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Kvalitatīvu prakšu nosacījumi

• Kvalitatīvu prakšu veidošanā pamatā ir iesaistītas 
trīs puses – politikas veidotāji, darba devēji un 
praktikanti

• Lielākoties efektivitāti nosaka izglītības sistēma, 
likumdošana un darba tirgus politikas veidošanā 
iesaistītās institūcijas, t.sk. arodbiedrības 



Kvalitatīvu prakšu ieguvumi

• Spēcīga profesionālās izglītības sistēma, t.sk. mācību prakses 
uzņēmumos, palīdz labāk pārvarēt jauniešu bezdarbu krīzes 
situācijās (ātrāk integrējas darba tirgū un novērš prasmju 
neatbilstību pieprasījumam)

• Īsāks bezdarba ilgums pirms pirmā darba
• Palīdz labāk integrēt jauniešus darba tirgū
• Palielina nodarbinātības  un patstāvīga darba līguma 

iespējas un samazina bezdarba varbūtību
• Uzlabo profesionālās izglītības iestāžu prestižu



Kvalitatīvu prakšu ieguvumi uzņēmumiem

• Darbinieku īpatsvars ar profesionālo izglītību palielina kopējo 
uzņēmuma produktivitāti, Cedefop, 2011*

• Lielākas priekšrocības ir tieši darba tiesisko attiecību sākumā
• Iespējas uzņēmumiem samazināt darbinieku rekrutēšanas 

izmaksas**
• Iespējas uzņēmumiem apmācīt atbilstoši savām vajadzībām, kā arī 

iespējas izvēlēties labākos audzēkņus
• Samazina brīvo darba vietu skaitu 
• Uzlabo uzņēmuma reputāciju 

* - ir pētījumi, kas apstiprina pretējo

** - 77% no jauniešiem, kuri aptaujas laikā izgāja praksi, atbildēja, ka  prakses laikā iegūtās prasmes un zināšanas 
būtu noderīgas un drīzāk noderīgas, lai atrastu darbu kādā no nozares labākajiem uzņēmumiem; tikai 22% no 
darba devējiem apgalvoja, ka, rekrutējot jaunus darbiniekus pieņemšanai darbā savā uzņēmumā, uzmanību 
pievērš tam, vai potenciālais darbinieks ir izgājis praksi mācību laikā

(pētījums “Pētījums par prakšu pieejamību un kvalitāti Latvijā”, SIA “ Excolo”, LDDK)

Gandrīz visi aptaujātie jaunieši jeb 95% piekrita, ka prakse var sniegt lielisku 
sagatavotību darbam. Savukārt darba devēji norādīja, ka prakses laikā var noskatīt 
jaunus darbiniekus, kā arī par prakses laiku nav jaunietim jāmaksā (Valmieras 
novada fonda veiktais pētījums, 2013)



Kvalitatīvu prakšu ieguvumi

• Ieguvumus savukārt ietekmē
• Darba tirgus nosacījumi, konkurence (gan darba tirgus, 

gan uzņēmējdarbības), sociālo partneru iesaiste
• Apmācību nosacījumi
• Audzēkņu iesaiste un darba kvalitāte
• “pareizās profesijas” izvēle
• Nozare/profesija 
• Iepriekšējā izglītības kvalitāte jeb iegūtās  zināšanas 

izglītības iestādē – iepriekšējā sagatavotība
• Prasmju pielietojamība citā uzņēmumā



Kvalitatīvu prakšu ietekmējošie 
faktori
• Laiks, ko pavada veicot neproduktīvus darbus – vai tie ir prasmju 

ietilpīgi darbi*
• Prasmju veids un daudzums, ko praktikants iegūst prakses laikā
• Iepriekšējā sagatavotība un iegūtās prasmes skolā (t.sk. 

vispārējās, specifiskās prasmes) 
• Apmācību intensitāte
* - saskaņā ar jauniešu atbildēm, kuri aptaujas laikā  gāja praksē vai kuri ir izgājuši praksi 
iepriekšējo piecu gadu , 31% no kopējā laika tiek veikts mazkvalificēts darbs (“Pētījums 
par prakšu pieejamību un kvalitāti Latvijā”, SIA “ Excolo”, LDDK)



Kvalitatīvu prakšu ietekmējošie 
faktori
• Darba tirgus un konkurence, kas ietekmē prakses vietu 

pieejamību
• Publiskais finansējums
• Izglītības iestāžu sadarbība ar uzņēmumu 
• “Sociālais spiediens”



