Darba tirgus attīstības tendences
un speciālistu pieprasījums

Jaunmārupe,05.12.2017.

VIDĒJĀS KVALIFIKĀCIJAS DARBASPĒKA
PIEPRASĪJUMS
Nodarbināto skaita izmaiņas profesiju grupās 2022.g. pret 2016.g.%
Būvnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki (izņemotelektriķus)

3,4

Metālapstrādes, mašīnbūves un tām radniecīgu jomu strādnieki

2,8

Individuālo pakalpojumu jomas darbinieki

2,4

Pārtikas produktu pārstrādes un kokapstrādes strādnieki, apģērbu…

2,1

Elektrisko un elektronisko iekārtu strādnieki

1,8

Rūpniecisko iekārtu operatori

1,2

Apsardzes pakalpojumu jomas darbinieki

0,9

Individuālās aprūpes darbinieki

0,8

Montieri

0,5

Amatnieki un iespieddarbu strādnieki

0,4

Tirdzniecības darbinieki

0,3

Pašgājēju mašīnu un iekārtu vadītāji uncelšanas iekārtu un mašīnu…

0,2

Citi kalpotāji

Kopā +13 tūkst.

0,1

Kvalificēti tirgus mežsaimniecības, zivsaimniecības un…

-0,2

Iestāžu kalpotāji un kancelejas tehnikas operatori

-0,2

Kvalificēti tirgus lauksaimniecības darbinieki

-0,5

Uzskaites un materiālo vērtību reģistrēšanas darbinieki

-0,6

Klientu apkalpotāji

-0,6

Personiskā patēriņa lauksaimnieki, zvejnieki, mednieki un vācēji

-1,4
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AUGSTĀKĀS KAVALIFIKĀCIJAS DARBASPĒKA
PIEPRASĪJUMS
Nodarbināto skaita izmaiņas profesiju grupās 2022.g. pret 2016.g.%
Zinātnes un inženierzinātņu speciālisti

10,0

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

5,7

Ražošanas un specializēto pakalpojumu jomas vadītāji

4,6

Komercdarbība un pārvalde

4,2

Veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti

4,0

Juridiskās, sociālās un kultūras lietas

3,7

Viesmīlības, ēdināšanas, tirdzniecības un citu pakalpojumu
jomas vadītāji

1,7

Likumdevēji, amatpersonas un vadītāji

0,6

Administratīvie vadītāji un komercdirektori

0,5

Izglītības jomas vecākie speciālisti

Kopā +35 tūkst.
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DARBASPĒKA DISPROPORCIJAS AUGSTĀKĀS
IZGLĪTĪBAS TEMATISKAJĀS GRUPĀS
Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma attiecība 2022.gadā
procentos, pieprasījums pret piedāvājumu

Pieprasījums pēc Inženierzinātņu un
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju speciālistiem
ievērojami pārsniegs piedāvājumu. Pārāk maz jauniešu
studē ražošanas tehnoloģijas, matemātiku

Saglabājoties līdzšinējai darbaspēka
sagatavošanas struktūrai izglītības,
humanitāro un sociālo zinātņu speciālistu
skaits pārsniegs pieprasījumu
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Pakalpojumi

Veselības aprūpe un
sociālā labklājība

Lauksaimniecība

Inženierzinātnes,
ražošana un
būvniecība

Dabas zinātnes,
matemātika un
informācijas
tehnoloģijas

Sociālās zinātnes,
komerczinības un
tiesības

Humanitārās
zinātnes un māksla

Izglītība

60
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IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS PAMATNOSTĀDNĒS 2014.2020.GADAM PLĀNOTIE PASĀKUMI DARBA TIRGUS
DISPROPORCIJAS MAZINĀŠANAI
Prognozējamās neatbilstības:
 liels speciālistu pārpalikums humanitāro un sociālo zinātņu jomās;
 nepietiekams dabaszinātņu un inženierzinātņu speciālistu piedāvājums;
 darba spēka iztrūkums ar vidējo profesionālo izglītību;
 būtisks mazkvalificētā darbaspēka pārpalikums (liels jauniešu īpatsvars,
kuri nonāk darba tirgū bez konkrētas specialitātes un prasmēm),(salīdzinoši
liels iedzīvotāju īpatsvars ar pamatizglītību).
Plānotās darbības:
 Izglītojamo skaita proporcijas maiņa vidējā vispārējā izglītībā par labu
vidējai
profesionālajai
izglītībai
(skolēnu
proporcija
vispārējā
un
profesionālajā izglītībā vidējās izglītības pakāpē 50/50% 2020.gadā);
 Profesionālās augstākās izglītības 1.līmeņa (koledžu) piedāvājuma
palielināšana;
 Pieaugušo izglītībā iesaistīto personu (no 25-64 gadiem īpatsvara
palielināšana līdz 15% 2020.gadā).

Mārupes novada Izglītības koncepcijas stratēģiskie
uzstādījumi atbilstoši darba tirgus prasībām
Izglītības programmu piedāvājums Mārupes novada izglītības iestādēs:
Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas
virziena programma.
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
programma;
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma.

Interešu izglītības piedāvājums Mārupes novada izglītības iestādēs:
Dabaszinību un pētniecības mācību darbnīca;
Matemātikas pulciņš “Prātnieks”;
Šaha pulciņš;
„Programmēšanas pamati”;
„Matemātiķu klubs” ;
„Asini prātu”;
„Mazais pētnieks”;
„Pētāmais objekts”;
 Matemātikas pulciņš;
“Darbs materiālā”;
“Āmuriņš”;
„Rokdarbu pasaule”,
Tekstilmākslas pulciņš;
Video montāžas un audio ieraksta apstrādes pulciņš
 Kokapstrāde un tehnoloģijas;
Vizuālās mākslas pulciņš.

Mārupes novada attīstības vīzija pozicionē novadu kā:
‒ labu dzīves vietu ģimenēm, kuru bērni novadā iegūst kvalitatīvu izglītību un
varēs veiksmīgi startēt augstākajās un profesionālajās mācību iestādēs;
‒ labu vietu radošai uzņēmējdarbībai, kuras inovāciju lidojumam ir visa
nepieciešamā infrastruktūra
Mārupes novada Izglītības koncepcijas stratēģiskie uzdevumi:
 Nodrošināt atbilstošu materiāli tehnisko nodrošinājumu mācību satura
apguvei;
 Nodrošināt pozitīvu valsts pārbaudes darbu rezultātu dinamiku;
 Katru gadu pārskatīt nepieciešamību pēc jaunām izglītības programmām;
atbilstoši pieprasījumam;
 Mācību satura apguves plānojumā paredzēt plašākas iespējas darbam ar
talantīgajiem izglītojamajiem;
 Izstrādāt karjeras izglītības programmu 1.-12.klasei, ņemot vērā
pašvaldības specifiku un darba devēju intereses;
 Nodrošināt iespēju saņemt kvalitatīvas konsultācijas karjeras izaugsmei un
uzņēmējdarbības uzsākšanai;

 Izstrādāt programmu sociāli neaktīvo iedzīvotāju karjeras izglītībai un
atbalstam biznesa vides attīstības veicināšanai novadā;
 Izglītības iestāžu pedagogiem nodrošināt nepieciešamos tālākizglītības
kursus.

Paldies par uzmanību!

