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Izglītības &
nodarbinātības
tendences

LDDK izglītības un nodarbinātības jomas vadītājs,
nacionālais NEP koordinators

https://lddk.lv/atbalsts-biznesam/nozaru-ekspertu-padomes/#


Latvijas Darba devēju konfederācija ir
lielākā un ietekmīgākā darba devējus
pārstāvošā organizācija Latvijā.

LDDK ir nacionāla līmeņa darba devēju pārstāvis, sociālekonomisko
sarunu partneris Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienībai, pārstāv darba devēju intereses Saeimā.

LDDK biedri
nodarbina 

44% Latvijas
darba ņēmēju44% 

LDDK apvieno un pārstāv

105 62 40 
uzņēmumus, kuros
strādā vairāk nekā
50 darbinieku

nozaru un reģionālās
uzņēmēju asociācijas
un federācijas

LDDK biedru kopējais
apgrozījums  
miljardi eur



Iesaistās visos
būtiskākajos izglītības un
nodarbinātības politikas
plānošanas pasākumos,
pārstāv darba devējus
ministrijās, Saeimā, MK,
AIP, AIKA u.c.

Iesaista darba devējus
izglītībā procesos
(licencēšana un
akreditācija, profesijas
standartu, mācību
programmu, eksāmenu
izstrāde)

Īsteno projektus:

Iesaista uzņēmumus
prakšu un darba vidē
balstītu (DVB) mācību
īstenošanā (SAM 8.5.1.)

LDDK iesaiste izglītībā

Darba devēju iesaiste
profesionālās izglītības
satura reformas
īstenošanā (SAM 8.5.2.)

Projekti / iniciatīvas
izglītības – darba tirgus
sadarbības atbalstam

Koordinē 
11 Nozaru ekspertu
padomes



Profesionālā
& augstākā izglītība
Latvijā



Izglītības sistēma



Izglītības piedāvājums & darba tirgus disproporcijas

Avots: EM



TOP profesijas 2019 - 2027

Avots: EM



Pieprasītākās
profesijas

2020

Augstas kvalifikācijas profesijas
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Kārtībnieks (iekšlietu jomā) 

Programmētājs 

Tulkotājs 

Tehniskais speciālists 

Pārdošanas speciālists 

Jaunākais inspektors (iekšlietu jomā) 

Pirmsskolas izgītības skolotājs 

Šefpavārs 

Projekta vadītājs 

Māsa (medicīnas) 

Avots: NVA



Pieprasītākās
profesijas

2020

0 250 500 750 1,000 1,250

Kravas auto vadītājs 

Santehniķis 

Betonētājs 

Mūrnieks 

Apdares darbu strādnieks 

Elektriķis 

Būvnieks 

Atslēdznieks 

Vilcējautomobiļa  vadītājs 

Rokas lokmetinātājs (MMA) 

Vidējas kvalifikācijas profesijas

Avots: NVA



Brīvo darba vietu skaits sadalījumā pēc uzņēmuma nozares

0 5,000 10,000 15,000 20,000

Būvniecība 

Apstrādes rūpniecība 

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 

Transports un uzglabāšana 

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; Automobiļu un motociklu remonts 

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 

Citi pakalpojumi 

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 

2020 2019

Avots: NVA



Nodarbināto skaits pēc izglītības līmeņa

Avots: CSP



Tikai neliels skaits
jauniešu izvēlas kārtot CE
fizikā un ķīmijā

Atbirums – lielāks
inženierzinātnēs 

Nav STEM priekšmetu/
fizikas skolotāju: Tuvāko
15 gadu laikā ir
sagaidāms, ka
pensionēsies aptuveni 1/2
eksakto priekšmetu
skolotāju

 

 
Avots: LDDK



Latvijas studenti visbiežāk
izvēlas studēt sociālās zinības,
komerczinības un tiesības – šīs
jomas programmas absolvē
gandrīz 40% studējošo

Jau 2022. gadā speciālistu
pārpalikums sociālo zinātņu
jomās būtiski palielināsies,
savukārt liels iztrūkums
veidosies pēc dabaszinātņu,
IKT un inženierzinātņu
speciālistiem

Avots: IZM



Darbaspēka pietiekamība augstākās kvalifikācijas
profesijās

Avots: EM



Nodarbinātība augstākajā kvalifikācijā & ienākumi

Avots: IZM



Absolventu ienākumi 

Avots: IZM

Vidējie svērtie 2017.  un 2018.
gada absolventu ienākumi
EUR 2019. taksācijas gadā,
pēc absolvētās studiju
programmas tematiskajā
grupā inženierzinātnes,
ražošana un būvniecība.
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Absolventu nodarbinātība augstākās kvalifikācijas
profesijās

Avots: IZM



Profesionālā
izglītība
Latvijā



Profesionālā
izglītība
Latvijā



Darbaspēka pietiekamība vidējās kvalifikācijas
profesijās

Avots: EM



Profesiju pasaule: 
http://www.profesijupasaule.lv

Ieskaties!

LM dati par nodarbinātību:
https://www.lm.gov.lv/lv/zinojumi-par-bezdarba-situaciju-
valsti

EM ziņojums par vidēja un ilgtermiņa darba tirgus
prognozēm:
https://em.gov.lv/lv/ekonomikas_attistiba/darba_tirgus/vid
eja_un_ilgtermina_darba_tirgus_prognozes/

IZM absolventu monitoringa pirmie dati:
https://www.izm.gov.lv/lv/statistika-par-augstako-izglitibu

http://www.profesijupasaule.lv/
https://www.lm.gov.lv/lv/zinojumi-par-bezdarba-situaciju-valsti
https://em.gov.lv/lv/ekonomikas_attistiba/darba_tirgus/videja_un_ilgtermina_darba_tirgus_prognozes/
https://www.izm.gov.lv/lv/statistika-par-augstako-izglitibu


Par augstākās izglītības kvalitāti:

https://www.aika.lv/studentiem/augstskolas-studiju-
programmas-izvele/ 

Izvēlies studiju
programmu ar

apdomu!

Datu bāze, kurā var pārliecināties, vai studiju
programma ir licencēta un akreditēta:

https://eplatforma.aika.lv/index.php?
r=site%2Fprogram%2Flist 

https://www.aika.lv/studentiem/augstskolas-studiju-programmas-izvele/
https://eplatforma.aika.lv/index.php?r=site%2Fprogram%2Flist


Paldies!