Kvalitatīvu prakšu ietekmējošie 
faktori
• Uzņēmuma lielums*
• Uzņēmumu motivācija**, ilgtermiņa investīcijas
• Prakses ilgums (pietiekams periods, lai kompensētu izdevumus)
• Prakses rentabilitāte uzņēmumam (nodokļu atlaides uzņēmumiem)
• Prakses vadītāja motivācija un sagatavotība
• Sociālais dialogs uzņēmumā
• Apmaksāta prakse*** (var palielināt arī profesionālās izglītības pievilcīgumu 

kopumā), balanss starp darba samaksu un atdevi 
• Līgums  
* - saskaņā ar pētījuma datiem, 95% no aptaujātajiem uzņēmumiem ar darbinieku skaitu 250 un virs, 95% 
gadījumos pēdējo 5 gadu laikā ir bijuši praktikanti, uzņēmumos ar darbinieku skaitu 10–25 – 62% 

** - 44% no uzņēmumiem, kuri nav ieinteresēti piesaistīt praktikantus, atbildēja, ka uzņēmuma darbiniekiem nav 
laika apmācīt praktikantus, savukārt 18% ir norādījuši, ka praktikanti rada pārāk lielas izmaksas

(“Pētījums par prakšu pieejamību un kvalitāti Latvijā”, SIA “ Excolo”, LDDK)

*** - Katrs ceturtais praktikants par savu darbu prakses laikā ir saņēmis vai saņem atalgojumu, kamēr vairākums 
praksi veic bez atalgojuma (“Pētījums par prakšu pieejamību un kvalitāti Latvijā”, SIA “ Excolo”, LDDK) 

Galvenā motivācija mācīties skolā ir bezmaksas mācības, stipendija mācību laika un iespēja saņemt atalgojumu 
prakses laikā (Valmieras profesionālās vidusskolas pārstāvis no LBAS diskusijas “ Sadarbības nozīme Jauniešu 
nodarbinātībai Vidzemē”, 2014.gada 9.maijs)



Kvalitatīvu prakšu nosacījumi

• Jauniešu ieinteresētība zināšanu un profesijas apguvē
• Uzņēmuma resursu ieguldīšana

• Darba aizsardzības noteikumu ievērošana*
• Darba vietas nodrošināšana atbilstoši apgūstamajai profesijai 

un prakses uzdevumiem
• Prakses vadītāja nodrošināšana

• Trīspusēja prakses līguma slēgšana
• Atgriezeniskās saites nodrošināšana 
* - saskaņā ar pētījuma datiem tikai 13% no jauniešiem, kuri aptaujas laikā izgāja praksi kādā no uzņēmumiem, uz 
jautājumu Kādēļ vēlies palikt strādāt uzņēmumā/iestādē, kurā šobrīd praktizējies? atbildēja, ka  tie ir labi darba 
apstākļi (“Pētījums par prakšu pieejamību un kvalitāti Latvijā”, SIA “ Excolo”, LDDK)



Arodbiedrību iesaiste kvalitatīvu prakšu 
nodrošināšanā

• Nozaru ekspertu padomes
• Sadarbība ar Latvijas Studentu apvienību
• LBAS Jauniešu Padome
• Diskusijas Rīgā un reģionos, piemēram, diskusija Rēzeknē “Darba 

tirgus vajadzības – kvalitatīvu prakšu un darba vidē balstītu 
mācību loma”, 2016.gada 30.marts 

• LBAS 8.kongresa rezolūcija par arodbiedrību jauniešu līdzdalības 
stiprināšanu lēmumu pieņemšanā arodbiedrībās



Jautājumi

• Cik ilgā laikā tika uzsāktas darba tiesiskās attiecības pēc 
prakses iziešanas?

• Vai praktikants turpināja strādāt tajā pašā uzņēmumā?
• Cik ilgi turpinājās darba tiesiskās attiecības uzņēmumā 

(bezdarba iestāšanās, atkārtots bezdarbs)?
• Noslēgtā darba līguma veids 



Paldies par uzmanību!


	Kvalitatīvu prakšu nosacījumi
	Eurostat dati
	Kvalitatīvu prakšu nosacījumi
	Kvalitatīvu prakšu ieguvumi
	Kvalitatīvu prakšu ieguvumi uzņēmumiem
	Kvalitatīvu prakšu ieguvumi
	Kvalitatīvu prakšu ietekmējošie faktori
	Kvalitatīvu prakšu ietekmējošie faktori
	Kvalitatīvu prakšu ietekmējošie faktori
	Kvalitatīvu prakšu nosacījumi
	Arodbiedrību iesaiste kvalitatīvu prakšu nodrošināšanā
	Jautājumi
	Paldies par uzmanību!�

