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IEVADS 
 

Karjera tiek skaidrota kā profesionālo un citu dzīves jomu maiņa cilvēka attīstības 

procesā. Karjeras veidošana ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju 

par sevi un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un 

konkrētu profesiju. Ir svarīgi apzināties, ka cilvēks pats piedalās savas karjeras veidošanā un 

plānošanā.  

Tieši šie jēdzieni – karjeras veidošana, profesionālā izvēle – mācību gada beigās kļūst 

aktuāli 12. klašu skolēniem. Skolu absolventiem jāvelta pūles ne vien cenšoties sasniegt pēc 

iespējas labākus rādītājus savu zināšanu novērtējumā, bet vienlaikus jāpieņem lēmums par 

turpmāko savas dzīves ceļu. Profesijas izvēli ietekmē apkārtējā vide, intereses, ambīcijas, 

klases biedri, draugi, masu mediji, ļoti spēcīgu iespaidu atstāj arī vecāki. Tā ir sareţģīta dzīves 

situācija: laikā, kad jaunietis, iespējams, vēl nav spējīgs izlemt, kāds būs viņa dzīves ceļš, tas 

jau ir jāizvēlas. Bieţi pusaudzim ir ļoti grūti saprast, ko tieši gribas darīt, kurā profesijā varēs 

vislabāk izpausties un gūt panākumus, turklāt apdomas laiks kļūst arvien īsāks un īsāks. 

Nereti lēmums par labu turpmākajām studijām vai centieniem uzsākt darba dzīvi tiek 

pieņemts arī atkarībā no jauniešu informētības – kādās mācību iestādēs un ar kādiem 

noteikumiem var apgūt izvēlēto specialitāti, kādas būs tālākās darbā iekārtošanās iespējas un 

kā iegūt studijām nepieciešamos līdzekļus.  

Cilvēks var gūt gandarījumu savā karjerā un dzīvē, ja apkārtējā sabiedrībā, 

ekonomiskajā un politiskajā dzīvē notiekošās pārmaiņas viņš uztver kā izdevību, kā 

izaicinājumu, nevis kā draudus. Tieši tāpēc ir svarīgi noskaidrot skolēnu profesionālos 

nākotnes plānus, lai varētu veidot efektīvu profesionālās izvēles atbalsta politiku, kas nākotnē 

nodrošinātu līdzsvarotu darba tirgu un veicinātu Latvijas attīstību.  

Turpinot Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras (PKIVA) iesākto sadarbību ar 

a/s „Hansabanka”, šogad Nodarbinātības valsts aģentūras speciālisti jau ceturto gadu pēc 

kārtas veic pētījumu par 12. klašu skolēnu profesionālajiem plāniem pēc vidusskolas 

absolvēšanas.  

Pētījuma mērķis:  

apzināt pašreizējo situāciju 12. klašu skolēnu turpmākajā profesionālajā izvēlē. 

 Lai sasniegtu mērķi tika izvirzīti uzdevumi.  

Pētījuma uzdevumi: 

1. noskaidrot skolēnu profesionālos nākotnes plānus pēc vidusskolas beigšanas, 

2. izzināt šobrīd populārākās profesijas jauniešu vidū, 

3. noteikt faktorus, kuri ietekmē absolventu profesijas izvēli, 
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4. apzināt, kāda informācija skolēniem ir nepieciešama, lai viņi spētu izvēlēties sev 

visatbilstošāko profesiju, 

5. noskaidrot, ar kādām grūtībām saskaras jaunieši, plānojot savu nākotni,     

6. uzzināt skolēnu domas un plānus par darbu un mācībām ārzemēs.  

Pētījuma objekts: 

vispārizglītojošo dienas skolu 12. klašu skolēni Rīgā un Latvijas reģionos.  

Pētījuma priekšmets: 

12. klašu skolēnu profesionālie plāni. 

Darba metodes:  

kvantitatīvā pētījumu metode – anketu aptauja. 
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1. PĒTĪJUMA METODOLOĢIJA 
 

 No 2008.gada marta līdz 2008.gada maijam Nodarbinātības Valsts Aģentūra sadarbībā 

ar a/s „Hansabanka” veica pētījumu „Profesionālo plānu izpēte 12.klašu skolēnu vidū”. 

Pētījuma mērķis bija noskaidrot 12. klašu skolēnu nākotnes profesionālos plānus.  

Socioloģiskajā pētījumā, lai noskaidrotu skolēnu profesionālo izvēli, tika izmantota 

kvantitatīvo socioloģisko pētījumu metode – aptauja. Empīriskās informācijas iegūšanai 

aptaujā tika izstrādāta anketa (anketa tika sagatavota latviešu valodā (skat. Pielikumu Nr.1) un 

krievu valodā (skat. Pielikumu Nr.2)). Socioloģisko pētījumu metodoloģija rekomendē kā 

visieteicamāko veidu, kas garantē anketu atpakaļsaņemšanu, anketas aizpildīšanu „uz vietas”. 

Atbilstoši šai rekomendācijai konkrētajā pētījumā, anketas aizpildīšana notika uz vietas 

rakstiskā veidā.  

Ģenerālkopu veidoja visi Latvijas Republikas vispārizglītojošo dienas skolu 12. klašu 

skolēni (pēc Izglītības un zinātnes ministrijas datiem 12. klašu izglītojamo skaits LR 

vispārizglītojošajās dienas skolās 2007./2008.m.g. – 18250). Atbilstoši ģenerālkopai tika 

veidota ģenerālkopas vienību daļa – izlase (n). Pētījumā tika izmantota stratificētā izlase: 

ģenerālkopa tika sadalīta tipiskās, iekšēji pēc iespējas vienveidīgās grupās. Izlasē tika iekļauti 

912 Latvijas Republikas vispārizglītojošo dienas skolu 12. klašu skolēni, t.i. 5% no kopējā 12. 

klašu skolēnu skaita (18250), lai sasniegtu datu ticamības līmeni.  

  Sastādot anketas jautājumus, bija jāparedz daţāds izglītības un kompetences līmenis 

skolēnu vidū, tādējādi jautājumu struktūra veidota vienkārša un viegli saprotama, lai 

respondents, aizpildot anketu, neapjuktu. Anketas jautājumu izstrādes laikā tika pievērsta 

uzmanība jautājumu saturam. Jautājumu saturs tika veidots tā, lai izzinātu skolēnu nākotnes 

plānus, uzskatus, motīvus un novērtējumu, savukārt ar demogrāfisko jautājumu palīdzību tika 

iegūta informācija par respondenta statusu. Lielāko daļu anketas jautājumu veidoja slēgtas 

formas jautājumi, tikai daţi jautājumi bija atklātie, kur respondenti varēja paust savus 

uzskatus, vērtējumus. Bet, lai pārbaudītu sniegto atbilţu patiesumu, gūstamās informācijas 

kvalitāti un respondentu viedokļa noturību, anketā tika iekļauti arī kontroljautājumi. 

 Anketas kompozīciju veido trīs daļas: ievaddaļa, galvenā daļa un noslēdzošā daļa. 

Anketas ievaddaļas funkcija ir „uzrunāt respondentu” un maksimāli ieinteresēt atbilţu 

sniegšanā, tās saturam jābūt konkrētam, kompaktam un īsam. Izstrādājot anketas ievaddaļas 

saturu, tika aptverti šādi aspekti: ziņas, kas veic aptauju, anketēšanas mērķis un izmantošanas 

skaidrojums, respondenta piedalīšanās svarīgums, anketas aizpildīšanas instrukcija, kā arī 

ziņas par atbilţu anonimitātes ievērošanu. Anketas galvenā daļa jeb pamatdaļa ir lielākā pēc 
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apjoma un sareţģītākā pēc satura. Pamatdaļas sākumā tika veidoti vieglāki jautājumi, lai 

radītu respondenta ieinteresētību, noskaņotu uz sadarbību un sekmētu viņa pilnīgu 

iesaistīšanos anketas aizpildīšanā. Piemēram, ko skolēni domā darīt pēc vidusskolas 

beigšanas, kurās augstskolās vai koledţās domā iestāties, vai ir izvēlējušies savu nākamo 

profesiju, ko vislabprātāk darītu pēc vidusskolas beigšanas, ja būtu neierobeţotas izvēles 

iespējas. Tālāk pamatdaļas kompozīcijā tika iekļauti sareţģītāki jautājumi – skolēniem tika 

lūgts nosaukt profesiju, kuru ir izvēlējušies apgūt pēc vidusskolas beigšanas, kā arī atzīmēt tos 

faktorus, kuru dēļ ir ieinteresējusi tieši šī profesija. Šajā anketas daļā nozīmīgi bija iekļaut 

jautājumus par to, kāda informācija un cik lielā mērā ir nepieciešama, izvēloties savu nākamo 

profesiju un izglītību, vai šī informācija ir pieejama, kādi ir iemesli, kas apgrūtina iegūt 

informāciju par nākamo profesiju vai izglītības iestādi, vai ir vajadzīga palīdzība profesijas 

izvēlē. Anketas pamatdaļu papildināja jautājumu loks arī par mācībām un darbu ārzemes, par 

studiju kreditēšanas iespējām, kā arī par pašreiz Latvijā populārākajām profesijām jauniešu 

vidū. Lai pārliecinātos par skolēnu viedokļa noturību, pamatdaļas noslēgumā iekļauts 

kontroljautājums – kuras profesijas pārstāvis respondents vislabprātāk vēlētos būt. Anketas 

noslēdzošo daļu veido sociāldemogrāfiskie jeb „pases dati”, kur respondents sniedza ziņas par 

dzimumu un vecumu.  

Pirms aptaujas tika veikta pilotāţas aptauja, lai noskaidrotu anketas derīgumu un 

neskaidrības jautājumu formulējumā. Tika aptaujāti 40 Rīgas 94. vidusskolas 12. klašu 

skolēni.  

Pētījuma anketu datu apstrādē, tabulu, diagrammu sagatavošanā tika izmantotas šādas 

programmas: SPSS 9.0 for Windows, Microfot Excel XP. 
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2. RESPONDENTU RAKSTUROJUMS 
 

Socioloģisko pētījumu praksē respondentu demogrāfisko datu ieguvei ir divējāda 

loma: sniedz iespēju veikt iegūto datu pārbaudi no reprezentativitātes aspekta un veicina 

pētījuma rezultātu detalizētu analīzi. Veicot 12. klašu skolēnu aptauju par profesionālajiem 

plāniem, tika aptaujāti 912 Latvijas Republikas 12. klašu skolēni. Apkopotie pētījuma 

rezultāti atspoguļo, ka no 912 aptaujas dalībniekiem 59,4% ir sievietes un 40,6% – vīrieši 

(skat.1.att.).  

vīrietis

40,6%

sieviete

59,4%

 
1. attēls. Respondentu sadalījums pēc dzimuma  

 

 Pētījuma datu interpretācijā ir svarīgi salīdzināt un analizēt katra vecumposma 

uzskatus un vērtējumus, jo katrai grupai ir sava dzīves pieredze, uzskati un mērķi. Pētījumā 

„Profesionālo plānu izpēte 12. klašu skolēnu vidū” piedalījās vispārizglītojošo dienas skolu 

skolēni vecumā no 17 līdz 20 gadiem. Kā redzams pētījuma otrajā attēlā, lielāko daļu – 60,4% 

no visiem aptaujātajiem skolēniem pārstāv 18 gadus veci jaunieši, savukārt 30,6% 

aptaujātajiem skolēniem ir 19 gadi, 6,9% – 17 gadi un 2,1% – 20 gadi.  

20 gadi

2,1%
17 gadi

6,9%

19 gadi

30,6%

18 gadi

60,4%

 
2. attēls. Respondentu sadalījums pēc vecuma  
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Apzinot pašreizējo situāciju turpmākajā profesionālajā izvēlē 12. klašu skolēnu vidū, 

tika aptaujāti skolēni visos Latvijas reģionos (Latgalē, Vidzemē, Zemgalē, Kurzemē) un Rīgā. 

Iegūtie dati atspoguļo, ka Rīgā tika aptaujāti 40,9% 12. klašu skolēnu, Kurzemē – 19%, 15% 

respondentu pārstāv Zemgali, 13,4% – Latgali un 11,7% Vidzemes reģionu (skat.3.att.). Šo 

datu nepieciešamība ir saistīta ar to, ka, iegūstot informāciju par attiecīgo reģionu, atklājas 

šajā reģionā dzīvojošo skolēnu atbilţu specifika, kā arī var konstatēt kopīgās iezīmes 

profesionālo plānu izvēlē 12. klašu skolēniem.  

Rīga

40,9%

Kurzeme

19%

Zemgale

15%

Latgale

13,4%

Vidzeme

11,7%

 

3. attēls. Respondentu sadalījums pēc dzīves vietas  

 

Tālākā demogrāfisko datu analīzē nepieciešams atspoguļot, kāda ir mācību valoda 

skolā, kurā mācās aptaujātie 12. klašu skolēni. Pētījuma rezultāti ataino, ka no visiem aptaujas 

dalībniekiem 67,3% ir audzēkņi no skolām ar latviešu mācību valodu (turpmāk tekstā – 

latviešu skolas) , savukārt 32,7% aptaujāto skolēnu mācību valoda ir krievu (turpmāk tekstā – 

krievu skolas) (skat. 4.att.).  

latviešu

67,3%

krievu

32,7%

 

4. attēls. Respondentu sadalījums pēc valodas  
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3. PĒTĪJUMA „PROFESIONĀLO PLĀNU IZPĒTE 12. KLAŠU 

SKOLĒNU VIDŪ” ANALĪZE 
 

3.1. 12.klašu skolēnu nākotnes plāni pēc vidusskolas beigšanas 
 

Lai sasniegtu pētījuma mērķi, vispirms būtiski bija noskaidrot, kādi ir 12. klašu 

skolēnu ideālie un reālie plāni pēc vidusskolas beigšanas. Aptaujas dalībniekiem tika uzdoti 

divi jautājumi: ko viņi plāno darīt pēc vidusskolas beigšanas un ko vislabprātāk darītu pēc 

vidusskolas beigšanas, ja būtu neierobeţotas izvēles iespējas. Respondentiem tika piedāvāti 

deviņi atbilţu varianti, no kuriem varēja izvēlēties vienu vai vairākus variantus, kā arī tika 

dota iespēja pašiem sniegt savu individuālu atbildi. Atbildot uz pirmo aptaujas jautājumu „ Ko 

Jūs plānojat darīt pēc vidusskolas beigšanas?”, 59,4% aptaujāto skolēnu norāda, ka mācīsies 

augstskolā, un 50,6% vēlas apvienot darbu ar mācībām augstskolā (skat. 1.tabulā).  

1.tabula  

12.klašu skolēnu nākotnes plāni pēc vidusskolas beigšanas (Reālie plāni)  

Reālie plāni pēc vidusskolas 

beigšanas 
Kopā  

Dzimums 

(%) 

Valoda 

(%) 

Rīga attiecībā 

pret reģioniem 

(%) 
 

Mācīties profesionālās izglītības 

iestādē (arodvidusskolā, 

tehnikumā) 
6,1% 

Meitenes: 3,9 Latviešu: 4,6 Rīga: 2,9 

Zēni: 9,2 Krievu: 9,1 Reģionos: 8,2 
 

Mācīties koledţā 12% 
Meitenes: 11,6  Latviešu: 11,4 Rīga: 5,9 

Zēni: 12,1 Krievu: 12,8 Reģionos:15,9 
% 

Mācīties augstskolā 59,4% 
Meitenes: 61,4 Latviešu: 62,5 Rīga: 57,6 

Zēni: 54,9  Krievu: 51,1 Reģionos:59,5 
 

Mācīties kursos 11,4% 
Meitenes: 12,5  Latviešu: 11,6 Rīga: 15,5 

Zēni: 9,5  Krievu: 10,7 Reģionos: 8,3 
 

Apvienot darbu ar mācībām 

profesionālās izglītības iestādē 

(arodvidusskolā, tehnikumā) 
7,6% 

Meitenes: 5,4  Latviešu: 4,9 Rīga: 5,9 

Zēni: 10,8  Krievu: 13,1 Reģionos: 8,7 
 

Apvienot darbu ar mācībām 

koledţā 
8,6% 

Meitenes: 8,9  Latviešu: 8,6 Rīga: 6,7 

Zēni: 8,1 Krievu: 8,4 Reģionos: 9,8 
 

Apvienot darbu ar mācībām 

augstskolā 
50,6% 

Meitenes: 52,9 Latviešu: 55,5 Rīga: 59,7 

Zēni: 45,9 Krievu: 38,9 Reģionos:43,4 
 

Tikai strādāt 3,2% 
Meitenes: 1,7 Latviešu: 3,6 Rīga: 2,9 

Zēni: 5,4 Krievu: 2,3 Reģionos:3,3 
 

Ne strādāt, ne mācīties, bet 

paņemt pārtraukumu atpūtai 
2,2% 

Meitenes: 1,8 Latviešu: 2,3 Rīga: 2,6 

Zēni: 2,7 Krievu: 2,1 Reģionos: 1,8 
 

Citi varianti 4,8% 
Meitenes: 4,9 Latviešu: 4,6 Rīga: 5,6 

Zēni: 4,3 Krievu: 5,1 Reģionos: 4 
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12% aptaujāto skolēnu pēc vidusskolas beigšanas vēlas mācīties koledţā, savukārt 11,4% 

plāno apmeklēt kursus. Kā redzams 1.tabulā, pārējie atbilţu varianti ir sastopami ievērojami 

retāk, taču jāpiemin arī tas, ka 4,8% skolēnu izvēlējās savu variantu, minot to, ka pēc 

vidusskolas beigšanas plāno doties strādāt un studēt uz ārzemēm vai piedalīties brīvprātīgo 

darbos ārvalstīs. 

Salīdzinot skolēnu reālos plānus demogrāfisko datu ietvaros (meitenes un zēni, skolēni 

ar latviešu mācību valodu un skolēni ar krievu mācību valodu, skolēni no Rīgas un skolēni no 

Latvijas reģioniem), ir vērojamas atšķirības respondentu sniegtajās atbildēs (skat.1.tabulā): 

 meitenes bieţāk nekā zēni plāno pēc vidusskolas beigšanas studēt augstskolā (61,4% 

meiteņu un 54,9% zēnu), apvienot studijas augstskolā ar darbu (52,9% meiteņu un 

45,9% zēnu), apmeklēt kursus (12,5% meiteņu un 9,5% zēnu), savukārt zēni bieţāk nekā 

meitenes plāno mācīties profesionālās izglītības iestādē (arodvidusskolā, tehnikumā) 

(9,2% zēnu un 3,9% meiteņu), apvienot darbu ar mācībām profesionālās izglītības 

iestādē (arodvidusskolā, tehnikumā) (10,8% zēnu un 5,4% meiteņu), kā arī tikai strādāt 

pēc vidusskolas beigšanas (5,4% zēnu un 1,7% meiteņu);  

 skolēni ar latviešu mācību valodu bieţāk nekā skolēni ar krievu mācību valodu plāno 

studēt augstskolā (62,5% latviešu skolu audzēkņu un 51,1% krievu skolu audzēkņu) un 

apvienot darbu ar mācībām augstskolā (55,5% latviešu skolu audzēkņu un 38,9% 

krievu skolu audzēkņu). Skolēni ar krievu mācību valodu bieţāk izvēlas mācīties 

profesionālās izglītības iestādē (arodvidusskolā, tehnikumā) (9,1% krievu skolu 

audzēkņu un 4,6% latviešu skolu audzēkņu) un apvienot darbu ar mācībām 

profesionālās izglītības iestādē (arodvidusskolā, tehnikumā) (13,1% krievu skolu 

audzēkņu un 4,9% latviešu skolu audzēkņu); 

 skolēni no Latvijas reģioniem bieţāk nekā skolēni no Rīgas skolām izvēlas studēt 

augstskolā (59,5% Latvijas reģionu skolu skolēnu un 57,6% Rīgas skolu skolēnu), 

mācīties koledţā (15,9% Latvijas reģionu skolu skolēnu un 5,9% Rīgas skolu skolēnu), 

profesionālās izglītības iestādē (arodvidusskolā, tehnikumā) (8,5% Latvijas reģionu 

skolu skolēnu un 5,1% Rīgas skolu skolēnu) un apvienot darbu ar mācībām koledţā 

(8,2% Latvijas reģionu skolu skolēnu un 2,9% Rīgas skolu skolēnu). Turpretim skolēni no 

Rīgas skolām bieţāk nekā skolēni no Latvijas reģioniem izvēlas papildināt zināšanas 

kursos (15,5% Rīgas skolu skolēnu un 8,3% Latvijas reģionu skolu skolēnu), kā arī 

apvienot darbu ar mācībām augstskolā (59,7% Rīgas skolu skolēnu un 43,4% Latvijas 

reģionu skolu skolēnu). 
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Apkopojot skolēnu atbildes uz otro aptaujas jautājumu, tika konstatēts, ka ideālā 

gadījumā, pie neierobeţotām izvēles iespējām 12.klašu skolēni pēc vidusskolas beigšanas 

vislabprātāk apvienotu darbu ar mācībām augstskolā (47,8%) vai studētu augstskolā (46,6%) 

(skat. 2.tabulā). Arī šajā jautājumā aptaujātie skolēni atzīmēja savu atbilţu variantu, minot to, 

ka ideālā variantā pēc vidusskolas beigšanas labprāt ceļotu, studētu un strādātu ārzemēs. 2. 

tabulā atspoguļojas detalizētāks 12.klašu skolēnu ideālo plānu atainojums.  

2.tabula 

12.klašu skolēnu nākotnes plāni pēc vidusskolas beigšanas (Ideālie plāni)  

Ideālie plāni pēc vidusskolas 

beigšanas 
Kopā  

Dzimums 

(%) 

Valoda 

(%) 

Rīga attiecībā 

pret reģioniem 

(%) 
 

Mācīties profesionālās izglītības 

iestādē (arodvidusskolā, 

tehnikumā) 
3,9% 

Meitenes: 3,1 Latviešu: 2,3 Rīga: 2,1 

Zēni: 4,8 Krievu: 7,1 Reģionos: 5 
 

Mācīties koledţā 4,7% 
Meitenes: 4,4 Latviešu: 4,2 Rīga: 3,5 

Zēni: 4,8 Krievu: 7,1 Reģionos: 5,4 
 

Mācīties augstskolā 46,6% 
Meitenes: 51,6 Latviešu: 45,9 Rīgā: 43,9 

Zēni: 38,1 Krievu: 46,6 Reģionos:47,7 
 

Mācīties kursos 12,5% 
Meitenes: 15,3 Latviešu: 11,1 Rīga: 12,1 

Zēni: 8,1 Krievu: 15,1 Reģionos:12,6 
 

Apvienot darbu ar mācībām 

profesionālās izglītības iestādē 

(arodvidusskolā, tehnikumā) 
7,2% 

Meitenes: 5,3 Latviešu: 4,6 Rīga: 5,1 

Zēni: 9,7 Krievu: 12,4 Reģionos: 8,5 
 

Apvienot darbu ar mācībām 

koledţā 
6,8% 

Meitenes: 6,1 Latviešu:6,2 Rīga: 5,4 

Zēni: 7,5 Krievu: 7,7 Reģionos:7,6 
 

Apvienot darbu ar mācībām 

augstskolā 
47,8% 

Meitenes: 49,8 Latviešu: 47,7 Rīga: 46,1 

Zēni: 43,7 Krievu: 46,6 Reģionos:48,2 
 

Tikai strādāt 9,5% 
Meitenes: 7,2 Latviešu: 11,1 Rīga: 10,9 

Zēni: 12,7 Krievu: 6,1 Reģionos:8,3 
 

Ne strādāt, ne mācīties, bet 

paņemt pārtraukumu atpūtai 
11,6% 

Meitenes: 11,1 Latviešu: 13,7 Rīga: 14,7 

Zēni: 12,2 Krievu: 7,1 Reģionos: 9,2 
 

Citi varianti 6% 
Meitenes: 5,9 Latviešu: 6,8 Rīga: 7,5 

Zēni: 5,9 Krievu: 4,1 Reģionos: 4,8 

 

Salīdzinot skolēnu ideālos plānus demogrāfisko datu ietvaros (meitenes un zēni, 

skolēni ar latviešu mācību valodu un skolēni ar krievu mācību valodu, skolēni no Rīgas un 

skolēni no citiem Latvijas reģioniem), ir konstatētas atšķirības respondentu atbildēs (skat. 

2.tabulā). Ja skolēniem pēc vidusskolas beigšanas būtu neierobeţotas izvēles iespējas, tad:  

 meitenes bieţāk nekā zēni izvēlētos turpināt studijas augstskolā (51,6% meiteņu un 

38,1% zēnu), apvienotu studijas augstskolā ar darbu (49,8% meiteņu un 43,7% zēnu), 
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kā arī censtos savas zināšanas pilnveidot kursos (15,3% meiteņu un 8,1% zēnu), savukārt 

zēni bieţāk nekā meitenes izvēlētos tikai strādāt (12,7% zēnu, 7,2% meiteņu), kā arī 

apvienotu darbu ar mācībām profesionālās izglītības iestādē (arodvidusskolā, 

tehnikumā) (9,7% zēnu un 5,3% meiteņu);  

 skolēni ar krievu mācību valodu bieţāk nekā skolēni ar latviešu mācību valodu dotu 

priekšroku studijām augstskolā (46,6% krievu skolu audzēkņu un 45,9% latviešu skolu 

audzēkņu), apmeklētu kursus (15,1% krievu skolu audzēkņu un 11,1% latviešu skolu 

audzēkņu), kā arī paralēli mācībām profesionālās izglītības iestādē (arodvidusskolā, 

tehnikumā) vēlētos strādāt (12,4% krievu skolu audzēkņu un 4,6% latviešu skolu 

audzēkņu), savukārt skolēni ar latviešu mācību valodu bieţāk nekā skolēni ar krievu 

mācību valodu gribētu apvienot darbu ar studijām augstskolā (47,7% latviešu skolu 

audzēkņu un 46,6% krievu skolu audzēkņu), strādātu (11,1% latviešu skolu audzēkņu un 

6,1% krievu skolu audzēkņu), bet ideālajā variantā paņemtu pārtraukumu atpūtai no 

mācībām un darba (13,7% latviešu skolu audzēkņu un 7,1% latviešu skolu audzēkņu);    

 skolēni no Rīgas bieţāk nekā skolēni no Latvijas reģioniem vēlētos strādāt pēc 

vidusskolas beigšanas (10,9% Rīgas skolu skolēnu un 8,3% Latvijas reģionu skolu 

skolēnu), paņemt pārtraukumu gan no mācībām, gan no darba (14,7% Rīgas skolu 

skolēnu un 9,2% Latvijas reģionu skolu skolēnu), labprāt ceļotu, studētu un strādātu 

ārzemēs (7,4% Rīgas skolu skolēnu un 4,8% Latvijas reģionu skolu skolēnu). Turpretim 

skolēni no Latvijas reģioniem bieţāk nekā skolēni no Rīgas skolām pie neierobeţotām 

izvēles iespējām studētu augstskolā (47,7% Latvijas reģionu skolu skolēnu un 43,9% 

Rīgas skolu skolēnu), kā arī vēlētos apvienot darbu ar mācībām augstskolā (48,2% 

Latvijas reģionu skolu skolēnu un 46,1% Rīgas skolu skolēnu).  

 

Salīdzinot 12.klašu skolēnu ideālos un reālos plānus (skat. 3.tabulu), redzams, ka gan 

ideālajos, gan reālajos plānos abas vadošās pozīcijas ieņem vēlme mācīties augstskolā un 

vēlme apvienot darbu ar mācībām augstskolā. Konkrētāk analizējot datus, jāatzīst, ka reāli 

studēt augstskolā plāno vairāk skolēnu (59,4%) nekā to darītu pie neierobeţotām izvēles 

iespējām (46,6%). Tātad daļa jauniešu apzinās izglītības nozīmīgumu un mērķtiecīgi tiecas 

veidot savu karjeru. Domājams, šie jaunieši uzskata, ka viņiem neradīsies nekādi finansiālie 

šķēršļi saistībā ar studijām augstskolā vai arī viņu zināšanu un sekmju līmenis būs pietiekami 

augsts, lai pretendētu uz budţeta vietām. Augstākās izglītības nozīmība jauniešu vidū atklājas 

arī atbilţu variantā, ka reāli vairāk skolēnu (50,6%) plāno apvienot darbu ar mācībām 

augstskolā, nekā to darītu, ja būtu neierobeţotas izvēles iespējas (47,8%). Tātad tas pastiprina 
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iepriekš izteikto pieņēmumu, ka jaunieši apzinās izglītības svarīgumu, jo viņi paralēli darbam 

plāno arī studēt augstskolā, lai iegūtu izglītību, kas sekmētu viņu konkurētspēju darba tirgū.  

3. tabula  

12.klašu skolēnu ideālo un reālo nākotnes plānu pēc vidusskolas beigšanas salīdzinājums 

Skolēnu plāni pēc vidusskolas beigšanas 
Ideālie 

(%) 

Reālie 

(%) 
 

Mācīties profesionālās izglītības iestādē 

(arodvidusskolā, tehnikumā) 
3,9 6,1 

 

Mācīties koledţā 4,7 12 
 

Mācīties augstskolā 46,6 59,4 
 

Mācīties kursos 12,5 11,4 
 

Apvienot darbu ar mācībām profesionālās 

izglītības iestādē (arodvidusskolā, tehnikumā) 
7,2 7,6 

 

Apvienot darbu ar mācībām koledţā 6,8 8,6 
 

Apvienot darbu ar mācībām augstskolā 47,8 50,6 
 

Tikai strādāt 9,5 3,2 
 

Ne strādāt, ne mācīties, bet paņemt 

pārtraukumu atpūtai 
11,6 2,2 

 

Citi varianti 6 4,8 
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3.2. Populārākās augstākās izglītības iestādes 
 

Pētījuma tālākajā izpētē tika noskaidrotas 10 populārākās augstākās izglītības iestādes 

12. klašu skolēnu vidū. Respondentiem, kuri bija minējuši, ka pēc vidusskolas beigšanas 

plāno mācīties augstskolā vai koledţā, tika lūgts minēt augstskolu vai koledţu, kurā viņi 

vēlētos iestāties (respondenti varēja minēt gan vienu, gan vairākas izglītības iestādes). Pēc 

tam tika apkopotas to respondentu, kuri bija nosaukuši konkrētas/-u augstskolas/-u 

nosaukumu/-us, atbildes. Tādējādi tika konstatētas 10 populārākās augstākās izglītības 

iestādes 12.klašu absolventu vidū (skat. 5.att.). 

 

5. attēls. 10 populārākās augstskolas 12.klašu skolēnu vidū  

 

Visbieţāk minētā augstskola skolēnu atbildēs ir Latvijas Universitāte (LU) (41%), tālāk 

ierindojas Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) (21,5%), Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) 

(11,2%), kā ceturtā bieţāk minētā augstskola skolēnu vidū ir Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte (LLU) (7,6%), piektajā vietā pēc atbilţu bieţuma tiek ierindota Biznesa 

augstskola „Turība” (6,2%), sesto vietu 10 populārāko augstskolu topā ieņem Baltijas 

Starptautiskā akadēmijā (BSA) (5,5%), septītajā vietā ir Banku Augstskola (BA) (5,3%), 

astotajā vietā ierindojas Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 

augstskola (RSEBAA) (4,2%), devītajā – Transporta un sakaru institūts (TSI) (4%) un kā 

desmitā populārākā augstskola respondentu atbildēs atspoguļojas Latvijas Kultūras akadēmija 

(LKA) (3,6%). 

Kā vadošās izvirzījušās četras valsts dibinātās augstskolas (LU, RTU, RSU, LLU), 

kurām ir ļoti plašs piedāvāto specialitāšu klāsts un kas atbilst jauniešu vidū iecienītām un 

populārām izglītības programmām (ekonomika un finanses, inţenierzinātnes, komunikācija 
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un mediji, vadība un administrēšana, medicīna). Protams, popularitāti iemantojušas ir arī citas 

valsts un juridisko personu dibinātās augstskolas, kurās studijas iespējamas kā latviešu, tā 

krievu valodā un kurām ir filiāles citās Latvijas pilsētās.  

Tālāk sekojošajos attēlos redzams, ka augstskolu izvēli ietekmē gan respondentu 

dzimums, gan apmācības valoda skolā, gan viņu pašreizējā dzīvesvieta (skat. 

6.,7.,8.,9.,10.,11.un 12. att.). 
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6. attēls. Augstskolu izvēles salīdzinājums starp meitenēm un zēniem 

 

Kā redzams 6. attēlā, populārākās augstskolas gan zēnu, gan meiteņu vidū ir Latvijas 

Universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte. Taču, salīdzinot zēnu un meiteņu grupas, 

redzams, ka meitenes daudz bieţāk izvēlas studēt Latvijas Universitātē (47%) un ievērojami 

retāk Rīgas Tehniskajā universitātē (13,7%). Savukārt zēnu grupā procentuālais sadalījums 

starp abām augstskolām ir apgriezts un mazāk atšķirīgs (RTU – 34,3%, LU – 30,9%). Ja 

skatām meiteņu un zēnu procentuālās attiecības katrā augstskolā atsevišķi, redzam, ka 

Latvijas Universitātē, Rīgas Stradiņa Universitātē un Baltijas Starptautiskajā akadēmijā 

procentuāli vairāk grib mācīties meitenes, bet Rīgas Tehniskajā universitātē un Latvijas 

Lauksaimniecības universitātē – zēni. Dzimumatšķirības iegūtajos rezultātos skaidrojamas ar 

konkrēto augstskolu piedāvāto specialitāšu klāstu un stereotipiem par tradicionālajām 

vīriešu/sieviešu profesijām (piemēram, vīrieši – inţenieri, celtnieki, elektriķi, ķīmiķi; sievietes 

– skolotājas, medmāsas, kultūras darbinieces u.tml.). 

Augstskolu izvēli ietekmē arī respondentu mācību valoda vispārizglītojošā skolā. 

Salīdzinot populārāko augstskolu topu starp skolēniem ar latviešu mācību valodu skolās un 

skolēniem ar krievu mācību valodu skolās, ir vērojama gan procentuāla atšķirība, gan 

procentuāla līdzība augstskolu izvietojumā topa ietvaros (skat. 7.att.). Abās grupās divas 



 17 

populārākās augstskolas ir Latvijas Universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte (LU min 

43,9% latviešu skolu audzēkņu un 34,7% krievu skolu audzēkņu, RTU min 20,4% latviešu 

skolu audzēkņu un 23,6% krievu skolu audzēkņu). Trešajā vietā abās grupās izvirzās Rīgas 

Stradiņa universitāte (RSU min 11,9% latviešu skolu audzēkņu un 9,8% krievu skolu 

audzēkņu), savukārt ceturtā vieta atšķiras – latviešu skolu audzēkņu vidū tā ir Latvijas 

Lauksaimniecības universitāte (10,2%), bet krievu skolu audzēkņu vidū tas ir Transporta un 

sakaru institūts (11,2%). Jāatzīmē, ka Transporta un sakaru institūtu latviešu skolu audzēkņi 

ierindo desmitajā vietā (1% minēja TSI). Šīs atšķirības ir skaidrojamas ar to, ka Transporta un 

sakaru institūtā studijas notiek arī krievu valodā, tāpēc skolēni ar krievu mācību valodu šo 

institūtu atzīmēja daudz bieţāk nekā latviešu skolu audzēkņi.  
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7. attēls. Augstskolu izvēles salīdzinājums starp latviešu un  

krievu skolu audzēkņiem 
 

Piekto vietu pēc skolēnu minēto atbilţu bieţuma latviešu skolu audzēkņu vidū ieņem Biznesa 

augstskola „Turība” (8,2%), savukārt krievu skolu audzēkņi piektajā vietā ierindo Baltijas 

Starptautisko akadēmiju (10,3%). Pārējās jauniešu vidū populārajās augstskolās procentuālās 

attiecības starp latviešu un krievu skolu audzēkņiem būtiski neatšķiras. 

Viens no svarīgākajiem faktoriem topošajam studentam augstskolu izvēlē ir augstākās 

izglītības iestādes teritoriālais novietojums attiecībā pret viņa dzīves vietu. Pētījuma ietvaros 

tika izdalītas gan Rīgai, gan katram reģionam 10 populārākās augstskolas. Apskatot 8. attēlu, 

atspoguļojas Rīgas skolās aptaujāto skolēnu 10 populārākās augstskolas. Popularitāti Rīgā 12. 

klašu skolēnu vidū viennozīmīgi ir iemantojušas Latvijas Universitāte (39%) un Rīgas 

Tehniskā universitāte (18%). Kā trešā populārākā augstskola Rīgas jauniešu vidū ir Rīgas 

Stradiņa universitāte (10%). Diezgan populāras augstskolas ir arī Biznesa augstskola „Turība” 
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(8%) un Baltijas Starptautiskā akadēmija (7%). Jāatzīmē, ka Latvijas Lauksaimniecības 

universitāti rīdzinieki popularitātes ziņā ievieto septītajā vietā, domājams, tas ir saistīts ar šīs 

universitātes teritoriālo novietojumu: rīdzinieki labāk izvēlas augstskolas, kas ir pieejamas 

tuvāk viņu dzīves vietā. 
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8. attēls. 10 populārākās augstskolas 12.klašu skolēnu vidū Rīgā 

 

9.attēlā atainojas Latgales reģionā aptaujāto skolēnu populārākās augstskolas. Arī 

Latgales reģionā augstskolu popularitātes virsotnē ir Latvijas Universitāte (24%). 
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9. attēls. 10 populārākās augstskolas 12.klašu skolēnu vidū Latgalē  
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Otro vietu aptaujāto skolēnu vidū ieņem Daugavpils Universitāte (17%), tālāk ierindojas 

Rīgas Tehniskā universitāte (16%), Rēzeknes augstskola (11%), Rīgas Starptautiskā 

ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (9%). Desmit populārāko augstskolu vidū 

Latgales reģionā ir iekļuvušas tādas augstskolas kā Latvijas Policijas akadēmija, Rīgas 

Stradiņa universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Banku augstskola. Apkopojot 

12.klašu skolēnu atbildes Latgales reģionā, vērojams tas, ka jaunieši bieţāk savās atbildēs kā 

potenciālās mācību iestādes nākotnē min reģiona lielākās augstskolas – Daugavpils 

Universitāti un Rēzeknes Augstskolu, taču retāk, piemēram, Latvijas Lauksaimniecības 

universitāti (4%).  

 Zemgales reģionā aptaujātie 12. klašu skolēni visbieţāk savās atbildēs minēja, ka pēc 

vidusskolas beigšanas vēlas studēt Latvijas Universitātē (31%), Rīgas Tehniskajā universitātē 

(18%), Latvijas Lauksaimniecības universitātē (14%) un Rīgas Stradiņu universitātē (13%) 

(skat. 10.att.). Citas augstskolas, kuras ir iekļuvušas desmit populārāko augstskolu vidū 

Zemgales reģionā, tiek atzīmētas daudz retāk un tās ir Biznesa augstskola „Turība” (5%), 

Transporta un sakaru institūts (5%), Banku Augstskola (4%), Baltijas Starptautiskā akadēmija 

(3%) un Latvijas Kultūras akadēmija (2%).  
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Latvijas Universitāte

 

10. attēls. 10 populārākās augstskolas 12.klašu skolēnu vidū Zemgalē  

 

 Apkopojot iegūtos datus Vidzemes reģionā, tika noskaidrots, ka iecienītākās 

augstskolas 12. klašu skolēnu vidū ir Latvijas Universitāte (32%) un Rīgas Tehniskā 

universitāte (23%) (skat.11.att.), liela daļa aptaujāto Vidzemes reģiona jauniešu kā nākamās 

izglītības iestādes izvēlas attiecīgi Vidzemes Augstskolu (10%) un Latvijas Lauksaimniecības 
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universitāti (10%). Popularitāti iemantojušas ir arī Latvijas Policijas akadēmija (6%), 

Ekonomikas un Kultūras akadēmija (6%), Rīgas Stradiņa universitāte (4%), Biznesa 

augstskola „Turība” (4%), RPIVA (4%) un RSEBA(4%). 
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11. attēls. 10 populārākās augstskolas 12.klašu skolēnu vidū Vidzemē  
 

12. attēlā vērojamas iecienītākās augstākās izglītības iestādes Kurzemes reģionā. 

Līdzīgi kā citos reģionos, arī Kurzemes reģionā populārākās augstskolas ir Latvijas 

Universitāte (35%) un Rīgas Tehniskā universitāte (16%). Augstu popularitāti iemantojušas 

reģiona lielākās augstskolas – Liepājas pedagoģiskā akadēmija (9%) un Ventspils augstskola 

(6%).   
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12. attēls. 10 populārākās augstskolas 12.klašu skolēnu vidū Kurzemē 
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Desmit populārāko augstskolu vidū Kurzemes reģionā ir iekļuvušas Latvijas 

Lauksaimniecības universitāte (7%), Baltijas starptautiskā akadēmija (5%), Transporta un 

sakaru institūts (5%), Latvijas Kultūras akadēmija (4%) un Biznesa augstskola „Turība” (3%). 

Apkopojot rezultātus reģionu griezumā, jāsecina, ka visos reģionos lielu popularitāti ir 

iemantojusi gan Latvijas Universitāte, gan Rīgas Tehniska universitāte, taču tādas augstskolas 

kā Vidzemes Augstskola, Liepājas Pedagoģijas akadēmija, Rēzeknes Augstskola, Daugavpils 

Universitāte paradās tikai attiecīgā reģiona desmit populārāko augstskolu topā. Šādas 12.klašu 

skolēnu izvēles pamatā varētu būt tuvais attiecīgās augstskolas izvietojums pret dzīves vietu, 

materiāli apsvērumi vai divpadsmitklasnieku zemais informētības līmenis par citām izglītības 

iestādēm Latvijā.  
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3.3. 12.klašu skolēnu gatavība veikt profesionālo izvēli 
 

Tālākajā pētījuma gaitā būtiski bija noskaidrot, vai skolēni jau ir izvēlējušies savu 

nākamo profesiju un vai ir nepieciešama palīdzība profesijas izvēlē.  

Uz jautājumu “Vai šobrīd jau esat izvēlējies savu nākamo profesiju?” 32,1% aptaujāto 

atbild apstiprinoši, 19,3% – noliedzoši, bet 48,6% aptaujāto padomā ir vairāki profesiju 

varianti. 

4.tabula 

12.klašu skolēnu gatavība veikt profesionālo izvēli 

Vai šobrīd esat jau izvēlējies 

savu nākamo profesiju 

Kopā 

 

Dzimums  

(%) 

Valoda  

(%) 

 

Jā 32,1 % Meitenes: 32,8 Latviešu: 31,7 

Zēni: 31 Krievu: 32,8 
 

Nē 19,3 % 
Meitenes: 17,7 Latviešu: 21,7 

Zēni: 21,7 Krievu: 14,5 
 

Man padomā ir vairāki profesiju 

varianti 
48,6 % 

Meitenes: 49,5 Latviešu: 46.6 

Zēni: 47,3 Krievu: 52,7 

 

Apskatot iegūtos rezultātus demogrāfisko datu ietvaros pēc dzimuma un mācību 

valodas skolā, redzams, ka meitenes bieţāk nekā zēni jau ir izvēlējušies savu nākamo 

profesiju (meitenes – 32,8%, zēni – 31%), kā arī meitenēm bieţāk salīdzinājumā ar zēniem 

padomā ir vairāki profesiju varianti un daţādas alternatīvas (meitenes – 50%, zēni – 39%). 

Latviešu skolu audzēkņi bieţāk nekā krievu skolu audzēkņi sniedz atbildi, ka viņi vēl nav 

izvēlējušies savu nākamo profesiju (latviešu skolu audzēkņi – 21,7%, krievu skolu audzēkņi – 

14,5%). Savukārt krievu skolu audzēkņiem bieţāk nekā latviešu skolu audzēkņiem padomā ir 

vairāki profesiju varianti (krievu skolu audzēkņiem – 52,7%, latviešu skolu audzēkņiem – 

46,6%), kā arī krievu skolu audzēkņi bieţāk nekā latviešu skolu audzēkņi jau ir izvēlējušies 

savu nākamo profesiju. Analizējot 12. klašu skolēnu gatavību veikt profesionālo izvēli, 

kopumā var redzēt, ka, neskatoties uz to, ka skolēni jau decembrī ir izvēlējušies, kādus 

eksāmenus kārtot, martā piektā daļa aptaujāto skolēnu vēl nezina savus tālākos profesionālos 

nodomus un plānus.  
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3.4. Nepieciešamība pēc palīdzības profesijas izvēlē 
 

Tā kā iepriekš tika noskaidrota 12. klašu skolēnu gatavība veikt profesionālo izvēli, 

līdz ar to būtiski bija noskaidrot, vai jauniešiem ir vajadzīga palīdzība profesijas izvēlē. Kā 

liecina apkopotie dati, 57,6% aptaujāto atzīst, ka ir nepieciešama palīdzība profesijas izvēlē, 

savukārt 42,4% jauniešu uzskata, ka viņiem nav vajadzīgs atbalsts profesijas izvēlē (skat. 

5.tabulā).   

