1

uzsāka īstenot Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektu „Kvalitatīvas prakses darba tirgum” (Nr.2014-

1-LV01-KA202-000522) 2, kura mērķis ir uzlabot kvalificēta darbaspēka pieejamību, stiprinot sociālo

partneru, īpaši darba devēju organizāciju, iesaisti profesionālajā izglītībā un kvalitatīvu prakšu un darba

vidē balstītu mācību pieejamības nodrošināšanā. Projekta ietvaros līdz 2017. gadam 3 paredzēts izveidot

e-rīku kvalitatīvu prakšu organizēšanai karjeras portālā prakse.lv un attīstīt sadarbību starp izglītības

iestādēm un darba devējiem, īstenojot darba vidē balstītu mācību pilotprojektus ķīmijas un farmācijas, kā
arī mašīnbūves un metālapstrādes nozarēs. LDDK mērķis ilgtermiņā ir attīstīt darba vidē balstītu
profesionālo izglītību Latvijā, kā arī palielināt to darba devēju skaitu, kas ir iesaistījušies kvalitatīvu

prakšu nodrošināšanā.

Projekta aktualitāti pamato vairāki būtiski faktori. Pirmkārt, profesionālās izglītības prestižs un pievilcība
Latvijā joprojām ir zemā līmenī – jaunieši nelabprāt izvēlas apgūt profesionālo izglītību. Otrkārt, daudzi
pētījumi un darba tirgus analīzes liecina, ka profesionālās izglītības atbilstība darba tirgus prasībām vēl

netiek pilnībā nodrošināta, neskatoties uz apjomīgām reformām. Treškārt, ne visiem jauniešiem ir

pieejamas kvalitatīvas prakses vietas, kas sniegtu vērtīgas profesionālās iemaņas izvēlētajā profesijā.
Ceturtkārt, darba tirgus ilgtermiņa prognozes liecina par arvien pieaugošu neapmierinātu pieprasījumu

tieši pēc profesionālo izglītību ieguvušiem speciālistiem. Un, piektkārt, demogrāfiskās situācijas
ilgtermiņa prognozes liecina par arvien sarūkošu jauniešu skaitu Latvijā, kas nākotnē skolu un darba

tirgus konkurenci arvien saasinās. Šie un vēl citi apsvērumi liek meklēt un īstenot apsteidzošus
risinājumus jau šodien, lai nodrošinātu profesionālās izglītības piedāvājuma un darba tirgus pieprasījuma
saskaņotību ilgtermiņā.

Kā projekta pirmo aktivitāti SIA „Excolo Latvia” 4 īstenoja pētījumu, kura mērķis ir sagatavot vispārēju

pārskatu par esošo situāciju mācību un kvalifikāciju prakšu vidējā profesionālā un augstākā izglītībā

(turpmāk – prakšu) nodrošināšanā Latvijā šobrīd, it īpaši attiecībā uz prakšu kvalitāti un pieejamību,
analizēt ieguvumus no praksēm uzņēmumiem, kā arī to tautsaimniecisko nozīmi. Dotajā ziņojumā

apkopoti galvenie pētījuma rezultāti, sniedzot analītisku pārskatu kā par socioloģiskās, tā ekonomiskās
izpētes ietvaros izdarītajiem secinājumiem. Kontekstuālam analīzes ietvaram iekļauts arī vispārīgs
pārskats par tautsaimniecības un darba tirgus attīstības tendencēm Latvijā kopumā. Savukārt ziņojuma
noslēgumā sniegts būtiskāko secinājumu kopsavilkums un no tiem izrietošo ierosinājumu apkopojums.

1 Projekta sadarbības partneri: SIA „Izglītības un nodarbinātības konsultācijas”, SIA „Excolo Latvia”, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju
asociācija, Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas tehniskā koledža”, Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža, Mašīnbūves un
Metālapstrādes Rūpniecības asociācija, Lietuvas Darba devēju konfederācija (Lietuvos verslo darbdavių konfederacija), portāls www.prakse.lv,
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, ibw Austria – Research & Development in VET, ABB Training Center GmbH & Co.KG Heidelberg.
2 Vairāk par projektu skatīt: http://www.lddk.lv/projekts/kvalitativas-prakses-darba-tirgum/
3 Projekta īstenošanas termiņš: 2014. gada 1. septembris – 2017. gada 31. augusts.
4 Pētījuma metodoloģijas autori: sociologs Gints Klāsons un ekonomists Uldis Spuriņš.
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2. PĒTĪJUMA METODOLOĢIJA
Pētījuma ietvaros tika apkopota un analizēta kā subjektīva (mērķa grupu viedokļi, vērtējumi, uzskati), tā
objektīva (statistikas dati, ekonomiskā analīze) informācija un dati, lai sniegtu pēc iespējas daudzpusīgu
un kontekstuālu prakšu sistēmas raksturojumu. Pētījuma ietvaros tika izstrādāta arī metodoloģija prakšu
izdevumu-ieguvumu aprēķināšanai un veikts pilotpētījums metodoloģijas aprobēšanai projekta partneru
pārstāvētajās nozarēs (ķīmijas rūpniecība, metālapstrāde un mašīnbūve). Sekojoši viens no pētījuma

būtiskiem rezultātiem ir prakšu izdevumu-ieguvumu aprēķinu metodoloģijas un instrumentārija 5

sagatavošana. Izstrādāto metodoloģiju iespējams tālāk adaptēt plašākiem prakšu ekonomisko ieguvumu
aprēķiniem nozaru, profesiju vai visas tautsaimniecības līmenī.

Tāpat pētījuma ietvaros sadarbībā ar projektā iesaistītajām mācību iestādēm (Rīgas Tehniskā koledža,
Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža) tika īstenots ekonomiskais eksperiments 6, lai analizētu

dažādas mērķa grupu rīcības stratēģijas darba tirgū (šai gadījumā – attiecībā uz darba devēju un ņēmēju

gatavību apmaksāt specifiskās vai/un vispārīgās apmācības). Darba tirgus simulācijas spēles ietvaros
jaunieši iejutās darba devēju un praktikantu lomās, izspēlējot dažādas situācijas, kurās jāpieņem lēmumi

par praktikantu apmācību, atalgojuma apmēru, darba piedāvājumiem un iespējām darba tirgū u.tml..
Izmantojot šādu eksperimentālās ekonomikas pieeju, pētniekiem bija iespēja veikt padziļinātu analīzi par
darba tirgus (tai skaitā prakšu sistēmas) attīstības iespējām un priekšnosacījumiem Latvijā.

Pētījuma tika īstenots laika periodā no 2014. gada oktobra līdz decembrim un tā ietvaros tika sasniegtas
un analizētas šādas mērķa grupas:

1) Latvijā strādājošie uzņēmēji.

2) Darba devēji, kuri pēdējo piecu gadu laikā ir nodrošinājuši prakses vietas.

3) Darba devēji, kuri pēdējo piecu gadu laikā nav nodrošinājuši prakses vietas, bet ir to darījuši
senāk.

4) Ķīmijas rūpniecības nozares uzņēmēji.

5) Metālapstrādes un mašīnbūves nozares uzņēmēji.

6) Jaunieši, kuri pēdējo piecu gadu laikā ir izgājuši praksi uzņēmumā vai iestādē.

7) Jaunieši, kuri pētījuma veikšanas brīdī iziet praksi uzņēmumā vai iestādē.

8) Jaunieši, kuri pētījuma veikšanas brīdī meklē iespējas iziet praksi uzņēmumā vai iestādē.

9) Portālā www.prakse.lv reģistrētie darba devēji.

Lai apzinātu minēto mērķa grupu viedokļus, tika sasniegti šādi to izlašu apjomi:
5
6

Metodoloģijas apraksts sniegts 5. nodaļā, instrumentārijs pievienots ziņojuma pielikumā.
Ekonomiskā eksperimenta metodoloģijas aprakstu skatīt 5.3. nodaļā.
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1) Latvijā strādājošie uzņēmēji – 750 respondenti. Sasniegtās izlases raksturojuma attēlu skatīt
nākamajā lapaspusē.

2) Portālā www.prakse.lv reģistrētie darba devēji – 72 respondenti. Šīs mērķa grupas pārstāvi
pētījumā tika analizēti kā atsevišķa respondentu grupa, neiekļaujot iepriekšējā punktā minētās
mērķa grupas sastāvā.

3) Portālā www.prakse.lv reģistrētie jaunieši – 233 respondenti. Sasniegtās izlases raksturojuma
attēlu skatīt aiznākamajā lapaspusē.

4) Ķīmijas un metālapstrādes nozaru uzņēmumi gadījuma izpētes ietvaros – 33 respondenti.
Lai iegūtu un analizētu pētījumam nepieciešamo informāciju un datus, tika izmantotas šādas pētnieciskās
metodes:

1) Latvijas uzņēmēju kvantitatīva reprezentatīva (pēc darbības veida un reģionālā izvietojuma
aptaujas izlase ir atbilstoša Latvijā strādājošo uzņēmēju ģenerālkopai) aptauja sadarbībā ar

pētījumu centru SKDS.

2) Portālā www.prakse.lv reģistrēto uzņēmumu, kā arī metālapstrādes un ķīmijas nozaru darba
devēju elektroniska aptauja.

3) Gadījuma izpēte (case study).

4) Kabineta pētījums.

5) Datu un informācijas sekundārā analīze.
6) Datu statistiskās analīzes.

7) Eksperimentālā ekonomika.
Katrai mērķa grupai un katrai pētnieciskajai metodei tika izstrādāta atsevišķs instrumentārijs – visi
pētījuma ietvaros izstrādātie materiāli apskatāmi ziņojuma pielikumos.
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Latvijas uzņēmēju aptaujas izlases raksturojums (%)
APDZĪVOTA VIETA

Rīga (n=331)

Cita pilsēta (n=317)

11

Ārpus pilsētas (n=102)
REĢIONS

Rīga (n=341)

Pierīga (n=117)

7

Vidzeme (n=65)

Kurzeme (n=88)

6

Latgale (n=68)
NOZARE

Ražošana (n=166)

Tirdzniecība (n=115)
Pakalpojumi (n=418)

B Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (n=4)

C Apstrādes rūpniecība (n=101)

D Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (n=25)

E Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija (n=7)
F Būvniecība (n=51)

G Vairumtirdzn. un mazumtirdzn.; automobiļu un motociklu remonts (n=115)
H Transports un uzglabāšana (n=79)

I Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (n=13)

J Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (n=37)

K Finanšu un apdrošināšanas darbības (n=33)

2

0,2

N Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (n=26)

P Izglītība (n=38)

Q Veselība un sociālā aprūpe (n=24)

R Māksla, izklaide un atpūta (n=17)
S Citi pakalpojumi (n=9)
DARBINIEKU SKAITS

1-5 (n=417)

0,3

2

4

50-99 (n=22)

250 un vairāk (n=28)

KAPITĀLS UZŅĒMUMĀ

Tikai vietējais kapitāls (n=676)

Gan vietējais kapitāls, gan ārvalstu (n=35)

Tikai ārvalstu kapitāls (n=39)

28

5

1

6-9 (n=110)

100-249 (n=26)

1

1

50

14

3

2

28

9

4

2

14

9

5

10-25 (n=102)
26-49 (n=45)

10

10

1

L Operācijas ar nekustamo īpašumu (n=104)

M Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (n=38)

14

9

Būvniecība (n=51)

A Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (n=29)

56

8

Zemgale (n=71)

NACE KODS

55

34

4

8

0,4
5

5

20

67

89
Bāze: visi aptaujātie uzņēmumi Latvijā, n=750
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Jauniešu aptaujas izlases raksturojums (%)
PRAKSES PIEREDZE

10
14

Šobrīd iet praksē

Šobrīd iet un ir gājis iepriekš praksē
Šobrīd iet praksē, iepriekš nav gājis

PRAKSES VIETA

Uzņēmums

13
12

Iestāde

Gan uzņēmums, gan iestāde
VECUMS

17-20
21-24
25-30

31+

DZIMUMS
Vīrietis

4

26

Mācās

Uzņēmuma vadītājs

Datorsistēmu tehniķis
Inženieris

Kultūras menedžeris

Tulks

Multimediju dizaineris
Ekonomists

Sociālais darbinieks

Personāla speciālists
Finanšu speciālists
ALGOTS DARBS

Pilnas slodzes darbs

Nepilnas slodzes darbs
Gadījuma darbi

Nestrādā un nekad nav strādājis/-usi

Nestrādā, bet ir strādājis/-usi agrāk

PROFESIJA ŠOBRĪD (10 biežāk minētās)
Projekta vadītājs

Lietvedis

Pārdevējs

Personāla speciālists

Uzņēmuma vadītājs
Programmētājs

Grāmatvedis

IT speciālists

Jurists

Klientu apkalpošanas speciālists

DZĪVESVIETA (1)
Latvijā

Ārvalstīs

DZĪVESVIETA (2; Latvijā dzīvojošie)
Rīga

Pierīgas reģinos

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale
Latgale

PLĀNOTĀ DZĪVESVIETA PĒC 10 GADIEM
Turpat, kur šobrīd

Citur Latvijā

Citā valstī

74

73

27

8
5
5
5
5
4
4
3
3
3
7

54

19

IZGLĪTĪBA
APGŪTĀ PROFESIJA (10 biežāk minētās)

76

24

Sieviete

Nemācās

55

21

Nav bijis praksē

12

29

18

11
8
8
5
5
4
4
4
3
3

37

95

5

58

13

5
8
10
7

24

34

42

Bāze: visi aptaujātie jaunieši portālā Prakse.lv, n=233
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3. TAUTSAIMNIECĪBAS UN DARBA TIRGUS ATTĪSTĪBAS TENDENČU
VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS
3.1. TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS TENDENČU RAKSTUROJUMS
Jau vairāku gadu periodā Latvijā novērojama ekonomikas atlabšana un tautsaimniecības neliela, bet

stabila izaugsme (kura bijusi viena no straujākajām Eiropas Savienības (turpmāk tekstā - ES) ietvaros).
2011. gadā un 2012. gadā Latvijas iekšzemes kopprodukts (turpmāk tekstā - IKP) pieauga par vairāk nekā

5%, bet 2013. gadā – par 4,1%. 7 Arī 2014. gadā izaugsme turpinās. 2014. gada 1. ceturksnī IKP pieauga
par 2,8%, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu. Būtiski norādīt, ka Latvijas tautsaimniecības

izaugsme notiek laikā, kad ES ekonomika kopumā stagnē. Tai pat laikā jāuzsver, ka, neskatoties uz
ekonomiskās izaugsmes tendencēm, IKP Latvijā joprojām ir par gandrīz 1/10 mazāks nekā tas bija pirms
krīzes.

Latvijas ekonomiskās attīstības pamatrādītāji

Datu un ilustrācijas avots: „Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. 2014. gada jūnijs.” Ekonomikas ministrija.

Pēdējo četru gadu laikā galvenais tautsaimniecības attīstības determinants bijis Latvijas preču un

pakalpojumu eksports, kura pieaugums bijis ļoti straujš, pārsniedzot pirmskrīzes līmeni par vairāk nekā
1/5. Tai pat laikā jāuzsver, ka pēdējo divu gadu laikā pieprasījums eksporta tirgos ir mazinājies un
sekojoši arī Latvijas eksporta izaugsmes dinamika ir lēnāka. 2013. gadā kopējo preču eksporta attīstību

pozitīvi ietekmēja lielākoties mašīnbūves produkcijas, koksnes un tās izstrādājumu, kā arī

lauksaimniecības un pārtikas produktu eksporta apjomu pieaugumi. Tai pat laikā atsevišķi notikumi
uzņēmējdarbības sfērā Latvijā būtiski ietekmē arī eksporta struktūru un apjomus - piemēram, saistībā ar
7 Šeit un turpmāk šajā apakšnodaļā (ja vien nav norādīts citādi) dati un informācija no Ekonomikas ministrijas sagatavotā Ziņojuma par Latvijas
tautsaimniecības attīstību (2014. gada jūnijs): https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/zin_2014_1.pdf
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AS „Liepājas metalurgs” darbības apturēšanu ievērojami samazinājās metālu un to izstrādājumu eksports.
Tomēr kopumā apstrādes rūpniecība ir būtisks Latvijas eksporta un tautsaimniecības attīstības virzītājs

- no 2009. gada līdz 2012. gada beigām ražošanas apjomi apstrādes rūpniecībā strauji pieauga, un

pieauguma tempi bija straujāki nekā kopējā tautsaimniecības izaugsme. Kopš 2013. gada izaugsmes

tempi gan būtiski sarukuši, ko iespējams saistīt ar izmaiņām pieprasījumā ārējos tirgos, kā arī
starptautisko politiski ekonomisko situāciju.

Tāpat kā eksportā, arī iekšzemes pieprasījumā Latvijā novērojamas pieaugošas attīstības tendences.
Privātā patēriņa pieaugums (ko sekmē darba samaksas un nodarbinātības kāpums) determinē

tirdzniecības nozarē sniegto pakalpojumu apjoma pieaugumu (2013. gadā par 4,4%). Attīstība
novērojama arī būvniecības jomā - 2014. gada 1. ceturksnī apjomi būvniecībā pieauga par 24,6% un
pieaugumu lielā mērā nosaka dzīvojamo māju un inženierbūvju celtniecības pieaugums. Tāpat pozitīvas

attīstības tendences vērojamas komercpakalpojumu, finanšu un apdrošināšanas, IKT pakalpojumu, kā arī
sabiedrisko pakalpojumu jomās.

Arī investīcijas Latvijā pēdējo gadu laikā ir pieaugušas (visstraujāk 2010.-2011. gados, kad investīciju

apjoms pieauga par 27,9% gada laikā). 2013. gadā investīcijas veidoja kopumā 21,1% no Latvijas IKP.
Pēdējos divus gadus gan investīciju pieauguma temps ir neliels. Viens no investīcijas ierobežojošiem

apstākļiem ir zems banku kreditēšanas līmenis. Šādos apstākļos būtisks ir valsts atbalsts privātajām
investīcijām.

Tai pat laikā - lai gan ekonomikā vērojama stabila izaugsme, iespējams identificēt arī būtiskus potenciālus

izaugsmes riskus. Līdz šim Latvijas konkurētspēju galvenokārt noteica darbaspēka izmaksu
samazināšana, kas nevar nodrošināt tautsaimniecības izaugsmi ilgtermiņā. Konkurētspējas ilgtspēja tieši

saistīta ar produktivitātes pieauguma iespējām, tādēļ Latvijas uzņēmēju konkurētspēja vidējā un
ilgtermiņā lielā mērā saistīta ar izaicinājumu pārorientēties no zemu izmaksu nodrošināšanas uz augstas
pievienotās vērtības radīšanu.

Vērtējot uzņēmējdarbības un tautsaimniecības izaugsmes iespējas tuvākā un vidējā termiņā, kā riska

faktors jāņem vērā arī starptautiskās politiski ekonomiskās situācijas attīstības tendences, kas var būtiski

ietekmēt Latvijas eksporta iespējas un sekojoši arī Latvijas ekonomikas tālākās izaugsmes tempus. Kā
norāda Ekonomikas ministrijas eksperti, "Tautsaimniecības izaugsme vidējā termiņā lielā mērā būs

atkarīga no diviem faktoriem. Pirmkārt, kādus risinājumus spēs pieņemt eirozonas valstis, lai spētu

izvairīties no iespējamās ekonomikas stagnācijas. Otrkārt, cik efektīva būs Latvijas valdības īstenotā
struktūrpolitika ekonomikas konkurētspējas uzlabošanai ierobežotos finansējuma, t.sk. valsts budžeta

pieejamības apstākļos.". Iespējami pozitīvākajā (straujākas) izaugsmes scenārijā vidējā termiņā Latvijas
izaugsme varētu sasniegt 4%-5% pieaugumu gadā, taču dažādu ārēju un iekšēju faktoru ietekmē
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izaugsme varētu būt arī daudz lēnāka, īpaši, ja saglabāsies vāja izaugsme ES ekonomikā kopumā, kā arī ja

Latvijas ekonomikas pārorientēšana uz augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu radīšanu
notiek ne izteikti sekmīgi.

3.2. UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES RAKSTUROJUMS
Ekonomikas attīstības makroekonomiskie rādītāji ļauj vērtēt tautsaimniecības izaugsmi vispārīgā līmenī,
savukārt uzņēmēju subjektīvie vērtējumi un attieksmes ļauj gūt padziļinātu ieskatu uzņēmējdarbības

vidē, raksturojot priekšnosacījumus un iespējas sekmīgas uzņēmējdarbības veidošanai. Latvijā notiek
vairāki regulāri pētījumi, kas sniedz datus par uzņēmējdarbības vidi no uzņēmēju skatu punkta.

Kopš 2011. gada pēc Ekonomikas ministrijas pasūtījuma regulāri (reizi divos gados) tiek veikts pētījums

„Administratīvo procedūru ietekme uz uzņēmējdarbības vidi” 8, kura dati ļauj novērtēt dažādu

administratīvo procedūru ietekmi uz uzņēmējdarbību, kā arī iekļauj vairākus vispārīgus raksturojumus
par uzņēmējdarbības vidi kopumā un uzņēmējdarbības atbalsta (valsts, pašvaldību) pieejamību. Vērtējot

šī pētījuma aptauju datus pēdējo vairāk nekā desmit gadu griezumā, novērojams, ka biežākie uzņēmēju
identificētie uzņēmējdarbības kavēkļi bijuši - nodokļu likmes (vidēji 70% Latvijas uzņēmēju tos

identificējuši kā šķērsli savai uzņēmējdarbībai), likumu un noteikumu izmaiņu biežums (60%), inflācija
(55%), nodokļu administrēšana (52%), infrastruktūras pakalpojumu izmaksas (37%) un ēnu ekonomika
(37%). Visi nosauktie ir arī tie faktori, kurus kā savai uzņēmējdarbībai kavējošus visbiežāk uzņēmēji

norādījuši 2014. gada aptaujā. Tai pat laikā jāuzsver, ka šo dažādo uzņēmējdarbības šķēršļu

identificēšanas intensitāte ik gadus ir mazinājusies, kas liecina par pozitīvām tendencēm
uzņēmējdarbības vides sakārtošanā un uzlabošanā.

Saskaņā ar pētījuma rezultātiem, pozitīvā virzienā mainās arī uzņēmējdarbības tiesiskā vide jautājumos,

kas skar ēnu ekonomiku, korupciju un darbinieku diskrimināciju. Visās pētījuma pozīcijās 2014. gadā
iegūti pozitīvāki rezultāti nekā iepriekšējās (2009. un 2011.g.) uzņēmēju aptaujās. To, ka ne mazāk kā
puse konkrētās jomas uzņēmēju maksā "aplokšņu algas" aptaujā apgalvo 19,5% uzņēmēju. To, ka ne

mazāk kā puse nozares darba devēju neslēdz darba līgumus ar darbiniekiem, atzīst 14% aptaujāto. Līdzīgs

(13,5%) ir arī to īpatsvars, kuri uzskata, ka vairāk kā puse konkrētās jomas uzņēmēju pilnībā vai daļēji
nemaksā nodokļus. Savukārt 12,6% uzskata, ka viņu pārstāvētajā jomā ne mazāk kā puse no uzņēmējiem
dod kukuļus valsts vai/un pašvaldību amatpersonām. Būtisks ir ne tikai uzņēmēju sniegtais novērtējums

par to, cik liela daļa nozares uzņēmēju piekopj negodīgu uzņēmējdarbības praksi, bet arī tas, cik lielā mērā
uzņēmēji attaisno šādu praksi. Aptaujas dati liecina, ka aptuveni katrs piektais uzņēmējs uzskata, ka
"aplokšņu algu" maksāšana ir attaisnojama, savukārt nelegālo nodarbinātību un nodokļu nemaksāšanu

attaisno aptuveni katrs desmitais darba devējs. Lai gan kopumā šie rādītāji nav izteikti augsti, tomēr tie
8

Pētījuma materiāli un ziņojums pieejams: https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/nacionala_industriala_politika/petijumi/

13

KVALITATĪVA PRAKSE DARBA TIRGUM

Pētījums par prakšu pieejamību un kvalitāti Latvijā

liecina par noteiktām uzņēmējdarbības praksēm un godīgas konkurences kropļojumiem ja ne visā
tautsaimniecībā, tad atsevišķos tās sektoros. Pozitīvi gan vērtējams fakts, ka uzņēmēju aptaujās ik reizes

nedaudz mazinās to īpatsvars, kuri atzīst negodīgas uzņēmējdarbības prakses esamību savā pārstāvētajā
nozarē, kā arī to, kuri tādas uzskata par attaisnojamām. Arī tas kopumā liecina par uzņēmējdarbības vides

sakārtošanos un pozitīvu attīstību.

Lai gan iepriekš minētie dati liecina par pozitīvām uzņēmējdarbības vides attīstības tendencēm, aptaujas

dati ļauj identificēt arī kritiskus aspektus. Absolūtais vairākums uzņēmēju - 79% - novērtē, ka valsts
nepalīdz uzņēmējiem uzņēmējdarbības attīstīšanā, un tikai 16% novērtējuši, ka palīdz. Jāuzsver gan, ka

šāds pozitīvais rādītājs ir gandrīz divas reizes augstāks nekā tas bijis visos iepriekšējos mērījumu
periodos, kas ļauj identificēt pozitīvu attīstības dinamiku, lai gan pārliecinošais negatīvo vērtējumu

īpatsvars neļauj apgalvot, ka valsts atbalsta sistēma būtu vērtējama izteikti pozitīvi. Būtiski, ka arī
attiecībā uz pašvaldību atbalstu uzņēmēji nav komplimentāri - lai gan kopumā 23% novērtē, ka

pašvaldības palīdz to uzņēmējdarbībā, 16% ir pretējās domās (ka traucē), savukārt 47% apgalvo, ka
pašvaldības nekā neietekmē viņu uzņēmējdarbību.

Tai pat laikā jāuzsver, ka uzņēmēji ir izteikti neaktīvi savu interešu aizstāvēšanā nozares vai plašākā

mērogā. Tikai 7% aptaujāto Latvijas uzņēmēju atzinuši, ka pēdējo divu gadu laikā ir iesaistījušies kādā
diskusijā par likumprojektiem un noteikumiem, sniedzot savus komentārus valsts institūcijai vai nozares

vai uzņēmēju asociācijā vai apvienībā, un tā ir zemākā uzņēmēju aktivitāte visu veikto pētījumu laikā kopš
2005. gada (piemēram, 2009. gadā kopumā 16% bija veikuši šādas aktivitātes). Lai gan uzlabojusies

uzņēmēju informētība par iespējām darboties nozaru vai uzņēmēju asociācijās (66% ir informēti), kādās
nozaru vai uzņēmēju asociācijās darbojas tikai 20% aptaujāto uzņēmēju un šis rādītājs praktiski nav
mainījies pēdējo desmit gadu laikā. Aptaujas dati gan neļauj noteikt, kas ir iemesls uzņēmēju zemajai

aktivitātei, tomēr ļauj secināt, ka Latvijas uzņēmējiem raksturīga izteikti zema ieinteresētība un prakse
līdzdarboties nozares vai ekonomikas kopumā jautājumu risināšanā, ko sekojoši var identificēt kā vēl

vienu no izaicinājumiem vidējā un ilgtermiņā – panākt lielāku uzņēmēju iesaistīšanos tautsaimniecisko

jautājumu risināšanā nozaru vai augstākā līmenī.

Uzņēmēju kopējo noskaņojumu par uzņēmējdarbības vides un valsts tautsaimniecības attīstību ļauj
vērtēt pētījumu centra SKDS pēc Citadele bankas pasūtījuma regulāri īstenotais Citadele Index pētījums 9.

2014. gada rudenī veiktās aptaujas dati liecina, ka uzņēmēju noskaņojums ievērojami pasliktinājies,

sasniedzot zemāko līmeni aizvadīto trīs gadu laikā. Citadele Index vērtība noslīdējusi līdz 48.30 punktiem,
kas liecina par drīzāk pesimistisku uzņēmumu noskaņojumu.

9

Pētījuma ziņojumi pieejami: http://www.citadele.lv/lv/index/
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Aplūkojot Citadele Index vērtības dažādās tautsaimniecības nozarēs, vērojams, ka 2014. gada septembrī

indeksa vērtības ir mazākas par 50 punktiem visās nozarēs, pie tam viszemākā indeksa vērtība ir
būvniecības nozarē (46.42), bet pārējās nozarēs indeksa vērtības ir nedaudz augstākas – ražošana: 47.71,

pakalpojumi: 48.38, tirdzniecība: 49.64. Indeksa vērtības lielo uzņēmumu grupā joprojām liecina par

samērā lielu optimismu, vidējie un mazie uzņēmumi atrodas uz optimisma/ pesimisma robežas, savukārt

mikrouzņēmumu vadītāju noskaņojums ir izteikti pesimistisks.

Citadele Index dinamika 2008-2014: Latvijas uzņēmēju kopējā noskaņojuma rādītāji

Datu un ilustrācijas avots: „Citadele Index. Latvijas uzņēmēju aptaujas rezultāti. 2014. gada septembris.” SKDS, Citadele.

2014. gada septembra Citadele Index tagadnes indeksa vērtība liecina, ka uzņēmēju vērtējumā pēdējo
sešu mēnešu laikā situācija ir pasliktinājusies un arī nākotnes indeksa vērtība liecina par pesimistiskām

prognozēm attiecībā uz nākamo pusgadu. Vērtējot detalizētāk, novērojams, ka uzņēmēji ir salīdzinoši

pozitīvi noskaņoti attiecībā uz konkurenci savā pārstāvētajā nozarē un investīciju apjomu uzņēmumā,

piesardzīgi attiecībā uz darbinieku skaita izmaiņām uzņēmumā, uzņēmuma finansiālo stāvokli,
apgrozījumu un rentabilitāti, savukārt pesimistiski attiecībā uz ekonomisko aktivitāti nozarē un valstī
kopumā. Tas liecina, ka uzņēmēji ir salīdzinoši pārliecināti par savu uzņēmējdarbību, bet nepārliecināti
un bažīgi par dažādiem ārējiem faktoriem - uzņēmējdarbības attīstību nozarē, ekonomikas attīstību valstī
kopumā u.tml..