5.tabula 

Nepieciešamība pēc palīdzības profesijas izvēlē 12.klašu skolēnu skatījumā 
 

Vai Jums ir vajadzīga 

palīdzība profesijas 

izvēlē 

Kopā  

 

Dzimums 

(%) 

Valoda 

(%) 

 

Jā 57,6 % Meitenes: 60,8 Latvieši: 58,6 

Zēni: 53 Krievi: 55,4 
 

Nē 42,4 % 
Meitenes: 39,2  Latvieši: 41,4 

Zēni: 47 Krievi: 44,6 

 

Analizējot aptaujāto respondentu atbildes dzimuma un valodas iedalījuma ietvaros, 

redzams, ka meitenes bieţāk nekā zēni ir sniegušas apstiprinošu atbildi uz šo jautājumu 

(meitenes – 60,8%, zēni - 53%), bet zēni bieţāk nekā meitenes – noliedzošu atbildi (zēni – 

47%, meitenes – 39,2%). Salīdzinājums valodas iedalījuma ietvaros atspoguļo, ka latviešu 

skolu audzēkņi bieţāk nekā krievu skolu audzēkņi atbild, ka viņiem ir vajadzīga palīdzība 

profesijas izvēlē (latviešu skolu audzēkņi – 58,6, krievu skolu audzēkņi – 55,4%). Šie rezultāti 

sasaucas ar latviešu skolu audzēkņu un krievu skolu audzēkņu gatavību veikt profesionālo 

izvēli, kur bija vērojama tendence, ka krievu skolu audzēkņi bieţāk nekā latviešu skolu 

audzēkņi ir jau veikuši savu profesionālo izvēli un līdz ar to palīdzība profesijas izvēlē viņiem 

vairs nav vajadzīga. Šo apgalvojumu pastiprina arī tas, ka krievu skolu audzēkņi bieţāk nekā 

latviešu skolu audzēkņi ( krievu skolu audzēkņi – 44,6%, latviešu skolu audzēkņi – 41,6%) 

atbild, ka viņiem nav vajadzīga palīdzība savas profesijas izvēlē. 
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3.5. Profesijas un izglītības izvēlei nepieciešamā informācija 
 

 Skolēniem tika jautāts, kāda informācija viņiem ir nepieciešama, izvēloties savu 

nākamo profesiju un izglītību. Tika doti septiņi atbilţu varianti un katru no šiem variantiem 

respondentiem bija jāizvērtē – cik lielā mērā (maz, vidēji, daudz) viņiem šī informācija ir 

nepieciešama. Līdzīgi tika jautāts, vai viņiem reāli ir pieejama profesijas un izglītības izvēlei 

nepieciešamā informācija. Tika doti tie paši septiņi atbilţu varianti un katru no šiem 

variantiem respondentiem bija jāizvērtē – cik lielā mērā (maz, vidēji, daudz) viņiem šobrīd 

reāli ir pieejama profesijas un izglītības izvēlei nepieciešamā informācija.  

6. tabula 

Profesijas izvēlei nepieciešamās informācijas nepieciešamības un pieejamības vērtējums 

12.klašu skolēnu skatījumā 
 

Izglītības un profesijas izvēlei 

nepieciešamā informācija  

Kopā 

(%) 

 

Izglītības un profesijas izvēlei 

nepieciešamās informācijas 

pieejamības pakāpe  

Kopā 

(%) 

1. Profesijas pieprasījums darba 

tirgū 

 1.Profesijas pieprasījums darba 

tirgū 

 

Maz 6,8 Maz 26,3  

Vidēji  37,7 Vidēji  55,7 

Daudz  55,5 Daudz  18 

2. Profesijas atalgojums  2. Profesijas atalgojums  

Maz 3,5 Maz 25,3  

Vidēji  26,1 Vidēji  52,6 

Daudz  70,4 Daudz  22,1  

3. Profesijas saturs  3. Profesijas saturs  

Maz 7,4 Maz 23 

Vidēji  39,5 Vidēji  52,5 

Daudz  53,2 Daudz  24,5  

4. Profesijas pozitīvie un negatīvie 

aspekti 

 4. Profesijas pozitīvie un negatīvie 

aspekti 

 

Maz 10,7 Maz 30,9  

Vidēji  45,3 Vidēji  51,5 

Daudz  44 Daudz  17,5 

5. Profesijas popularitāte Latvijā  5. Profesijas popularitāte Latvijā  

Maz 19,8 Maz 24,4 

Vidēji  45,6 Vidēji  50,8 

Daudz  34,5 Daudz  24,8  

6. Izglītības iegūšanas iespējas šajā 

profesijā 

 6. Izglītības iegūšanas iespējas 

šajā profesijā 

 

Maz 8,5 Maz 15,2 

Vidēji  29,6 Vidēji  45,8 

Daudz  62 Daudz  39  

7. Kā meklēt darbu  7. Kā meklēt darbu  

Maz 12,6 Maz 37,6  

Vidēji  34,4 Vidēji  46,4 

Daudz  53 Daudz  16 
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Kā redzams 6. tabulā, par visbūtiskāko informāciju izglītības un profesijas izvēlē jaunieši 

uzskata:  

 pirmkārt, informāciju par profesijas atalgojumu (70,4% aptaujāto to vērtē kā ļoti 

svarīgu un tikai 6,8% šī informācija šķiet mazsvarīga) (skat.6.tabulā). Runājot par šīs 

informācijas pieejamību, puse no aptaujātajiem jauniešiem (52,6%) atzīmē, ka 

informācija par profesijas atalgojumu ir pieejama ar grūtībām, savukārt 25,3% uzsver, 

ka tā ir pieejama maz un tikai 22,1% jauniešiem informācija ir pieejama vajadzīgā 

apjomā;   

 

 otrkārt, kā ļoti nepieciešamu respondenti noradījuši informāciju par izglītības 

iegūšanas iespējām izvēlētajā profesijā (62% aptaujāto vērtē kā ļoti nepieciešamu 

un tikai 8,5% šī informācija šķiet mazsvarīga) (skat.6.tabulā). Kā pozitīva iezīme šajā 

gadījumā ir tā, ka tieši šī informācija no skolēnu puses tiek vērtēta kā vispieejamākā 

(39% respondentu atbild, ka šī informācija viņiem ir pieejama vajadzīgajā apjomā); 

 

 treškārt, lielākajai daļai respondentu būtiska un nepieciešama šķiet arī informācija par 

profesijas pieprasījumu darba tirgū (55,5% aptaujāto – ļoti nepieciešama) 

(skat.6.tabulā), pie tam 26,3% respondentu atzīst, ka informācija par profesijas 

pieprasījumu darba tirgū ir pieejama maz, savukārt puse respondentu (55,7%) norāda, 

ka, meklējot šo informāciju, viņi saskaras ar grūtībām; 

 

 vairāk kā puse respondentu kā ļoti aktuālu norāda informāciju par profesijas saturu 

(53,2% aptaujāto – ļoti nepieciešama) (skat.6.tabulā) un informāciju par darba 

meklēšanu (53% aptaujāto – ļoti nepieciešama) (skat.6.tabula). Informācija par 

profesiju saturu 24,5% respondentu ir pieejama viņiem nepieciešamajā apjomā, bet 

52,5% respondentu šī informācija ir pieejama ar grūtībām, savukārt 23% atzīst, ka tā ir 

pieejama nedaudz. Liels skolēnu skaits norāda uz grūtībām informācijas ieguvē, kas 

attiecas uz darba meklēšanu: 37,6% respondentu atzīst, ka informācija par darba 

meklēšanas iespējām viņiem praktiski nav pieejama vai tā ir pieejama maz, 46,4% 

norāda, ka šāda informācija viņiem ir pieejama ar grūtībām.  

 

Kā liecina jauniešu atbildes, lielākais informācijas trūkums saistīts ar: 

 informāciju par to, kā meklēt darbu – lielākā daļa respondentu atzīst, ka tā ir 

pieejama vidēji (46,4%) vai ir pieejama maz (37,6%)(skat.6.tabulā); 

 informāciju par profesijas pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem (tikai 17,5% 

jauniešiem tā šķiet pieejama vajadzīgajā apmērā, bet 30,9% informācija par profesijas 

pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem ir pieejama maz) (skat.6.tabulā); 
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 informāciju par pieprasījumu darba tirgū (26,3% respondentu uzskata, ka šī 

informācija ir pieejama maz) (skat.6.tabulā); 

 informāciju par profesijas atalgojumu (22,1% – pieejama vajadzīgajā apmērā, 52,6% 

– pieejama vidēji, 25,3% – pieejama maz) (skat.6.tabulā). 

 

Iegūtie rezultāti liecina, ka šobrīd 12. klašu skolēni salīdzinoši labāk ir informēti par 

izglītības iegūšanas iespējām pēc vidusskolas, taču krietni zemāks ir viņu informētības 

līmenis par profesijām, darba tirgu un darba meklēšanas jautājumiem. 

Informācijai par profesiju saturu, atalgojumu, pieprasījumu darba tirgū, izglītības 

iespējām u.c. ir jābūt brīvi pieejamai skolu jauniešu vidē – skolu bibliotēkās, interešu centros, 

iestādēs, kas veic skolēnu konsultēšanu karjeras izvēles jautājumos. Tāpat, lai paplašinātu 

jauniešu zināšanas par profesijām un darba tirgu, skolēniem jādod iespēja iepazīties ar 

daţādām darba vietām, organizējot tā saucamās „ēnu dienas”, jāorganizē jauniešu tikšanās ar 

daţādiem profesiju un izglītības iestāţu pārstāvjiem, jātrenē jauniešu darba meklēšanas 

prasmes, jau vidusskolas laikā organizējot daţādus darba meklēšanas seminārus. 
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3.6. Iemesli, kāpēc pietrūkst profesijas un izglītības izvēlei nepieciešamā 

informācija 
 

Anketas turpinājumā jaunieši tika lūgti novērtēt, kas, viņuprāt, apgrūtina profesijas un 

atbilstošās izglītības iestādes izvēlei nepieciešamās informācijas iegūšanu. Respondentiem 

tika piedāvāti 5 iespējamie atbilţu varianti, kā arī dota iespēja sniegt pašiem savu individuālu 

atbildi. Skolēni varēja atzīmēt vienu vai vairākus atbilţu variantus. 

7.tabula 

           Iemesli, kāpēc pietrūkst profesijas un izglītības izvēlei nepieciešamās informācijas 

Ka Jūs domājat, kas apgrūtina 

profesijas un atbilstošas 

izglītības iestādes izvēlei 

nepieciešamas informācijas 

iegūšanu: 

Kopā 
Dzimums 

(%) 

Rīga attiecībā 

pret 

reģioniem 

(%) 

 

Nav skaidrs, kur meklēt informāciju 29 % 
Meitenes: 29,7 Rīga: 27,9 

Zēni: 26,8 Reģionos: 28,9 
 

Skolā nav pieejama nepieciešamā 

informācija 
35,9 % 

Meitenes: 33,8 Rīga: 43,4 

Zēni: 37,6 Reģionos: 29,7 
 

Grūti orientēties pieejamajā 

informācijā 
46,5 % 

Meitenes: 48,5 Rīga: 42,9 

Zēni: 41,9 Reģionos:47,9 
 

Nav pieejama profesionāla palīdzība 33,2 % 
Meitenes: 30,8 Rīgā: 31,6 

Zēni: 35,4 Reģionos: 33,4 
 

Pagaidām vēl neesmu nopietni ķēries 

klāt informācijas meklēšanai 
32,9 % 

Meitenes: 26,6 Rīga: 38,9 

Zēni: 40,8 Reģionos: 27,8 
7,8 

Citi varianti 7 % 
Meitenes: 7,8 Rīga: 6,2 

Zēni: 5,7 Reģionos: 7,4 

 

Apkopojot datus (skat. 7.tabulu), tika konstatēts, ka visbieţāk informācijas par 

profesiju un atbilstošo izglītības iestādi meklēšanu apgrūtina tas, ka:  

1) ir grūti orientēties pieejamajā informācijā (46, 5%); 

2) skolā nav pieejama nepieciešamā informācija (35,9%); 

3) nav pieejama profesionālā palīdzība (33,2%); 

4) pagaidām jaunietis/-te nav nopietni ķēries/-usies klāt informācijas pētīšanai (32,9%); 

5) nav skaidrs, kur meklēt informāciju (29%). 

Salīdzinot iegūtos rezultātus meiteņu un zēnu vidū, jāatzīmē tas, ka visbieţāk 

meitenēm sagādā grūtības: 

1) grūti orientēties pieejamās informācijas klāstā (48,5%);  

2) skolā nav pieejama nepieciešamā informācija (33,8%);  

3) nav pieejama profesionālā palīdzība (30,8%) (skat. 7.tabulu).  
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Arī zēnus, meklējot šo informāciju, apgrūtina tas, ka ir grūti orientēties pieejamās 

informācijas klāstā (41,9%) un skolā nav pieejama nepieciešamā informācija (37,6%), bet 

zēni atšķirībā no meitenēm pagaidām nav meklējuši informāciju par profesijām un 

izglītības iestādēm (40,8%) (skat. 7.tabulu). 

Ja salīdzina 12. klašu skolēnu sniegtās atbildes uz šo jautājumu Rīgā un reģionos, 

atklājas atbilţu līdzība: gan Rīgā, gan reģionos skolēni visbieţāk min: 

1) grūti orientēties pieejamajā informācijā  

(Rīgā – 42,9% un attiecīgi reģionos – 47,9%); 

2) skolā nav pieejama nepieciešamā informācija  

(Rīgā – 43,4% un attiecīgi reģionos – 29,7%) (skat. 7.tabulu).  

Ja Rīgā dzīvojošie skolēni bieţāk min to, ka pagaidām vēl nopietni nav ķērušies klāt 

informācijas meklēšanai (38,9%), tad reģionos aptaujātie jaunieši apgalvo, ka nav pieejama 

profesionālā palīdzība, izvēloties sev atbilstošu profesiju vai izglītības iestādi (33,4%) (skat. 

7.tabulu).  

Iegūtie dati liecina, ka 12. klašu skolēnu vidū ir vienlīdz svarīgi gan aktualizēt 

profesionālās izvēles jautājumus vispār, gan nodrošināt viņus ar nepieciešamo informāciju par 

izglītības iespējām, profesiju saturu un darba iespējām perspektīvā, gan arī – nodrošināt 

viņiem iespēju saņemt profesionālu karjeras konsultantu palīdzību skolā un ārpus tās. 
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3.7. 12.klašu skolēnu izvēlētās profesiju jomas 
 

Ja iepriekšējas nodaļās tika noskaidrota skolēnu gatavība veikt profesionālo izvēli, 

nepieciešamība pēc profesionālās palīdzības profesijas izvēlē un vajadzība pēc noteiktās 

informācijas, lai varētu izvēlēties sev piemērotāko profesiju un izglītības iestādi, tad tālākajā 

pētījuma gaitā būtiski bija noskaidrot, kāda ir skolēnu izvēlētā profesija (kuru viņi ir 

izvēlējušies apgūt pēc 12. klases beigšanas). Skolēniem anketas ietvaros tika lūgts nosaukt to 

profesiju, ko ir izvēlējušies apgūt pēc vidusskolas beigšanas. Ja skolēns vēl nebija konkrēti 

izlēmis par labu vienai konkrētai profesijai, varēja minēt arī 2 vai 3 iespējamo profesiju 

variantus.  

Lai novērstu profesiju variantu pārmērīgu izkliedi, pētījuma veicēji apkopoja līdzīga 

nosaukuma un satura profesijas vienotās jomās. Piemēram,  

 jomā Būvniecība tika apvienotas profesijas: arhitekts, būvdarbu vadītājs, būvniecības 

speciālists, būvinţenieris, ceļu būvtehniķis, ainavu arhitekts; 

 jomā Ekonomika un finanses tika apvienotas profesijas: ekonomists, finansu 

speciālists, grāmatvedis, banku darbinieks, apdrošinātājs, uzņēmējdarbības speciālists, 

menedţeris;  

 jomā Komunikācija un mediji tika apvienotas profesijas: ţurnālists, sabiedrisko 

attiecību speciālists, reklāmas speciālists, reklāmas menedţeris; 

 jomā Vadība un administrēšana tika apvienotas profesijas: sekretārs, biroja 

administrators, iestādes un uzņēmuma vadītājs, uzņēmējdarbības vadītājs, personāla 

speciālists, personāla vadītājs, projektu vadītājs; 

 jomā Māksla un kultūra tika apvienotas profesijas: kultūras darbinieks, kultūras 

menedţeris, pasākumu vadītājs, dizaineris, interjera dizaineris, stilists, modelētājs, 

mākslinieks, mūziķis, reţisors, producents, aktieris, deju studijas vadītājs, kultūras 

menedţeris; 

 jomā Veselības aprūpe un rehabilitācija tika apvienotas profesijas: ārsts, farmaceits, 

medicīnas māsa, fizioterapeits, zobārsts, ķirurgs, dietologs, kosmetologs; 

 jomā Humanitārās zinātnes tika apvienotas profesijas: politologs, sociologs, tulks, 

filologs, vēsturnieks, diplomāts, politiķis; 

  jomā Sociālās un tiesību zinātnēs tika apvienotas profesijas: jurists, advokāts, 

tiesnesis, tieslietu eksperts, notārs, sociālais darbinieks,; 

 jomā Pakalpojumi tika apvienotas profesijas: pārdevējs, frizieris, stjuarts, pakalpojumu 

speciālists, tirdzniecības darbinieks, viesmīlis; 
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 jomā Drošība, glābšana un aizsardzība tika apvienotas profesijas: policists, 

robeţsargs, ugunsdzēsējs, apsargs, kriminālspeciālists, izmeklētājs.   

Pēc atsevišķu profesiju nosaukumu apvienošanas vienotās jomās tika izdalītas 24 

profesiju jomas.  

Apkopojot aptaujā iegūtos rezultātus, tika konstatētas desmit bieţāk izvēlētās profesiju 

jomas, kuras 12. klašu skolēni plāno apgūt pēc vidusskolas beigšanas. Trīs visbieţāk minētās 

jomas ir Ekonomika un finanses (minējuši 12% skolēnu), Būvniecība (8,7%), 

Komunikācijas un mediji (8,6%)(skat. 8.tabulu). Attiecīgi tālāk desmit bieţāk minētāko 

profesiju jomu vidū ierindojas Vadība un administrēšana (8,4%), Māksla un kultūra (8,3%), 

Veselības aprūpe un rehabilitācija (7,3%), Humanitārās zinātnes (6,5%), Sociālās un tiesību 

zinātnes (5,3%), Pakalpojumu sfēra (5%) un Drošība, glābšana, aizsardzība (3,7%). 

8.tabula  

Profesiju jomas, kuras 12.klases skolēni izvēlas apgūt pēc vidusskolas beigšanas 
 

12. klašu skolēnu izvēlētās profesiju 

jomas 

Atbilţu 

bieţums 

(%) 
 

Ekonomika un finanses 12 
 

Būvniecība 8,7 
 

Komunikācija un mediji 8,6 
 

Vadība un administrēšana 8,4 
 

Māksla un kultūra 8,3 
 

Veselības aprūpe un rehabilitācija 7,3 
 

Humanitārās zinātnes 6,5 
 

Sociālās un tiesību zinātnes 5,3 
 

Pakalpojumu sfēra 5 
 

Drošība, glābšana, aizsardzība 3,7 

 

Salīdzinot zēnu un meiteņu desmit bieţāk minēto profesiju jomas (skat. 13.att. un 

14.att.), var redzēt, ka abiem dzimumiem sakrīt 6 jomas:  

 Ekonomika un finanses (meitenēm – 12,8%, zēniem – 10,6%), 

 Vadība un administrēšana (meitenēm – 7,5%, zēniem – 9,8%), 

 Veselības aprūpe un rehabilitācija (meitenēm – 8,9%, zēniem – 4,6%), 

 Humanitārās zinātnes (meitenēm – 7,7%, zēniem – 4,5%), 

 Māksla un kultūra (meitenēm – 9,7%, zēniem – 5,8%), 

 Sociālās un tiesību zinātnes (meitenēm – 5,9%, zēniem – 4,1%). 
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Meitenēm desmit bieţāk izvēlēto profesiju jomās neparādās tehniskās jomas – 

Būvniecība, Informāciju tehnoloģijas, Transports un loģistika, kā arī militārās un kārtību 

sargājošās specialitātes, kas zēniem ieņem līdera pozīcijas. Zēniem, savukārt, neparādās tādas 

humanitārās jomas kā Komunikācija un mediji, Izglītība, Tūrisms, atpūta un viesmīlība, kā arī 

Pakalpojumu sfēra.  

4,1%

4,6%

5,9%

6,6%

7,5%

7,7%

8,9%

9,7%

11,2%

12,8%
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13. attēls. Profesiju jomas, kuras 12.klašu meitenes vēlas apgūt  

pēc vidusskolas beigšanas 

4,1%

4,5%

4,6%

5,8%

5,8%

6,1%

6,3%

9,8%

10,6%

15,8%
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Būvniecība

 
14. attēls. Profesiju jomas, kuras 12.klašu zēni vēlas apgūt pēc vidusskolas beigšanas 

 

Kaut arī abu dzimumu izvēlēs sakrīt 6 profesiju jomas, to izvietojums meiteņu un zēnu 10 

minētāko profesiju topā ir atšķirīgs. Zēnu vidū salīdzinoši populārākas ir tehniskās profesiju 
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jomas (pirmo piecinieku veido Būvniecība (15,8%), Ekonomika un finanses (10,6%), Vadība un 

administrēšana (9,8%), Informācijas tehnoloģijas (6,3%), Transports, loģistika (6,1%), Drošība, 

glābšana, aizsardzība (5,8%)), bet meiteņu vidū – humanitārās un sociālās profesiju jomas (pirmo 

piecinieku veido Ekonomika un finanses (12,8,%), Komunikācija un mediji (11,2%), Māksla un 

kultūra (9,7%), Veselības aprūpe un rehabilitācija (8,9%), Humanitāras zinātnes (7,7%)). 

Salīdzinot abu valodu skolēnu minētās profesiju jomas (skat. 15.att. un 16.att.), var redzēt, 

ka bieţāk minēto profesiju jomu vidū abās grupās sakrīt 9 jomas:  

 Ekonomika un finanses  

(latviešu skolu audzēkņiem – 10,8%, krievu skolu audzēkņiem – 14,2%),  

 Vadība un administrēšana  

(latviešu skolu audzēkņiem – 9,8%, krievu skolu audzēkņiem – 5,7%),  

 Būvniecība  

(latviešu skolu audzēkņiem – 7,7%, krievu skolu audzēkņiem – 9,5%),  

 Veselības aprūpe un rehabilitācija  

(latviešu skolu audzēkņiem – 6,6%, krievu skolu audzēkņiem – 8,7%), 

 Komunikācija un mediji  

(latviešu skolu audzēkņiem – 10,4%, krievu skolu audzēkņiem – 5,3%), 

 Māksla un kultūra 

(latviešu skolu audzēkņiem – 8,7%, krievu skolu audzēkņiem – 7,6%), 

 Humanitāras zinātnes 

(latviešu skolu audzēkņiem – 6,7%, krievu skolu audzēkņiem – 12,1%), 

 Sociālas un tiesību zinātnes  

(latviešu skolu audzēkņiem – 5,8%, krievu skolu audzēkņiem – 4,4%), 

 Pakalpojumu sfēra 

(latviešu skolu audzēkņiem – 4,6%, krievu skolu audzēkņiem – 5,7%). 

 Lai gan latviešu skolu audzēkņu un krievu skolu audzēkņu profesijas izvēle sakrīt 

deviņās jomās, to izvietojums topos ir atšķirīgs. Piemēram, ja Komunikācija un mediji 

latviešu skolu audzēkņu topā ieņem otro vietu, tad krievu skolu audzēkņu topā tā ir septītajā 

vietā; ja Būvniecība krievu skolu audzēkņu topā ir trešajā vietā, tad latviešu skolu audzēkņu 

topā tā ir piektajā vietā. Jāatzīmē, ka latviešu skolu audzēkņu atbildēs desmit bieţāk minēto 

jomu vidū neparādās Drošība, glābšana un aizsardzība, kas krievu skolu audzēkņiem ieņem 

9.vietu (4,7%) izvēlēto profesiju sarakstā, savukārt krievu skolu audzēkņi nemin Dabas, Vides 

zinības, kas latviešu skolu audzēkņu topā ieņem attiecīgi 10.vietu (4,1%). Abās grupās pirmo 

vietu ieņem Ekonomika un finanses. 
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4,1%

4,6%
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15. attēls. Profesiju jomas, kuras 12.klašu latviešu skolu audzēkņi vēlas apgūt pēc 

vidusskolas beigšanas 

4,4%

4,7%

5,3%

5,7%

5,7%

7,6%

8,7%

9,5%

12,1%

14,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Sociālās un tiesību zinātnes

Drošība, glābšana, aizsardzība
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Vadība un administrēšana
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Būvniecība

Humanitārās zinātnes

Ekonomika un finanses

 

16. attēls. Profesiju jomas, kuras 12.klašu krievu skolu audzēkņi vēlas apgūt pēc 

vidusskolas beigšanas 
 

Salīdzinot Rīgas un Latvijas rajonu skolu skolēnu minētās profesiju jomas (skat. 17. 

att. un 18.att.), var redzēt, ka bieţāk minēto profesiju jomu vidū abām grupām sakrīt 9 jomas: 

Komunikācija un mediji (Rīgas skolu skolēni – 12,2%, Reģionu skolu skolēni – 5,9%), 

Ekonomika un finanses (Rīgas skolu skolēni – 10,9%, Reģionu skolu skolēni – 12,8%), 

Vadība un administrēšana (Rīgas skolu skolēni – 11,3%, Reģionu skolu skolēni – 6,3%), 

Māksla un kultūra (Rīgas skolu skolēni – 9,3%, Reģionu skolu skolēni – 7,5%), 
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Humanitāras zinātnes (Rīgas skolu skolēni – 8,8%, Reģionu skolu skolēni – 4,9%), 

Būvniecība (Rīgas skolu skolēni – 7,6%, Reģionu skolu skolēni – 8,9%), Sociālās un tiesību 

zinātnes (Rīgas skolu skolēni – 6,8%, Reģionu skolu skolēni – 4,2%), Pakalpojumu sfēra 

(Rīgas skolu skolēni – 5,5%, Reģionu skolu skolēni – 4,6%), Veselības aprūpe un 

rehabilitācija (Rīgas skolu skolēni – 4,3%, Reģionu skolu skolēni – 9,5%). Rīgas skolu 

audzēkņu atbildēs tik bieţi neparādās Drošība, glābšana, aizsardzība (Latvijas reģionu skolu 

audzēkņiem šīs jomas ieņem 9.vietu (4,5%) izvēlēto profesiju sarakstā). Latvijas rajonu skolu 

audzēkņu atbildēs tik bieţi neparādās Tirgzinības (Rīgas skolu audzēkņiem šī joma ieņem 

10.vietu (3,9%) izvēlēto profesiju sarakstā). 
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17. attēls. Profesiju jomas, kuras 12.klašu Rīgas skolu audzēkņi vēlas apgūt pēc 

vidusskolas beigšanas 
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18. attēls. Profesiju jomas, kuras reģionu skolu audzēkņi vēlas apgūt pēc vidusskolas 

beigšanas 
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3.8. Populārākās profesiju jomas 12. klašu skolēnu skatījumā 
 

Skolēni tika lūgti nosaukt, viņuprāt, populārākās profesijas Latvijas jauniešu vidū (bija 

iespējams minēt 1, 2 vai 3 variantus). Arī šeit tika apkopotas līdzīga nosaukuma un satura 

profesijas vienotās jomās atbilstoši iepriekš izmantotajam principam.  

Apkopojot iegūtos aptaujas datus, 12. klašu skolēni uzskata, ka pašlaik 3 

vispopulārākās profesiju jomas jauniešu vidū ir Ekonomika un finanses (minējuši 18,1% 

skolēnu), Sociālas un tiesību zinātnes (16,9%) un Būvniecība (15,6%). Kā redzams 9. 

tabulā, attiecīgi ceturtajā vietā ierindojas Veselības aprūpe un rehabilitācija (minējuši 7% 

skolēnu), piektajā vietā – Vadība un administrēšana (6,7%), sestajā – Komunikācija un 

mediji (5,3%), septītajā – Informācijas tehnoloģijas (4,5%), astotajā – Tūrisms, atpūta, 

viesmīlība (4,2%), devītajā – Pakalpojumu sfēra (4,1%) un desmitajā vietā ierindojas 

Māksla un kultūra (2,8%). 

9.tabula 

Populārās profesiju jomas 12.klašu skolēnu skatījumā 
 

Populārākās profesiju jomas 

Atbilţu 

bieţums 

(%) 
 

Ekonomika un finanses 18,1 
 

Sociālās un tiesību zinātnes 16,9 
 

Būvniecība 15,6 
 

Veselības aprūpe un rehabilitācija 7 

 
Vadība un administrēšana 6,7 

 

Komunikācija un mediji 5,3 
 

Informācijas tehnoloģija 4,5 
 

Tūrisms, atpūta, viesmīlība 4,2 
 

Pakalpojumu sfēra 4,1 
 

Māksla un kultūra 2,8 

 

 Salīdzinot profesiju jomas, ko skolēni izvēlas apgūt, ar jomām, kuras, viņuprāt, ir 

populāras jauniešu vidū, sakrīt 8 jomas: Ekonomika un finanses, Būvniecība, Komunikācija 

un mediji, Vadība un administrēšana, Veselības aprūpe un rehabilitācija, Māksla un kultūra, 

Sociālās un tiesību zinātnes, Pakalpojumu sfēra (skat. 10.tabulu). Starp desmit bieţāk 

izvēlētajām profesiju jomām neparādās Tūrisms, atpūta, viesmīlība, kas pēc popularitātes 

ieņem 7.vietu (4.2%). Savukārt, profesiju joma Drošība, glābšana, aizsardzība (ieņem 10.vietu 

bieţāk izvēlēto profesiju sarakstā) neparādās populāro profesiju sarakstā. Kā redzams 
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10.tabulā, 12.klašu skolēni pēc vidusskolas beigšanas visbieţāk izvēlas un uzskata, ka 

populārākā profesiju joma Latvijā jauniešu vidū ir Ekonomika un finanses. 

10.tabula 

Atšķirības starp 12.klašu skolēnu izvēlētajām profesiju jomām un 

pašreiz Latvijā populārākajām profesiju jomām 12.klašu skolēnu skatījumā 
 

12. klašu skolēnu izvēlētās 

profesiju jomas 

Atbilţu 

bieţums 

(%) 

Populārākās profesiju jomas 

12. klašu skolēnu skatījumā 

Atbilţu 

bieţums 

(%) 
 

Ekonomika un finanses 12 Ekonomika un finanses 18,1 
 

Būvniecība 8,6 Sociālās un tiesību zinātnes 16,9 
 

Komunikācija un mediji 8,6 Būvniecība 15,6 
 

Vadība un administrēšana 8,4 Veselības aprūpe un rehabilitācija 7 

 
Māksla un kultūra 8,3 Vadība un administrēšana 6,7 

 

Veselības aprūpe un rehabilitācija 7,3 Komunikācija un mediji 5,3 
 

Humanitārās zinātnes 6,5 Informācijas tehnoloģija 4,5 
 

Sociālās un tiesību zinātnes 5,3 Tūrisms, atpūta, viesmīlība 4,2 
 

Pakalpojumu sfēra 5 Pakalpojumu sfēra 4,1 
 

Drošība, glābšana, aizsardzība 3,7 Māksla un kultūra 2,8 

 

Pētot meiteņu un zēnu atbildes (skat. 19.att. un 20.att.), var redzēt, ka viedokļi par 

populārākajām profesijām jauniešu vidū sakrīt septiņās jomās un tās ir: 

 Ekonomika un finanses (meitenēm – 21,8%, zēniem – 13,8%),  

 Būvniecība (meitenēm – 13%, zēniem – 18,8%), 

 Sociālās un tiesību zinātnes (meitenēm – 19,5%, zēniem – 13,8%), 

 Veselības aprūpe un rehabilitācija (meitenēm – 8,7%, zēniem – 4,9%), 

 Vadība un administrēšana (meitenēm – 8,4%, zēniem – 4,4%), 

 Pakalpojumu sfēra (meitenēm – 4,6%, zēniem – 3,4%), 

  Informācijas tehnoloģijas (meitenēm – 3,6%, zēniem – 5,6%). 

 

Kaut arī abu dzimumu izvēlēs sakrīt 7 profesiju jomā, to izvietojums meiteņu un zēnu 10 

minētāko profesiju topā ir atšķirīgs(skat. 19.att. un 20.att.). Taču jāatzīmē, ka meitenēm desmit 

populārāko profesiju jomu sarakstā neiekļuva Transports, loģistika (2,7%), Humanitārās zinātnes 

(2,3%) kā arī Drošība, glābšana, aizsardzība, kuras zēnu grupā ieņēma attiecīgi 8., 9. un 10.vietu. 

Savukārt, zēniem desmit populārāko profesiju jomu sarakstā neiekļuva Komunikācija un mediji 

(8,1%), Tūrisms, atpūta, viesmīlība (6%), Māksla un kultūra (8,1%), kuras meitenēm ieņēma 

attiecīgi 6., 7. un 9. vietu. 
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19. attēls. Populārākās profesiju jomas 12.klašu meiteņu skatījumā 
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20. attēls. Populārākās profesiju jomas 12.klašu zēnu skatījumā 

 

Atšķirības starp daţādu mācību valodu skolu audzēkņu vērtējumiem atspoguļojas 21. 

un 22. attēlā. Latviešu un krievu skolu audzēkņu uzskati par populārākajām profesijām ir ļoti 

līdzīgi, jo astoņi profesiju jomu nosaukumi abās grupās sakrīt, tikai to izvietojums katra topa 

ietvaros ir atšķirīgs. Latviešu skolu audzēkņu atbildēs tik bieţi neparādās Transporta, 

loģistikas, Mākslas un kultūras jomas, kas krievu skolu audzēkņu vidū ieņem attiecīgi 5. un 

8.vietu. Savukārt, krievu skolu audzēkņu atbildēs tik bieţi neparādās Komunikācijas un 
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mediju joma, kā arī Humanitārās zinātnes, kas latviešu skolu audzēkņu grupā ieņem attiecīgi 

5. un 10.vietu. 
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21. attēls. Populārākās profesiju jomas latviešu skolu 12.klašu audzēkņu vidū 
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22. attēls. Populārākās profesiju jomas krievu skolu 12.klašu audzēkņu vidū 

 

 Pētot Rīgas skolu un Latvijas reģionu skolu (skat. 23.att. un 24.att.).  audzēkņu 

uzskatus par populārākajām profesijām, var redzēt, ka tie ir līdzīgi – sakrīt 8 profesiju jomas. 

Latvijas reģionu skolu audzēkņu populārāko profesiju jomu desmitniekā nav iekļuvušas 

Tirgzinības, kā arī Māksla un kultūra, kas Rīgas skolu audzēkņu vidū ieņēma attiecīgi 8. un 

9.vietu. Savukārt, Rīgas skolu audzēkņu populārāko profesiju jomu desmitniekā nav 
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iekļuvušas Informāciju tehnoloģijas un Transports, loģistika, kas Latvijas reģionu skolu 

audzēkņu grupā ieņēma attiecīgi 6. un 10.vietu.  
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23. attēls. Populārākās profesiju jomas Rīgas skolu 12.klašu audzēkņu vidū 
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24. attēls. Populārākās profesiju jomas Latvijas reģionu skolu 12.klašu audzēkņu vidū 

 

 Kopumā var teikt, ka 3 populārākās profesiju jomas visās izdalītajās kategorijās ir 

vienādas – Ekonomika un finanses, Sociālās un tiesību zinātnes, Būvniecība.  
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3.9. Profesiju jomu izvēli noteicošie faktori 
 

4. jautājuma ietvaros skolēni tika lūgti no piedāvātajiem 20 faktoriem izvēlēties un 

atzīmēt katrai profesijai tos, kuru dēļ viņus ieinteresēja attiecīgā profesija. Ja skolēnam 

padomā nebija neviens iespējamās profesijas variants, tad tika lūgts atzīmēt tos faktorus, 

kurus viņš vēlētos redzēt savā nākamajā profesijā. 
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25. attēls. Faktoru nozīme profesiju izvēlē 

 

25. attēlā var redzēt katra faktora nozīmību profesiju izvēlē visas grupas ietvaros. 