3.3. DARBA TIRGUS ATTĪSTĪBAS TENDENČU RAKSTUROJUMS
Tautsaimniecības pozitīvās attīstības tendences pozitīvi ietekmē arī darba tirgu – nodarbinātība arvien
pieaug, samazinoties pēc-krīzes perioda augstajiem bezdarba rādītājiem. Tai pat laikā – ne visas

iedzīvotāju grupas vienlīdz izteikti izjūt šīs pozitīvās izmaiņas darba tirgū un ekonomikā, īpaši tas attiecas
uz personām ar zemu izglītības un kvalifikācijas līmeni, gados vecākiem cilvēkiem, kā arī jauniešiem.
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Nodarbinātības līmenis starp iedzīvotājiem vecumā no 15-74 gadiem 2013. gadā palielinājās līdz 58,2%,

un vidēji gadā nodarbināti bija 894 000 iedzīvotāju. Tomēr jāuzsver arī, ka vienlaikus demogrāfijas

tendenču ietekmē par 1,6% (jeb 16 500) 2013. gadā samazinājās ekonomiski aktīvo iedzīvotāju

kopskaits, kas kopā ar nodarbinātības pieaugumu sekmēja arī straujāku bezdarba samazināšanos. 10 Lai

gan bezdarba rādītāji samazinās un 2014. gada decembrī reģistrētais bezdarba līmenis valstī bija 8,5%

(pēdējo četru gadu laikā samazinājums aptuveni uz pusi), bez darba joprojām ir aptuveni 100 000 Latvijas

ekonomiski aktīvo iedzīvotāju. Īpaši krasi izteiktas Latvijā ir reģionālās atšķirības - kamēr Rīgas reģionā

bezdarba līmenis ir tikai 5,2%, Latgales reģionā tas ir vairāk nekā trīs reizes augstāks - 17,8%. 11
Reģistrētais bezdarba līmenis 2014. gada 31. decembrī

Datu un ilustrācijas avots: Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapa www.nva.gov.lv

Vērtējot tālākas bezdarba mazināšanas iespējas un nosacījumus, jārēķinās, ka pastāv risks, ka daļa no
esošiem bezdarbniekiem ilgstoši nevarēs atrast darbu un nākotnē bezdarbs var kļūt par izteikti

strukturālu parādību, jo nozares, kas ātrāk atgūstas no krīzes, nav tās pašas, kurās tika zaudētas

darbavietas krīzes laikā. Piemēram - 2013. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu tirgojamo nozaru
(lauksaimniecības, mežsaimniecības, rūpniecības, kā arī transporta pakalpojumu nozares) īpatsvars

tautsaimniecībā pieauga par gandrīz 10%. Latvijā notiek tautsaimniecības struktūras maiņa, un var

veidoties neatbilstība starp darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu – darba meklētāju prasmes

neatbilst tam, ko pieprasa darba devēji. Būtiski sociāli riski saistīti arī ar faktu, ka Latvijā liels ir ilgstošā

bezdarba līmenis - 2013. gada beigās 35,4% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita bija ilgstošie

10 Dati un informācija no Ekonomikas ministrijas sagatavotā Ziņojuma par Latvijas tautsaimniecības attīstību (2014. gada jūnijs):
https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/zin_2014_1.pdf
11 Dati no Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapas www.nva.gov.lv
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bezdarbnieki. Liels ilgstošais bezdarbs var radīt strukturālā bezdarba pieaugumu - jo ilgāk šie cilvēki ir

bez darba, jo lielāks risks zaudēt darba iemaņas un prasmes. 12

Nozīmīga problēma Latvijā joprojām ir jauniešu bezdarbs. Bezdarbs jauniešu vidū ir ievērojami augstāks

nekā citās vecuma grupās. 2013. gadā 15-24 gadīgo jauniešu grupā 23,2% bija bez darba, kamēr citās
vecuma grupās bezdarba rādītāji nepārsniedza 12%. Jauniešu nodarbinātība ir viena no būtiskākajām

jaunatnes un arī nodarbinātības politikas jomām gan ES kopumā, gan arī lielākajā daļā dalībvalstu. Tam

par iemeslu ir gan ekonomiskās krīzes radītais ļoti augstais jauniešu bezdarbs Eiropā (atsevišķās valstīs

(Grieķija, Spānija) pat virs 50%), gan arī ilgtermiņa prognozes par demogrāfiskās slodzes izteiktu
palielināšanos lielā daļā ES valstu. Stratēģijā „Eiropa 2020” nodarbinātība tiek definēta par vienu no
visbūtiskākajām prioritātēm ES izaugsmei šajā desmitgadē. 13

Viens no jauniešu bezdarba cēloņiem ir viņu izglītības līmenis – aptuveni 65% jauniešu nebija
kvalifikācijas vai bija zems izglītības līmenis. Profesionālā izglītība bija 25% jauniešu, bet augstākā

izglītība – 10%. Papildus būtisks faktors jauniešu bezdarbam ir arī darba pieredzes trūkums. Tikai

ceturtajai daļai no visiem jauniešiem – darba meklētājiem bija darba pieredze, pie tam 23% no tiem bija
nodarbināti mazkvalificētās (vienkāršās) profesijās. 14

Prognozējot darba tirgus attīstības tendences, Ekonomikas ministrijas eksperti paredz, ka situācija darba
tirgū nākamajos gados turpinās uzlaboties - samazināties bezdarbs un palielināsies darba samaksa,

vienlaikus uzlabojumi kļūs arvien mērenāki, ko ietekmēs augstāks bāzes efekts darba tirgū, gan

izaugsmes tempu palēnināšanās. Tuvākajos gados būtiskākais darbaspēka pieprasījuma pieaugums

sagaidāms galvenokārt uz iekšzemes pieprasījumu vērstajās nozarēs – komercpakalpojumu sektorā,
būvniecībā un tirdzniecībā. Nodarbinātības pieaugums saglabāsies arī apstrādes rūpniecībā, tomēr tas
būs lēnāks nekā iepriekš. 15

Pētījumu dati liecina, ka darba tirgus turpmākā attīstībā viens no būtiskākajiem izaicinājumiem būs

sabalansēt darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu ne tikai kvantitatīvi, bet it īpaši kvalitatīvi. SIA „TNS

Latvija” uzņēmēju aptaujas dati 16 liecina, ka pašlaik galvenie izaicinājumi saistībā ar darba spēku ir
kvalificētu speciālistu trūkums (37%) un darba spēka trūkums kopumā (ES brīvā darba tirgus spiediens,
došanās strādāt uz ārzemēm) (10%). Kvalificētu speciālistu trūkumu kā galveno izaicinājumu biežāk

atzinuši ražošanā strādājošo uzņēmumu vadītāji, kā arī vidējo un lielo uzņēmumu vadītāji (50+
12 Dati un informācija no Ekonomikas ministrijas sagatavotā informatīvā ziņojuma par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm:
https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/EMZino_150814.pdf
13 Informācija no Izglītības un zinātnes ministrijas izdevuma “Jaunieši Latvijā 2008-2013: aktivitāte, mobilitāte, līdzdalība”:
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/2013/Jauniesi-Latvija_2008-2013.pdf
14 Dati un informācija no Ekonomikas ministrijas sagatavotā informatīvā ziņojuma par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm:
https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/EMZino_150814.pdf
15 Informācija no Ekonomikas ministrijas informatīvā ziņojuma par makroekonomisko situāciju valstī:
https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/EMZino_26_171014.pdf
16 Dati no TNS mājas lapas: http://www.tns.lv/newsletters/2015/43/?category=tns43&id=pp_darba_tirgus_tendences
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darbinieki). Šeit kā problemātisks jāmin arī fakts, ka darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma atbilstību

ietekmē ne tikai attiecīgās prasmes, bet arī darbaspēka cena. Atsevišķās profesijās pat pie relatīvi augsta
atalgojuma līmeņa ir grūtības apmierināt pieaugošo pieprasījuma ar atbilstošās kvalifikācijas darbaspēku

(piemēram – IT nozarē, programmētāji), bet vienlaikus ir jomas, kur pastāv būtisks darbaspēka

pārpalikums (dažādu pakalpojumu jomu pārvaldes/administrācijas darbinieki, personāla speciālisti,

tirdzniecības aģenti u.tml.), tādejādi iedzīvotāji ar atbilstošo izglītību un pieredzi spiesti strādāt zemāka

līmeņa darbos. 17

Būtiskus izaicinājumus darba tirgus attīstībā rada un radīs arī demogrāfiskās attīstības tendences.
Saskaņā ar demogrāfijas prognozēm iedzīvotāju skaits Latvijā līdz 2020. gadam var samazināties par

vismaz 71 000, pie tam darbaspējas vecumā iedzīvotāju skaits samazināsies straujāk nekā kopējais
iedzīvotāju skaits. Galvenais iedzīvotāju skaita samazināšanās iemesls gan vidējā, gan ilgtermiņā būs

iedzīvotāju novecošanās, kā rezultātā palielināsies starpība starp dzimstības un mirstības rādītājiem.

Ņemot vērā negatīvās demogrāfijas tendences, darbaspēka trūkums nākotnē var kļūt par vienu no
galvenajiem šķēršļiem izaugsmei. 18

3.4. IZGLĪTĪBAS UN DARBA TIRGUS ATBILSTĪBAS RAKSTUROJUMS
Eiropas Komisijas 2013. gada ieteikumos ekonomiskās situācijas uzlabošanai Latvijā norādīts – valdībai

jārīkojas aktīvāk, lai risinātu jaunatnes un ilgstoša bezdarba problēmas (piemēram, īstenojot garantijas

jauniešiem shēmu un uzlabojot profesionālo izglītību). ES Padome jauniešu nodarbinātību valstu
prezidentūru ietvaros regulāri definē par vienu no tematiskajām prioritātēm, uzsverot jauniešu aktīvu
sociālo iekļaušanu, jaunatnes darba nozīmi nodarbinātības veicināšanā, kā arī pāreju no izglītošanās

darba tirgū. Īpaši tiek akcentētas arī jauniešu prakses iespējas, nodarbinātības un karjeras konsultāciju
pieejamība un formālās un neformālās izglītības sinerģija. Kā alternatīva darba ņēmēja statusam ES līmenī
tiek identificēta jaunatnes uzņēmējdarbība un sava uzņēmuma dibināšana, kas ir viena no iespējām

jaunatnes bezdarba mazināšanai. Lielā daļā Eiropas valstu arvien vairāk tiek sekmēta izglītība

uzņēmējdarbības jomā, piemēram, attīstot sadarbību starp skolām un uzņēmumiem. Vairākās valstīs
izstrādātas arī atsevišķas stratēģijas uzņēmējdarbības izglītības ieviešanā un attīstībā. 19

Iepriekšējās nodaļās raksturotā situācija un šeit minētie kontekstuālie apsvērumi izglītību – kā vispārējo,

tā profesionālo, kā arī mūžizglītību – liek uzlūkot kā būtisku stūrakmeni Latvijas ekonomikas
konkurētspējas stiprināšanā ilgtermiņā. Tas savukārt nosaka būtisku pārmaiņu nepieciešamību kā

izglītības jomā, tā ekonomikā kopumā. Latvijas ekonomiskās priekšrocības pēc krīzes periodā
17 Dati un informācija no Ekonomikas ministrijas sagatavotā informatīvā ziņojuma par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm:
https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/EMZino_150814.pdf
18 ibid.
19 Informācija no Izglītības un zinātnes ministrijas izdevuma “Jaunieši Latvijā 2008-2013: aktivitāte, mobilitāte, līdzdalība”:
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/2013/Jauniesi-Latvija_2008-2013.pdf
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galvenokārt balstījās uz zemām darbaspēka izmaksām un zemo tehnoloģiju nozarēm un ir jāņem vērā, ka
turpmākajos gados darbaspēka izmaksu pieaugums ir neizbēgams izaugsmes un atvērtā darba tirgus dēļ.
Tādēļ pastāv risks, ka Latvija var zaudēt konkurētspēju zemu izmaksu segmentos ātrāk nekā iegūt

priekšrocības augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanā. Tas prasa īstenot pāreju no zemas uz
vidēju un augstu tehnoloģiju nozarēm, kas savukārt nav iespējams bez būtiskām kvalitatīvām izmaiņām
visā izglītības sistēmā kopumā, kā arī pieaugušo izglītībā. 20

Izvērtējot darbaspēka sagatavošanas struktūru, Ekonomikas ministrijas eksperti izvirzījuši četras
galvenās darba tirgus disproporcijas 21:
-

neatbilstība starp augstākās izglītības piedāvājumu un darba tirgus pieprasījumu. Turpmākajos
gados palielināsies speciālistu pārpalikums humanitāro un sociālo zinātņu jomās (2020. gadā

pārpalikums ~20 000), vienlaikus iztrūkums varētu veidoties pēc dabaszinātņu, IKT un
-

inženierzinātņu speciālistiem (2020. gadā iztrūkums ~20 000);

iztrūkums pēc darbaspēka ar vidējo profesionālo izglītību. Pēdējo 10 gadu laikā ekonomiski
aktīvo iedzīvotāju skaits ar vidējo profesionālo izglītību sarucis par piektdaļu, līdzīgos tempos

-

samazinājums būs vērojams arī turpmāk;

liels jauniešu īpatsvars, kas nonāk darba tirgū bez konkrētas specialitātes un prasmēm. Aptuveni
30% no vispārējo vidējo izglītību beigušiem neturpina mācības augstākā izglītības līmenī,

-

savukārt pieprasījums pēc šāda darbaspēka samazinās;

liels mazkvalificētā darbaspēka īpatsvars. 2013. gadā aptuveni 10% no ekonomiski aktīvajiem
iedzīvotājiem bija pamatizglītība vai zemāks izglītības līmenis, turklāt nav sagaidāms, ka tuvākā
nākotnē to īpatsvars varētu samazināties.

Šos jautājumus nav iespējams risināt īstermiņā, to ietekme un efektivitāte būs novērojama tikai

ilgtermiņā. Īpaši tas attiecas uz izmaiņu nepieciešamību formālajā izglītībā. Tāpēc jo aktuālāka kļūst
pieaugušo izglītība, kuras efektivitāte spētu daudz ātrāk radīt atdevi darba tirgus konkurētspējas

uzlabošanā.

20 Informācija no Ekonomikas ministrijas sagatavotā informatīvā ziņojuma par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm:
https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/EMZino_150814.pdf
21 ibid.
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4. PRAKŠU PIEEJAMĪBA UN KVALITĀTE – APTAUJU REZULTĀTI
4.1. PRAKSES KĀ DARBINIEKU REKRUTĀCIJAS FAKTORA SVARĪGUMS
Izieta prakse nesniedz lielas priekšrocības darba meklēšanas procesā – tikai katrs piektais darba devējs

(22%) apgalvo, ka, rekrutējot jaunus darbiniekus pieņemšanai darbā savā uzņēmumā, uzmanību pievērš

tam, vai potenciālais darbinieks ir izgājis praksi mācību laikā. Arī paši jaunieši tikai nedaudz biežāk (26%)

nekā darba devēji novērtē, ka, viņuprāt, uzņēmēji ņem vērā to, vai potenciālais darbinieks ir izgājis praksi
mācību laikā. Par daudz svarīgākiem faktoriem darbinieku rekrutācijā uzņēmēji atzīst iepriekšējo darba
pieredzi (77%), iegūto izglītību (50%) un atsauksmes no citiem darba devējiem (49%). Savukārt 37%

darba devēju par būtisku faktoru uzskata svešvalodu zināšanas. Interesanti, ka pašu jauniešu vidū
pārliecība par to, ka darba devēji ņem vērā iepriekšējo darba pieredzi un iegūto izglītību, ir daudz
izteiktāka nekā šos faktorus par būtiskiem atzīst uzņēmēji – 50% uzņēmēju par svarīgu rekrutācijas

aspektu norāda iegūto izglītību, bet jauniešu vidū 76% uzskata, ka darba devēji ņem vērā iegūto izglītību.
Pretēja ir situācija svešvalodu zināšanu aspektā – tikai 37% uzņēmēju to novērtē kā būtisku faktoru,
kamēr 73% jauniešu uzskata, ka darba devēji šo faktoru vērtē kā būtisku. Savukārt par to, ka darba devēji
ņem vērā atsauksmes no citiem darba devējiem, pārliecināti ir tikai 34% jauniešu, kamēr 49% darba

devēju apgalvo, ka šis faktors ir būtisks. Kopumā tas ļauj secināt, ka jauniešu priekšstati par jaunu
darbinieku rekrutāciju un darba devēju ekspektācijām ievērojami atšķiras no reālās situācijas darba tirgū.
Uzņēmēji: Kādi faktori Jums ir svarīgi, kad rekrutējat jaunus darbiniekus
pieņemšanai darbā Jūsu uzņēmumā? (%)
Jaunieši: Tavuprāt, kādus faktorus darba devēji ņem vērā, kad meklē jaunus
darbiniekus pieņemšanai darbā savā uzņēmumā? (%)

Iepriekšējā darba pieredze

50

Iegūtā izglītība

Atsauksmes no cita darba devēja

34

Svešvalodu zināšanas

22
26

Izieta prakse mācību laikā

Vecums

Atsauksmes no izglītības iestādes
Tautība

Personīgais iespaids
Motivācija strādāt

5

5
3
3
3

10
12

18

37

49

77
76

92
Uzņēmēji
Jaunieši

73

33

9

Bāze 1: visi aptaujātie uzņēmumi Latvijā, n=750
Bāze 2: visi aptaujātie jaunieši portālā prakse.lv, n=233
Piezīme: attēlotas tikai tās atbildes, kuras sniegtas vairāk nekā 3% gadījumu!
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Praksi par rekrutācijā būtisku faktoru biežāk novērtē darba devēji Latgalē, lauksaimniecības,
elektroenerģijas un siltumapgādes, finanšu, izglītības un veselības un sociālās aprūpes jomās strādājošie,
10-25 darbiniekus nodarbinošie, kā arī uzņēmumi, kuros ir kā vietējais, tā ārvalstu kapitāls. Savukārt

retāk praksi par rekrutācijā būtisku faktoru novērtē Pierīgā, ārpus pilsētas strādājošie darba devēji,
būvniecībā strādājošie, 50-99 darbiniekus nodarbinošie, kā arī ārvalstu kapitāla uzņēmumi.
To uzņēmumu īpatsvars, kuri par svarīgu faktoru jaunu darbinieku rekrutēšanā
norāda mācību laikā izieto praksi (%)

VISI

22

APDZĪVOTA VIETA
Rīga

Cita pilsēta

Ārpus pilsētas
REĢIONS
Rīga

Pierīga

Vidzeme

Kurzeme
Zemgale
Latgale

NOZARE
Ražošana

Tirdzniecība
Būvniecība

Pakalpojumi
NACE KODS

A Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
B Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde^
C Apstrādes rūpniecība

D Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
E Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija^
F Būvniecība

G Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts
H Transports un uzglabāšana

I Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi^

J Informācijas un komunikācijas pakalpojumi
K Finanšu un apdrošināšanas darbības
L Operācijas ar nekustamo īpašumu

M Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
N Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība
P Izglītība

Q Veselība un sociālā aprūpe

R Māksla, izklaide un atpūta^
S Citi pakalpojumi^

DARBINIEKU SKAITS
1-5
6-9

10-25

22
26
14
22
15
20
24
21
42
23
24
17
22
31
20
28
57
17
24
20
38
26
31
20
9

20
27
35
7

44
22
21
31
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26-49

18

250 un vairāk

26

50-99

14

100-249

26

KAPITĀLS UZŅĒMUMĀ
Tikai vietējais kapitāls

22

Gan vietējais kapitāls, gan ārvalstu

32

Tikai ārvalstu kapitāls

16

^Norādītajās mērķa grupās respondentu skaits ir nepietiekams statistiski pamatotas datu interpretācijas veikšanai!
Piezīme: Dzelteni iekrāsotas tās mērķa grupās, kurās rādītājs ir būtiski zemāks nekā izlasē kopumā, zaļi iekrāsotas tās mērķa grupas, kurās tas
ir būtiski augstāks nekā izlasē kopumā.

4.2. PRAKŠU PIEEJAMĪBA
Kopumā 55% Latvijas uzņēmumu ir pieredze prakses vietu nodrošināšanā, kamēr 44% nekad nav
iesaistījušies prakšu sistēmā. Jāuzsver gan, ka to īpatsvars, kuri prakses ir nodrošinājuši pēdējo piecu
gadu laikā, ir mazāks – tikai 42% uzņēmumu, kamēr 13% to ir darījuši senāk.

Uzņēmēji: Vai pēdējo piecu gadu laikā Jūsu uzņēmumā ir bijuši praktikanti? / Vai
Jūsu uzņēmumā jebkad senāk ir bijuši praktikanti? (%)

Ir bijuši pēdējo 5
gadu laikā; 42

Ir bijuši
senāk; 13

Nav bijuši; 44
GP/NA; 0,4

Bāze: visi aptaujātie uzņēmumi Latvijā, n=750

Pēdējo piecu gadu laikā prakses vietas salīdzinoši biežāk nodrošinājuši uzņēmumi pilsētās, reģionos (ne
Rīgā un Pierīgā), ražošanas nozarē strādājošie, apstrādes rūpniecības, elektroenerģijas un siltumapgādes,
ITK pakalpojumu, profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu, kā arī veselības un sociālās aprūpes

jomās strādājošie, un uzņēmumi, kuros ir lielāks darbinieku skaits (īpaši tajos, kur darbinieku skaits
pārsniedz 50). To uzņēmumu vidū, kuri prakses ir nodrošinājuši senāk nekā pēdējo piecu gadu laikā,

salīdzinoši biežāk pārstāvēta būvniecības nozare. Savukārt prakšu sistēmā neiesaistītie uzņēmumi biežāk
ir tie, kuri atrodas Rīgā, darbojas transporta un uzglabāšanas, finanšu un apdrošināšanas, nekustamā
īpašuma jomās, mazie uzņēmumi ar darbinieku skaitu līdz 5, kā arī tie, kuros ir tikai ārvalstu kapitāls.
To uzņēmumu īpatsvars, kuros ir/nav bijuši praktikanti (%)
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Ir bijuši pēdējo 5
gadu laikā

42

Ir bijuši senāk

13

Nav bijuši nekad

Rīga

35

14

51

Ārpus pilsētas

41

16

43

VISI

44

APDZĪVOTA VIETA
Cita pilsēta
REĢIONS

54

12

34

Rīga

36

14

50

Vidzeme

52

16

32

Pierīga

Kurzeme
Zemgale
Latgale

NOZARE

39
54
64
48

15
11
7
9

45
34
29
41

Ražošana

54

10

35

Būvniecība

46

25

29

Tirdzniecība
Pakalpojumi
NACE KODS

39
40

15
11

46
48

A Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

41

14

46

C Apstrādes rūpniecība
D Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa
kondicionēšana
E Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu
apsaimniekošana un sanācija^
F Būvniecība
G Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu
un motociklu remonts
H Transports un uzglabāšana

53

10

37

B Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde^

I Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi^

J Informācijas un komunikācijas pakalpojumi
K Finanšu un apdrošināšanas darbības
L Operācijas ar nekustamo īpašumu

M Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
N Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība
P Izglītība

Q Veselība un sociālā aprūpe

R Māksla, izklaide un atpūta^
S Citi pakalpojumi^

DARBINIEKU SKAITS

77
78

23
3

81

19

39

15

46
35

25

29

9

56

58

11

37

8

53

8

23

14

46

7

53
46
71
52
44

19

17
8

20
14

46
31
37
55
63
28
43
46
10
35
56

1-5

32

14

53

10-25

62

14

24

6-9

26-49
50-99

100-249

58
61
86
84

11
17

31
22
14
16
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Pētījums par prakšu pieejamību un kvalitāti Latvijā

Ir bijuši pēdējo 5
gadu laikā
95

250 un vairāk

KAPITĀLS UZŅĒMUMĀ

Ir bijuši senāk

Nav bijuši nekad
5

Tikai vietējais kapitāls

43

13

43

Tikai ārvalstu kapitāls

26

13

60

Gan vietējais kapitāls, gan ārvalstu

39

13

48

^Norādītajās mērķa grupās respondentu skaits ir nepietiekams statistiski pamatotas datu interpretācijas veikšanai!
Piezīme: Dzelteni iekrāsotas tās mērķa grupās, kurās rādītājs ir būtiski zemāks nekā izlasē kopumā, zaļi iekrāsotas tās mērķa grupas, kurās tas
ir būtiski augstāks nekā izlasē kopumā.

Viens uzņēmums, kas pēdējo piecu gadu laikā bija nodrošinājis prakses vietas, bija pieņēmis praksē vidēji

4,6 praktikantus piecu gadu laikā. Kopumā 53% no šiem uzņēmumiem praktikantu skaits pēdējo piecu

gadu laikā nepārsniedz 3 personas, 36% ir pieņēmuši praksē 4 līdz 10 personas un 9% devuši prakses

vietas vairāk nekā desmit personām. Salīdzinoši vairāk praktikantu pēdējo piecu gadu laikā nodarbinājuši

uzņēmumi IKT, administratīvo un apkalpojošo dienestu darbības, kā arī izglītības jomās, kā arī lielie
uzņēmumi ar darbinieku skaitu virs 100.

Uzņēmēji: Cik praktikantu ir izgājuši praksi Jūsu uzņēmumā pēdējo piecu gadu
laikā? (%)

37

20

16

1

2-3

4-5

16

6 -10

4

5

11-20

21+

Bāze: aptaujātie uzņēmumi Latvijā, kuros pēdējo piecu gadu laikā ir bijuši praktikanti, n=373

Vidējais praktikantu skaits uzņēmumā pēdējo piecu gadu laikā (vidējais rādītājs)

VISI

4,6

APDZĪVOTA VIETA
Rīga

4,2

Ārpus pilsētas

5,6

Cita pilsēta
REĢIONS

4,9

Rīga

4,2

Vidzeme

4,7

Pierīga

Kurzeme
Zemgale

4,3
5,7
5,6
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Latgale

NOZARE

4,7

Ražošana

3,4

Būvniecība

4,7

Tirdzniecība
Pakalpojumi
NACE KODS

4,8
5,1

A Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

2,1

C Apstrādes rūpniecība

3,3

B Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde^

D Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
E Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija^
F Būvniecība

G Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts
H Transports un uzglabāšana

I Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi^

J Informācijas un komunikācijas pakalpojumi
K Finanšu un apdrošināšanas darbības
L Operācijas ar nekustamo īpašumu

M Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
N Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība
P Izglītība

Q Veselība un sociālā aprūpe

R Māksla, izklaide un atpūta^
S Citi pakalpojumi^

DARBINIEKU SKAITS

1,4
5,4
4,7
4,7
4,8
3,4
6,8
7,2
4,0
4,0
4,1
7,0
6,7
6,5
5,7
2,1

1-5

3,8

10-25

5,9

6-9

26-49
50-99

4,3
7,0
7,9

100-249

11,7

Tikai vietējais kapitāls

4,6

Tikai ārvalstu kapitāls

5,2

250 un vairāk

KAPITĀLS UZŅĒMUMĀ
Gan vietējais kapitāls, gan ārvalstu

11,2
4,5

^Norādītajās mērķa grupās respondentu skaits ir nepietiekams statistiski pamatotas datu interpretācijas veikšanai!
Piezīme: Dzelteni iekrāsotas tās mērķa grupās, kurās rādītājs ir būtiski zemāks nekā izlasē kopumā, zaļi iekrāsotas tās mērķa grupas, kurās tas
ir būtiski augstāks nekā izlasē kopumā.

Vērtējot no jauniešu sniegto atbilžu aspekta, prakšu pieejamību nevar raksturot izteikti pozitīvi - lai gan

aptuveni 1/2 jauniešu savu prakses vietu atraduši uzreiz, tie, kuri prakses iespējas meklējuši vairākos

uzņēmumos un iestādēs, vidēji apzinājuši 10 dažādas potenciālās prakses vietas, pirms izdevies vienoties

par to. Aptuveni 30% jauniešu savu prakses vietu atrod, apzinot 2-5 potenciālās prakses vietas, savukārt

katram ceturtajam nākas apzināt 6 un vairāk potenciālās prakses vietas.

25

KVALITATĪVA PRAKSE DARBA TIRGUM

Pētījums par prakšu pieejamību un kvalitāti Latvijā

Jaunieši (šobrīd iet praksē vai bijuši praksē iepriekš): Kopumā cik daudzos
uzņēmumos vai/un iestādēs (valsts/pašvaldības) Tu interesējies par prakses
iespējām, pirms atradi savu prakses vietu? (%)

Atrada uzreiz; 47
Interesējās vairākās
vietās; 53

Bāze: jaunieši, kuri šobrīd iet praksē vai kuri ir izgājuši praksi iepriekšējo
piecu gadu laikā, un ir snieguši konkrētu atbildi, n=175

Jaunieši (šobrīd iet praksē vai bijuši praksē iepriekš): Kopumā cik daudzos
uzņēmumos vai/un iestādēs (valsts/pašvaldības) Tu interesējies par prakses
iespējām, pirms atradi savu prakses vietu? (%)

14

15

2-3

4-5

13

12

6-10

11+

Bāze: jaunieši, kuri šobrīd iet praksē vai kuri ir izgājuši praksi iepriekšējo piecu gadu
laikā, un ir snieguši konkrētu atbildi, n=175

Galvenie iemesli, kādēļ jauniešiem ir problemātiski atrast prakses vietas ir fakts, ka uzņēmumi un iestādes
nav ieinteresētas praktikantu pieņemšanā (uz to norāda 45% no jauniešiem, kuri meklējuši prakses vietas

vairākos uzņēmumos/iestādēs), kā arī tām nav prakses vietu (42%). Dažādi citi iemesli minēti ievērojami
retāk - 29% jauniešu atteikumus saņēmuši, jo darbiniekiem nav laika apmācīt praktikantus, savukārt

aptuveni katrs ceturtais atteikumu saņēmis, jo viņa kvalifikācija nav atbildusi darbavietas prasībām vai

arī prakses vietas jau bijušas aizņemtas. Būtiski uzsvērt, ka tikai 2% jauniešu prakse atteikta, jo tās
nodrošināšana prasa pārāk daudz juridisko formalitāšu, kas liecina, ka birokrātiskais un administratīvais
slogs prakšu sistēmā šobrīd nav uzskatāms par būtisku šķērsli.
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Jaunieši (šobrīd iet praksē vai bijuši praksē iepriekš): Kas bija iemesli, kādēļ Tev
uzņēmumos/iestādēs atteica prakses iespējas? (%)
Uzņēmums/iestāde nebija
ieinteresēta praktikantu pieņemšanā

45

Uzņēmumā/iestādē nebija prakses
vietu

42

Uzņēmuma/iestādes darbiniekiem
nav laika apmācīt praktikantus

29

Mana kvalifikācija neatbilda
uzņēmuma/iestādes prasībām

26

Uzņēmumā/iestādē visas prakses
vietas bija jau aizņemtas

23

Uzņēmumam/iestādei jāpilda pārāk
daudz juridiskās formalitātes, lai
pieņemtu praktikantus
Nezinu/ Uzņēmums/iestāde
nepaskaidroja

Personīgais iespaids nepatika

2
2
1

Bāze: jaunieši, kuri prakses vietu meklējuši vairākos uzņēmumos/iestādēs, n=178

4.3. IEINTERESĒTĪBA NODROŠINĀT PRAKSES VIETAS
Prakšu pieejamību jāvērtē arī ilgtermiņā un šādā aspektā dotā pētījuma dati liecina par vairākiem
būtiskiem izaicinājumiem. Iepriekšējā nodaļā iekļautie dati liecināja - lai gan kopumā 55% Latvijas

uzņēmumu kādreiz ir nodrošinājuši prakses vietas, pēdējo piecu gadu laikā to darījuši 42%, un nozaru
griezumā būvniecības joma iezīmējas kā tāda, kurā prakses vietas pēdējo piecu gadu laikā būtiski
sarukušas. Tas netieši liecina, ka uz prakšu pieejamību būtiska ietekme ir tautsaimniecības kopīgiem
attīstības procesiem.

Tāpat dotā pētījuma dati liecina, ka tuvākā gada laikā tikai 11% no Latvijas uzņēmumiem noteikti būtu

ieinteresēti nodrošināt prakses vietas (vēl 22% apgalvo, ka drīzāk būtu ieinteresēti). Pie tam – to

uzņēmumu vidū, kuri prakses ir nodrošinājuši pēdējo piecu gadu laikā, tādu, kuri to būtu ieinteresēti darīt
arī tuvākā gada laikā, ir 60%, kamēr 40% prakses drīzāk vai noteikti nevēlas vairs nodrošināt. Tas, ka liela

daļa no uzņēmumiem, kas ir nodrošinājuši prakses vietas, nolemj to vairs nedarīt, netieši liecina par
būtiskām nepilnībām prakšu organizēšanas sistēmā, kas uzņēmēju vidū nostiprina pārliecību par

praksēm kā uzņēmuma darbību apgrūtinošu nevis uzņēmumam izdevīgu aktivitāti. Savukārt pozitīvi
vērtējams tas, ka katrs desmitais no tiem uzņēmumiem, kuri līdz šim nav bijuši iesaistīti prakšu sistēmā,
izsaka ieinteresētību un gatavību to darīt tuvākajā laikā. Tomēr kopumā šie dati liecina, ka prakšu
pieejamība tuvākā gada laikā visdrīzāk būs mazāka, nekā bijusi iepriekš.
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Pētījums par prakšu pieejamību un kvalitāti Latvijā

Uzņēmēji: Vai Jūsu uzņēmums būtu ieinteresēts tuvākā gada laikā piesaistīt
praktikantus? (%)

Drīzāk nē; 23
Drīzāk jā; 22

Noteikti nē; 38

Noteikti jā; 11
GP/NA; 7

Bāze: visi aptaujātie uzņēmumi Latvijā, n=750

Uzņēmēji: Vai Jūsu uzņēmums būtu ieinteresēts tuvākā gada laikā piesaistīt
praktikantus? - To īpatsvars, kuri būtu ieinteresēti nodrošināt prakses vietas,
dažādās mērķa grupās (%)

60
33

VISI

24

Uzņēmumi, kuros
pēdējo piecu gadu
laikā ir bijuši
praktikanti

Uzņēmumi, kuros
senāk ir bijuši
praktikanti

10
Uzņēmumi, kuros
nav bijuši
praktikanti nekad

Bāze 1: visi aptaujātie uzņēmumi Latvijā, n=750
Bāze 2: aptaujātie uzņēmumi Latvijā, kuros pēdējo 5 gadu laikā ir bijuši praktikanti, n=373
Bāze 3: aptaujātie uzņēmumi Latvijā, kuros senāk ir bijuši praktikanti, n=88
Bāze 4: aptaujātie uzņēmumi Latvijā, kuros nekad nav bijuši praktikanti, n=285

Prakšu nodrošināšanā ieinteresētāki ir uzņēmumi, kas strādā lielpilsētās (bet ne Rīgā), Vidzemē, Kurzemē
un Zemgalē strādājošie, ražošanas jomas pārstāvji, apstrādes rūpniecības, elektroenerģijas un

siltumapgādes, IKT pakalpojumu, finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu, izglītības, veselības un
sociālās aprūpes jomās strādājošie, kā arī uzņēmumi ar darbinieku skaitu virs 25. Savukārt prakses

nodrošināšanā neieinteresētie biežāk pārstāv uzņēmumus ārpus pilsētām, kā arī Rīgā, tāpat kā
lauksaimniecībā, transporta un uzglabāšanas un nekustamā īpašuma jomā strādājošos, mazos
uzņēmumus ar darbinieku skaitu līdz 5, kā arī ārvalstu kapitāla uzņēmumus.
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VISI

Uzņēmumu īpatsvars, kuri ir/nav ieinteresēti piesaistīt praktikantus tuvākā gada laikā (%)
Nav
Ir ieinteresēti
ieinteresēti

33

60

Rīga

28

65

Ārpus pilsētas

31

65

APDZĪVOTA VIETA
Cita pilsēta
REĢIONS

42

52

Rīga

28

65

Vidzeme

40

60

Pierīga

Kurzeme
Zemgale
Latgale

NOZARE

33
41
49
38

57
55
46
53

Ražošana

44

50

Būvniecība

33

58

Tirdzniecība
Pakalpojumi
NACE KODS

32
30

62
63

A Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

28

68

C Apstrādes rūpniecība

46

48

B Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde^

D Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
E Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija^

F Būvniecība
G Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu
remonts
H Transports un uzglabāšana
I Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi^

J Informācijas un komunikācijas pakalpojumi
K Finanšu un apdrošināšanas darbības
L Operācijas ar nekustamo īpašumu

M Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
N Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība
P Izglītība

Q Veselība un sociālā aprūpe

R Māksla, izklaide un atpūta^
S Citi pakalpojumi^

DARBINIEKU SKAITS

50
49
81

50
45

33

58

20

76

32
69
38
40
22
32
28
41
43
41
15

62
31
57
58
70
58
57
54
45
46
85

1-5

25

68

10-25

55

32

6-9

26-49
50-99

40
72
76

55
26
18
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55

Nav
ieinteresēti
38

Tikai vietējais kapitāls

32

60

Tikai ārvalstu kapitāls

25

75

Ir ieinteresēti

100-249

250 un vairāk

91

KAPITĀLS UZŅĒMUMĀ
Gan vietējais kapitāls, gan ārvalstu

9

51

48

^Norādītajās mērķa grupās respondentu skaits ir nepietiekams statistiski pamatotas datu interpretācijas veikšanai!
Piezīme: Dzelteni iekrāsotas tās mērķa grupās, kurās rādītājs ir būtiski zemāks nekā izlasē kopumā, zaļi iekrāsotas tās mērķa grupas, kurās tas
ir būtiski augstāks nekā izlasē kopumā.

Uzņēmumi, kuri ir ieinteresēti prakses vietu nodrošināšanā, varētu uzņemt vidēji 2, bet ne vairāk kā 3
praktikantus. Katrs trešais no tiem, kuri būtu ieinteresēti nodrošināt prakses vietas, norāda, ka var

piedāvāt tikai vienu prakses vietu, 53% var piedāvāt 2-3 prakses vietas, un 10% - 4 vai vairāk prakses

vietas. Vairāk prakses vietu būtu gatavi nodrošināt pēc darbinieku skaita lielāki uzņēmumi – uzņēmumi,
kuros strādā ne vairāk kā 50 darbinieku, būtu gatavi nodrošināt vidēji 2 prakses vietas, bet lielākos
uzņēmumos – vidēji 3 prakses vietas.

Uzņēmēji: Jūsuprāt, cik praktikantu vienlaicīgi varētu praktizēties Jūsu
uzņēmumā? (%)

53
34

7
1

2-3

4-5

1

6 -10

0,3

11-20

1

21+

Bāze: aptaujātie uzņēmumi Latvijā, kuros ir bijuši praktikanti pēdējo piecu gadu laikā
un kuri ir ieinteresēti piesaistīt praktikantus tuvākā gada laikā, n=249

Vidējais iespējamo praktikantu skaits uzņēmumā (vidējais rādītājs)

VISI

2,0

APDZĪVOTA VIETA
Rīga

1,9

Ārpus pilsētas

2,0

Cita pilsēta
REĢIONS

2,0

Rīga

1,9

Vidzeme

2,1

Pierīga

Kurzeme

1,8
1,9

30

KVALITATĪVA PRAKSE DARBA TIRGUM

Pētījums par prakšu pieejamību un kvalitāti Latvijā

Zemgale

2,0

Ražošana

2,1

Būvniecība

2,1

Latgale

NOZARE
Tirdzniecība
Pakalpojumi
NACE KODS

2,4
1,8
2,0

A Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

2,8

C Apstrādes rūpniecība

2,1

B Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde^

D Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
E Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija^
F Būvniecība

G Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts
H Transports un uzglabāšana

I Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi^

J Informācijas un komunikācijas pakalpojumi
K Finanšu un apdrošināšanas darbības
L Operācijas ar nekustamo īpašumu

M Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
N Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība
P Izglītība

Q Veselība un sociālā aprūpe

R Māksla, izklaide un atpūta^
S Citi pakalpojumi^

DARBINIEKU SKAITS

2,0
1,8
2,0
2,1
1,8
1,8
3,3
1,9
1,6
1,4
1,6
2,5
2,6
2,6
1,5
1,0

1-5

1,8

10-25

2,2

6-9

26-49
50-99

100-249

250 un vairāk

KAPITĀLS UZŅĒMUMĀ

1,8
2,5
3,4
3,7
2,8

Tikai vietējais kapitāls

2,0

Tikai ārvalstu kapitāls

2,3

Gan vietējais kapitāls, gan ārvalstu

1,9

^Norādītajās mērķa grupās respondentu skaits ir nepietiekams statistiski pamatotas datu interpretācijas veikšanai!

4.4. IEMESLI PRAKSES VIETU NEVEIDOŠANAI
Uzņēmēji, kuri nav nodrošinājuši prakses vietas pēdējo piecu gadu laikā un tie, kuri ir nodrošinājuši, bet

nevēlas to darīt turpmāk, aptaujā tika lūgti norādīt iemeslus. Abu mērķa grupu salīdzinājums atklāj

interesantas un būtiskas motivāciju atšķirības. Tie uzņēmēji, kuri nav iesaistīti prakšu sistēmā, kā
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pamatojumu min tādus faktorus: uzņēmumā nav prakses vietu (52%), šādu iespēju nav apsvēruši (27%).
Savukārt tie, kuriem ir pieredze prakšu nodrošināšanā, bet kuri nevēlas to turpināt darīt, kā iemeslus
visbiežāk min faktu, ka uzņēmuma darbiniekiem nav laika apmācīt praktikantus (44%). Tas netieši
liecina, ka uzņēmumus no iesaistes prakšu sistēmā nereti attur tieši pieredze prakšu nodrošināšanā,

kuras laikā viņi pārliecinājušies par prakšu sistēmas radītajiem apgrūtinājumiem uzņēmuma ikdienas

darbam. Attiecīgi nav iespējams apgalvot, ka prakšu sistēmas popularizēšana un uzņēmēju motivēšana
iesaistīties spēs nodrošināt prakšu sistēmas ilgtspēju, jo tieši iesaistoties liela daļa uzņēmēju gūst
pārliecību, ka iesaiste nav tiem izdevīga.

Uzņēmēji: Kādēļ pēdējo piecu (5) gadu laikā Jūsu uzņēmumā nav bijuši
praktikanti? / Kādēļ Jūsu uzņēmums nebūtu ieinteresēts tuvākā gada laikā
piesaistīt praktikantus? (%)

Uzņēmuma darbiniekiem nav laika
apmācīt praktikantus

44

11

Uzņēmumā nav prakses vietu

30
20

Neesam apsvēruši iespēju piedāvāt
prakses vietas
Praktikanti rada pārāk lielas
izmaksas

Pretendenti neatbilst uzņēmuma
prasībām

8

Juridiskās formalitātes ir pārāk
sarežģītas
Nav nepieciešami praktikanti

Neviens nav pieteicies
Jauniešiem nav intereses
GP/NA

18

5

2

1
1
2

6
4

8

14
11

52

27
Nav ieinteresēti piesaistīt

Nav piesaistījuši pēdējo 5 gadu laikā

12

4

Bāze 1: aptaujātie uzņēmumi Latvijā, kuros ir bijuši praktikanti pēdējo piecu gadu laikā,
bet kuri nav ieinteresēti piesaistīt praktikantus, n=101
Bāze 2: aptaujātie uzņēmumi Latvijā, kuros pēdējo piecu gadu laikā nav bijuši praktikanti, n=376

4.5. PRIEKŠNOSACĪJUMI PRAKSES VIETU VEIDOŠANAI
Aptaujas anketā uzņēmēji tika lūgti minēt arī tos faktorus, kas, viņuprāt, rosinātu darba devējus vairāk
iesaistīties prakšu sistēmā un nodrošināt prakses vietas. Kopumā aptaujāto uzņēmēju sniegtās atbildes
liecina, ka būtiski ir ļoti dažādi faktori, un nav novērojams, ka kādus varētu identificēt kā būtiskākos, bet

citus – kā mazāk būtiskus. Darba devēji norādījuši uz nepieciešamību finansēt uzņēmēju patērētos
resursus praktikantu izglītošanā, tā arī uz dažādiem satura un sadarbības vēlamiem uzlabojumiem
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(piemēram, ļaujot darba un prakses vietas devējiem ietekmēt un noteikt prakses saturu, nevis tikai
pielāgoties mācību iestādē sagatavotajam mācību plānam). Nereti tiek norādīts arī uz faktu, ka jāmaina
ne tikai prakšu sistēma, bet arī jauniešu attieksme pret praksēm, kas tiek pamatots ar novērojumiem, ka

praksē esošie jaunieši paši nav ieinteresēti zināšanu un prasmju pilnvērtīgā apguvē. Tādēļ prakšu

sistēmas attīstībai ir svarīgi veidot kompleksus risinājumus, kas aptvertu gan finanšu, gan
organizatoriskos uzlabojumus, nevis koncentrēties tikai uz kādiem atsevišķiem tās aspektiem.
Aptaujāto uzņēmēju atbildes uz jautājumu „Kas būtu jāmaina prakšu sistēmā Latvijā, lai
Jūsu uzņēmums būtu ieinteresēts piesaistīt vairāk praktikantu?”

Praktikanti ir jāapdrošina.
Praktikantiem vajadzētu maksāt stipendiju, bet uzņēmums saņemtu nodokļu atlaidi kā sabiedriskā labuma
organizācijas.
Prakses programmu būtu jāsastāda mācību iestādei kopā ar prakses vietu, jo uzņēmums labāk pārzina savu
specifiku un apstākļus.
Programmu sastādītu uzņēmums, pamatojoties uz skolas programmu.
Uzņēmuma prakses vadītājs saņemtu atalgojumu.
Prakses nonāktu motivēts praktikants.
Apmaksas sistēma.
Par praktikanta algu apliekamo nodokļu samazinājums līdz 0.
Atvieglot iespēju juridiski noformēt interesentus, kuri neiegūst izglītību, tomēr vēlas iziet praksi sev
interesējošā nozarē.
Augstskolu gatavība nodrošināt prakses līgumus. Šobrīd studenti un darba devēji ir gatavi sadarboties, taču
bieži vien trūkst augstskolu ieinteresētības.
Būtu ar steigu jāreformē izglītības sistēma Latvijā, savādāk izglītības iestādes audzē "skudru saimi" jauniešus, kuri vispār nav gatavi darba dzīvei, jo izglītības iestāžu programmas, mācamie priekšmeti nav
nekādā saistībā ar reālajām zināšanām un prasmēm, kas tiek sagaidītas no jaunieša.
Būtu jāmaina studentu domāšanas veids. Esam pieņēmuši pēdējā gada laikā 4 studentus (jau kā darbavietā
nevis prakses vietā), kas dotajā brīdī neviens pie mums vairs nestrādā. Mācību iestādes nesagatavo reālam
darbam, nav iedotas pietiekošas zināšana un arī, zinot izglītības līmeni mūsu nozarē, tādas arī netiks
iedotas. Veicot studentu apmācību, sākotnēji liekas, ka varētu būt potenciāls, taču beigās sanāk, ka studenti
nav gatavi strādāt patstāvīgi, iedziļināties uzdotajā darbā, pietrūkst atbildības sajūtas par izpildāmo
uzdevumu.
Darba devējiem jābūt ieinteresētiem uzņemties atbildību par praktikantiem, atbildīgiem par iemācīto.
Domāju, ka uzņēmumi jau ir ieinteresēti, jo darba tirgus ir saspringts un nāksies audzināt jaunos
darbiniekus.
Dot iespēju iziet praksi arī jauniešiem, kas beiguši studijas. Šobrīd prakse iespējama tikai ar trīspusēju
vienošanos. Tas arī dotu iespēju piesaistīt praktikantus ne izglītības iestādes noteiktos laikos, kas ne
vienmēr sakrīt ar "karstākajiem" brīžiem jomā, kad praktikanti varētu gūt tiešāko reālā darba praksi.
Prakses uzdevumi jomā bieži vien ir ļoti vispārīgi - piem., aprakstīt darba drošības sistēmu uzņēmumā.
Garākas prakses, nevis tikai vienu vai divus mēnešus, jo mēs patērējam lielus resursus tikai uz informācijas
sniegšanu, bet reālai darbībai atliek maz laika.
Informācija par studentiem, kas vēlas piedalīties praksē.
Ir ļoti daudzi praktikanti, kas tikai grib formālo praksi iziet un noteikti tādas prakses vietas arī atrod. Es no
praktikantiem meklēju sev darbiniekus un tāpēc mani interesē tikai tādi, kuriem ir vēlme ko jaunu apgūt. Ja
prakses vadītājs mācību iestādei varētu ziņot par praktikantu visu informāciju nepastarpināti un tā, lai
praktikants to neuzzina, tā būtu reāli lietojama informācija. Pašlaik informācija un vērtējumi, kas tiek
savākti prakses laikā, ir nederīgi.
Jāatbalsta uzņēmums finansiālā veidā, jo, lai nodrošinātu praksi praktikantam, kādam uzņēmumā tas ir
papildu darbs, par kuru viņam neko nemaksā.
Jāpiemēro nodokļu atvieglojumi un jāvienkāršo formalitātes (juridiskais process).
Jārada tuvināta 0% bāzes nodokļu likme darba samaksai.
Jāsniedz valstij praktikantiem minimālā alga, sociālās un veselības aprūpes garantijas.
Jāuzsāk apgūt prakses pieredzi no 13 gadu vecuma, kā tas piemēram ir VFR.
Jāveicina studentos vēlme vispirms ieguldīt savas zināšanas, strādāt ar pilnu atdevi un pozitīvu attieksmi,
lai gūtu praktisko pieredzi. Bieži tas, vai prakse būs apmaksāta, šobrīd ir galvenais.
Kaut nedaudz jāmaksā prakses vadītājam vai uzņēmumam par praktikanta apmācību.
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Kopumā viss ir labi. Mūsu pieredze rāda, ka ļoti daudz ir atkarīgs no paša praktikanta - cik ļoti viņš vēlas
uzņemties pienākumus, apgūt ko jaunu.
Motivācija prakšu devējiem
Normatīvie akti.
Piemēram, pavāriem prakse ir vajadzīga sākot ar pirmajiem kursiem. Pēdējos kursos jau ir nedaudz
novēloti mācīt elementāras lietas - kā nazi rokās turēt utt.
Prakses laikam būtu jābūt vismaz 3 mēnešus (lai ir arī praktisks ieguvums uzņēmumam, ne tikai sava laika
un zināšanu investēšana).
Ne visi praktikanti ir motivēti iegūt reālu praksi - ir tādi, kas vēlas iegūt tikai papīru, kas apstiprina, ka ir
izgājis. Šādos gadījumos ir ļoti maz iespēju motivēt praktikantus, pat, ja viņi regulāri neierodas prakses
vietā (aizbildinoties, ka piem., slimoja, mācījās utt.).
Praktikantiem nav intereses, ja nav atalgojuma. Daudzi tomēr cer uz atalgojumu un, ja tā nav, ātri zūd
interese un tie pārstāj nākt uz praksi, vai to pilda nolaidīgi.
Praktikantiem pirms pašas prakses būtu jābūt iepazīstinātiem ar praktisko pusi, lai atnākot uz praksi, viņi
var praktizēties, nevis ka uzņēmumam ir jāapmāca/ jāpārnes teorija uz praksi. Vairāk praktisko nodarbību
izglītības ietvaros.
Praktikantiem skaidri jānorāda, kāda veida prakse viņiem jāiziet. Ļoti bieži piesakās jaunieši, kuri pat
nezina, kas tieši viņiem jāiemācās prakses laikā.
Sadarbības modelis ar nozares mācību iestādēm - nozares mācību iestādes praktiski nesniedz nekādu
informāciju par to, kādi uzņēmumi vispār darbojas nozarē un praktikantam ir diezgan vājš priekšstats par
to, kur viņš vispār varētu strādāt vai praktizēties. Sava veida saraksts ar 100-200 kompānijām nozarē
(nevis top3, kas jau tā tiek pārslogoti ar pieteikumiem) katrā mācību iestādē būtu labs sākums, lai
praktikants sāktu nojaust kas vispār notiek, un kur varētu apmācīties.
Skolas uzdevumi ir ļoti teorētiski - tikai jānovēro, jāpēta, jāsecina. Vajadzētu likt konkrētus uzdevumus kaut ko paveikt, padarīt, izveidot.
Studijām jābūt praktiskām, nevis teorētiskām, jāmāca atbildības prasme un izzināšanas prasmes.
Jānostiprina svešvalodas, patiesi kvalitatīvā līmenī nevis pārliecībā "es zinu". Skaidrai ziņai un stratēģijai no
izglītības iestādēm - ka šī ir prakse, nevis papīru rakstīšana, nevienam nevajag praktikantu uz mēnesi vai
diviem, tas ir brīdis, kura laikā saprot, vai persona vispār kaut kam der, nevis paspēj kaut ko iemācīt un
iemācīto izmantot. Pusgada prakse ir minimums.
Ideāli būtu, ja augstskolās būtu vairāk vai mazāk līdzīgi prakses laiki, jo tad uzņēmums var atlasīt un
vienlaicīgi apmācīt visus praktikantus, nevis mēģināt nokomplektēt apmācību grupas, kas dažkārt ir ļoti
sarežģīti tādēļ, ka piesakās tikai pāris studentu, kuriem šajā laikā ir prakses.
Būtu labi, ja atrastos veids kā finansiāli, papildus tam ko piešķir uzņēmums (ja vispār piešķir), piemaksāt
praktikantam par to, ka viņš praksi iziet nozarē, kas ir būtiska Latvijas tautsaimniecības attīstībai, kaut vai
no Erasmus programmas, jo šobrīd Erasmus stipendijas piešķir praksēm ārpus Latvijas, nevis Latvijā. Tā
varbūt arī kāda cita programma, taču lai nauda būtu pieejama Latvijā.
Uzsākot praksi, mācību iestāde kopīgi ar uzņēmumu saskaņotu mācību prakses programmu, iegūstamās
prasmes, novērtējumu sistēmu. Praksei nevajadzētu būt ķeksīša pēc. No tās būtu jāiegūst gan praktikantam,
gan uzņēmumam, gan augstskolai.
Valsts garantēta stipendija praktikantiem, kas tiek daļēji piešķirta arī darba devējam vai valsts atbalsts vismaz ceļa izdevumi un pusdienu naudas segšanai. Ar mērķi uzlabot jaunā profesionāļa darba pieredzi un
uzņēmumam iespēju iepazīt darba vidi.
Vienota sistēma - kas ir praktikants, kādas ir juridiskās attiecības, ka viņus novērtēt, kā viņi dod
novērtējumu.
Prakses laiks ne mazāks par 4 - 6 mēneši.
Atbalsts uzņēmumam, piemēram, nodokļu atvieglojumi. Lielāka ieinteresētība/iesaistīšanās no mācību
iestāžu puses.
Domāju, ka svarīgāk būtu uzlabot izglītības sistēmu, nevis prakšu sistēmu.
Vajadzētu brīvāk ļaut izvēlēties prakses vietu un prakses laiku, jo mēs esam pieredzējuši, ka praktikantam
ir jāaizpilda noteikta prakses atskaite, kurā ir minētas lietas, ko mēs kā uzņēmums nevaram nemaz atklāt
vai sniegt pieredzi tajās. Tādā veidā praktikanti ir ļoti koncentrējušies uz prakses atskaiti, nevis to, kā
uzņēmums tiešām strādā, kā darbinieki sadarbojas utml.
Finansiāls atbalsts prakšu vadītājiem no valsts puses.
Ieviest stipendiju praktikantiem, lai stimulētu uzņēmumus iesaistīties šādos pasākumos.
Jāmudina studentus izvēlēties tiešām sev interesējošu prakses tēmu.
Jānodrošina uzņēmumam nodokļu atvieglojumi par katru praktikantu.
Jāuzlabo praktikantu teorētiskās zināšanas.
Likumīga iespēja maksāt stipendiju, kas ir zemāka par minimālo algu.

34

KVALITATĪVA PRAKSE DARBA TIRGUM

Pētījums par prakšu pieejamību un kvalitāti Latvijā

Piešķirt nodokļu atvieglojumus uzņēmumiem, kuri ir gatavi atbalstīt studentu prakses.
Praksē nosūtīto praktikantu atalgošana, lai viņi būtu ieinteresēti mācīties un apgūt profesiju, kuru plānotu
arī turpmāk savā dzīvē veikt. Varētu arī uzņēmumam atlaides piedāvāt vai slēgt vienošanos gan par
praktikanta, gan prakses vadītāja atalgojumu, ko finansētu praktikanta izglītības iestāde.
Praktikantiem būtu jābūt pieejamai uzņēmuma kontaktinformācijai, lai viņi varētu brīvi pieteikties, kā arī
uzņēmumam, kas apmāca praktikantus, būtu jābūt materiāliem atvieglojumiem.
Problēma ir pašu praktikantu attieksme pret darbu. Vēlme saņemt naudu par neko. Šobrīd prakses ilgums
ir tuvu optimālajam. Problēma sāk veidoties ar kvalitatīvu mācībspēku trūkumu. Skolu aprīkojums
neatbilst šodienas prasībām.
Universitātei un koledžai būtu pirms prakses jāizzina prakses uzņēmums, apstākļi tajā un uzdevumi
praktikantam.
Valsts nodrošinātai sistēmai prakšu veikšanai jebkādos uzņēmumos, t.i. praktikanta apdrošināšanai, visa
darbam un praksei nepieciešamā ekipējuma nodokļu atlaidēm vai pat valsts apmaksātam ekipējumam,
prakses vadītāja vai cita darbinieka papildu nodokļa atlaides no bruto algas, uzņēmuma nodokļu atlaides
palielināšana attiecīgi pret praktikantu skaita daudzumu gadā.
Būtu jāmaina studentu domāšanas veids. Esam pieņēmuši pēdējā gada laikā 4 studentus (jau kā darbavietā
nevis prakses vietā), kas dotajā brīdī neviens pie mums vairs nestrādā. Mācību iestādes nesagatavo reālam
darbam, nav iedotas pietiekošas zināšana un arī, zinot izglītības līmeni mūsu nozarē, tādas arī netiks
iedotas. Veicot studentu apmācību, sākotnēji liekas, ka varētu būt potenciāls, taču beigās sanāk, ka studenti
nav gatavi strādāt patstāvīgi, iedziļināties uzdotajā darbā, pietrūkst atbildības sajūtas par izpildāmo
uzdevumu.

4.6. PRAKSES VIETU ATRAŠANAS KANĀLI

Visbiežāk jaunieši prakses vietu atrod paši, piesakoties tieši uzņēmumā vai iestādē - šādā veidā prakses

vietu atraduši 46% no jauniešiem, kuri ir izgājuši praksi pēdējo piecu gadu laikā vai iet praksē šobrīd.
Katrs ceturtais jaunietis praksi atrod ar paziņu, draugu vai radinieku palīdzību, bet katrs piektais - ar

mācību iestādes palīdzību. Dotās aptaujas dati arī liecina, ka katrs piektais praksi atradis pateicoties

portāla Prakse.lv pakalpojumiem, tomēr šos datus nav iespējams vispārināt, jo jauniešu aptauja tika
īstenota tieši Prakse.lv portālā.

Jaunieši (šobrīd iet praksē vai bijuši praksē iepriekš): Kā Tu atradi savu prakses
vietu? (%)

Pašam/pašai piesakoties tieši
uzņēmumā/iestādē

Ar paziņu, draugu, radinieku
palīdzību

Izmantojot prakse.lv pakalpojumus
Ar mācību iestādes palīdzību

20

Sociālajos tīklos (facebook, twitter,
draugiem)

1

Internetā

1

Mājas lapā cv.lv

Nodarbinātības valsts aģentūrā
Pašvaldībā

26

46

19

1

1
1

Bāze: jaunieši, kuri šobrīd iet praksē vai kuri ir izgājuši praksi iepriekšējo piecu
gadu laikā, un ir snieguši konkrētu atbildi, n=178
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4.7. PRAKSĒ VEIKTĀ DARBA RAKSTUROJUMS
Prakses ietvaros jaunieši strādā vidēji 25,8 stundas nedēļā - 40% praktizējas ne vairāk kā 20 stundas,
57% 21-40 stundas, bet 3% pat vairāk nekā 40 stundas. Vidējais praksē pavadītais laiks kopā ir 3,7 mēneši

- katrs piektais jaunietis praksē devies vienu mēnesi, katrs ceturtais divus mēnešus, vēl 20% trīs mēnešus,
bet katrs trešais vairāk nekā trīs mēnešus.

Jaunieši (šobrīd iet praksē vai bijuši praksē iepriekš): Vidēji cik stundas nedēļā
Tu gāji/ej praksē uzņēmumā/iestādē? (%)

57

21

19

Līdz 10 h

11-20 h

3

21-40 h

41+ h

Bāze: jaunieši, kuri šobrīd iet praksē vai kuri ir izgājuši praksi iepriekšējo piecu gadu
laikā, un ir snieguši konkrētu atbildi, n=161

Jaunieši (šobrīd iet praksē vai bijuši praksē iepriekš): Kopumā cik ilga mēnešos
bija/būs Tava prakse? (%)

21

1 mēn.

25

2 mēn.

20

3 mēn.

13

4-5 mēn.

16
5
6-10 mēn.

11+ mēn.

Bāze: jaunieši, kuri šobrīd iet praksē vai kuri ir izgājuši praksi iepriekšējo piecu gadu
laikā, un ir snieguši konkrētu atbildi, n=158

Prakses ietvaros vidēji 57% no kopējā prakses laika jaunieši veic kvalificētu darbu (pēc pašnovērtējuma),
31% no kopējā laika tiek veikts mazkvalificēts darbs, savukārt vidēji 22% laika tiek veltīts mācībām. Lai

padziļināti analizētu prakšu kvalitāti, būtu nepieciešami daudz detalizētāki dati par jauniešu veikto darbu

specifiku prakses ietvaros, tomēr jauniešu norādītie komentāri liecina par to, ka atsevišķos gadījumos

darba devēji praktikantus nodarbina ar mācībām nesaistītos, bieži mazkvalificētos darbos, lai iegūtu no
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praktikantu neapmaksātā darba, tai pat laikā nenodrošinot praktikantam nepieciešamās praktiskās
iemaņas profesijā.

Jaunieši (šobrīd iet praksē vai bijuši praksē iepriekš): Lūdzu novērtē, cik
procentus no praksē pavadītā laika Tu veic/veici kvalificētu
darbu/mazkvalificētu darbu? Un cik procentus no praksē pavadītā laika tika
veltīts Tavām apmācībām? (vidējais rādītājs

57%
31%

Veic kvalificētu darbu

Veic mazkvalificētu darbu

22%

Veic apmācības

Bāze: jaunieši, kuri šobrīd iet praksē vai kuri ir izgājuši praksi iepriekšējo piecu gadu
laikā, un ir snieguši konkrētu atbildi, n=163

Jauniešu komentāri aptaujas anketā par formālajām praksēm (fragmenti)

Ja darba devējs meklē kādu, kurš darīs nenozīmīgus darbus, kurus kolēģiem pašiem slinkums darīt, par to
arī būtu jāinformē. Ir ļoti daudz studentu, kuri arī vēlas tādu praksi "ķeksīša pēc". Pretējā gadījumā
praktikantu gaida liela vilšanās.
Lielākoties prakses ir formālas un neko daudz nedod. Būtu labi, ja kāds to kontrolēt. Būtu prakses nolikumi
un darba devējiem būtu pienākums tos realizēt, jo viņi saņem bezmaksas darba rokas un prātus.
Problēma ir arī tā, ka prakses ilgums (visas līdz šim pieredzētās prakses dažādās skolās) ir viens mēnesis.
Tas ir nepietiekami! Šajā laikā sanāk tikko iepazīties ar uzņēmumu, darbības stilu, un tas arī ir viss - prakse
beidzas. Kurš gan prakses devējs uzreiz laidīs strādāt ko "nopietnāku", kamēr nav iepazīts praktikants un
praktikants iepazinis uzņēmumu?
Prakses devēji ļoti labprāt pieņem praktikantu, jo viņiem vajag "darbaspēku"! Taču par reālajām iespējām
(vai precīzāk ne-iespējām) izpildīt prakses uzdevumus praktikants uzzina tikai nonākot praksē.

4.8. PAR PRAKSI SAŅEMTAIS ATALGOJUMS

Katrs ceturtais praktikants par savu darbu prakses laikā ir saņēmis vai saņem atalgojumu, kamēr

vairākums praksi veic bez atalgojuma. To vidū, kuri saņem atalgojumu, vidējais atalgojuma apmērs ir
273,60 EUR. Jauniešu sniegtie komentāri aptaujas anketā (skatīt zemāk) liecina – ja prakses vietā tiktu
nodrošināta pilnvērtīga jaunu zināšanu, prasmju, kompetenču apgūšana, praktikanti neuzskatītu par

problemātisku faktu, ka par praksi netiek veikta darba samaksa, tomēr, ja praktikantu darbs tiek

izmantots kā „lētais darbaspēks” un jauniešu komentāri liecina, ka tā nav reta parādība, tad darba
samaksa ir vienīgais, kur jaunieši saskata šādu prakšu nozīmi sev. Savukārt uzņēmēju viedokļi par

nepieciešamību maksāt praktikantiem darba algu vai stipendiju ir dažādi (skatīt uzņēmēju komentārus
tabulā zemāk). Daļa uzņēmēju uzskata, ka praktikantiem būtu jāsaņem stipendija par savu darbu, jo tas
viņus motivētu vairāk iedziļināties veicamajā darbā un to veikt atbildīgāk. Daļa darba devēju savukārt

uzskata, ka samaksa par praktikanta darbu nevar būt galvenais motivators, kādēļ jaunieši piedalās praksē,

un būtu jāmaina jauniešu attieksme pret praksi kā iespēju mācīties, nevis finansiāli jāstimulē jauniešu

motivācija veikt prakses pienākumus.
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Jaunieši (šobrīd iet praksē vai bijuši praksē iepriekš): Kāda prakses vietā bija/ir
Tava mēneša darba alga neto („uz rokas”)? (%)

Ir atalgojums; 25

Nav atalgojuma; 75

Bāze: jaunieši, kuri šobrīd iet praksē vai kuri ir izgājuši praksi iepriekšējo
piecu gadu laikā, un ir snieguši konkrētu atbildi, n=163

Jaunieši (šobrīd iet praksē vai bijuši praksē iepriekš): Kāda prakses vietā bija/ir
Tava mēneša darba alga neto („uz rokas”)? (%)

3

Līdz 100 EUR

7

4
101-200 EUR

201-300 EUR

6

4

301-400 EUR

401+ EUR

Bāze: jaunieši, kuri šobrīd iet praksē vai kuri ir izgājuši praksi iepriekšējo piecu gadu
laikā, un ir snieguši konkrētu atbildi, n=175

Jauniešu kritiskie^ komentāri aptaujas anketā par prakses laikā veiktā darba apmaksāšanu (fragmenti)

Vajadzētu aizliegt prakses, no kurām neko nevar iegūt. Ja par tām nepiedāvā samaksu, lai vismaz tiek
nodrošināta vērtīga apmācība un iespēja gūt noderīgu pieredzi, nevis darīt darbus, kam kvalifikāciju
nevajag, tikai lai dabūtu papīrīti, ko augstskola prasa.

Vajag vairāk prakses, kurās praktikantiem maksā, jo darba devējs praktikantus uztver, kā lēto darbaspēku.
Zināms ka vairums prakses vietas piedāvā, lai izmantotu bezmaksas darbaspēku apmaiņā pret mūsu
iegūtajām zināšanām. Bet tā kā praktikanti dzīvo uz vecāku līdzekļiem, būtu labi ja praktikantiem
atmaksātu ceļa izdevumus un pusdienas, kā tas ir attīstītajās ES valstīs.

^Lai gan jauniešu aptaujā komentāros sniegti pamatā kritiski komentāri, tas nenozīmē, ka nav arī pozitīvo vērtējumu,
tomēr to sniedzēji parasti nav snieguši papildu izvērstas atbildes.

Uzņēmēju komentāri aptaujas anketā par prakses laikā veiktā darba apmaksāšanu (fragmenti)

Praktikantiem vajadzētu maksāt stipendiju, bet uzņēmums saņemtu nodokļu atlaidi kā sabiedriskā labuma
organizācijas.
Jāveicina studentos vēlme vispirms ieguldīt savas zināšanas, strādāt ar pilnu atdevi un pozitīvu attieksmi,
lai gūtu praktisko pieredzi. Bieži tas, vai prakse būs apmaksāta, šobrīd ir galvenais.
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Praktikantiem nav intereses, ja nav atalgojuma. Daudzi tomēr cer uz atalgojumu un, ja tā nav, ātri zūd
interese un tie pārstāj nākt uz praksi, vai to pilda nolaidīgi.
Valsts garantēta stipendija praktikantiem, kas tiek daļēji piešķirta arī darba devējam vai valsts atbalsts vismaz ceļa izdevumi un pusdienu naudas segšanai.
Likumīga iespēja maksāt stipendiju, kas ir zemāka par minimālo algu.
Praksē nosūtīto praktikantu atalgošana, lai viņi būtu ieinteresēti mācīties un apgūt profesiju, kuru plānotu
arī turpmāk savā dzīvē veikt.
Problēma ir pašu praktikantu attieksme pret darbu. Vēlme saņemt naudu par neko.

4.9. PRAKSES NODERĪGUMA NOVĒRTĒJUMS

Lai gan kopumā 31% jauniešu aptaujā bija novērtējuši, ka prakses ietvaros veic nekvalificētu darbu, kā
arī savos komentāros dažreiz norādījuši, ka viņu darbs prakses ietvaros tiek izmantots kā „lētais

darbaspēks”, tomēr kopējie jauniešu vērtējumi par prakses noderīgumu ir pozitīvi. Absolūtais vairākums

novērtē, ka prakses laikā iegūtās prasmes un zināšanas ir noderīgas, strādājot savā profesijā. Jāuzsver
gan, ka to jauniešu viedoklis, kuri praksē ir šobrīd, ir izteikti pozitīvāks kā to, kuri praksi jau ir pabeiguši

- attiecīgi kopumā 89% un 63% sniedz pozitīvus novērtējumus. Tas netieši norāda - praksi beigušo

jauniešu tālākā pieredze darba tirgū liecina, ka viņu apgūtais praksē nesniedz tik būtiskas priekšrocības,

kā to sagaida tie jaunieši, kuriem vēl nav nedz prakses, nedz nodarbinātības pieredzes. Tas lielā mērā
korelē arī ar 4.1.nodaļā aprakstītajiem datiem par mācību prakses pieredzes esamību kā ne pārāk svarīgu

faktoru jaunu darbinieku rekrutācijas procesā (prakse kā formāls ieraksts CV, nevis kā reālu prasmju
apliecinājums).

Jaunieši: Tavuprāt, vai prakses laikā iegūtās prasmes un zināšanas Tev būs/ir
noderīgas, strādājot profesijā, kurā praktizējies? (%)

Noteikti jā

34

31

Drīzāk jā
6

Drīzāk nē
Noteikti nē
Neplānoju strādāt /Nestrādāju savā
profesijā

58

37
Jaunieši (šobrīd iet praksē)

9

Jaunieši (agrāk gājuši praksē)

3

4

17

Bāze 1: jaunieši, kuri šobrīd iet praksē, un kuri snieguši konkrētu atbildi, n=48
Bāze 2: jaunieši, kuri ir izgājuši praksi iepriekšējo piecu gadu laikā, un kuri snieguši konkrētu atbildi, n=117

Tāpat jaunieši ir pozitīvi noskaņoti attiecībā uz prakses laikā iegūto prasmju un zināšanu noderīgumu, lai

atrastu darbu kādā no nozares labākajiem uzņēmumiem. Absolūtais vairākums no esošajiem un
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bijušajiem praktikantiem novērtē, ka praksē apgūtais ir noderīgs, lai atrastu labu darbu. Tai pat laikā

jāuzsver - aptuveni katrs piektais jaunietis tomēr uzskata, ka praksē apgūtās zināšanas un prasmes viņiem
nepalīdzēs atrast labu darbu.

Jaunieši (šobrīd iet praksē), jaunieši (agrāk gājuši praksē): Tavuprāt, vai prakses
laikā iegūtās prasmes un zināšanas būtu Tev noderīgas, lai atrastu darbu kādā no
nozares labākajiem uzņēmumiem? (%)

Noteikti jā

26

44

Drīzāk jā
19

Drīzāk nē

Noteikti nē

33

23

4

47

Jaunieši (šobrīd iet praksē)

Jaunieši (agrāk gājuši praksē)

4

Bāze 1: jaunieši, kuri šobrīd iet praksē, un kuri snieguši konkrētu atbildi, n=48
Bāze 2: jaunieši, kuri ir izgājuši praksi iepriekšējo piecu gadu laikā, un kuri snieguši konkrētu atbildi, n=115

Augstāk analizētie dati norāda uz vēl kādu būtisku darba tirgus aspektu - šā brīža praktikantu vidū tikai

4% novērtē, ka turpmāk nestrādās savā apgūtajā profesijā, savukārt bijušo praktikantu un šobrīd

nodarbināto vidū 17% nestrādā savā profesijā. Tas netieši liecina, ka jauniešu ekspektācijas par savu
darbavietu bieži vien atšķiras no realitātes, kurā viņi nokļūst pēc profesijas apguves. Prakšu sistēmas
aspektā tas ir būtisks situāciju raksturojošs rādītājs, jo liecina - jaunieši nereti apgūst profesijas, kurās

paši nevēlas strādāt vai kurās viņu iespējas atrast darbu ir nelielas. Šie dati korelē arī ar 3. nodaļā
iekļautajiem datiem - tikai neliela daļa jauniešu strādā savās "sapņu profesijās". Dotā pētījuma mērķis

nebija detalizētāk analizēt šo aspektu, tomēr tam jāpievērš uzmanība, jo tas norāda, ka resursi, kas tiek
ieguldīti jauniešu profesionālajā izglītībā, ne vienmēr sniedz atdevi.

4.10. PRAKSES VIETAS KĀ POTENCIĀLĀS DARBAVIETAS NOVĒRTĒJUMS
Vairākums (63%) to jauniešu, kuri šobrīd iziet praksi, vēlētos palikt strādāt uzņēmumā vai iestādē, kurā

praktizējas. Tai pat laikā salīdzinoši liels - 37% - ir arī to īpatsvars, kuri apgalvo, ka nevēlētos turpināt

strādāt savā prakses vietā. Kā iemeslus, kādēļ nevēlas turpināt darbu prakses vietā, jaunieši salīdzinoši
visbiežāk norādījuši - izaugsmes iespēju trūkums, intereses trūkums par konkrēto profesiju un darbības
jomu, konkrētās darbavietas personīga nepatika, kā arī pārāk mazais atalgojums. Savukārt tie, kas vēlētos
palikt strādāt savā prakses vietā, visbiežāk norāda, ka viņiem patīk konkrētais daba kolektīvs un tā vadība.

Būtiski uzsvērt, ka arī šādā datu griezumā izgaismojas jau iepriekš norādītais – ne visi jaunieši ir
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ieinteresēti savā apgūtajā profesijā, tādēļ savā profesionālajā darbībā tajā paši nav ieinteresēti. To

iespējams identificēt kā vienu no būtiskiem izaicinājumiem gan prakšu sistēmai, gan profesionālai
izglītībai kopumā – resursu ieguldīšana tādu jauniešu izglītībā un praksēs, kuri paši nav ieinteresēti savā

profesijā, nav ilgtspējīgas attīstības interesēm atbilstoša, pie tam – tas mazina arī darba devēju motivāciju

piedāvāt un nodrošināt prakses vietas.

Jaunieši (šobrīd iet praksē): Vai pēc prakses pabeigšanas, Tu vēlētos palikt
strādāt uzņēmumā/iestādē, kurā šobrīd praktizējies? (%)

Drīzāk jā; 42

Noteikti jā; 21

Drīzāk nē; 33

Noteikti nē; 4
Bāze: jaunieši, kuri šobrīd iet praksē, un kuri snieguši konkrētu atbildi, n=48
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Jaunieši (šobrīd iet praksē): Kādēļ nevēlies palikt strādāt uzņēmumā/iestādē,
kurā šobrīd praktizējies? (%)^
Nav izaugsmes iespēju

21

Neinteresē šī darbības joma/profesija

21

Nepatīk konkrētā darba vieta

21

Uzņēmums nemaksā pietiekamu
atalgojumu

14

Uzņēmums nemaksā nodokļus

7

Pārāk mazs uzņēmums

7

Uzņēmumā nav vakanču

7

Darba devēja attieksmes dēļ

7

Personīgi iemesli

7

Bāze: jaunieši, kuri šobrīd iet praksē, bet nevēlētos palikt strādāt prakses uzņēmumā/iestādē, n=14
^Respondentu skaits ir nepietiekams statistiski pamatotas datu interpretācijas veikšanai!

Jaunieši (šobrīd iet praksē): Kādēļ vēlies palikt strādāt uzņēmumā/iestādē, kurā
šobrīd praktizējies? (%)
Patīkams, atsaucīgs, labs darba
kolektīvs/vadība

71

Interesē šī nozare/joma

29

Ir izaugsmes iespējas

21

Labi darba apstākļi/vide

13

Laba/izdevīga atrašanās vieta

8

Nevēlas meklēt citu darba vietu

4

Labs atalgojums

4

Bāze: jaunieši, kuri šobrīd iet praksē un vēlētos palikt strādāt prakses uzņēmumā/iestādē, n=24
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Lai gan šobrīd praksē ejošo jauniešu vidū lielākā daļa (63%) vēlētos palikt strādāt savā prakses vietā,

reālais to jauniešu īpatsvars, kuri pēc prakses paliek strādāt tai pašā vietā, ir 25%. Un visbiežāk kā iemesls,

kādēļ jaunieši nav palikuši strādāt savā prakses vietā, tiek norādīts vakanču trūkums (52%). Tas netieši

liecina, ka darba devēji no lielāka praktikantu skaita atlasa tikai nedaudzus jauniešus, kuru pieņemšanu
darbā uzskata par produktīvu un efektīvu.

Jaunieši (agrāk gājuši praksē): Vai pēc prakses pabeigšanas Tu paliki strādāt
uzņēmumā/iestādē, kurā praktizējies? (%)

Jā; 25

Nē; 75

Bāze: jaunieši, kuri ir izgājuši praksi iepriekšējo piecu gadu laikā, un kuri snieguši konkrētu atbildi, n=116

Jaunieši (agrāk gājuši praksē): Kādēļ nepaliki strādāt uzņēmumā/iestādē, kurā
praktizējies? (%)

Uzņēmumā nav vakanču

52

Jāstudē, nav laika strādāt

22

Uzņēmums nemaksā pietiekamu
atalgojumu

11

Neinteresē šī darbības joma/profesija

9

Darba devēja attieksmes dēļ

8

Personīgi iemesli
Nav izaugsmes iespēju

6
1

Bāze: jaunieši, kuri ir izgājuši praksi iepriekšējo piecu gadu laikā, bet nepalika strādāt prakses uzņēmumā/iestādē, n=79
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5. PRAKŠU SISTĒMAS TAUTSAIMNIECISKĀ NOZĪME – EKONOMISKĀ ANALĪZE
5.1. TEORĒTISKAIS IETVARS
Prakšu sistēmu var analizēt un vērtēt ne tikai šauri darba un izglītības tirgus aspektā, bet arī plašāk –

vērtējot prakšu nozīmi visas tautsaimniecības kontekstā – kādu pienesumu un/vai izdevumus tā
rada/nodrošina. Šāda vispārināta ekonomiska analīze rāda, cik liela ir prakšu sistēmas nozīme
tautsaimniecības attīstībā kopumā.

Lai labāk saprastu prakšu sistēmas vietu un nozīmi tautsaimniecībā, var izmantot laika grafiku un
paskatīties uz praksi kā procesu (skatīt attēlu “Laika grafiks”). Process sākas ar pirms-prakses periodu un

trim apsvērumiem, kam lietderīgi veltīt nedaudz uzmanības. Pirmkārt, par praksēm var un ir lietderīgi

domāt kā par tirgu, kur ir piedāvājums un pieprasījums pēc prakses vietām, kur ir labākas un sliktākas

prakses vietas un kur ir labāki un sliktāki praktikanti. Otrkārt, prakšu un darbaspēka tirgus ir cieši saistīti,
un ietekmē viens otru. Pat institucionālās sistēmās, kur uz praksēm skatās galvenokārt kā uz mācībām, šo
saistību ar darbaspēka tirgu nevar ignorēt. Treškārt, nozīmīgi ir arī virkne citu ārējo faktoru. Piemēram,

izglītības sistēma, kas ietekmē, cik lielā mērā prakses ir daļa no formālās izglītības, vai situācija kredītu
tirgos, kas var ierobežot praktikanta iespējas nodoties mācībām, atsakoties no darba un atalgojuma.

Ņemot vērā prakšu piedāvājumu un minētos ārējos faktorus, praktikants izvēlas prakses vietu un uzsāk

mācīšanos. Prakses sākotnējā stadijā uzņēmumi uzzina praktikanta zināšanu līmeni un var novērtēt

praktikantu ieinteresētību dažādu prasmju apgūšanā un, iespējams, arī nākotnes nodarbinātībā

uzņēmumā. Balstoties uz šo informāciju, uzņēmumi pieņem lēmumus par to, cik daudz ieguldīt
praktikantu mācīšanā. Šo procesu var mēģināt vadīt ar nozaru ietvaros sagatavotu mācību programmu

palīdzību, ar ārēju eksāmenu ieviešanu un kvalitātes kontroli. Taču, neskatoties uz to, uzņēmumiem ir
jāpieņem ļoti būtiski lēmumi attiecībā uz to, vai ir vērts ieguldīt darbinieka cilvēkkapitālā un mēģināt šos

ieguldījumus atgūt, piedāvājot praktikantam darbavietu uzņēmumā ilgtermiņā, vai gluži pretēji - mēģināt
paaugstināt praktikantu ražīgumu jau prakses laikā, nerēķinoties ar tiem ilgtermiņā.

Kad prakse beidzas, uzņēmums var praktikantam piedāvāt darbavietu, ko praktikants, visticamāk,

salīdzinās ar alternatīvām iespējām darba tirgū. Šajā procesa stadijā ārējie faktori atkal spēlē būtisku

lomu – darbaspēka tirgū var būt nepilnības (informācijas asimetrija, algu saspiestība u.c.), kā rezultātā
praktikantam varētu būt sarežģīti īstermiņa periodā atrast darbavietu ārpus uzņēmuma, kas pilnībā

novērtētu viņa jauniegūtās prasmes.
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LAIKA GRAFIKS: PRAKSE KĀ PROCESS

Izglītības politika,
darbaspēka tirgus,
kredītu tirgus u.c.
ārējie faktori

Darbaspēka tirgus
nepilnības,
informācijas
asimetrijas u.c.

Kopējais
piedāvājums un
pieprasījums pēc
praksēm

Alternatīvās iespējas

Uzņēmumi pieņem
darbiniekus un
piedāvā prakses
vietas

1

Prakses
uzsākšana

Uzņēmumi uzzina
praktikantu prasmes
un iemaņas

2

Ārējie apstākļi
un
piedāvājums

Uzņēmumi izvēlas
apmācību līmeni
(investīcijas vai
produktivitāte)

3
Apmācības

Ārējie kontroles
mehānismi

Prakses
beigas

Apmācošā
uzņēmuma darba
piedāvājums

4

5
Pēc prakses
periods

Analizējot prakses kā augstāk aprakstīto procesu, var labāk izsekot būtiskiem teorētiskajiem un

praktiskajiem argumentiem, ko apskatīsim pētījuma ietvaros. Piemēram, viens no bieži pieminētiem
iemesliem, kādēļ uzņēmumi varētu būt piesardzīgi ieguldīt praktikantu mācīšanā, ir garantiju trūkums,

ka praktikants pēc mācību apgūšanas, kad viņa produktivitāte būs paaugstinājusies, paliks strādāt

uzņēmumā. Empīriskie rezultāti gan liecina, ka šādi scenāriji vismaz attīstītos darbaspēka tirgos kā Vācijā

nav bieža parādība – nesenā pētījumā secināts, ka tikai 3% firmu, kas apmācījuši praktikantus, vēlāk

gribējušas, bet nav varējušas tos pieņemt darbā. 22 Situācija gan varētu būt atšķirīga mazāk attīstītos
darbaspēka tirgos, kuri vienlaicīgi ir samērā labi starptautiski integrēti (piemēram, Latvijā). Šajos

gadījumos, pat ja mācības ieguvušajam darbiniekam ir ierobežotas iespējas atrast darba piedāvājumus
vietējā tirgū, vismaz augstas kvalifikācijas speciālistiem parasti ir iespēja pieņemt piedāvājumus
attīstītajos darbaspēka tirgos ārzemēs.

Nākamajās divās sadaļās mēs izmantosim teorētisko ietvaru, lai analizētu prakšu sistēmu empīriski.
Vispirms tiks analizēti uzņēmumu ieguvumi un izmaksas, apmācot un nodarbinot praktikantus, bet pēc

tam tiks aprakstīti ekonomiskā eksperimenta rezultāti par darba devēju un darba ņēmēju motivāciju
apmaksāt dažāda veida mācības darbavietā.

22 Jens Mohrenweiser, Thomas Zwick and Uschi Backes-Gellner (2013) Poaching and firm-sponsored training: First clean evidence, ZEW
Discussion Papers, No. 13-037.
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5.2. UZŅĒMUMU IEGUVUMI UN IZMAKSAS NO PRAKTIKANTU PIESAISTES
Ieguvumu un izmaksu aprēķiniem par pamatu ņemta metodoloģija, kas kopš 1970tajiem gadiem regulāri

tiek izmantota Vācijā. 23 Lai novērtētu praktikantu pienesumu uzņēmumam, mēs, pirmkārt, skatāmies, cik

no praksē pavadītā laika viņi veltījuši kvalificēta un mazkvalificēta darba veikšanai. Kvalificēts darbs ir

produktīvs darbs, ko parasti veiktu uzņēmuma darbinieks, kura kvalifikācija un profesija ir identiska vai

pielīdzināma kvalifikācijai un profesijai, kuru apgūst praktikants. Savukārt mazkvalificēts darbs arī ir
produktīvs darbs, ko parasti veiktu uzņēmuma darbinieki, bet kura veikšanai nav nepieciešama īpaša

izglītība un kvalifikācija. Lai šos darba mērījumus novērtētu, mēs izmantojam stundas tarifa likmes, ko
uzņēmumā maksā praktikanta izvēlētās profesijas speciālistiem, un valsts noteikto minimālo stundas

tarifa likmi. Tā kā praktikanti visticamāk nav tik produktīvi kā speciālisti, kuru profesiju viņi cenšas apgūt,
aprēķinos tiek izmantots produktivitātes koeficients – prakses laiks, kas pavadīts veicot kvalificētu darbu,

attiecībā pret kopējo praksē pavadīto laiku. Savukārt praktikanta radītās izmaksas ietver praktikanta
algu, maksājumus prakses vadītājam un citiem mācīšanā iesaistītajiem darbiniekiem, kā arī praktikanta

ekipējumu, apdrošināšanu u.c.. Lai noteiktu uzņēmuma kopējos neto ieguvumus tika izmantota sekojoša
formula:
kur

𝜋𝜋 = 𝐻𝐻�ℎ𝑀𝑀 𝑤𝑤𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝛿𝛿ℎ𝐾𝐾 ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑆𝑆𝑆𝑆 � − 𝐻𝐻 ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑤𝑤𝑖𝑖 − 𝑛𝑛(𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑆𝑆𝑆𝑆) − 𝐶𝐶 ,
𝑛𝑛

𝜋𝜋

𝐻𝐻

ℎ𝑀𝑀

- praktikantu skaits,

- uzņēmuma kopējie neto ieguvumi,

- praktikanta vidējais praksē pavadīto stundu skaits,

- prakses laiks, kas pavadīts veicot mazkvalificētu darbu, attiecībā pret kopējo
praksē pavadīto laiku,

ℎ𝐾𝐾

- prakses laiks, kas pavadīts veicot kvalificētu darbu, attiecībā pret kopējo praksē

𝛿𝛿

- praktikanta produktivitātes koeficients,

pavadīto laiku,

𝑤𝑤𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 - minimālā stundas tarifa likme,

𝑤𝑤𝑖𝑖𝑆𝑆𝑆𝑆 - vidējā stundas tarifa likme praktikanta izvēlētās profesijas speciālistam
uzņēmumā,

𝑤𝑤𝑖𝑖

- praktikanta stundas tarifa likme,

𝑟𝑟

- prakses vadītāja stundas tarifa likme par mācībām,

𝑉𝑉
𝑆𝑆
𝑡𝑡

𝐶𝐶

- prakses vadītāja vidējais mācībām veltītais stundu skaits

- citu mācīšanā iesaistīto darbinieku vidējais apmācībām veltītais cilvēkstundu
skaits,

- citu mācīšanā iesaistīto darbinieku vidējā stundas tarifa likme par mācīšanu,

- citas ar praktikantu mācīšanu saistītas izmaksas.

23 Skatīt: Sachverstandigenkommission Kosten und Finanzierung der beruflichen Bildung (1974) Kosten und Finanzierung der ausserschulischen
beruflichen Bildung (Abschlussbericht). Bielefeld: Bertelsmann.
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Uzņēmumu ieguvumi un izmaksas no praksēm^
INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU
(information about the company)
Nozare (industry)
INFORMĀCIJA PAR PRAKTIKANTIEM
(Information about trainees)
Praktikantu skaits gadā
(number of trainees during 1 year)
Vidējais prakses ilgums (mēneši)
(average length of traineeship in months)
Vidējais prakses ilgums (stundas)
(average length of traineeship in hours)
Kvalificēts darbs (%)
(skilled work (%))
Mazkvalificēts darbs (%)
(low-skilled work (%))
Mācības (%)
(Learning (%))
Cits (%)
Other
Vidējā praktikanta alga mēnesī (EUR)
Average renumeration paid to trainee per
month
Vidējā speciālista alga mēnesī (EUR)
Average renumeration for skilled worker
(EUR)
INFORMĀCIJA PAR MĀCĪBĀM
Information about learning
Prakses vadītājs (stundas mēnesī)
Traineeship supervisor in the company
(h/month)
Prakses vadītājs (EUR par stundu)
Supervisor (EUR/h)
Citi (stundas mēnesī)
Other (h/month)
Citi (EUR par stundu)
Other (EUR/h)
Citas izmaksas (EUR)
Other expenses

BRUTO IEGUVUMI MĒNESĪ NO VIENA
PRAKTIKANTA (EUR)
(BRUTO gain from one trainee per
month (EUR))
BRUTO IZMAKSAS MĒNESĪ UZ VIENU
PRAKTIKANTU (EUR)
BRUTO expenses on one trainee per
NETO IEGUVUMI (+) VAI IZMAKSAS (-)
MĒNESĪ UZ VIENU PRAKTIKANTU (EUR)
NETO gain (+) and expenses (-) per
month on one trainee (in EUR)

Uzņēmums A

Uzņēmums B

Uzņēmums C

Uzņēmums D

Uzņēmums E

Uzņēmums F

Ķīmija
(chem.industry)

Ķīmija
(chem.industry)

Metāls
(metalworking
industry)

Metāls
(metalworking
industry)

Metāls
(metalworking
industry)

Metāls
(metalworking
industry)

1-5

6-50

1-5

6-50

1-5

6-50

1044

400

489

348

457

523

10

20

15

30

10

48

6

75
15
0
0

2,7
44
31
5

3

50
35
0

0

410

1000

783

750

20

19

0

2

30
40
0

55
35
0

3,6
13
30
9

0

247

804

1100

827

42

30

50

1

37

10

30

50

27

200

5883

0

0

200

930

592,28

193,39

217,65

161,68

317,21

23,06

33,33

109,28

644,38

0

22,22

268,44

558,95

84,11

-426,73

161,68

294,99

-245,38

0
0

0
0

5
5

0

3

0
0

0
0

^Dažādu mērķa grupu aptauju dati sniedz atšķirīgu informāciju par prakses ilgumu stundās. Piemēram, jauniešu-praktikantu sniegtā informācija
par prakses ilgumu vidēji nedēļā liecina par ilgāku prakses laiku, nekā uzņēmēju sniegtie aprēķini. Tā kā pētniekiem nav iespējams pārbaudīt sniegtos
datus, šajos aprēķinos izmantojam darba devēju sniegto informāciju, jo tā tika apkopota pēc detalizētākas un precīzākas mērījumu metodoloģijas,
nekā jauniešu socioloģiskās aptaujas ietvaros.
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Tabulā apkopota informācija par diviem ķīmijas un četriem metālapstrādes uzņēmumiem. Kā redzams,
neto ieguvumi mēnesī uz vienu praktikantu ir ļoti dažādi. Tas galvenokārt atkarīgs no tā, vai praktikantam

tiek maksāta alga un vai notiek aktīva apmaksāta praktikanta mācīšana. Tāpat būtiska nozīme ir tam, kā
sadalās praktikanta praksē pavadītais laiks – jo vairāk laika praktikants velta kvalificētam darbam, jo

monetārā ziņā īstermiņa periodā izdevīgāk uzņēmumiem. Šis novērojums sakrīt ar secinājumiem, kas

izdarīti, salīdzinot Vācijas un Šveices prakšu sistēmas. Šveicē, kur praktikantus jau prakses sākumā un
vēlāk arvien vairāk iesaista ražošanas procesā, uzticot veikt kvalificētu darbu, praktikanti uzņēmumiem

rada ienākumus jau prakses laikā. Turpretī Vācijā, kur praktikantus ražošanā iesaista mazāk, prakses

uzņēmumiem īstermiņa periodā rada neto zaudējumus. 24 Gadījuma analīze neļauj izdarīt secinājumus par

to, kādas stratēģijas vairāk raksturīgas Latvijas prakšu sistēmai kopumā, taču redzams, ka uzņēmumiem

ir iespējams gan ieguldīt praktikantu cilvēkkapitālā un mēģināt šos ieguldījumus atgūt ilgtermiņā, gan
produktīvi nodarbināt praktikantus jau prakses laikā.

Komentējot ieguvumu un izmaksu anketas un to, kas būtu jāmaina prakšu sistēmā Latvijā, lai uzņēmumi

būtu ieinteresēti piesaistīt vairāk praktikantu, vairāki anketas aizpildījušie uzņēmumi norāda, ka viņiem

būtu nepieciešams finansiāls atbalsts no valsts puses. Empīriska datu analīze par Šveices uzņēmumiem

gan rāda, ka uzņēmumiem, kas jau piedāvā prakses vietas, palielināt savu piedāvājumu par vēl vienu

vienību ir būtiski dārgāk nekā uzņēmumiem, kas prakses vietas nepiedāvā, pieņemt pirmo praktikantu
(iespējams, tas arī izskaidro uzņēmēju aptaujā secināto, ka vidējais vienā uzņēmumā pieņemto

praktikantu skaits ir tikai 2 personas). Ņemot vērā faktu, ka pirmā praktikanta pieņemšana izmaksā

mazāk nekā pieņemt praksē katru nākamo, Šveicē īstenotā pētījuma autori iesaka subsīdijas novirzīt

uzņēmumiem, kuriem nav praktikantu, atzīstot gan, ka politiski to varētu būt grūti izdarīt. 25 Bez tam -

subsīdijām, ja tādas tiktu ieviestas, būtu jānodrošina nevis izdevīgāka situācija daļai uzņēmumu, bet
mācību rezultātā radītā cilvēkkapitāla pieaugums, kas vismaz daļā uzņēmumu šobrīd notiek minimāli.

Lai pētījumā aprakstīto gadījuma analīzi varētu izvērst un iegūt datus, kas raksturotu situāciju ne tikai
atsevišķos nozares reprezentējošos uzņēmumos, bet arī nozarēs, profesijās un tautsaimniecībā kopumā,

būtu nepieciešams veikt plašāku uzņēmumu aptauju. Dotā pētījuma ietvaros veiktā pilotaptauja liecina,
ka pēc izstrādātās metodoloģijas un instrumentārija šādu plašāku izpēti būtu iespējams veikt.

5.3. SPECIFISKĀS UN VISPĀRĪGĀS MĀCĪBAS: PAR KO GATAVI MAKSĀT DARBA DEVĒJI

Kāda metālapstrādes uzņēmuma personāla daļas vadītāja intervijas laikā norādīja, ka viņu uzņēmuma

darbiniekiem mācības nekad nebeidzas – ar to jārēķinās ne tikai uzņēmumā praksi izgājušiem un tikko

darbā pieņemtajiem jauniešiem, bet arī ilggadīgiem darbiniekiem. Arī daudzi pētījumi norāda uz to, ka
24 Regina Dionisius, Samuel Muehlemann, Harald Pfeifer, Günter Walden, Felix Wenzelmann and Stefan C. Wolter (2008) Cost and Benefit of
Apprenticeship Training: A Comparison of Germany and Switzerland, IZA Discussion Papers, No. 3465.
25 Samuel Muehlemann, Juerg Schweri, Rainer Winkelmann and Stefan C. Wolter (2007) An Empirical Analysis of the Decision to Train
Apprentices, Labour, 21(3): 419-441.
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vairums cilvēku turpina akumulēt cilvēkkapitālu – iegūt zināšanas, uzlabot savas prasmes utt. – ilgi pēc

tam, kad tie absolvējuši formālās izglītības iestādes. 26 Viena no būtiskākajām vietām, kur cilvēkiem ir

iespēja un kur tie tiešām arī palielina savu cilvēkkapitālu, ir darbavieta. Taču mācības darbavietā (tai

skaitā mācības prakses laikā) būtiski atšķiras no mācībām izglītības iestādēs. Mūs interesējošajā
kontekstā īpaši var izcelt divus aspektus.

Pirmkārt, vairums prasmju un iemaņu, ko darbinieki apgūs darbavietās, nebūs tik plaši pielietojamas kā
izglītības iestādēs iegūtā vispārīgā un arī profesionālā izglītība. Daļu darbavietā iegūto prasmju un iemaņu
varēs pielietot tikai nozares ietvaros. Piemēram, virpotāja prasmes noderēs dažādos metālapstrādes
uzņēmumos, bet būs praktiski nepielietojamas, ja darbinieks izvēlēsies pārkvalificēties par tirdzniecības

aģentu. Citas prasmes būs noderīgas vēl ierobežotākam tirgus segmentam. Piemēram, ir tehnoloģijas un
aprīkojums, ko izmanto tikai neliela daļa nozares vai pat tikai viens uzņēmums. Līdz ar to lielu daļu

zināšanu par šādām ierobežotas pielietojamības tehnoloģijām un iemaņu darboties ar ekskluzīvu
aprīkojumu vai tehniku darbinieki nevarēs pielietot, mainot darbavietas arī nozares ietvaros. Visbeidzot,

daļa prasmju un iemaņu būs noderīgas gandrīz vai tikai konkrētā darbavietā. Piemēram, iemaņas

sastrādāties ar noteiktiem darbabiedriem vai zināšanas par noteiktu klientu vēlmēm darbinieks varēs
izmantot tikai tik ilgi, kamēr viņam saglabāsies kontakts ar minētajām personām.

Otrkārt, cilvēkkapitālu radošas mācības darbavietā nav iespējams sniegt, nepatērējot resursus. Citiem
vārdiem sakot, tās radīs izmaksas, tai skaitā alternatīvās izmaksas, kas saistītas ar mācību laikā

uzņēmumā nesaražoto produkciju. Kas šīs izmaksas segs, lielā mērā atkarīgs no valstī vai nozarē valdošās
institucionālās sistēmas. Parasti vismaz daļu no izmaksām būs jāapmaksā darba devējam. Līdz ar to

darbavietā radītais cilvēkkapitāls ir jāuztver vismaz kā darba ņēmēja un darba devēja kopēja investīcija,

un bieži darba devēja lēmumi cilvēkkapitāla akumulāciju gan indivīda, gan visas ekonomikas līmenī
ietekmē daudz vairāk kā attiecīgo darbinieku izvēles.

Attiecībā uz pirmo mācības darbavietā raksturojošo aspektu, lai konceptuāli nošķirtu augstāk aprakstītās
prasmes un iemaņas, ko iespējams iegūt tikai praktizējoties vai strādājot noteiktā uzņēmumā,

ekonomikas teorijā izdala divu veida cilvēkkapitālu palielinošas mācības – specifiskās un vispārīgās. 27
Specifisko mācību rezultātā darbinieki iegūst specifiskas prasmes, kas ļauj tiem palielināt ražīgumu tikai
uzņēmumā, kurā tie mācības izgājuši. Turpretī vispārīgo mācību rezultātā darbinieki iegūst vispārīgas

prasmes, kas ļauj tiem palielināt ražīgumu neatkarīgi no uzņēmuma, kurā šīs prasmes tiek pielietotas.
Protams, praktizējoties uzņēmumos, darbinieki gandrīz vienmēr iegūst gan specifiskas, gan vispārīgas
prasmes, turklāt bieži pilnībā nodalīt vienas no otrām nav iespējams. Tomēr konceptuāls nodalījums ir
Skatīt, piemēram: Jacob Mincer (1974) Schooling, Experience, and Earnings. New York: Columbia University Press.
Gary S. Becker (1964) Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. New York: Columbia
University Press.
26
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noderīgs, jo darba devēju un darba ņēmēju attieksme un vēlme ieguldīt dažādo prasmju apgūšanā būtiski
atšķiras.

Savukārt ar mācībām darbavietā saistītās izmaksas un darba devēju kā zināšanu turētāju loma

institucionālās vides izveidē (mūsu gadījumā īpaši attiecībā uz prakšu sistēmas izveidi) nosaka
ekonomiskā modeļa izvēli, uz kura balstās mūsu veiktais ekonomiskais eksperiments.
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Modelis
Sekojošais vienkāršotais Bekera mācību ekonomiskais modelis ļaus noformulēt galvenās sakarības un

izvirzīt hipotēzes par mācībām darbavietā un to finansēšanu. 28 Modelī tiek nodalīti divi laika periodi.
Laika periodā 0 uzņēmums nolīgst praktikantu un var veikt tā mācīšanu, bet laika periodā 1 praktikants

var kļūt par darbinieku un iesaistīties ražošanā. Visi ekonomiskie aģenti ir riska neitrāli, un, lai modeli

lieki nesarežģītu, diskontēšana netiek veikta. Sākumā pieņemsim, ka prasmes, ko var iegūt mācību

rezultātā ir vispārīgas, un apzīmēsim tās ar 𝜏𝜏, bet izmaksas, kas saistītas ar to iegūšanu, ar 𝑐𝑐(𝜏𝜏). Pieņemsim
arī, ka 𝑐𝑐(0) = 0 un 𝑐𝑐 ′ (0) = 0, ka izmaksu funkcija ir augoša 𝑐𝑐 ′ (𝜏𝜏) ≥ 0 un ieliekta 𝑐𝑐 ′′ (𝜏𝜏) > 0. Savukārt

darbinieka saražoto laika periodā 1 nosaka ražošanas funkcija 𝑓𝑓(𝜏𝜏), kura apmierina sekojošus

nosacījumus 𝑓𝑓(0) = 0, 𝑓𝑓 ′ (𝜏𝜏) > 0 un 𝑓𝑓 ′′ (𝜏𝜏) < 0 un līdz ar to ir augoša un izliekta. Tā kā prasmes ir

vispārīgas, darbinieks tās var pielietot ne tikai uzņēmumā, kurā tas izgājis praksi, bet arī citos

uzņēmumos, saražojot to pašu 𝑓𝑓(𝜏𝜏). Tirgū ir daudz identiski uzņēmumi, kas var izmantot darbinieka
vispārīgās prasmes un uzņēmumu maiņa darbiniekam nerada papildu izmaksas. Pieņemot, ka nepastāv

arī nekādas informācijas asimetrijas, būtībā esam nodrošinājuši, ka darbaspēka tirgū valda pilnīga
konkurence.

Vispirms jāatzīmē, ka sabiedrībai kopumā optimāla ir situācija, kurā darbinieks saņem apmācības 𝜏𝜏 ∗ > 0.

To apmēru var aprēķināt, maksimizējot neto produkciju:

𝑐𝑐 ′ (𝜏𝜏 ∗ ) = 𝑓𝑓 ′ (𝜏𝜏 ∗ ) .

Savukārt to, ka sabiedrībai optimālais apmācību apjoms ir pozitīvs, nosaka pieņēmumi, ka 𝑐𝑐 ′ (0) = 0 un

𝑓𝑓 ′ (𝜏𝜏) > 0.

Lai saprastu, vai šo sabiedrībai optimālo apmācību apjomu nodrošinās arī brīvā tirgus mehānisms,

jāizanalizē, vai kāds no ekonomiskajiem aģentiem ir gatavs uzņemties ar apmācību saistītās izmaksas.
Apzīmēsim darbinieka algu laika periodā 1 ar 𝑤𝑤 un iedomāsimies uz brīdi, ka darbinieka apmācībā iegulda

uzņēmums tā, ka 𝜏𝜏 > 0. Lai uzņēmumam šāds ieguldījums būtu izdevīgs, tam būtu nepieciešams atgūt
apmācībās iztērētos līdzekļus. Līdz ar to alga, ko uzņēmums būtu gatavs maksāt darbiniekam, ir:
𝑤𝑤1 < 𝑓𝑓(𝜏𝜏) − 𝑐𝑐(𝜏𝜏) .

Tomēr šāda situācija nevarētu būt līdzsvara stāvoklis. Tā kā apmācību rezultātā darbinieka iegūtās

prasmes ir vienlīdz noderīgas citiem uzņēmumiem, tie būs gatavi maksāt algu, kas būs lielāka par
apmācības apmaksājušā uzņēmuma piedāvājumu. Faktiski pilnīga konkurence darbaspēka tirgū nosaka,
ka darbinieks varēs saņemt pilnu sava saražotā produkta vērtību:
𝑤𝑤1 = 𝑓𝑓(𝜏𝜏) ,

bet tādā gadījumā uzņēmums nevarēs atgūt apmācībās iztērētos līdzekļus un izvēlēsies 𝜏𝜏 = 0.

Līdz ar to, neskatoties uz sabiedrībai izdevīgajiem ieguldījumiem vispārīgajās apmācībās darbavietā,

pilnīgas konkurences pasaulē darba devēji nebūs gatavi veikt šādus ieguldījumus. Varētu likties, ka šāds
Sekojošais modeļa apraksts balstās uz: Daron Acemoglu and Jorn-Steffen Pischke (1999a) Beyond Becker: Training in Imperfect Labour
Markets, The Economic Journal, 109(453): F112-F142 un Becker (1964) ibid.
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rezultāts rada pamatu iejaukties tirgus mehānismā un apmācības finansēt no valsts budžeta, tomēr, kā

savā analīzē norādījis Bekers, būtiski ņemt vērā ne tikai darba devēju, bet arī darbinieku motivāciju. 29 Tā

kā darbinieki ir sava saražotā produkta saņēmēji, viņi būs ieinteresēti ieguldīt savu prasmju uzlabošanā,

kamēr apmācību izmaksas nepārsniegs saražotā produkta vērtību, t.i. kamēr tiks sasniegts sabiedrībai
optimālais stāvoklis, kur 𝑐𝑐 ′ (𝜏𝜏 ∗ ) = 𝑓𝑓 ′ (𝜏𝜏 ∗ ), bet algas apmēru noteiks apgūto prasmju apjoms:
𝑤𝑤1 (𝜏𝜏 ∗ ) = 𝑓𝑓(𝜏𝜏 ∗ ) .

Šeit būtiski atzīmēt, ka laika periodā 0, kad darbinieki iziet prakses un iegūst nepieciešamās prasmes,

tiem ir jābūt pieejai līdzekļiem, lai segtu apmācību izmaksas. No vienas puses, reālajā dzīvē apmācībām
nav jāaizņem visu laiku, ko praktikants pavada uzņēmumā. Tas paver iespēju praktikantam uzticēt veikt

uzņēmumam noderīgu produktīvu darbu. Tādejādi viņš potenciāli var finansēt mācību izmaksas, saņemot
mazāku algu par padarīto darbu, nevis veicot firmai maksājumus par apmācībām no saviem uzkrājumiem.

No otras puses, zemāka alga kombinācijā ar neeksistējošiem uzkrājumiem un nepilnībām kredītu tirgū
(ierobežotām iespējām aizņemties), kas nereti atbilst ikdienas situācijām vairāk kā Bekera ideālais

modelis, liks praktikantiem samierināties ar salīdzinoši zemāku patēriņa līmeni. Ir daudz pētījumu, kas
rāda, ka cilvēki mēģina izlīdzināt savu patēriņa līmeni dzīves garumā. 30 Līdz ar to vismaz daļa potenciālo
praktikantu šādu patēriņa samazinājumu, visticamāk, nav gatavi pieņemt, un, no sabiedrības viedokļa,
tirgus piedāvātais apmācību līmenis ir zemāks nekā optimālais.

Tāpat jāatzīmē, ka tirgus mehānisms nenodrošina, ka darba devēji, uzņemoties veikt vispārīgas

apmācības prakses laikā, to tiešām arī darīs – uzņēmumiem varētu būt izdevīgi izmantot prakšu sistēmu,
lai īstermiņa periodā piesaistītu lētu darbaspēku. Šo problēmu, protams, var mēģināt risināt, apmācību
saturu un kvalitāti atrunājot uzņēmumiem saistošos līgumos, un nozaru asociācijām sadarbībā ar

arodbiedrībām veidojot prakšu kvalitātes kontroles mehānismu, tomēr tirgus pats par sevi to nestimulēs,
un būs nepieciešama publisko spēlētāju iejaukšanās.

Līdz ar to jāsecina, ka pilnīgas konkurences darbaspēka tirgus apstākļos vispārīgas apmācības darbavietā
uzņēmumi nebūs gatavi apmaksāt, bet darba ņēmēji, lai gan būtu motivēti to darīt, varētu izvēlēties
ieguldīt apmācībās mazāk nekā būtu optimāli sabiedrībai kopumā.

Lai saprastu, kā situācija mainās, ja apmācības ir nevis vispārīgas, bet specifiskas, vispirms apzīmēsim
specifiskās prasmes ar 𝑠𝑠 un apmācību procesa radītās izmaksas ar 𝛾𝛾(𝑠𝑠). Līdzīgi kā iepriekš, pieņemsim,
ka izmaksu funkcija ir augoša 𝛾𝛾 ′ (𝑠𝑠) ≥ 0 un ieliekta 𝛾𝛾 ′′ (𝑠𝑠) > 0, ka 𝛾𝛾(0) = 0 un 𝛾𝛾 ′ (0) = 0. Savukārt

darbinieka ražošanas funkciju apzīmēsim ar 𝛼𝛼(𝑠𝑠) un pieņemsim, ka tā ir augoša 𝛼𝛼 ′ (𝑠𝑠) > 0 un izliekta

𝛼𝛼 ′′ (𝑠𝑠) < 0 un ka 𝛼𝛼(0) = 0. Tāpat kā iepriekš, nodalīsim divus laika periodus. Laika periodā 0
Becker (1964) op.cit.
Skatīt, piemēram: Robert E. Hall (1978) Stochastic Implications of the Life Cycle-Permanent Income Hypothesis: Theory and Evidence,
Journal of Political Economy, 86(6): 971–987.
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praktikantam ir iespēja iziet specifiskās apmācības, kuru rezultātā viņš varētu iegūt prasmes, kuras
palielinātu viņa ražošanas apjomu uzņēmumā, kas veic apmācības, bet kuras nebūtu noderīgas

praktikantam nevienā citā uzņēmumā. Laika periodā 1 praktikants izskata darba tirgus piedāvājumu,
izvēlas darbavietu, un notiek ražošana. Līdzīgi kā situācijā ar vispārīgajām prasmēm, modelis paredz, ka,
no sabiedrības viedokļa, optimāli būtu, ja praktikants iesaistītos specifiskajās apmācībās līdz:
𝛾𝛾 ′ (𝑠𝑠 ∗ ) = 𝛼𝛼 ′ (𝑠𝑠 ∗ ) .

Iedomāsimies uz brīdi, ka praktikants izvēlas ieguldīt specifiskajās apmācībās tā, ka 𝑠𝑠 > 0. Vienīgā

darbavieta, kur praktikants savas jauniegūtās specifiskās prasmes var pārvērst saražotā produktā, ir

uzņēmumā, kas veicis apmācības. Zinot, ka neviens cits uzņēmums nebūs gatavs maksāt par praktikanta
specifiskajām zināšanām, to nedarīs arī uzņēmums, kas veicis apmācības. Bet tādā gadījumā praktikants

nevarēs atgūt savus ieguldījumus 𝛾𝛾(𝑠𝑠) un izvēlēsies 𝑠𝑠 = 0.

Modelis labi ilustrē pamatproblēmu, kas saistīta ar specifiskām prasmēm. Uzņēmumiem būtu izdevīgi, ja
potenciālie darbinieki ieguldītu specifisko prasmju apgūšanā, taču, piedāvājot darbavietu un vienojoties

par samaksu, kad prasmes jau ir apgūtas, un zinot, ka neviens cits uzņēmums par šīm prasmēm maksāt
nebūs ieinteresēts, uzņēmumiem ir izdevīgāk atteikties no sākotnējās apņemšanās un piedāvāt

salīdzinoši zemas darba algas. Citiem vārdiem sakot, brīvā tirgus apstākļos ieguvumiem no specifiskām
darbinieku apmācībām ir tendence nonākt pie darba devēja, nevis darbiniekiem, kas noved pie situācijas,
kad darbinieku ieguldījumi specifiskās apmācībās ir pārāk mazi. Viens no risinājumiem, protams, ir

apmācību izmaksas finansēt uzņēmumiem. Tomēr ar to var izrādīties nepietiekami, lai panāktu, ka
darbinieki prasmes apgūst cītīgi. Lai atrisinātu šo problēmu, uzņēmumam var būt izdevīgi samazināt

savas varas pozīcijas (izmantojot darba likumdošanu, nododot darbinieku pārvaldījumā kādus no saviem
aktīviem utt.), tādejādi vairojot ticamību savām uzņemtajām saistībām attiecībā uz darba samaksu.

Kopumā varam secināt, ka teorētiski darbaspēka tirgū, kur valda pilnīga konkurence, būs novērojama

tendence vispārīgās apmācības apmaksāt darba ņēmējiem (praktikantiem), bet specifiskās apmācības –
darba devējiem.
Eksperiments
Empīriski pārbaudīt modeļa izvirzītās hipotēzes un saprast, vai ir nepieciešama publisko spēlētāju

iejaukšanās kādu tirgus nepilnību novēršanai, var būt problemātiski, jo dati par apmācībām uzņēmumos
– to saturu, kvalitāti, apmaksu utt. – ne vienmēr ir viegli pieejami, un to kvalitāte – apšaubāma. Lai

pārbaudītu ekonomisko aģentu motivācijas un to ietekmi uz tirgus procesa rezultātiem, kā alternatīvu
empīriskās izpētes metodi var izmantot ekonomiskos eksperimentus. 31

Vispārēju ieskatu eksperimentālajā ekonomikā var gūt iepazīstoties ar, piemēram: Vernon L. Smith (1994) Economics in the Laboratory,
Journal of Economic Perspectives, 8(1): 113-131. Savukārt labs piemērs darbaspēka tirgus pētniecībai ar eksperimentu palīdzību ir: Ernst Fehr,
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Pētījuma ietvaros mēs konstruējām un realizējām uz augstāk aprakstītā ekonomiskā modeļa bāzētu

eksperimentu. Eksperimentā piedalījās 48 jaunieši no Rīgas Tehniskās koledžas un Olaines Mehānikas un
tehnoloģiju koledžas, kuri šobrīd iziet vai gatavojas iziet praksi uzņēmumos 32. Abās koledžās notika pa
viena eksperimenta sesijai ar 24 dalībniekiem katrā sesijā. Jauniešu rekrutēšanu veica koledžu vadība.

Eksperimenta laikā visi spēlētāji pēc nejaušības principa tika sadalīti divās grupās – darba devējos un
darba ņēmējos. Attiecīgais statuss spēlētājiem saglabājās līdz pat eksperimenta beigām. Eksperiments

sastāvēja no 10 atsevišķiem posmiem. Katrā posmā katram darba devējam tika piemeklēts viens darba
ņēmējs tā, lai divus posmus pēc kārtas darba devējs un darba ņēmējs nebūtu vienā un tajā pašā pārī.

Katrs posms sastāvēja no diviem periodiem – apmācībām un ražošanas. Pie darba devēja bija iespējams

apgūt divu veida prasmes – vispārīgās, kas noderīgas jebkurā uzņēmumā, un specifiskās, kas noderīgas

tikai darba devējam, kurš veicis apmācības. Apmācību periodā darba devēji izvēlējās, kuras mācības tie ir

gatavi apmaksāt, un izteica savu piedāvājumu darba ņēmējiem. Pēc tam darba ņēmēji izvēlējās, ko viņi

mācīsies, attiecīgi izmantojot darba devēju finansējumu vai apmaksājot apmācības paši. Gan darba devēji,
gan darba ņēmēji katru posmu uzsāka ar dotāciju, kas ļāva apmaksāt visa veida mācības. Līdz ar to ne
darba ņēmēju, ne darba devēju izvēlēm nevajadzēja būt saistītām ar līdzekļu trūkumu. Apmācības notika

pie darba devēja, tādēļ darba devējam tās vienmēr radīja izmaksas. Atšķīrās tikai, kas par tām maksāja –

darba ņēmējs vai darba devējs. Taču apmācības nevarēja būt darba devēja tiešais peļņas avots, tādēļ to
cena bija fiksēta un visiem zināma.

Otrajā (ražošanas) periodā vispirms darba devējs piedāvāja darba ņēmējam darbavietu un algu. Algai bija

jābūt veselās vienībās, piemēram, 0, 1, 2 utt. Tā nevarēja būt lielāka par posma kopējiem ienākumiem (t.i.

saražoto produkciju), taču algai nebija obligāti jābūt pozitīvai (lielākai par 0) – tās apmēru noteiktajā
intervālā izvēlējās darba devējs. Darba ņēmēji varēja piedāvājumu pieņemt vai izvēlēties strādāt brīvajā

tirgū citā uzņēmumā, kura piedāvātā alga visiem bija zināma. Ja darba ņēmējs piedāvājumu noraidīja,

darba devējs nevarēja piesaistīt citu darbinieku. Visbeidzot, notika ražošana un, saskaņā ar iepriekš

izdarītajām izvēlēm, tika sadalīti ienākumi (t.i. saražotā produkcija). Lai notiktu ražošana, darba devējam

nebija jānodarbina darba ņēmējs. Tomēr, piesaistot darba ņēmēju, ražošana bija produktīvāka. Turklāt
apmācošā uzņēmuma ietvaros apgūtās prasmes bija komplementāras – jo darbiniekam vairāk prasmju,

jo produktīvāka bija ražošana. Darba devējiem (bet ne darba ņēmējiem) bija pieejama precīza informācija

par paredzamajiem ienākumiem, nodarbinot darba ņēmējus ar dažādām prasmēm. Gan darba devēju, gan

darba ņēmēju ienākumi uzkrājās eksperimenta laikā, tomēr uzkrājumus nevarēja izmantot nākamajos

eksperimenta posmos (apkopojumu par eksperimenta uzbūvi skatīt attēlā „Eksperimenta uzbūve”).

George Kirchsteiger and Arno Riedl (1993) Does Fairness Prevent Market Clearing? An Experimental Investigation, The Quarterly Journal of
Economics, 108(2): 437-59.
32 Vairāk informācijas par ekonomisko eksperimentu: http://www.lddk.lv/notikums/lddk-projekta-ietvaros-notiek-eksperimentala-jauniesuspele-ja-praktikants-butu-darba-devejs/
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Darba devēju un darba ņēmēju uzvedība
Parametri, kuriem vajadzēja ietekmēt darba devēju un darba ņēmēju uzvedību bija sekojoši. Vispārīgās

apmācības (-3 vienības) bija nedaudz dārgākas kā specifiskās apmācības (-2). Brīvajā darbaspēka tirgū

darbinieks bez prasmēm varēja nopelnīt 3. Tā kā specifiskās prasmes bija noderīgas tikai apmācošajam
uzņēmumam, darbinieks ar specifiskajām prasmēm brīvajā darbaspēka tirgū arī varēja nopelnīt tikai 3.

Savukārt darbinieka ar vispārīgām prasmēm alga brīvajā darbaspēka tirgū bija lielāka (7). Darba devēju
ienākumi bija atkarīgi no tā, vai un kādu darbinieku tie nodarbināja ražošanas procesā. Ja potenciālais

darbinieks bija noraidījis darba devēja algas piedāvājumu, ražošana notika bez darbinieka, un darba

devēja bruto ienākumi bija 4. Ražošanas procesam piesaistot darbinieku bez prasmēm, darba devējs
varēja palielināt savus bruto ienākumus līdz 8, kurus tad bija jāsadala ar darbinieku, izmaksājot piedāvāto
algu. Darbinieks ar specifiskajām vai vispārīgajām prasmēm apmācošajam darba devējam bruto

ienākumu ziņā bija vienlīdz izdevīgs, nodrošinot bruto ienākumu līmeni 12. Savukārt vislielākos bruto
ienākumus apmācošais darba devējs varēja iegūt, nodarbinot darba ņēmēju ar vispārīgām un specifiskām
prasmēm (16). Jāatzīmē gan, ka darba devēja neto ienākumi bija atkarīgi arī no izmaksātās algas, tādēļ

teorētiski, piemēram, darbinieks ar specifiskām prasmēm un zemu algu darba devējam varēja būt

izdevīgāks kā darbinieks ar vispārīgām un specifiskām prasmēm, bet lielu algu. Precīza informācija par
darba devēja bruto ienākumu lielumu bija pieejama tikai pašiem darba devējiem. Darba ņēmēji sākotnēji

zināja tikai, ka darba devējiem darbinieki ar prasmēm rada lielākus bruto ienākumus kā darbinieki bez
prasmēm, taču, atkārtoti spēlējot, viņi, vismaz aptuveni, darba devēja bruto ienākumus varēja noteikt
(informācija par darba devēja un darba ņēmēja ienākumiem ir apkopota attēlā „Eksperimenta uzbūve”).

Sabiedrībai kopumā visizdevīgāk ir, ja darbinieks saņem gan vispārīgās, gan specifiskās apmācības un

paliek strādāt apmācošajā uzņēmumā. Savukārt sociāli visneizdevīgākā situācija ir, ja darbinieks iegūst
specifiskās prasmes, bet izvēlas strādāt ne pie apmācošā darba devēja. Ja sabiedrības neto ienākumus

apzīmējam ar 𝑈𝑈, ražošanas apjomu – ar 𝑦𝑦, darbinieka brīvajā tirgū saņemto algu – ar 𝑤𝑤𝑓𝑓𝑓𝑓 , bet apmācības

izmaksas – ar 𝑐𝑐 tad iegūstam:
Veicot aprēķinus:

𝑈𝑈 = 𝑦𝑦 + 𝑤𝑤𝑓𝑓𝑓𝑓 − 𝑐𝑐 .

𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 16 − 5 = 11

un

𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 4 + 3 − 2 = 5 .

Jāņem vērā, ka eksperimenta ietvaros, no sabiedrības viedokļa, nav būtiski, kas maksā par apmācībām un
kā sadalās ieņēmumi starp darba devēju un darba ņēmēju.
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Eksperimenta uzbūve: ieguvumu matrica un gaidāmā uzvedība^

APMĀCĪBAS. Darba ņēmējs var iegūt divu veida prasmes – vispārīgās,
kas noderīgas jebkurā uzņēmumā, un specifiskās, kas noderīgas tikai
darba devējam, kurš veicis apmācības. Darba devējs izvēlas, kuras
apmācības tas ir gatavs apmaksāt. Pēc tam darba ņēmējs izvēlas, ko

S

mācīties. Tabulā parādīti darba ņēmēja lēmumam par apmācībām
būtiskie aspekti. Skaitļi pie apmācību ikonām norāda to izmaksas. Ar
sarkano krāsu izcelta darba devēja un darba ņēmēja gaidāmā
uzvedība.

-2

-2

S

VIENOŠANĀS

DARBA

DARBA
ŅĒMĒJS

PAR

DEVĒJS

APMĀCĪBĀM

V

-3

-3

RAŽOŠANA. Darba devējs piedāvā darba vietu un algu. Darba ņēmējs
var piedāvājumu pieņemt vai izvēlēties tirgus piedāvājumu un strādāt
citā uzņēmumā. Tabulā parādīts, kā atšķiras darba devēja un darba
ņēmēja neto ienākumi atkarībā (1) no darba ņēmēja iegūtajām
prasmēm; (2) no apmācību apmaksātāja; (3) no darba devēja

maksātās un tirgus līmeņa algas. Darba devējs apzīmēts ar (DD), bet
darba ņēmējs ar (DŅ). Virs katras ienākumu sadalījuma atzīmes
norādīti ienākumi no ražošanas un apmācību izmaksas. Ar sarkano
krāsu izcelta darba devēja un darba ņēmēja gaidāmā uzvedība.

DARBA ŅĒMĒJS

DARBA ŅĒMĒJS

DARBA ŅĒMĒJS

AR

AR

AR

PRASMĒM

PRASMĒM

PRASMĒM

V UN S

V

V

S

DARBA ŅĒMĒJS
BEZ
PRASMĒM

APMAKSĀ

APMAKSĀ

APMAKSĀ

APMAKSĀ

(+16)(-5)

(+16)(-5)

(+16)(-5)

(+16)(-5)

DD <4
DŅ >7

DD <6
DŅ >5

DD <7
DŅ >4

DD <9
DŅ >2

(+16)(-5)

(+16)(-5)

(+16)(-5)

(+16)(-5)

DD 4
DŅ 7

DD 6
DŅ 5

DD 7
DŅ 4

DD 9
DŅ 2

(+16)(-5)

(+16)(-5)

(+16)(-5)

(+16)(-5)

DD >4
DŅ <7

DD >6
DŅ <5

DD >7
DŅ <4

DD >9
DŅ <2

(+4)(-5)

(+4)(-5)

(+4)(-5)

(+4)(-5)

DD -1
DŅ 7

DD 1
DŅ 5

DD 2
DŅ 4

DD 4
DŅ 2

V

S

V

S

V

S

V

S

APMAKSĀ

V

APMAKSĀ

V

APMAKSĀ

S

APMAKSĀ

S

RAŽOŠANA MAKSĀJOT VIRS TIRGUS LĪMEŅA ALGU
(+12)(-3) (+12)(-3)
DD <2
DŅ >7

DD <5
DŅ >4

(+12)(-2) (+12)(-2)
DD <7
DŅ >3

DD <9
DŅ >1

RAŽOŠANA MAKSĀJOT TIRGUS LĪMEŅA ALGU
(+12)(-3) (+12)(-3)
DD 2
DŅ 7

DD 5
DŅ 4

(+12)(-2) (+12)(-2)
DD 7
DŅ 3

DD 9
DŅ 1

RAŽOŠANA MAKSĀJOT ZEM TIRGUS LĪMEŅA ALGU
(+12)(-3) (+12)(-3)
DD >2
DŅ <7

DD >5
DŅ <4

(+12)(-2) (+12)(-2)
DD >7
DŅ <3

RAŽOŠANA BEZ DARBA ŅĒMĒJA

(+8)
DD <5
DŅ >3

(+8)
DD 5
DŅ 3

(+8)

DD >9
DŅ <1

DD >5
DŅ <3

(+4)(-3)

(+4)(-3)

(+4)(-2)

(+4)(-2)

(+4)

DD 1
DŅ 7

DD 4
DŅ 4

DD 2
DŅ 3

DD 4
DŅ 1

DD 4
DŅ 3

^ Ar DD apzīmēts darba devējs, bet ar DŅ – darba ņēmējs. Skaitļi virs ieguvuma sadalījuma lodziņiem norāda bruto ienākumus no ražošanas un
izmaksas par apmācībām. Aprēķinos izmantota arī informācija par algām brīvajā darbaspēka tirgū – attiecīgi 3 darbiniekam bez vispārīgām
prasmēm un 7 darbiniekam ar vispārīgām prasmēm.
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Lai saprastu kādu uzvedību varam sagaidīt no darba devējiem un darba ņēmējiem, pirmkārt, jāatzīmē, ka
tas lielā mērā atkarīgs no tā, kādu uzvedības modeli spēlētāji izvēlēsies. Mūsu sākotnējā hipotēze ir, ka

viņi mēģinās maksimizēt savus neto ienākumus. Tomēr viņi varētu mēģināt maksimizēt arī visu spēlē
iesaistīto dalībnieku ienākumus vai, gluži pretēji, mēģināt sabotēt spēli un minimizēt savus ienākumus.
Tā kā spēle tiek atkārtota, optimālās stratēģijas nākamajiem posmiem paredzēt ir vēl grūtāk, jo tās būs

atkarīgas arī no pretspēlētāju pielietotajām stratēģijām iepriekšējos posmos. Otrkārt, jāatceras, ka darba
devēji un darba ņēmēji spēlē secīgi, t.i. par to, kurš maksās par apmācībām un kāda būs darba alga, viņi
nekaulējās, bet abos gadījumos darba devējs izdara izvēli un darba ņēmējs uz to reaģē.

Ņemot vērā augstāk minēto, sāksim ar darba devēju, kura sākotnējā izvēle ir starp četrām alternatīvām:
(1) apmaksāt abu veidu apmācības; (2) apmaksāt tikai vispārīgās apmācības; (3) apmaksāt tikai

specifiskās apmācības; (4) neapmaksāt nevienas no apmācībām. Ja mēs darba devēja neto ienākumus un
apmaksātās apmācības apzīmējam ar apakšrakstu 𝐷𝐷𝐷𝐷 un darba devēja darbiniekam izmaksāto algu – ar
𝑤𝑤, tad gaidāmos neto ienākumus var izteikt kā:

𝐸𝐸 [𝑈𝑈𝐷𝐷𝐷𝐷 ] = 𝑦𝑦 − 𝑐𝑐𝐷𝐷𝐷𝐷 − 𝑤𝑤 .

Pieņemsim, ka visi spēlētāji mēģina maksimizēt savus neto ienākumus un apskatīsim katru no četrām
alternatīvām, mēģinot noteikt darba devēja gaidāmo uzvedību.

•

Darba devējs maksā par abiem apmācību veidiem

Pirmajā gadījumā, kad darba devējs apmaksā abu veidu apmācības (-5), viņam ir izdevīgi mēģināt paturēt
darbinieku un nodrošināt maksimālos ienākumus no ražošanas (16). Taču jārēķinās, ka darba ņēmējam
būs jāmaksā vismaz tirgus līmeņa alga (7). 33 Līdz ar to darba devēja gaidāmie neto ienākumi būs:
𝐸𝐸 [𝑈𝑈𝐷𝐷𝐷𝐷 ] = 16 − 5 − 7 = 4 .

•

Darba devējs maksā par vispārīgām apmācībām

Otrajā gadījumā, kad darba devējs apmaksā tikai vispārīgās apmācības, darba ņēmējam ir iespēja pašam

apmaksāt specifiskās apmācības. Ja darba ņēmējs veic ieguldījumu un iegūst abu veidu prasmes, darba
devēja gaidāmie neto ienākumi būs:

𝐸𝐸 [𝑈𝑈𝐷𝐷𝐷𝐷 ] = 16 − 3 − 7 = 6 .

Ja darba ņēmējs izvēlas specifiskās prasmes neapgūt, darba devēja gaidāmie neto ienākumi būs:
𝐸𝐸 [𝑈𝑈𝐷𝐷𝐷𝐷 ] = 12 − 3 − 7 = 2 .

•

33

Darba devējs maksā par specifiskām apmācībām
Rezultāti nemainītos, ja mēs pieņemtu, ka algai jābūt nedaudz lielākai kā tirgus piedāvātajai (šajā gadījumā 8).
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Trešajā gadījumā, kad darba devējs apmaksā tikai specifiskās apmācības, situācija ir līdzīga kā iepriekšējā
gadījumā. Darba ņēmējs var pats apmaksāt vispārīgās apmācības. Tad darba devēja gaidāmie neto
ienākumi būs:

𝐸𝐸 [𝑈𝑈𝐷𝐷𝐷𝐷 ] = 16 − 2 − 7 = 7 .

Turpretī, ja darba ņēmējs izvēlas pats vispārīgās apmācības neapmaksāt, darba devēja gaidāmie neto
ienākumi būs:

𝐸𝐸 [𝑈𝑈𝐷𝐷𝐷𝐷 ] = 12 − 2 − 3 = 7 .

Ja tikko aprakstītos trīs gadījumus salīdzinām, viegli redzēt, ka pēdējais gadījums, kad darba devējs
apmaksā tikai specifiskās apmācības, darba devējam ir visizdevīgākais, neskatoties uz to kādu izvēli
izdarīs savus neto ienākumus maksimizējošs darba ņēmējs.
•

Darba devējs par apmācībām nemaksā

Darba devējam ir vēl ceturtā izvēles iespēja – neapmaksāt nevienu no apmācību veidiem. Ja darba devējs
izdara šādu izvēli, darba ņēmējs var (1) apmaksāt abu veidu apmācības; (2) apmaksāt tikai vispārīgās

apmācības; (3) apmaksāt tikai specifiskās apmācības; (4) neapmaksāt nevienas no apmācībām. Darba
devēja gaidāmie neto ienākumi tad attiecīgi būs:

1 ]
= 16 − 7 = 9 ,
𝐸𝐸 [𝑈𝑈𝐷𝐷𝐷𝐷

2 ]
= 12 − 7 = 5 ,
𝐸𝐸 [𝑈𝑈𝐷𝐷𝐷𝐷
3 ]
= 12 − 3 = 9 ,
𝐸𝐸 [𝑈𝑈𝐷𝐷𝐷𝐷
4 ]
𝐸𝐸 [𝑈𝑈𝐷𝐷𝐷𝐷
=8−3=5 .

Šeit pirmā un trešā izvēle darba devējam teorētiski varētu būt izdevīgāka kā iepriekš aprakstītā. Proti, ja
darba devējs izvēlētos neieguldīt darba ņēmēja apmācībās, bet darba ņēmējs pats apmaksātu abus
apmācību veidus vai vismaz specifiskās apmācības, tad darba devēja neto ienākumi būtu lielāki kā
gadījumā, kad darba devējs maksā par specifiskām apmācībām. Taču savus neto ienākumus

maksimizējošs darba ņēmējs šīs alternatīvas nekad neizvēlētos. Ja mēs darba ņēmēja neto ienākumus un
apmaksātās apmācības apzīmējam ar apakšrakstu 𝐷𝐷𝐷𝐷, tad darba ņēmēja gaidāmos neto ienākumus var
izteikt kā:

𝐸𝐸 [𝑈𝑈𝐷𝐷𝐷𝐷 ] = 𝑤𝑤 − 𝑐𝑐𝐷𝐷𝐷𝐷 .

un no augstāk minētajām alternatīvām darba ņēmējs izvēlētos otro:
1 ]
=7−5=2 ,
𝐸𝐸 [𝑈𝑈𝐷𝐷𝐷𝐷

2 ]
𝐸𝐸 [𝑈𝑈𝐷𝐷𝐷𝐷
=7−3=4 ,
3 ]
=3−2=1 ,
𝐸𝐸 [𝑈𝑈𝐷𝐷𝐷𝐷

4 ]
𝐸𝐸 [𝑈𝑈𝐷𝐷𝐷𝐷
=3−0=3 .

Līdz ar to varam secināt, ka darba devēja gaidāmā uzvedība būs izvēlēties apmaksāt specifiskās
apmācības.
•

Darba ņēmēja gaidāmā uzvedība
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Tā kā darba ņēmēja izvēle ir atkarīga no darba devēja piedāvājuma, un darba devējs apmaksās specifiskās
apmācības, tad darba ņēmējam būs tikai divas izvēles iespējas – apgūt vispārīgās prasmes par saviem
līdzekļiem vai nē. Šo alternatīvu gaidāmie neto ienākumi būs:

1 ]
=7−3=4 ,
𝐸𝐸 [𝑈𝑈𝐷𝐷𝐷𝐷

2 ]
=3−0=3 ,
𝐸𝐸 [𝑈𝑈𝐷𝐷𝐷𝐷

kas nozīmē, ka gaidāmā darba ņēmēja uzvedība būs - izvēlēties apmaksāt vispārīgās apmācības (gaidāmo
uzvedību vizualizāciju skatīt attēlā „Eksperimenta uzbūve”).
Rezultāti
Kopumā tika izspēlētas 239 spēles. To sadalījums ieguvumu matricā ir atspoguļots Eksperimenta
rezultātu tabulā.

Eksperimenta rezultāti: spēļu skaita sadalījums

DARBA ŅĒMĒJS

DARBA ŅĒMĒJS

DARBA ŅĒMĒJS

AR

AR

AR

PRASMĒM

PRASMĒM

PRASMĒM

V UN S

V

S

DARBA ŅĒMĒJS
BEZ
PRASMĒM

APMAKSĀ

V

S

APMAKSĀ

V

S

APMAKSĀ

V

S

APMAKSĀ

V

S

APMAKSĀ

V

APMAKSĀ

V

APMAKSĀ

S

APMAKSĀ

S

RAŽOŠANA MAKSĀJOT VIRS TIRGUS LĪMEŅA ALGU

7

9

34

1

2

5

31

5

5

RAŽOŠANA MAKSĀJOT TIRGUS LĪMEŅA ALGU

6

8

19

5

4

4

6

RAŽOŠANA MAKSĀJOT ZEM TIRGUS LĪMEŅA ALGU

5

6

12

11

3

3

1

RAŽOŠANA BEZ DARBA ŅĒMĒJA

1

•

2

14

Sociāli optimālās situācijas

9

5

6

1

7
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Pirms atsevišķi analizējam darba devēju un darba ņēmēju stratēģijas, apskatīsim, vai spēlētāju izvēles ir
bijušas sociāli optimālas. Atcerēsimies, ka, no sabiedrības viedokļa, visizdevīgākā situācija bija, ja darba
ņēmējs iziet abu veidu apmācības un paliek strādāt pie darba devēja, kas apmācības veica. Šādu situāciju
varēja novērot 109 spēlēs jeb 46% gadījumu. Turpretī 7 spēlēs jeb 3% gadījumu spēlētāji izvēlējās no

sabiedrības viedokļa neizdevīgāko situāciju, kad darba ņēmējs bija apguvis specifiskās apmācības, bet

nolēmis strādāt brīvajā tirgū. Apskatot datus pa posmiem, kas tabulā gan nav ietverti, redzams, ka sociāli
optimālās izvēles ir nedaudz biežāk sastopamas eksperimenta sākumā (pirmajā posmā 58% gadījumu)

un beigās (desmitajā posmā 54% gadījumu). Tas varētu liecināt, ka intuitīvās izvēles spēles sākumā ir

vairāk sociāli orientētas. Tām seko mācību fāze ar nelielu kritumu sociāli izdevīgo gadījumu īpatsvarā,
līdz noslēgumā, kad individuāli izdevīgās stratēģijas ir apgūtas, sociāli izdevīgo gadījumu īpatsvars atkal
palielinās. 34 Šo hipotēzi gan pārbaudīt nav iespējams.
•

Darba devēju izvēles

Analizējot eksperimenta uzbūvi, mēs paredzējām, ka darba devēji izvēlēsies apmaksāt tikai specifisko
prasmju apguvi. Empīriskie dati rāda, ka šādu stratēģiju darba devēji izvēlējās 123 no 239 spēlēm jeb

52% gadījumu. Tā ir viennozīmīgi darba devēju visbiežāk izvēlētā stratēģija, taču samērā bieži darba
devēji izvēlējušies arī citas stratēģijas.

Lai redzētu, kā darba devēju izvēles mainījušās, var apskatīt arī specifisko prasmju apguves īpatsvaru un

finansējuma avotus dažādos eksperimenta posmos (skatīt attēlu “Darba devēju izvēles un ienākumi”). Kā
redzams attēlā, darba devēji visa eksperimenta garumā ir nozīmīgākie specifisko prasmju apguves

finansētāji. Eksperimenta laikā darba devēju kā specifisko prasmju finansētāju īpatsvars palielinās, bet

darba ņēmēju – samazinās. Taču palielinās arī to spēļu īpatsvars, kurās specifiskās apmācības netiek

apmaksātas.

Attēlā parādīts arī, kā eksperimenta laikā mainījušies darba devēju vidējie neto ienākumi. Ja pirmajā
posmā tie bija 4.3 (ar standartnovirzi 2.5), tad līdz eksperimenta beigām tie bija palielinājušies līdz 5.0
(ar būtiski mazāku standartnovirzi 1.6).

34

Šeit jāatceras, ka darba devēju un darba ņēmēju gaidāmā uzvedība saskan ar sociāli optimālu iznākumu.
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Darba devēju izvēles un ienākumi
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Kopumā var secināt, ka būtiska daļa darba devēju izvēļu attiecībā uz specifisko apmācību finansēšanu ir

saskaņā ar eksperimenta paredzējumiem, taču saglabājas daļa spēlētāju, kuru izvēles atšķiras. Interesanti
arī, ka alternatīvi spēlējošo darba devēju īpatsvaram vismaz sākotnējos posmos ir tendence samazināties,
kas liecina par stratēģiju uzlabošanos spēles gaitā.
•

Darba ņēmēju izvēles

Saskaņā ar eksperimenta uzbūvi, konstatējot, ka darba devēji apmaksās specifisko prasmju apguvi, darba

ņēmējiem vajadzētu izvēlēties pašiem apmaksāt vispārīgās apmācības. Kā mēs tikko noskaidrojām,

specifiskās apmācības darba devēji izvēlējās apmaksāt 123 gadījumos. No tiem 79 reizes jeb 64%

gadījumu darba ņēmēji izvēlējās apgūt vispārīgās mācības, kas ir vēl augstāks paredzējumus apstiprinošs
rādītājs kā darba devēju grupai.

Līdzīgi kā darba devēju izvēles, arī darba ņēmēju rīcību var salīdzināt dažādos eksperimenta posmos. Lai

to izdarītu, var analizēt, cik liels ir vispārīgās mācības izgājušo īpatsvars un kas ir bijis mācību finansētājs
(skatīt attēlu “Darba ņēmēju izvēles un ienākumi”). Kā redzams attēlā, sākotnējos posmos vispārīgās

mācības vairāk finansēja darba devēji, bet nākamajos situācija izmainījās atbilstoši prognozētajam un
galvenie finansētāji bija darba ņēmēji. Jāatzīmē gan, ka pieauga arī spēļu skaits, kurās vispārīgās mācības
netika apgūtas.

Nākamajā attēlā redzams arī, kā eksperimenta laikā mainījušies darba ņēmēja neto ienākumi. Pirmajā
posmā tie bija 5.5 (ar standartnovirzi 2.1), tad samazinājās un atkal palielinājās līdz pēdējā posmā

sasniedza 4.8 atzīmi (ar būtiski mazāku standartnovirzi 1.5). Šīs izmaiņas galvenokārt saistītas ar
izmaiņām darba devēju un darba ņēmēju savstarpējā ienākumu sadalē, bet daļēji arī ar to, ka darba devēji
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no sākotnēji tiem neizdevīgā lēmuma apmaksāt vispārīgās mācības atteikušies intensīvāk kā darba ņēmēji
palielinājuši savu finansējumu vispārīgajām mācībām.

Darba ņēmēju izvēles un ienākumi
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Kopumā jāsecina, ka darba ņēmēji arī izvēlas stratēģijas saskaņā ar eksperimenta paredzējumiem. Taču

eksperimenta gaitā lēmumi tiek pieņemti secīgi, un darba ņēmēji savas izvēles izdara pēc darba devējiem.
Līdz ar to darba ņēmējiem biežāk ir jāpieņem pretspēlētājam neizdevīgi lēmumi kā atbildes reakcija uz
kļūdainu vai apzināti agresīvu stratēģiju, un darba ņēmēji ne vienmēr šos „atriebjošos” lēmumus pieņem.
Diskusija
Bekera modelis, ko testējām eksperimentā, ir attīstīts tālāk, apskatot situācijas, kad darbaspēka tirgū
nevalda pilnīga konkurence. Testējot šos modeļus, daļa empīrisko novērojumu norāda uz to, ka
darbaspēka tirgos, kuros dominē saspiestas algas (t.i. algas, kuras neatbilst darbinieku produktivitātes

līmenim), vispārīgās mācības var kļūt par de facto specifiskajām mācībām, jo darbinieku iespējas atrast
atbilstošu samaksu brīvajā tirgū ir apgrūtinātas, un darba devējiem var kļūt izdevīgi iesaistīties arī

vispārīgo mācību finansēšanā. 35 Ir arī pētījumi, kur uz mācībām darbavietā un uz darbaspēka mobilitāti

skatās kā uz savstarpēji ietekmējošiem procesiem, paredzot, ka ekonomiskajām sistēmām ir tendence
virzīties uz līdzsvara stāvokli ar augstu darbaspēka mobilitāti un zemu mācību līmeni darbavietās vai
līdzsvara stāvokli ar zemu mobilitāti, bet augstu mācību līmeni darbavietās. 36

5.4. SECINĀJUMI
Apkopojot pēdējās divās sadaļās sniegto informāciju, jāsecina, ka darba devēji praktikantu tirgū pielieto

dažādas stratēģijas (skatīt tabulu „Uzņēmumu ieguvumi un izdevumi no praksēm”). Ir darba devēji, kas

35 Daron Acemoglu and Jorn-Steffen Pischke (1999b) The Structure of Wages and Investment in General Training, The Journal of Political
Economy, 107(3): 539-572.
36 Daron Acemoglu and Jorn-Steffen Pischke (1998) Why do firms train? Theory and evidence, Quarterly Journal of Economics, 113: 79-119.
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izmanto prakses sistēmu, lai atrastu nākotnes darbiniekus un veiktu viņu sākotnējo mācīšanu, bet ir arī

darba devēji, kas praktikantos saskata lēta darbaspēka potenciālu un maksimizē savus ieguvumus nevis
ilgtermiņa periodā, bet jau prakses laikā. Jebkurā gadījumā darba devēji analizē situāciju un darbojas

savās interesēs. Turpretī praktikantu (nākamo darba ņēmēju) spēja kontrolēt procesu ir samērā
ierobežota, un līdz ar to iespēja nonākt neoptimālās situācijās – ievērojami lielāka.

Veidojot prakses regulējošo institucionālo sistēmu, šos aspektus vajadzētu ņemt vērā un mēģināt, no
vienas puses, ierobežot sabiedrībai kopumā neizdevīgas darba devēju darbības, bet, no otras puses, dot

praktikantiem vairāk iespēju kontrolēt savu mācību procesu. Subsīdijām, ja tādas tiktu ieviestas, būtu

jānodrošina nevis izdevīgāka situācija daļai uzņēmumu, bet mācību rezultātā radītā cilvēkkapitāla
pieaugums – tieši to iespējams definēt par prakšu sistēmas tautsaimnieciskā nozīmīguma būtiskāko
aspektu.
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6. PĒTĪJUMA KOPSAVILKUMS – GALVENIE SECINĀJUMI
Dažādās nozarēs, valstīs un institucionālās sistēmās prakses var spēlēt ļoti dažādu lomu. Ir profesijas, kur
cilvēki lielu daļu zināšanu iegūst praktizējoties uzņēmumos un mācoties tieši darbavietā. Pie tam nereti
šādā veidā iegūtās prasmes un iemaņas ir noderīgas ne tikai mācības piedāvājušajam uzņēmumam, bet ir
viegli pielāgojamas arī citos uzņēmumos un darbavietās. Tajā pašā laikā citur prakses un mācības

darbavietā ir mazāk nozīmīgas un no nodarbinātības atšķiras tikai ar to, ka tiek sliktāk apmaksātas.
Nedaudz konceptualizējot, prakses sevī ietver divus būtiskus aspektus – mācības un nodarbinātību.

Sabiedrība kopumā ir ieinteresēta cilvēkkapitāla akumulēšanā un dažāda veida mācības ir viens no
galvenajiem veidiem, kā to panākt.

6.1. BŪTISKĀKIE PĒTĪJUMĀ IDENTIFICĒTIE FAKTI
Izieta mācību prakse ir vidēji svarīgs faktors jaunu darbinieku rekrutācijā - 22% uzņēmēju norāda,
ka ņem vērā, vai potenciālais darbinieks ir izgājis praksi. Tai pat laikā daudz svarīgāki ir tādi faktori

kā iepriekšējā darba pieredze (77%; attiecīgi var secināt, ka uzņēmumi praksi neuzskata par

alternatīvu darba pieredzei), iegūtā izglītība (50%), atsauksmes no citiem darba devējiem (49%) un
svešvalodu zināšanas (37%).

44% Latvijas uzņēmēju nekad nav nodrošinājuši prakses vietas (izteikti - pakalpojumu nozares).

42% ir ņēmuši praktikantus pēdējo piecu gadu laikā (izteikti - ražošanas jomā strādājošie), bet vēl

13% - senāk (izteikti - būvniecības nozare).

Lai gan kopumā 55% Latvijas uzņēmumu ir pieredze prakses vietu nodrošināšanā, nodrošināt
prakses vietas tuvākā gada laikā ir ieinteresēti tikai trešā daļa Latvijas uzņēmumu. Jāuzsver - tas ir
mazāk, nekā prakses vietas nodrošinošo uzņēmumu īpatsvars pēdējo 5 gadu laikā (42%). Tas liecina,

ka prakšu sistēmā iesaistīties gatavo uzņēmumu skaits kopumā sarūk (to, kuri gatavi iesaistīties, ir

mazāk, nekā to, kuri no prakšu sistēmas ir izstājušies vai vēlas izstāties).

Tie uzņēmumi, kuriem ir pieredze prakses vietu nodrošināšanā, bet kuri nevēlas to turpināt darīt, kā
iemeslu visbiežāk min laika trūkumu uzņēmuma darbiniekiem mācīt praktikantus.

Lai gan katrs desmitais no tiem uzņēmumiem, kuri prakses vietas nekad nav nodrošinājuši, būtu

ieinteresēti to darīt tuvākā gada laikā, tādējādi veidojot pieaugumu prakses nodrošināto uzņēmumu
skaitā, vienlaikus 40% no tiem uzņēmumiem, kuri ir prakses nodrošinājuši pēdējo piecu gadu laikā,

nevēlas to turpināt darīt, tādejādi kopējo prakšu uzņēmumu skaitu tomēr samazinot - attiecīgi,
prakses sistēmā iesaistīto uzņēmumu īpatsvara palielināšana ir liels izaicinājums.

Vidēji viens uzņēmums praksē pēdējo piecu gadu laikā pieņēmis 4,6 audzēkņus. Visbiežāk uzņēmumi
vienlaicīgi pieņēmuši praksē 1-3 praktikantus.

Aptuveni puse jauniešu savu prakses vietu atrod uzreiz (ar radinieku, draugu vai paziņu palīdzību),

bet tie, kuri interesējas vairākās vietās, vidēji apzina 10 dažādus uzņēmumus vai iestādes, pirms
atrod prakses vietu.
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Prakses ietvaros vidēji 57% no kopējā prakses laika jaunieši veic kvalificētu darbu (pēc
pašnovērtējuma), 31% no kopējā laika tiek veikts mazkvalificēts darbs, savukārt vidēji 22% laika tiek
veltīts mācībām.

Katrs ceturtais praktikants par savu darbu, kas tika veikts prakses laikā, ir saņēmis vai saņem

atalgojumu, kamēr vairākums praksi veic bez atalgojuma. To vidū, kuri saņem atalgojumu, vidējais
atalgojuma apmērs ir 273,60 EUR mēnesī.

Vairākums (63%) to jauniešu, kuri šobrīd ir praksē, vēlētos palikt strādāt uzņēmumā vai iestādē, kurā

praktizējas. Tai pat laikā salīdzinoši liels - 37% - ir arī to īpatsvars, kuri apgalvo, ka nevēlētos turpināt

strādāt savā prakses vietā. Kā iemeslus, kādēļ nevēlas turpināt darbu prakses vietā, jaunieši

salīdzinoši visbiežāk norādījuši: izaugsmes iespēju trūkums, intereses trūkums par konkrēto

profesiju un darbības jomu, konkrētās darbavietas personīga nepatika, kā arī pārāk mazais
atalgojums.

Lai gan šobrīd praksē ejošo jauniešu vidū lielākā daļa (63%) vēlētos palikt strādāt savā prakses vietā,
reālais to jauniešu īpatsvars, kuri pēc prakses paliek strādāt tai pašā vietā, ir tikai 25%.

Kā nepieciešamus uzlabojumus prakšu sistēmā Latvijā uzņēmēji iesaka: finansēt uzņēmējiem

praktikantu mācīšanā ieguldīto laiku un cilvēkresursus, maksāt jauniešiem stipendijas par prakses
laiku, pagarināt prakses ilgumu, apmācību programmu/saturu izstrādāt mācību iestādei kopīgi ar
konkrēto uzņēmumu, uzlabot jauniešu motivāciju un ieinteresētību veikt praksi jēgpilni, nevis tikai
formāli.

6.2. GALVENIE PĒTĪJUMA SECINĀJUMI UN IEROSINĀJUMI
Šī pētījuma ietvaros mēs balstījāmies pieņēmumā, ka mācībās darbavietā var iegūt prasmes un iemaņas,

ko citādi iemācīties praktiski nav iespējams, un ka valsts līmenī pastāv labāki un sliktāki institucionālie

risinājumi, kā nodrošināt šo prasmju un iemaņu pieejamību 37.

Varētu likties, ka publiskajiem spēlētājiem būtu jākoncentrējas uz prakšu sistēmas mācību komponenti,

atstājot nodarbinātības jautājumus darba devēju ziņā. Taču kontrolēt mācības darbavietā nereti var būt

apgrūtinoši – uzņēmumi ir privātas organizācijas un zināmā mērā var ierobežot informācijas apriti. Tādēļ
pareizās motivācijas nodrošināšana, tai skaitā attiecībā uz nodarbinātību, var izrādīties efektīvāks
risinājums nekā pastiprināta kontrole.

Dotā pētījuma ietvaros iegūtā informācija un dati liecina, ka šobrīd Latvijā pastāvošā prakšu sistēma nav

efektīva cilvēkkapitāla akumulācijā un uzlabošanā. No sabiedrības viedokļa ir būtiski, lai prakšu sistēma
uzlabo darbaspēka kvalitāti un veicina cilvēkkapitāla akumulāciju gan indivīda, gan sabiedrības līmenī.
Uzņēmumi turpretī var būt dažādi, un dažādās attīstības stadijās tiem var būt atšķirīgas darbības
37 Par dažādiem institucionālajiem risinājumiem skatīt, piemēram, OECD sagatavoto pārskatu “Skills Beyond School: Synthesis Report”, OECD
Reviews of Vocational Education and Training. OECD Publishing. Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/9789264214682-en
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stratēģijas – dažiem uzņēmumiem būs izdevīgi ieguldīt darbinieku apmācībās, citiem tieši otrādi būs
nepieciešams lēts mazkvalificēts darbaspēks. Uzņēmumiem kā uz peļņu orientētiem tirgus spēlētājiem

cilvēkkapitāla radīšana nav prioritārs mērķis. Šis fakts pats par sevi nav problemātisks, ja vien uzņēmēji

prakšu sistēmu neizmanto „ļaunprātīgi”, piesaistot lēto darbaspēku prakšu sistēmas ietvaros, tādējādi

maksimizējot savu peļņu, bet nesniedzot nekādus ieguvumus praktikantiem. Šādā aspektā prakšu sistēmu

vērtējot, būtu nepieciešama tāda prakšu struktūra, kas neļauj uzņēmējiem to izmantot tikai saviem
ieguvumiem, bet tieši un netieši piespiež darba devēju un praktikantu intereses sabalansēt.

Pastāv vairāki iespējamie risinājumi, kā ierobežot šādu nevēlamu praksi un kā veicināt prakšu kvalitāti.
Viena no iespējām ir noteikt praktikantiem minimālo maksājamo atalgojumu. Šobrīd uzņēmumiem nav
obligāta nosacījuma praktikantiem maksāt atalgojumu. Ja uzņēmumi tomēr izvēlas praktikantiem maksāt,

tad ar tiem jāslēdz darba līgums un jāpieņem praktikanti darbā kā jebkurš cits darbinieks, maksājot ne
mazāk kā oficiāli noteikto minimālo algu. Ja šajā situācijā uzņēmums izvēlas praktikantam nemaksāt, var

izveidoties situācija, kur praktikants nav ieinteresēts censties labi paveikt tam uzticētos darbus (uz to

aptaujā savos komentāros norādījuši arī darba devēji), bet uzņēmums, savukārt, tērēt līdzekļus
praktikanta apmācībai. Taču potenciāli daļai uzņēmumu un praktikantu optimālā samaksa varētu būt arī

mazāka nekā valstī noteiktā minimālā alga. Lai noteiktu, cik lielam vajadzētu būt praktikanta

minimālajam atalgojumam, būtu nepieciešams veikt papildu aprēķinus 38.

Tāpat var arī izvērtēt iespējas nozaru un profesiju ietvaros sertificēt uzņēmumus, kuri var apmācīt

praktikantus, noteikt mācību programmas un ar eksāmenu palīdzību pārbaudīt, ko praktikanti prakses
laikā apguvuši. Iniciatīvai par šādas sistēmas izveidi un galvenajiem tās virzītājiem gan jābūt nozares

uzņēmumiem, nevis valsts pārstāvjiem vai mācību iestādēm. Pretējā gadījumā ļoti iespējams, ka neviens
uzņēmums nebūs ieinteresēts iesaistīties šādā papildu izmaksas radošā prakšu sistēmā.

Netiešs risinājums nekvalitatīvu un neefektīvu prakšu mazināšanai būtu prakšu iespēju paplašināšana
jauniešiem. Pie lielākas izvēļu iespējas, praktikanti potenciāli izvēlēsies tās prakses vietas, kuras

nodrošina kvalitatīvu praksi, atsakoties no tām, kuras to nenodrošina. Šāds risinājums gan nav iespējams
īstermiņā, jo prasītu, no vienas puses, ievērojami palielināt prakšu sistēmā iesaistīto uzņēmumu

īpatsvaru, un, no otras puses, attīstīt jauniešu motivāciju iesaistīties pilnvērtīgās praksēs, nevis veikt tās

tikai formālu prasību izpildes dēļ. Šeit jāpiebilst, ka netiešs nekvalitatīvo prakšu ietekmes rīks ir arī

iespēja praksi izgājušajiem praktikantiem novērtēt savu prakses vietu, lai šos vērtējumus savās izvēlēs
par prakses vietu varētu ņemt vērā citi potenciālie praktikanti. Šādu iniciatīvu ES līmenī šobrīd veic

sociālais uzņēmums "InternsGoPro", kura viens no nodrošinātiem piedāvājumiem ir darba un prakšu
vietu portāla uzturēšana, kurā jaunieši, kuri meklē prakses vietas, var apskatīt jauniešu, kuri izgājuši
38 Par minimālās algas ietekmi uz apmācībām ierobežotas un pilnīgas konkurences darbaspēka tirgos skatīt: Acemoglu, Daron and Jorn-Steffen
Pischke (2003) Minimum Wages and On-the-job Training, Research in Labor Economics, 22: 159-202.
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prakses, vērtējumus par konkrētām prakses vietām 39. Vērtējumi tiek balstīti jauniešu novērtējumos par
konkrētiem prakses aspektiem (kopējā apmierinātība, prakses vadītāja kvalitāte, prakses samaksa,
papildu "labumi", u.c.), un sniedz potenciālajiem prakses interesentiem praktisku informāciju par

iespējamo prakses kvalitāti konkrētajā uzņēmumā vai iestādē. Bez tam - minētās iniciatīvas ietvaros tiek

nodrošināta arī darba un prakšu vietu sertifikācija, piešķirot to izgājušajiem uzņēmumiem un iestādēm
sertifikātu “The European Label for Quality Internships”, kas apliecina to atbilstību kvalitatīvas prakses

vietas kritērijiem. Ņemot vērā, ka Latvijā sekmīgi darbojas prakses vietu portāls www.prakse.lv,
iespējams, to būtu vērtīgi papildināt arī ar prakses vietas vērtējumu, tādējādi netieši ietekmējot arī
prakšu kvalitāti Latvijā kopumā.

Šobrīd Latvijā pastāvošā prakšu sistēma ir vairāk piemērota tādiem uzņēmumiem, kuros nav būtisku

cilvēkkapitāla resursu, proti, tiem, kas nekoncentrējas uz mācību nodrošināšanu. Savukārt no
uzņēmumiem, kuros cilvēkkapitāls ir uzkrājies, šobrīd prakses ietvaros zināšanas pārņemt ne vienmēr ir

iespējams. Uz to norāda uzņēmēju un praktikantu aptaujās identificētie dati, piemēram: darba devēji

norāda, ka praksei atvēlētais laiks ir pārāk īss un praktikants paspēj tikai iepazīties ar darba vidi un
nosacījumiem, bet ne reāli praktizēties savā izvēlētajā profesijā; uzņēmumiem ir mazas iespējas ietekmēt
prakšu saturu, kurš tiek definēts mācību iestādē; liela daļa jauniešu paši nav ieinteresēti profesijā, kuru
apgūst, un neplāno savu nākotni konkrētajā jomā; uzņēmumu darbiniekiem nav laika apmācīt

praktikantus, sekojoši zināšanas un prasmes netiek nodotas (mācītas), bet gan to pārņemšana atkarīga
no praktikanta spējām un motivācijas; darba devēji prakses pieredzi novērtē par ne visai svarīgu jaunu

darbinieku rekrutēšanas faktoru, attiecīgi netieši atzīstot, ka nevērtē augstu to kvalitāti; u.c.. Arī šādā

aspektā nepieciešams izvērtēt un īstenot publisko spēlētāju nepieciešamās aktivitātes prakšu sistēmas
pilnveidē. Prakšu sistēmas kvalitātes uzlabošanai būtu nepieciešama darba devēju daudz lielāka
integrācija prakšu nodrošināšanas struktūrā, tai skaitā iesaistot darba devējus prakšu satura definēšanā.

Darba vidē balstītu apmācību attīstīšana būtu viens no potenciāli efektīviem risinājumiem. Tādējādi
darba devējs būtu galvenā prakšu sistēmas rezultātos ieinteresētā puse, jo zina, kādas prasmes
darbiniekam nepieciešamas darba tirgū, spēj nodrošināt to ieguvei atbilstošas praktiskās mācības,

vienlaikus sadarbojoties ar izglītības iestādēm, lai praktikanti apgūtu teorētiskās zināšanas.
Problemātiskas šādā sistēmā varētu būt situācijas, kad konkrētās nozarēs ir tikai daži uzņēmumi, kuri var

efektīvi iesaistīties mācību nodrošināšanā, bet pieprasījums pēc uzņēmumos apmācītiem kvalificētiem
darbiniekiem no citiem uzņēmumiem ir liels. Tādējādi uzņēmumam, kurš nolemj veikt praktikantu

mācīšanu, būtu jārēķinās ar augstu risku, ka darbinieks izvēlas pēc tam cita darba devēja piedāvājumu.

Tas prasa rast atbilstošus risinājumus šādu mācību finansēšanai – tas var notikt, piemēram, nozaru

ietvaros (nozaru asociācijas organizē konkrētu speciālistu mācīšanu konkrētos uzņēmumos, izmantojot

nozarē akumulētu finansējumu (apmācības apmaksā visa nozare kopumā, bet tās notiek konkrētos
39

Vairāk informācijas skatīt: http://www.internsgopro.com/
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nozares izvēlētos uzņēmumos)) vai valsts garantētu aizdevumu veidā, kuru praktikantam jāatmaksā, ja
tiek mainīts darba devējs vai „pamesta” konkrētā nozare.

Dotā pētījuma ietvaros īstenoto aptauju dati liecina arī par kādu plašāka mēroga problemātiku prakšu

sistēmā. Teorētiski jauniešiem vajadzētu būt izteikti ieinteresētiem praksēs un to kvalitātē, jo tā tiešā

veidā ietekmētu viņu prasmes un kvalifikāciju. Tomēr uzņēmēju aptaujā darba devēju izteiktie komentāri
liecina, ka bieži vien jaunieši paši nav ieinteresēti prakses pienākumu pildīšanā, savukārt jaunieši kā vienu
no būtiskiem iemesliem, kādēļ nevēlētos palikt strādāt savā prakses vietā, norāda faktu, ka viņus

neinteresē konkrētā profesija vai nozare. Tas norāda uz plašāku izglītības sistēmas nepilnību – nereti

jaunieši izvēlas un apgūst profesijas, kurās paši personīgi nav ieinteresēti. Savukārt, no otras puses,
nokļūstot darba tirgū, bieži vien strādā pavisam citā nozarē, nekā ieguvuši profesiju. Tādējādi izglītībā un
apmācībās ieguldītie resursi nereti tiek tērēti neefektīvi, un izglītotie jaunieši savas iegūtās zināšanas un
prasmes reāli darba tirgū nemaz neizmanto. Tā ir būtiska bāzes nepilnība kā izglītības, tā prakšu sistēmā

– pat pie ideālas prakšu struktūras un sistēmas, tās efektivitāte nebūtu augsta, ja jaunieši nokļūst (vai

izvēlas nokļūt) nozarēs un profesijās, kuras nav tiem interesantas un aizraujošas. Šo izaicinājumu nav

iespējams risināt prakšu sistēmas ietvaros, bet to ir būtiski šeit uzsvērt, jo tā vēlreiz apliecina, ka prakšu
sistēmas efektivitātes un kvalitātes celšanas pasākumiem jābūt kompleksiem visā izglītības un
ekonomikas jomā kopumā, nevis izolētiem tikai konkrētu, atsevišķu problēmjautājumu risināšanā.
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7. PIELIKUMI
7.1. LATVIJAS UZŅĒMĒJU REPREZENTATĪVĀS APTAUJAS TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
Pētījuma īstenotājs

SIA “Excolo Latvia”

Ģenerālais kopums
Plānotās izlases apjoms
Sasniegtās izlases apjoms
Izlases metode
Aptaujas veikšanas metode
Ģeogrāfiskais pārklājums

Visi aktīvie Latvijas uzņēmumi
750 respondenti
750 respondenti
Vairākpakāpju kvotu izlase no uzņēmumu datubāzes*
CATI (telefonintervijas), CAWI (interneta aptauja)
Visa Latvija
CAWI – no 04.12.2014. līdz 13.12.2014.
CATI – no 09.12.2014. līdz 22.12.2014.

Pētījuma metodoloģijas autors
Pētījuma lauka darba veicējs

Aptaujas veikšanas laiks

Gints Klāsons (SIA “Excolo Latvia”)
Pētījumu centrs SKDS

1.) pirmām kārtām tiek kontaktēti uzņēmumi, kas ir piedalījušies iepriekšējās regulārajās pētījumu centra SKDS aptaujās;
2.) pēc nejaušās izlases principa tiek kontaktēti uzņēmumi no publiski pieejamām uzņēmumu datubāzēm.

Realizēto CAWI interviju skaits
Realizēto CATI interviju skaits
Intervētāju skaits telefonintervijām (CATI)
CATI nerespondence

Telefoninterviju (CATI) nerespondences raksturojums

191
559
14
793

Respondents nevēlas piedalīties aptaujā
Respondentam nav laika atbildēt uz aptaujas jautājumiem
Intervijas vidū respondents atteicies to turpināt (pārtraukta
intervija)
Kopā

Skaits
563
208

Īpatsvars (%)
71.0
26.2

793

100.0

22

2.8

Datu svēršana
Dati tika svērti atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) 2013. gada statistikai par uzņēmumu sadalījumu
pēc pazīmēm: nozare, uzņēmuma lielums un atrašanās vieta.
Nozare
Ražošana
13.9%
Tirdzniecība
27.5%
Būvniecība
8.5%
Pakalpojumi
50.1%
Uzņēmuma lielums
Mikrouzņēmumi
86.2%
Mazie uzņēmumi
11.1%
Vidējie uzņēmumi
2.3%
Lielie uzņēmumi
0.4%
Uzņēmuma atrašanās vieta
Rīga
54.9%
Ārpus Rīgas
45.1%
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7.2. LATVIJAS UZŅĒMĒJU REPREZENTATĪVĀS APTAUJAS ANKETA
LATVIJAS UZŅĒMUMU APTAUJA 2014
PRAKŠU SISTĒMA UN
APMĀCĪBAS UZŅĒMUMOS
Q0

Kādi faktori Jums ir svarīgi, kad rekrutējat
jaunus darbiniekus pieņemšanai darbā Jūsu
uzņēmumā?
Nolasīt atbildes un atzīmēt atbilstošās!

Vai pēdējo piecu (5) gadu laikā Jūsu uzņēmumā ir
bijuši praktikanti?
TIEM, KURIEM Q1=1, UZDOT Q2A-Q8A!
TIEM, KURIEM Q1=2, UZDOT Q2B-Q6B!
Q2A-Q8A UZDOT TIKAI TIEM, KURIEM Q1=1!
Q2a
Cik praktikantu ir izgājuši praksi Jūsu uzņēmumā
pēdējo piecu (5) gadu laikā?
Q1

Q6a

Vai Jūsu uzņēmums būtu ieinteresēts tuvākā gada
laikā piesaistīt praktikantus?

Q7a uzdot tiem, kuriem Q6a=3 vai 4!
Q7a
Kādēļ Jūsu uzņēmums nebūtu ieinteresēts
tuvākā gada laikā piesaistīt praktikantus?
Iespējamas vairākas atbildes!
Nolasīt atbildes un atzīmēt atbilstošās!

Q8a uzdot tiem, kuriem Q6a=1 vai 2!
Q8a
Jūsuprāt, cik praktikantu vienlaicīgi varētu
praktizēties Jūsu uzņēmumā?
Q2B-Q6B UZDOT TIKAI TIEM, KURIEM Q1=2!
Q2b
Vai Jūsu uzņēmumā jebkad senāk ir bijuši
praktikanti?
Q3b

Kādēļ pēdējo piecu (5) gadu laikā Jūsu
uzņēmumā nav bijuši praktikanti?
Iespējamas vairākas atbildes!
Nolasīt atbildes un atzīmēt atbilstošās!

Q5b

Vai Jūsu uzņēmums būtu ieinteresēts tuvākā gada
laikā piesaistīt praktikantus?

Q6a uzdot tiem, kuriem Q5a=1 vai 2!
Q6a
Jūsuprāt, cik praktikantu vienlaicīgi varētu
praktizēties Jūsu uzņēmumā?

Iegūtā izglītība
Iepriekšējā darba pieredze
Izieta prakse mācību laikā
Atsauksmes no izglītības iestādes
Atsauksmes no cita darba devēja
Vecums
Tautība
Svešvalodu zināšanas
Cits variants (ierakstīt): ………………………
Jā
Nē

…………………. (skaits)

Noteikti jā
Drīzāk jā
Drīzāk nē
Noteikti nē

Neviens nav pieteicies
Pretendenti neatbilst uzņēmuma prasībām
Praktikanti rada pārāk lielas izmaksas
Juridiskas formalitātes ir pārāk sarežģītas
Uzņēmumā nav prakses vietu
Uzņēmuma darbiniekiem nav laika apmācīt praktikantus
Neesam apsvēruši iespēju piedāvāt prakses vietas
Cits variants (ierakstīt): ………………………
…………………. (skaits)

Jā
Nē

Neviens nav pieteicies
Pretendenti neatbilst uzņēmuma prasībām
Praktikanti rada pārāk lielas izmaksas
Juridiskas formalitātes ir pārāk sarežģītas
Uzņēmumā nav prakses vietu
Uzņēmuma darbiniekiem nav laika apmācīt praktikantus
Neesam apsvēruši iespēju piedāvāt prakses vietas
Cits variants (ierakstīt): ………………………
Noteikti jā
Drīzāk jā
Drīzāk nē
Noteikti nē

…………………. (skaits)

PALDIES JUMS PAR ATSAUCĪBU!

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
1
2

1
2
3
4

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

1
2

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
1
2
3
4
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7.3. JAUNIEŠU APTAUJAS TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
Pētījuma īstenotājs

SIA “Excolo Latvia”

Ģenerālais kopums
Plānotās izlases apjoms
Sasniegtās izlases apjoms
Izlases metode
Aptaujas veikšanas metode
Aptaujas veikšanas laiks

Visi portālā www.prakse.lv reģistrētie jaunieši
200 respondenti
233 respondenti
Pašatlase
CAWI (interneta aptauja)
No 24.11.2014. līdz 22.12.2014.

Pētījuma metodoloģijas autori
Pētījuma lauka darba veicējs

7.4. JAUNIEŠU APTAUJAS ANKETA

Gints Klāsons, Uldis Spuriņš (SIA “Excolo Latvia”)
Portāls www.prakse.lv

PRAKSE.LV REĢISTRĒTO JAUNIEŠU APTAUJA 2014
PRAKŠU SISTĒMA UN
APMĀCĪBAS UZŅĒMUMOS
Q0

Tavuprāt, kādus faktorus darba devēji ņem vērā,
kad meklē jaunus darbiniekus pieņemšanai darbā
savā uzņēmumā?

Q1

Vai Tu šobrīd praktizējies kādā uzņēmumā vai
iestādē (valsts/pašvaldības)?

Q2a uzdot tiem, kuriem Q1=3!
Q2a
Vai esi praktizējies/-usies kādā uzņēmumā vai
iestādē (valsts/pašvaldības) pēdējo piecu (5)
gadu laikā?
Q2ax uzdot tiem, kuriem Q2a=1 vai 2!
Q2ax
Kurā gadā Tu pēdējoreiz gāji praksē kādā
uzņēmumā/iestādē?
Q2b uzdot tiem, kuriem Q1=3!
Q2b
Vai Tu šobrīd meklē prakses iespējas uzņēmumos
vai iestādēs (valsts/pašvaldības)?
Q2c uzdot tiem, kuriem Q1=1 vai 2!
Q2c
Vai esi jau iepriekš praktizējies/-usies kādā
uzņēmumā vai iestādē (valsts/pašvaldības)
pēdējo piecu (5) gadu laikā?
Q3-Q16B UZDOT TIEM, KURIEM Q1=1 VAI 2!
Q3
Kādā profesijā Tu šobrīd praktizējies?
Q4

Kā Tu atradi savu šobrīdējo prakses vietu?

Q5

Kopumā cik daudzos uzņēmumos vai/un iestādēs
(valsts/pašvaldības) Tu interesējies par prakses
iespējām, pirms atradi savu šobrīdējo prakses
vietu?

Pretendenta iegūtā izglītība
Pretendenta iepriekšējā darba pieredze
Pretendenta mācību laikā izieta prakse
Atsauksmes par pretendentu no izglītības iestādes
Atsauksmes par pretendentu no cita darba devēja
Pretendenta vecums
Pretendenta tautība
Pretendenta svešvalodu zināšanas
Cits variants (ierakstīt): ………………………

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

Jā, uzņēmumā
Jā, iestādē (valsts/pašvaldības)
Nē

1,
2,
3

Jā, uzņēmumā
Jā, iestādē (valsts/pašvaldības)
Nē

…………………. (gads)

Jā
Nē

Jā, uzņēmumā
Jā, iestādē (valsts/pašvaldības)
Nē
…………………. (profesija)

Ar mācību iestādes palīdzību
Izmantojot prakse.lv pakalpojumus
Pašam/pašai piesakoties tieši uzņēmumā/iestādē
Ar paziņu, draugu, radinieku palīdzību
Cits variants (ierakstīt): ………………………

…………………. (uzņēmumi/iestādes)
Uzreiz atradu, citur neinteresējos

1,
2,
3

1
2

1,
2,
3
1,
2,
3,
4,
5,
1
2
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Q6 uzdot tiem, kuriem Q5=1 [nav 2]!
Q6
Kas bija iemesli, kādēļ Tev uzņēmumos/iestādēs
atteica prakses iespējas? Atzīmē visas atbilstošās
atbildes par visiem gadījumiem, kad Tev prakses
vieta tika atteikta!

Q7

Vidēji cik stundas nedēļā Tu šobrīd praktizējies
uzņēmumā/iestādē?

Q8

Lūdzu novērtē, cik procentus no praksē pavadītā
laika Tu veic kvalificētu darbu (produktīvu darbu,
ko parasti veiktu uzņēmuma darbinieks, kura
kvalifikācija un profesija ir identiska vai
pielīdzināma kvalifikācijai un profesijai, kuru
praksē apgūsti Tu)?

Q9

Cik procentus no praksē pavadītā laika Tu veic
mazkvalificētu darbu (produktīvu darbu, ko
parasti veiktu uzņēmuma darbinieks, bet kura
veikšanai nav nepieciešama īpaša izglītība un
kvalifikācija)!

Q10

Un cik procentus no praksē pavadītā laika tiek
veltīts Tavām apmācībām?

Q11

Kāda prakses vietā ir Tava mēneša darba alga
(EUR) neto („uz rokas”)?

Q12

Kopumā cik ilga mēnešos būs Tava šobrīdējā
prakse?

Q13

Tavuprāt, vai prakses laikā iegūtās prasmes un
zināšanas Tev būs noderīgas, strādājot profesijā,
kurā praktizējies?

Q14

Tavuprāt, vai prakses laikā iegūtās prasmes un
zināšanas būtu Tev noderīgas, lai atrastu darbu
kādā no nozares labākajiem uzņēmumiem?

Q15

Vai pēc prakses pabeigšanas, Tu vēlētos palikt
strādāt uzņēmumā/iestādē, kurā šobrīd
praktizējies?

Q16a uzdot tiem, kuriem Q15=3 vai 4!
Q16a
Kādēļ nevēlies palikt strādāt uzņēmumā/iestādē,
kurā šobrīd praktizējies?
Q16b uzdot tiem, kuriem Q15=1 vai 2!
Q16b
Kādēļ vēlies palikt strādāt uzņēmumā/iestādē,
kurā šobrīd praktizējies?
Q17-Q32 UZDOT TIEM, KURIEM Q2A=1 VAI 2!
Q17
Kādā profesijā Tu praktizējies?

Q18

Ja esi bijis/bijusi praksē vairākas reizes pēdējo piecu
gadu laikā, šajā un turpmākajos jautājumos atbildi,
lūdzu, par pēdējo reizi, kad gāji praksē!
Kā Tu atradi savu prakses vietu?

Uzņēmumā/iestādē nebija prakses vietu
Uzņēmumā/iestādē visas prakses vietas bija jau
aizņemtas
Uzņēmums/iestāde nebija ieinteresēta praktikantu
pieņemšanā
Mana kvalifikācija neatbilda uzņēmuma/iestādes
prasībām
Uzņēmumam/iestādei jāpilda pārāk daudz juridiskās
formalitātes, lai pieņemtu praktikantus
Uzņēmuma/iestādes darbiniekiem nav laika apmācīt
praktikantus
Cits variants (ierakstīt): ………………………
Nezinu/ Uzņēmums/iestāde nepaskaidroja
…………………. (stundas)
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1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8

…………………. (% no praksē pavadītā laika)

…………………. (% no praksē pavadītā laika)
…………………. (% no praksē pavadītā laika)
…………………. (EUR mēnesī)
Man nav atalgojuma

1
2

Noteikti jā
Drīzāk jā
Drīzāk nē
Noteikti nē
Neplānoju strādāt savā profesijā

1
2
3
4
5

Noteikti jā
Drīzāk jā
Drīzāk nē
Noteikti nē

1
2
3
4

…………………. (mēneši)

Noteikti jā
Drīzāk jā
Drīzāk nē
Noteikti nē

1
2
3
4

………………………………………………...
………………………………………………...
…………………. (profesija)
Ar mācību iestādes palīdzību
Izmantojot prakse.lv pakalpojumus
Pašam/pašai piesakoties tieši uzņēmumā/iestādē
Ar paziņu, draugu, radinieku palīdzību
Cits variants (ierakstīt): ………………………

1,
2,
3,
4,
5,
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Kopumā cik daudzos uzņēmumos vai/un iestādēs
(valsts/pašvaldības) Tu interesējies par prakses
iespējām, pirms atradi savu prakses vietu?
Q20 uzdot tiem, kuriem Q19=1 [nav 2]!
Q20
Kas bija iemesli, kādēļ Tev uzņēmumos/iestādēs
atteica prakses iespējas? Atzīmē visas atbilstošās
atbildes par visiem gadījumiem, kad Tev prakses
vieta tika atteikta!
Q19

Q21

Vidēji cik stundas nedēļā Tu gāji praksē
uzņēmumā/iestādē?

Q22

Lūdzu novērtē, cik procentus no praksē pavadītā
laika Tu veici kvalificētu darbu (produktīvu
darbu, ko parasti veiktu uzņēmuma darbinieks,
kura kvalifikācija un profesija ir identiska vai
pielīdzināma kvalifikācijai un profesijai, kuru
praksē apguvi Tu)?

Q23

Cik procentus no praksē pavadītā laika Tu veici
mazkvalificētu darbu (produktīvu darbu, ko
parasti veiktu uzņēmuma darbinieks, bet kura
veikšanai nav nepieciešama īpaša izglītība un
kvalifikācija)!

Q24

Un cik procentus no praksē pavadītā laika tika
veltīts Tavām apmācībām?

Q25

Kāda prakses vietā bija Tava mēneša darba alga
neto („uz rokas”)? Ieraksti eiro vai latos, kā Tev
ērtāk!

Q26

Kopumā cik ilga mēnešos bija Tava prakse?

Q27

Vai prakses laikā iegūtās prasmes un zināšanas
Tev bija noderīgas, strādājot profesijā, kurā
praktizējies?

Q28

Tavuprāt, vai prakses laikā iegūtās prasmes un
zināšanas būtu Tev noderīgas, lai atrastu darbu
kādā no nozares labākajiem uzņēmumiem?

Vai pēc prakses pabeigšanas, Tu paliki strādāt
uzņēmumā/iestādē, kurā praktizējies?
Q30a uzdot tiem, kuriem Q29=2!
Q30a
Kādēļ nepaliki strādāt uzņēmumā/iestādē, kurā
praktizējies?
Q30b uzdot tiem, kuriem Q29=1!
Q30b
Kādēļ paliki strādāt uzņēmumā/iestādē, kurā
praktizējies?
Q31 uzdot tiem, kuriem Q29=1!
Q31
Vai šobrīd Tu strādā uzņēmumā/iestādē, kurā
praktizējies?
Q32 uzdot tiem, kuriem Q31=2!
Q32
Kādēļ mainīji darbavietu?
Q29
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…………………. (uzņēmumi/iestādes)
Uzreiz atradu, citur neinteresējos

1
2

Uzņēmumā/iestādē nebija prakses vietu
Uzņēmumā/iestādē visas prakses vietas bija jau
aizņemtas
Uzņēmums/iestāde nebija ieinteresēta praktikantu
pieņemšanā
Mana kvalifikācija neatbilda uzņēmuma/iestādes
prasībām
Uzņēmumam/iestādei jāpilda pārāk daudz juridiskās
formalitātes, lai pieņemtu praktikantus
Uzņēmuma/iestādes darbiniekiem nav laika apmācīt
praktikantus
Cits variants (ierakstīt): ………………………
Nezinu/ Uzņēmums/iestāde nepaskaidroja

1,

…………………. (stundas)

2,
3,
4,
5,
6,
7,
8

…………………. (% no praksē pavadītā laika)

…………………. (% no praksē pavadītā laika)
…………………. (% no praksē pavadītā laika)
…………………. (EUR mēnesī)
VAI
…………………. (LVL mēnesī)
Man nebija atalgojuma

1

Noteikti jā
Drīzāk jā
Drīzāk nē
Noteikti nē
Nestrādāju savā profesijā

1
2
3
4
5

Jā
Nē

1
2

…………………. (mēneši)

Noteikti jā
Drīzāk jā
Drīzāk nē
Noteikti nē

2
3

1
2
3
4

………………………………………………...
………………………………………………...

………………………………………………...

Jā
Nē

1
2
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Q33-Q36 UZDOT TIEM, KURIEM Q2B=1!
Q33
Kādā profesijā Tu šobrīd meklē iespējas
praktizēties?
Q34

Kādā veidā Tu šobrīd meklē prakses vietu?

Kopumā cik daudzos uzņēmumos vai/un iestādēs
(valsts/pašvaldības) Tu līdz šim jau esi
interesējies/-usies par prakses iespējām?
Q36 uzdot tiem, kuriem Q35=1 [nav 2]!
Q36
Kas bija iemesli, kādēļ Tev uzņēmumos/iestādēs
atteica prakses iespējas? Atzīmē visas atbilstošās
atbildes par visiem gadījumiem, kad Tev prakses
vieta tika atteikta!
Q35

UZDOT VISIEM!
Turpinājumā daži jautājumi par portālu Prakse.lv!
Q37

Q38
Q39
Q40
01
02
03
04

Q41
D1
D2

Vai portāls Prakse.lv ir bijis Tev noderīgs,
meklējot prakses vietu?

Kas personīgi Tev ir noderīgākais no tā, ko
piedāvā un nodrošina portāls Prakse.lv?

Ar mācību iestādes palīdzību
Izmantojot prakse.lv pakalpojumus
Pašam/pašai piesakoties tieši uzņēmumā/iestādē
Ar paziņu, draugu, radinieku palīdzību
Cits variants (ierakstīt): ………………………

1,
2,
3,
4,
5,

Uzņēmumā/iestādē nebija prakses vietu
Uzņēmumā/iestādē visas prakses vietas bija jau
aizņemtas
Uzņēmums/iestāde nebija ieinteresēta praktikantu
pieņemšanā
Mana kvalifikācija neatbilda uzņēmuma/iestādes
prasībām
Uzņēmumam/iestādei jāpilda pārāk daudz juridiskās
formalitātes, lai pieņemtu praktikantus
Uzņēmuma/iestādes darbiniekiem nav laika apmācīt
praktikantus
Cits variants (ierakstīt): ………………………
Nezinu/ Uzņēmums/iestāde nepaskaidroja

1,

Noteikti jā
Drīzāk jā
Drīzāk nē
Noteikti nē
Neesmu meklējis prakses vietu, izmantojot portālu
Prakse.lv

1
2
3
4

…………………. (uzņēmumi/iestādes)
Nevienā

………………………………………………...

Kādus uzlabojumus Tu ieteiktu veikt portālā
Prakse.lv?

1
2

2,
3,
4,
5,
6,
7,
8

5

………………………………………………...

Novērtē, lūdzu, cik būtiskas personīgi Tev būtu šādas portāla Prakse.lv iespējas? Vērtējumu sniedz skalā no 1
„Nemaz nav būtiski” līdz 5 „Ir ļoti būtiski”.

Virtuālā prakse (iespēja iepazīties ar darbu uzņēmumā
virtuāli, pirms doties praksē uz uzņēmumu)
Atsauksmes par Tevi no darba devējiem (iespēja darba
devējiem, pie kuriem esi praktizējies, sniegt atsauksmes
par Tevi portālā, lai tās redzētu citi darba devēji)
Iespēja darba devējiem portālā atzīmēt, ka esi bijis pie
viņiem praksē, lai citi darba devēji redzētu Tavas
prakses vietas
Iespēja noteikt Tev atbilstošāko darba devēju praksei
vai darbam, balstoties uz Tavu pieredzi un interesēm
Kādas vēl citas iespējas Tu vēlētos, lai būtu
pieejamas portālā Prakse.lv?

Un nobeigumā daži jautājumi par Tevi!
Kāds ir Tavs vecums?
Atzīmē, lūdzu, savu dzimumu!

Kur Tu pašlaik mācies? Ieraksti mācību
iestādes nosaukumu!!
D4 uzdot tiem, kuriem D3=1!
D3

…………………. (profesija)

1 „Nemaz
nav
būtiski”

2

3

4

5 „Ir ļoti
būtiski”

Grūti
pateikt

4

5

6

1

2

3

4

1

2

3

4

1

1

2

2

3

3

4

5

5
5

6

6
6

………………………………………………...
…………………… (pilni gadi)

Vīrietis
Sieviete

…………………. (mācību iestāde)
Šobrīd nemācos

1
2
1
2
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Kādu profesiju Tu šobrīd apgūsti mācību
iestādē?
Uzdot visiem!
D5
Vai Tu pašlaik strādā algotu darbu (neskaitot
praksi)?
D4

D6 uzdot tiem, kuriem D5=1, 2 vai 3!
D6
Kādu darbu Tu strādā?

…………………. (profesija)

Jā, pašlaik strādāju pilnas slodzes darbu
Jā, pašlaik strādāju nepilnas slodzes darbu
Jā, strādāju gadījuma darbus
Nē, pašlaik nestrādāju, un nekad neesmu strādājis/-usi
Nē, pašlaik nestrādāju, bet esmu strādājis/-usi agrāk

…………………. (profesija, nodarbošanās)
Uzdot visiem!
D7
Kas ir Tavs „sapņu darbs”?
....................................................................................................................................................................................................
D8a

Kur Tu šobrīd dzīvo?

D8b uzdot tiem, kuriem D8a=1!
D8b
Izvēlies no dotā saraksta to pilsētu vai novadu,
kurā Tu šobrīd dzīvo!
D8c uzdot tiem, kuriem D8a=2!
D8c
Ieraksti, lūdzu, kurā valstī Tu šobrīd dzīvo?
D9a uzdot tiem, kuriem D8a=1!
D9a
Kā Tu domā – kur Tu dzīvosi pēc desmit (10)
gadiem?

Latvijā
Ārvalstīs

1
2

Turpat, kur šobrīd
Citur Latvijā
Citā valstī

1
2
3

…………………… (valsts)

Tajā pašā valstī, kur šobrīd
Latvijā
Citā valstī
…………………… (pilsēta/novads)
…………………… (pilsēta/novads)
………………….

PALDIES TEV PAR ATSAUCĪBU!

7.5. NOZARU UZŅĒMUMU APTAUJAS TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
Pētījuma īstenotājs

Pētījuma metodoloģijas autors
Pētījuma lauka darba veicējs
Ģenerālais kopums

Plānotās izlases apjoms
Sasniegtās izlases apjoms
Izlases metode
Aptaujas veikšanas metode
Aptaujas veikšanas laiks

SIA “Excolo Latvia”

1,
2,
3,
4
5

…………………… (novads vai pilsēta)

D9b uzdot tiem, kuriem D8a=2!
D9b
Kā Tu domā – kur Tu dzīvosi pēc desmit (10)
gadiem?
D10a uzdot tiem, kuriem D9a vai D9b=2!
D10a
Ieraksti, lūdzu, kurā tieši pilsētā vai novadā
Latvijā Tu plāno dzīvot pēc 10 (desmit)
gadiem!
D10b uzdot tiem, kuriem D9a vai D9b=3!
D10b
Ieraksti, lūdzu, kurā tieši valstī Tu plāno dzīvot
pēc 10 (desmit) gadiem!
Uzdot visiem!
Q42
Ja vēlies sniegt papildu komentārus vai
ieteikumus par anketā apskatītajām tēmām,
ieraksti tos šeit:
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Uldis Spuriņš (SIA “Excolo Latvia”)

SIA “Excolo Latvia” sadarbībā ar Latvijas Darba devēju asociāciju
Visi Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijā un
Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācijā pārstāvētie
uzņēmumi
50 respondenti
33 respondenti
Pašatlase
CAWI (interneta aptauja)
No 24.11.2014. līdz 22.12.2014.

1
2
3
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7.6. NOZARU UZŅĒMUMU APTAUJAS ANKETA
LATVIJAS UZŅĒMUMU APTAUJA 2014
PRAKŠU SISTĒMA UN
APMĀCĪBAS UZŅĒMUMOS
R1

Vai piekrītat piedalīties aptaujā?

R2 uzdot tikai tiem, kuriem R1 ir atzīmēts kods 2! Pārējiem pāriet pie Q1!
R2
Norādiet, lūdzu, iemeslus, kādēļ nepiekrītat
piedalīties aptaujā?
Tiem, kuriem R1 ir atzīmēts kods 2, pēc R2 beigt aptauju!
Q1

Vai 2013. gadā Jūsu uzņēmumā bija praktikanti?

Q2 uzdot tikai tiem, kuriem Q1 ir atzīmēts kods 2!
Q2
Vai pēdējo piecu (5) gadu laikā Jūsu uzņēmumā ir
bijuši praktikanti?
Q3 uzdot tikai tiem, kuriem Q2 ir atzīmēts kods 1!
Q3
Cik praktikantu ir izgājuši praksi Jūsu uzņēmumā
pēdējo piecu (5) gadu laikā?
Q4 uzdot tikai tiem, kuriem Q2 ir atzīmēts kods 1!
Q4
Cik no tiem pēc prakses beigām uzsāka strādāt Jūsu
uzņēmumā?
Q5 uzdot tikai tiem, kuriem Q2 ir atzīmēts kods 1!
Q5
Un cik no darbu uzsākušajiem bijušajiem
praktikantiem turpina strādāt Jūsu uzņēmumā
šobrīd?
Tiem, kuriem Q2 ir atzīmēts kods 2, pēc Q2 pāriet pie Q25!
Pēc Q5 pāriet pie Q25!
Q6-Q24 uzdot tikai tiem, kuriem Q1 ir atzīmēts kods 1!
Q6
Cik praktikantu izgāja praksi Jūsu uzņēmumā
2013. gadā?

Jā
Nē

Atbilstošu datu trūkums
Informācijas un datu konfidencialitāte
Laika trūkums
Nav bijuši praktikanti uzņēmumā
Cits iemesls (ierakstiet, lūdzu): ………………………

1,
2,
3,
4,
5,

Jā
Nē

1
2

Jā
Nē

…………………. (skaits)
…………………. (skaits)
…………………. (skaits)

…………………. (skaits)

Q7

Cik no praktikantiem bija ārvalstnieki, kas nebija
saistīti ar Latvijas izglītības iestādēm (no saistītiem
uzņēmumiem u.tml.)?

Q8

Ierakstiet, lūdzu, profesijas, ko praktikanti apguva un praktizēja Jūsu uzņēmumā 2013. gadā un
norādiet, cik praktikantu Jūsu uzņēmumā praktizējās attiecīgajās profesijās!
Profesija (ierakstīt)
Praktikantu skaits (ierakstīt)
Profesija 1
Praktikantu skaits profesijā 1
Profesija 2
Praktikantu skaits profesijā 2
Profesija 3
Praktikantu skaits profesijā 3
utt.
utt.

8.1
8.2.
8.3
utt.
Q9

9.1
9.2.
9.3
utt.

Q10
10.1
10.2.
10.3
utt.
Q11

…………………. (skaits)

Ierakstiet, kāda 2013. gadā bija vidējā mēneša bruto (ieskaitot nodokļu maksājumus) darba alga
praktikanta izvēlētās profesijas speciālistam Jūsu uzņēmumā (EUR mēnesī)!
Profesija (ierakstīt)
Speciālista alga vidēji mēnesī (ierakstīt)
Profesija 1
Speciālista alga konkrētajā profesijā 1
Profesija 2
Speciālista alga konkrētajā profesijā 2
Profesija 3
Speciālista alga konkrētajā profesijā 3
utt.
utt.

Ierakstiet, kāda 2013. gadā bija attiecīgo profesiju praktikantu vidējā mēneša bruto (ieskaitot nodokļu
maksājumus) darba alga (EUR mēnesī)!
Profesija (ierakstīt)
Praktikanta alga vidēji mēnesī (ierakstīt)
Profesija 1
Praktikanta alga konkrētajā profesijā 1
Profesija 2
Praktikanta alga konkrētajā profesijā 2
Profesija 3
Praktikanta alga konkrētajā profesijā 3
utt.
utt.
Vidēji cik mēnešus ilga bija prakse Jūsu uzņēmumā
2013. gadā?

1
2

…………………. (mēneši)

1
2
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Un cik stundas vidēji nedēļā praktikanti
praktizējās Jūsu uzņēmumā 2013. gadā?
…………………. (stundas)
PROGRAMMĒTĀJAM: Vajadzētu lai ekrānā respondents uzreiz redz gan Q13, gan Q14, gan Q15.
Q13
Lūdzu novērtējiet, vidēji cik procentus no praksē
pavadītā laika praktikants veica kvalificētu darbu
…………………. (% no praksē pavadītā laika)
(produktīvu darbu, ko parasti veiktu uzņēmuma
darbinieks, kura kvalifikācija un profesija ir
identiska vai pielīdzināma kvalifikācijai un
profesijai, kuru apgūst praktikants)!
Q12

Q14

Lūdzu novērtējiet, vidēji cik procentus no praksē
pavadītā laika praktikants veica mazkvalificētu
darbu (produktīvu darbu, ko parasti veiktu
uzņēmuma darbinieks, bet kura veikšanai nav
nepieciešama īpaša izglītība un kvalifikācija)!

Q15

Lūdzu novērtējiet, vidēji cik procentus no praksē
pavadītā laika praktikants veltīja apmācībām (t.i.,
nevis strādāja, bet tika apmācīts strādāt)?

Q16

Vai praktikantiem Jūsu uzņēmumā 2013. gadā tika
nozīmēts prakses vadītājs?

Q16a uzdot tikai tiem, kuriem Q16 ir atzīmēts kods 2!
Q16a
Cik praktikantiem Jūsu uzņēmumā 2013. gadā tika
nozīmēts prakses vadītājs?
Q17 uzdot tikai tiem, kuriem Q16 ir atzīmēts kods 1 vai 2!
Tiem, kuriem Q16 atzīmēts kods 3, pāriet pie Q19!
Q17
Vidēji cik stundas mēnesī prakses vadītājs veltīja
praktikantu apmācībai 2013. gadā?
Q18 uzdot tikai tiem, kuriem Q16 ir atzīmēts kods 1 vai 2!
Q18
Kāds bija prakses vadītāja bruto (ieskaitot nodokļu
maksājumus) atalgojums par apmācības stundu
(EUR stundā)?
Q19 uzdot visiem, kuriem Q1 ir atzīmēts kods 1!
Q19
Vai Jūsu uzņēmumā 2013. gadā praktikantu
apmācībā iesaistījās citi darbinieki?
Q20 uzdot tikai tiem, kuriem Q19 ir atzīmēts kods 1!
Tiem, kuriem Q19 atzīmēts kods 2, pāriet pie Q22!
Q20
Vidēji cik stundas mēnesī praktikantu apmācībai
veltīja citi darbinieki 2013. gadā?
Q21 uzdot tikai tiem, kuriem Q19 ir atzīmēts kods 1!
Q21
Kāds bija citu apmācībā iesaistīto darbinieku
vidējais bruto (ieskaitot nodokļu maksājumus)
atalgojums par apmācības stundu (EUR stundā)?
Q22-Q25 uzdot tikai tiem, kuriem Q1 ir atzīmēts kods 1!
Q22
Cik Jūsu uzņēmumam 2013. gadā izmaksāja visu
praktikantu individuālais ekipējums (t.i.
ekipējums, kas paredzēts praktikantu individuālai
lietošanai un kuru neizmanto citi praktikanti vai
darbinieki)?
Ja šādu izmaksu nebija, ierakstiet „0”.
Q23

Cik Jūsu uzņēmumam 2013. gadā izmaksāja visu
praktikantu apdrošināšana?
Ja šādu izmaksu nebija, ierakstiet „0”.

Q24

Ja Jūsu uzņēmumam bija vēl citas izmaksas
apmācot praktikantus, ierakstiet to kopējo summu
šeit:
Ja šādu izmaksu nebija, ierakstiet „0”.

Kas būtu jāmaina prakšu sistēmā Latvijā, lai Jūsu
uzņēmums būtu ieinteresēts piesaistīt vairāk
praktikantu?
Uzdot visiem!
Nobeigumā daži jautājumi par Jūsu pārstāvēto uzņēmumu.
Q25

U1

Kurā gadā dibināts Jūsu uzņēmums?

…………………. (% no praksē pavadītā laika)

…………………. (% no praksē pavadītā laika)

Jā, visiem praktikantiem
Jā, dažiem praktikantiem
Nē

1
2
3

…………………. (praktikantu skaits)
…………………. (stundas mēnesī)
…………………. (bruto atalgojums stundā)
Jā
Nē
…………………. (stundas mēnesī)
…………………. (bruto atalgojums stundā)
…………………. (izmaksu summa)

…………………. (izmaksu summa)
…………………. (izmaksu summa)
……………………………

...................................................................................

1
2
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U2

Kāds ir Jūsu uzņēmuma darbinieku skaits?

U3

Kāds ir galvenais Jūsu pārstāvētā uzņēmuma ekonomiskās darbības veids?
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (A)
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (B)
Apstrādes rūpniecība (C)
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D)
Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija (E)
Būvniecība (F)
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts (G)
Transports un uzglabāšana (H)
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (I)
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J)
Finanšu un apdrošināšanas darbības (K)
Operācijas ar nekustamo īpašumu (L)
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (M)
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N)
Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (O)
Izglītība (P)
Veselība un sociālā aprūpe (Q)
Māksla, izklaide un atpūta (R)
Citi pakalpojumi (S)
Mājsaimniecību kā darba devēju darbība; pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās
mājsaimniecībās (T)
Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība (U)
Cits (ierakstiet): ……………………………..

U4

1–9
10 – 19
20 – 49
50 – 99
100 – 249
250 un vairāk

Kur atrodas Jūsu uzņēmuma centrālais birojs (vadība)?

U5

Vai Jūsu uzņēmums eksportē?

Q26

Ja vēlaties sniegt papildu komentārus vai
ieteikumus par anketā apskatītajām tēmām,
ierakstiet tos šeit:

Rīga
Pierīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Citur (ierakstiet): …………………………

Jā, lielākā daļa uzņēmuma produkcijas tiek eksportēta
Jā, aptuveni puse uzņēmuma produkcijas tiek eksportēta
Jā, bet tikai neliela daļa uzņēmuma produkcijas tiek eksportēta
Nē, uzņēmums ar eksportu nenodarbojas

PALDIES JUMS PAR ATSAUCĪBU!

……………………………

7.7. GADĪJUMA ANALĪZES TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
Pētījuma īstenotājs

Pētījuma metodoloģijas autors
Pētījuma lauka darba veicējs
Ģenerālais kopums

Plānotās izlases apjoms
Sasniegtās izlases apjoms
Izlases metode

SIA “Excolo Latvia”

Uldis Spuriņš (SIA “Excolo Latvia”)

SIA “Excolo Latvia” sadarbībā ar Latvijas Darba devēju asociāciju
Visi Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijā un
Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācijā pārstāvētie
uzņēmumi
10 respondenti
7 respondenti
Pašatlase
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1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
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Aptaujas veikšanas metode
Aptaujas veikšanas laiks

Elektroniski programmētas pašaizpildes anketas
No 24.11.2014. līdz 22.12.2014.
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7.8. GADĪJUMA ANALĪZES ANKETA

LATVIJAS UZŅĒMUMU GADĪJUMU ANALĪZE 2014
PRAKŠU SISTĒMA UN APMĀCĪBAS UZŅĒMUMOS

Q10 Citas ar praktikanta darbību saistītas izmaksas (EUR)

Q9.3 Bruto (ieskaitot nodokļu
maksājumus) samaksa par
apmācību stundu (EUR / stundu)
Q9.2 Apmācībai veltītais laiks
(stundas mēnesī)
Q9.1 Pozīcija

Q8 Apdrošināšana (EUR)
Q7 Individuālais ekipējums (EUR)

NORĀDĪJUMI ANKETAS „INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMĀ PRAKSI IZGĀJUŠAJIEM 2013. GADĀ” AIZPILDĪŠANAI.

Q6.2 Citi maksājumi (EUR)

4

Q6.1 Vidējā mēneša bruto (ieskaitot
nodokļu maksājumus) darba alga
(EUR)

3

Q5.4 Cits (stundas)

Q5.3 Apmācība (stundas)

Q5.2 Mazkvalificēts darbs (stundas)

Q5.1 Kvalificēts darbs (stundas)

Q4 Kopējais prakses ilgums (mēneši)

1. VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI

Q3 Vidējā mēneša bruto (ieskaitot nodokļu
maksājumus) darba alga šādas profesijas
darbiniekam Jūsu uzņēmumā (EUR)

5

etc

Q2 Profesija

Q1 Praktikants nr.

2

Vadītājs
Citi
Vadītājs
Citi
Vadītājs
Citi
Vadītājs
Citi
Vadītājs
Citi
1

Q9 Praktikanta apmācībā iesaistītie
darbinieki

Q6 Samaksa
praktikantam
(EUR)
Q5 Praksē pavadītā laika
sadalījums
(vidēji stundas mēnesī)
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Anketa sastāv no divām daļām. Pirmā daļa ir noformēta tabulas formā, kur kolonnās ir norādīti jautājumi, bet katra rinda veltīta vienam praktikantam. Daži vispārīgi norādījumi par tabulu
aizpildi:
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•
•

Lūdzu, aizpildiet tabulu, ievadot informāciju par katru praktikantu, kas 2013. gadā izgāja praksi Jūsu uzņēmumā!
Vienā tabulā var ievadīt informāciju par 10 praktikantiem. Ja Jūsu uzņēmumā 2013. gadā praktizējās vairāk kā 10 praktikanti, lūdzu, izmantojiet vairākas veidlapas, katru no tām saglabājot
kā atsevišķu failu!
•
Ja par kādu no jautājumiem Jūsu uzņēmumā atsevišķa uzskaite netiek veikta, lūdzu, mēģiniet sniegt savu novērtējumu.
Anketas otrajā daļā, ja nepieciešams, Jūs varat sniegt savus komentārus.
2. NORĀDĪJUMI PAR ATSEVIŠĶU AIĻU AIZPILDĪŠANU
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5

Praktikants nr.
Šī aile jau ir aizpildīta. Atgādinām, ja Jūsu uzņēmumā 2013. gadā praktizējās vairāk kā 10 praktikanti, lūdzu, izmantojiet vairākas tabulas, katru no tām saglabājot kā atsevišķu failu!
Profesija
Ierakstiet, lūdzu, profesiju, ko praktikants apguva un praktizēja Jūsu uzņēmumā!

Vidējā mēneša bruto (ieskaitot nodokļu maksājumus) darba alga šādas profesijas darbiniekam Jūsu uzņēmumā (EUR)
Ierakstiet, lūdzu, kāda 2013. gadā bija vidējā mēneša bruto (ieskaitot nodokļu maksājumus) darba alga praktikanta izvēlētās profesijas speciālistam Jūsu uzņēmumā!
Kopējais prakses ilgums (mēneši)
Ierakstiet, lūdzu, cik mēnešus ilga 2013. gadā bija praktikanta prakse Jūsu uzņēmumā!

Praksē pavadītā laika sadalījums (vidēji stundas mēnesī)
Sadaliet praktikanta Jūsu uzņēmumā praksē pavadīto laiku četrās daļās: laiks, kas veltīts kvalificēta darba veikšanai; laiks, kas veltīts mazkvalificēta darba veikšanai; laiks, kas veltīts
apmācībām; un laiks, kas veltīts citām nodarbēm! Ierakstiet, lūdzu, cik vidēji stundas mēnesī praktikants veltīja minētajiem laika pavadīšanas veidiem!
Q5.1

Q5.2

Q5.3
Q5.4
Q6

Kvalificēts darbs (stundas)
Ierakstiet, lūdzu, cik vidēji stundas mēnesī no praksē pavadītā laika praktikants veica kvalificētu darbu (produktīvu darbu, ko parasti veiktu uzņēmuma darbinieks, kura
kvalifikācija un profesija ir identiska vai pielīdzināma kvalifikācijai un profesijai, kuru apgūst praktikants)!

Mazkvalificēts darbs (stundas)
Ierakstiet, lūdzu, cik vidēji stundas mēnesī no praksē pavadītā laika praktikants veica mazkvalificētu darbu (produktīvu darbu, ko parasti veiktu uzņēmuma darbinieks, bet kura
veikšanai nav nepieciešama īpaša izglītība un kvalifikācija)!
Apmācība (stundas)
Ierakstiet, lūdzu, cik vidēji stundas mēnesī no praksē pavadītā laika praktikants veltīja apmācībām (t.i., nevis strādāja, bet tika apmācīts strādāt)!
Cits (stundas)
Ierakstiet, lūdzu, cik vidēji stundas mēnesī no praksē pavadītā laika praktikants veltīja citām nodarbēm Jūsu uzņēmumā!

Samaksa praktikantam (EUR)
Praktikanta samaksa ir sadalīta divās daļās: mēneša bruto darba alga un citi maksājumi.
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Q6.1

Q6.2

Q7

83

Vidējā mēneša bruto (ieskaitot nodokļu maksājumus) darba alga (EUR)
Ierakstiet, lūdzu, kāda 2013. gadā bija praktikanta vidējā mēneša bruto (ieskaitot nodokļu maksājumus) darba alga Jūsu uzņēmumā! Ja mēnešalga praktikantam netika maksāta,
ierakstiet „0”.

Citi maksājumi (EUR)
Ierakstiet, lūdzu, cik 2013. gadā Jūsu uzņēmums samaksāja praktikantam bruto (ieskaitot nodokļu maksājumus) papildus atalgojumā (maksājumi par gabaldarbiem, prēmijas utt.,
kas netika iekļautas mēneša darba algā)! Ja papildus maksājumi praktikantam netika veikti, ierakstiet „0”.

Q8

Individuālais ekipējums (EUR)
Ierakstiet, lūdzu, cik Jūsu uzņēmumam 2013. gadā izmaksāja praktikanta individuālais ekipējums (t.i. ekipējums, kas paredzēts praktikantu individuālai lietošanai un kuru neizmanto citi
praktikanti vai darbinieki)! Ja šādu izmaksu nebija, ierakstiet „0”.

Q9

Praktikanta apmācībā iesaistītie darbinieki

Apdrošināšana (EUR)
Ierakstiet, lūdzu, cik Jūsu uzņēmumam 2013. gadā izmaksāja praktikanta apdrošināšana! Ja šādu izmaksu nebija, ierakstiet „0”.
Q9.1
Q9.2
Q9.3

Pozīcija
Izdaliet divas pozīcijas: prakses vadītāju un citus darbiniekus, kas bijuši iesaistīti praktikanta apmācībā!

Apmācībai veltītais laiks (stundas mēnesī)
Ierakstiet, lūdzu, vidēji, cik stundas mēnesī praktikanta apmācībai 2013. gadā veltīja prakses vadītājs un cik citi uzņēmuma darbinieki!

Bruto (ieskaitot nodokļu maksājumus) samaksa par apmācību stundu (EUR / stundu)
Ierakstiet, lūdzu, kāds bija prakses vadītāja un kāds vidēji bija citu darbinieku bruto (ieskaitot nodokļu maksājumus) atalgojums par apmācības stundu! Ja par apmācībām prakses
vadītājam un (vai) citiem darbiniekiem netika maksāts, ierakstiet „0”.

Q10 Citas ar praktikanta darbību saistītas izmaksas (EUR)
Ja, apmācot praktikantu, Jūsu uzņēmumam bija vēl citas izmaksas, lūdzu, ierakstiet to kopējo summu! Ja citu izmaksu nebija, ierakstiet „0”.
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8. SUMMARY OF THE STUDY – MAIN CONCLUSIONS
The traineeships can play a very different role in different sectors, countries and institutional systems.

There are professions in which people obtain large part of their knowledge by practicing in enterprises
and by learning directly at the workplace. Moreover, often skills obtained in this way are useful not only

for the training company, but they are easily adaptable for other companies and workplaces. At the same
time, traineeships and training at the workplace can be less significant and differ from employment only

by lower payment elsewhere. Conceptualizing – the traineeships involve two major aspects: training
and employment. In general, society is interested in human capital accumulation, and various kinds of
trainings is one of the main ways to achieve that.

8.1. KEY IDENTIFIED FACTS WITHIN THE STUDY
The undergone traineeship is averagely important factor for recruiting new employees – 22% of
employers indicate that they take into account if a potential employee has undergone traineeship.

At the same time, more important are such factors as previous work experience (77%, consequently

– the traineeship is not considered as the alternative for work experience), obtained education
(50%), references from other employers (49%) and foreign language skills (37%).

44% of companies in Latvia have never provided a traineeship place (explicitly –service sector).

42% have taken trainees in the last five years (explicitly –production sector), but another 13% earlier (explicitly – construction sector).

Only 1/3 of companies in Latvia are interested in providing traineeship places in the next year; it is

less than have been provided during the last five years (40% of those who have done it for the last
five years are not interested in continuing to take trainees).

Those who have experience in training trainees, but do not wish to continue to do that, the most

commonly mention reason the lack of time of employees to train trainees.

Only one of the ten of those companies that have never had trainees would be interested in doing

that – consequently, the increase of the number of companies involved in the traineeship system
would be a great challenge.

In average, one company over the last five years has had 4.6 trainees. Mostly companies have
trained not more than 1-3 employees at the same time.

About half of young people are able to find their traineeship place immediately (with the help of
relatives, friends or acquaintances), but others have to contact 10 different companies average
and/or institutions before finding the traineeship place.

Within the traineeship approximately 57% of the total traineeship time young people spend on
skilled work (by self-assessment), 31% of the total time low skilled work is done, while
approximately 22% of the time is devoted to training.

84
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Only every fourth trainee has received or is receiving salary for his/her work, while the majority
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undergo the traineeship without payment. Among those who have been paid the average
remuneration is 273.60 EUR per month.

The majority (63%) of young people who currently undergo the traineeship would like to stay in

the company/institution where they are trained. At the same time, relatively large proportion of

young people – 37% – have said they would not continue to work in their traineeship place. The

reasons mentioned not to continue the work in the traineeship place are lack of development
opportunities, lack of interest in the particular profession and work area, personal aversion to the
particular workplace, as well as too small remuneration.

Although the majority of young people who are currently undergoing the traineeship (63%) would

like to stay to work in their traineeship place, the actual rate of young people who stay after
traineeship to work at the same place is only 25%.

The entrepreneurs participating in the survey proposed the following improvements in the
traineeship system: to compensate time and human resources of entrepreneurs spent on training
of the trainees, to pay scholarships to young people for their training time, to prolong the duration

of traineeships, to ensure that teaching institutions develop the training programme/content in
cooperation with the training companies, to improve motivation and interest of young people to
undergo the meaningful traineeship rather than just to do that formally.

8.2. MAIN CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS OF THE STUDY
Within this study, we assumed that skills which can be obtained in training at the workplace practically
cannot be learnt in other ways and that at the national level there are better and worse institutional
solutions how to ensure the availability of these skills 40.

It might seem that public players should focus on the training component of the traineeship system,
leaving employment matters to employers. However it can often be difficult to control training at the

workplace – companies are private organizations and they can restrict access to information to some

extent. Therefore, ensuring the correct motivation, including with regard to employment, may prove to
be more effective solution, rather than increased control.

The data of the given research confirms that the traineeship system of Latvia is not effective in

accumulation and development of human resources. From the point of view of society, it is important to

ensure that the traineeship system improves the quality of the labour force and facilitates accumulation
of human capital both on the individual level and on the society’s level. Companies, meanwhile, can be
very different, and in different development phases can have different strategies towards traineeships:
40 For different institutional solutions please look, for example, OECD report “Skills Beyond School: Synthesis Report”, OECD Reviews of
Vocational Education and Training. OECD Publishing. Available: http://dx.doi.org/10.1787/9789264214682-en
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for some companies it could be profitable to invest into trainees, on the contrary others will need cheap
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labour force. Companies are profit-oriented market players and the creation of human capital is not

their priority objective. This fact is not problematic in itself unless companies abuse traineeship system

to attract cheap labour force, in this way maximizing their profit but not supporting skills development
of the trainees. Therefore, such a traineeship system would be needed which would not allow for

companies to use traineeships only for their short term benefit, but ensures the interests of companies
are balanced.

There are several options possible solutions how to limit unfavourable practices in traineeships and

how to improve their quality. One of the options is to determine the minimum remuneration to be paid

to trainees. Currently, companies are not required to pay to trainees. However, if companies choose to
pay to trainee, then employment contract must be concluded and trainees must be hired as any other

employee, paying no less than the official minimum wage. If a company chooses not to pay a trainee, a

situation may occur when a trainee is not motivated to do a good job (employers mentioned that also
in the survey), and, in turn, the company is not interested to spend its resources for training. But
potentially for some of companies and trainees the optimal payment could also be less than the national

minimum wage. To determine how big should be the minimum wage of trainees, additional calculations
need to be carried out 41.

It could be also considered to certify training companies within sectors and professions, as well as to
determine the content for training programs and to evaluate the results with the help of examinations.

The initiative for the establishment of such system however must come from sector companies and they
must be the main promoters of certification, rather than public organisations or education institutions.
Otherwise, it is very likely that no company would be interested in getting involved in such traineeship
system generating additional costs for companies.

The broadening possibilities of traineeships for young people could be the implicit solution for reducing
low quality and ineffective traineeships. Consequently, in case of greater choice possibilities, trainees

potentially will choose those traineeship places that provide high quality traineeship, declining those
that do not provide such opportunities. Though such solution is not possible in the short term, because
it would require, on the one hand, significant increase of the number of companies involved in the
traineeship system, and, on the other hand, to develop young people's motivation to engage themselves
in comprehensive traineeship, rather than to undergo it only due to formal requirements. It should be

noted that indirect impact tool to the non-qualitative traineeships is also possibility for trainees to

evaluate their traineeship place so that other trainees could take into account these ratings. Such

initiative has been carried out currently by the social enterprise "InternsGoPro" at EU level offering the
maintenance of the portal of work and traineeship places, where young people who are looking for

41 For more information about the impact of minimum wages on training in limited and perfect competition labour markets look: Acemoglu,
Daron and Jorn-Steffen Pischke (2003) Minimum Wages and On-the-job Training, Research in Labor Economics, 22: 159-202.
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traineeship places can look at ratings of particular traineeship places done by young people who have
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already completed traineeship. 42 Ratings are based on assessments of young people about specific

aspects of traineeship (total satisfaction, quality of supervisor, payment of traineeship, additional
‘benefits’, etc.), consequently it provides practical information for potential trainees about the quality of

potential traineeship in the particular enterprise or institution. Besides, within this initiative

certification of work and traineeship places are also ensured awarding the certificate ‘the European
Label for Quality Internships’ to companies and institutions that have undergone traineeships confirming

their compliance with the criteria of the qualitative traineeship place. Maybe such option should be

implemented in the Latvian traineeship web portal www.prakse.lv, thereby indirectly affecting the
quality of the traineeships in Latvia.

Currently the existing traineeship system in Latvia is more suitable for companies that do not have
significant human capital resources, namely, those that do not focus on trainings. Whereas, from

companies that have accumulated human capital currently it is not always possible to obtain knowledge
and skills within the traineeship. That is confirmed by survey data for example: employers indicate that
traineeship time is too short and the trainees could only get acquainted with the working environment

and conditions, but not actually to develop skills relevant his/her profession; companies have little

ability to influence content of the traineeship that is defined by education institutions; a large part of
young people are not interested in the profession which they learn and do not plan their to continue
their career in the particular field; employees of companies do not have time to train trainees,

consequently knowledge and skills are not transferred (taught) but obtaining new skills depends on

motivation of trainees; employers evaluate experience of the traineeship as not very important factor in

recruiting new employees, consequently implicitly acknowledging that they assess the traineeships of
not high quality; etc. Also in this respect, activities of public players must be assessed and implemented

for development of the traineeship system. For improving the quality of the traineeships, greater
integration of employers in the traineeship structure would be required, including the involvement of
employers in defining the content of the traineeships.

The development of work-based learning would be one of the potentially effective solutions. Thus, the

employers would be the main interested party of results of the traineeship system, as they know what

skills of employees are required in the labour market, are able to ensure the proper practical training to
obtain such skills, while collaborating with educational institutions for trainees to learn theoretical

knowledge. In this system, the problematic could be a situation when certain sectors have just a few

companies that can effectively engage themselves in training, but the demand for qualified workforce
from other companies is great, consequently – a company that decides to undertake the training would

face a high risk that a trainee can choose other employer's offer afterwards. Thus it requires an
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appropriate solution for financing such trainings – this can take place, for example, within the sector
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(the sector associations organize specific trainings of experts for particular companies using the
cumulative funding of the sector (trainings are paid by the entire sector, but they take place in certain

companies selected by the sectors)) or using the state-guaranteed loan that trainees must refund if they
change employer or ‘leave’ the particular sector.

In the framework of the research, the survey data also suggest a broader problem in the traineeship
system. Theoretically, young people should be explicitly interested in undergoing traineeship and its

quality, as it directly affects their skills and qualification. However, within the survey employers

expressed comments suggesting that young people themselves often are not interested in tasks within

their traineeship, while young people as one of the main reasons why they do not want to stay in their
traineeship place point the fact that they are not interested in the particular profession or sector. It

indicates to the wider imperfection of the education system –young people often choose and learn a

profession that is not of their interest. When entering job market, they often work in the completely
different sector than obtained profession. Consequently, resources invested in education and trainings

often have been spent ineffectively, and trained young people do not use their obtained knowledge and

skills in labour market at all. It is essential imperfection of both education, and the traineeship system –

even under perfect traineeship structure and system, its effectiveness would not be high if young people
are (or choose to be) in the sectors and professions that are not interesting and captivating for them.

This challenge cannot be solved within the framework of the traineeship system, but it is important to

emphasize it here, because it reaffirms again that measures for raising the effectiveness and quality of
the traineeship system must be integrated throughout education and economy sectors, not just being
isolated for solving individual, particular issues.