Visbūtiskākie faktori aptaujātajiem 12. klašu skolēniem profesijas izvēlē šķiet: Augsts 
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atalgojums (66,6%), Darbs ar cilvēkiem (64,3%), Labi kolēģi (49,3%), Iespēja strādāt 

ārvalstīs (49,2%) un Intelektuāls darbs (46,9%). 
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26. attēls. Faktoru nozīme profesiju izvēlē meiteņu un zēnu vidū 

 

26. attēlā redzamas atšķirības katra faktora minēšanā meitenēm un zēniem. Pētot 

atšķirības starp faktoru nozīmību zēniem un meitenēm, visbūtiskāk atšķiras: 

  faktors Augsts atalgojums,  

  faktors Darbs ar cilvēkiem, 

  faktors Darba automašīna.  
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Faktoru Augsts atalgojums un faktoru Darba automašīna zēni min bieţāk nekā 

meitenes (Faktoru Augsts atalgojums zēni – 77,8%, meitenes – 60,1% un faktoru Darba 

automašīna zēni – 34,9%, meitenes – 18,9%). Savukārt, faktoru Darbs ar cilvēkiem bieţāk 

min meitenes nekā zēni (meitenes – 71,1%, zēni – 52,8%).  

Apmēram vienādi pēc nozīmīguma gan zēnu, gan meiteņu grupā ir tādi faktori kā 

Mācības, kursi darba vietā, Iespēja strādāt ārvalstīs, Augsts izglītības līmenis, 

Komandējumi un Profesijas prestižs. 

Zēniem būtiskākie faktori savas profesionālās darbības izvēlē ir Augsts atalgojums, 

Labi kolēģi, Darbs ar cilvēkiem, Iespēja strādāt ārvalstīs, Intelektuāls darbs, Stabilitāte, 

Profesijas prestižs un Augsts izglītības līmenis. Savukārt, meitenēm vairāk nekā zēniem 

būtiski profesijas izvēlē šķiet tādi faktori kā Darbs ar cilvēkiem, Augsts atalgojums, 

Sabiedriski nozīmīgs darbs, Radošs darbs, Iespēja strādāt ārvalstīs, Profesijas prestižs, Labi 

kolēģi un Augsts izglītības līmenis.  

Analizējot katra faktora minēšanas bieţumu krievu un latviešu skolu audzēkņu vidū, 

būtiski atšķiras sekojoši faktori: 

  Radošs darbs,  

  Profesijas prestižs, 

  Mācības, kursi darbavietā (skat.27. att.).  

Faktorus Profesijas prestižs un Mācības, kursi darbavietā krievu skolu audzēkņi 

uzskata par būtiskākiem profesijas izvēlē nekā latviešu skolu audzēkņi (faktoru Mācības, 

kursi darba vietā krievu skolu audzēkņi min bieţāk – 41,5%, savukārt, latviešu skolu 

audzēkņi – 28,4%, kā arī faktoru Profesijas prestižs krievu skolu audzēkņi min daudz bieţāk 

– 58,9%, nekā latviešu skolu audzēkņi – 40,4%). Faktors Radošs darbs šķiet nozīmīgāks 

latviešu skolu audzēkņiem (latviešu skolu audzēkņi to min – 51,6%, bet krievu skolu 

audzēkņi – 35,2%).  

Apmēram vienādi pēc nozīmīguma latviešu skolu un krievu skolu audzēkņu vidū ir 

tādi faktori kā Mierīgs darbs, Augsts atalgojums, Risks un piedzīvojumi, Brīvs darba laiks, 

Darbs ar cilvēkiem, Intelektuāls darbs, Iespēja kaut ko radīt pašam savām rokām, 

Komandējumi, Augsts izglītības līmenis, Darba automašīna un Iespēja strādāt ārvalstīs.     

Latviešu skolu audzēkņu vidū nozīmīgākie faktori profesijas izvēlē ir Augsts 

atalgojums, Darbs ar cilvēkiem, Radošs darbs, Iespēja strādāt ārvalstīs, Labi kolēģi, 

Intelektuāls darbs un Augsts izglītības līmenis. Krievu skolu audzēkņi kā nozīmīgākos 

faktorus minēja: Augsts atalgojums, Darbs ar cilvēkiem, Profesijas prestižs, Labi kolēģi, 

Iespēja strādāt ārvalstīs, Sabiedriski nozīmīgs darbs, Intelektuāls darbs un Augsts izglītības 

līmenis.  
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27. attēls. Faktoru nozīme profesiju izvēlē latviešu skolu un krievu skolu audzēkņu vidū 

 

Lai arī pastāv nelielas atšķirības starp izdalīto grupu vērtējumiem, būtiskākie faktori 

profesijas izvēlē abām grupām sakrīt un tie ir Augsts atalgojums un Darbs ar cilvēkiem.  
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3.10. Profesiju jomu popularitāti noteicošie faktori 
 

Lai noskaidrotu profesiju jomu popularitāti noteicošos faktorus, 14. jautājumā skolēni 

tika lūgti no piedāvātajiem 16 faktoriem izvēlēties un atzīmēt katrai profesijai tos, kuru dēļ, 

viņuprāt, profesija ir populāra. 

Apkopotie dati liecina (skat.28.attēlu), ka visbūtiskākie profesijas popularitātes faktori 

ir Augsts atalgojums (minējuši 69,1% skolēnu), Darbs ar cilvēkiem (59,4%), Profesijas 

prestižs (56,3%) un Augsts izglītības līmenis (55,1%). Puse skolēnu par nozīmīgu atzīst 

Sabiedriski nozīmīgu darbu (50,1%). Vismazākā ietekme profesijas popularitātē ir Brīvam 

darba laikam (20,8%), Mierīgam darbam (23,9%), Iespējai radīt kaut ko pašiem savām 

rokām (27,8%), kā arī Riskam un piedzīvojumiem (28,2%).  
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28. attēls. Faktoru nozīmība profesijas popularitātē 

 

 

 Izvērtējot faktoru nozīmību profesijas popularitātē meiteņu un zēnu vidū, gan zēni, 

gan meitenes kā svarīgākos profesijas popularitāti noteicošos faktorus min Augstu 
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atalgojumu, Darbu ar cilvēkiem, Augstu izglītības līmeni un Profesijas prestižu (skat. 

29.att.). Savukārt, pētot atšķirības starp faktoru nozīmību zēnu vidū un meiteņu vidū, 

visbūtiskāk atšķiras:  

 faktors Mierīgs darbs, 

 faktors Sabiedriski nozīmīgs darbs, 

 faktors Darbs ar cilvēkiem, 

 faktors Iespēja kaut ko radīt pašam savam rokām. 

 Zēni salīdzinoši bieţāk nekā meitenes kā profesijas popularitātes faktorus min Mierīgu 

darbu (zēni – 31,3%, meitenes – 19,3%) un Iespēju kaut ko radīt pašam savam rokam (zēni – 

33%, meitenes – 24,7%). Turpretim, meitenes kā profesijas popularitāti noteicošus faktorus 

bieţāk min Darbu ar cilvēkiem (meitenes – 62,2%, zēni – 54,7%) un Sabiedriski nozīmīgu 

darbu (meitenes – 53%, zēni – 45,5%).  

 Apmēram vienādi pēc nozīmīguma gan zēnu, gan meiteņu grupā ir tādi faktori kā 

Komandējumi, Vadošs darbs, Risks un piedzīvojumi, Stabilitāte un Radošs darbs.  
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29. attēls. Faktoru nozīmība profesijas popularitātē meiteņu un zēnu vidū  
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 Pētot atšķirības starp daţādu mācību valodu skolu audzēkņu doto vērtējumu (skat. 

30.att.), var redzēt, ka atsevišķu faktoru vērtējums būtiski neatšķiras, bet daţu faktoru 

vērtējuma atšķirības ir izteiktas. Atšķirības vērojamas faktoros: 

 Radošs darbs,  

 Sarežģītu problēmu risināšana,  

 Profesiju prestižs.  

 Krievu skolu audzēkņi salīdzinoši augstāk vērtē faktorus Profesijas prestižs (62,7%) 

un Sarežģītu problēmu risināšana (48,1%) nekā latviešu skolu audzēkņi (Profesijas prestižs 

(53,3%), Sarežģītu problēmu risināšana (40,5%)), savukārt, latviešu skolu audzēkņi faktoru 

Radošs darbs vērtē augstāk (35,6%) nekā krievu skolu skolēni (26,9%). Gan krievu skolu, 

gan latviešu skolu audzēkņi kā svarīgākos profesijas popularitāti noteicošos faktorus min 

Augstu atalgojumu, Darbu ar cilvēkiem, Augstu izglītības līmeni un Profesijas prestižu. 
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30. attēls. Faktoru nozīmība profesijas popularitātē latviešu skolu un krievu skolu 

audzēkņu vidū 
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3.11. 10 bieţāk minēto profesiju jomu izvēli noteicošie faktori 
 

 Tā kā pētījuma gaitā tika noskaidrotas 10 bieţāk izvēlētās profesiju jomas 12. klašu 

skolēnu vidū, tālākā izpētē būtiski bija noskaidrot, cik lielā mērā piedāvātie faktori ir bijuši 

svarīgi, izvēloties 10 bieţāk minētās profesiju jomas.  

  1. Ekonomika un finanses (skat. 31.att.) visvairāk skolēnus piesaista ar Vadošu 

darbu (17,3%), Stabilitāti (17,2%), Darba automašīnu (15,4%), Augstu atalgojumu 

(15,3%), Intelektuālu darbu (15%) un Profesijas prestižu (15%). Apskatot faktoru nozīmību 

Ekonomikas un finanšu jomas izvēlē, redzam, ka vismazākā ietekme ir Iespējai kaut ko radīt 

pašam savām rokām (5%), Radošam darbam (5,3%), Riskam un piedzīvojumiem (8,2%), kā 

arī Sabiedriski nozīmīgam darbam (9,5%).  
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31. attēls. Faktoru nozīmība Ekonomikas un finanšu jomas izvēlē 
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 2. Būvniecības (skat. 32.att.) jomas izvēlē bieţāk minētie faktori ir Iespēja kaut ko 

radīt pašam savām rokām (13,5%), Augsts izglītības līmenis (13%), Darba automašīna  

(12,3%), Vadošs darbs (11,8%), Augsts atalgojums (11,5%) un Radošs darbs (11,1%). 

Vismazākā ietekme šīs profesiju jomas izvēlē ir faktoriem: Darbs ar cilvēkiem (5,4%), 

Mierīgs darbs (6,3%), Brīvs dara laiks (6,3%) un Mācības, kursi darbavietā (6,4%).   
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32. attēls. Faktoru nozīmība Būvniecības jomas izvēlē 



 49 

3. Komunikācija un mediji. 33.attēlā var redzēt, ka skolēni Komunikāciju un mediju 

jomu izvēlas galvenokārt šādu faktoru dēļ: Radošs darbs (14,1%), Iespēja palīdzēt citiem 

(12,4%), Komandējumi (12,4%) un Darbs ar cilvēkiem (11,8%). Lielai daļai skolēnu, kas 

izvēlējušies apgūt šo specialitāti, tā saistās arī ar Risku un piedzīvojumiem (11,7%), Iespēju 

strādāt ārvalstīs (10,7%) un Sabiedriski nozīmīgu darbu (10%). Vismazākā ietekme šīs 

profesiju jomas izvēlē ir faktoriem Mierīgs darbs (4,3%), Stabilitāte (4,6%) un Sarežģītu 

problēmu risināšana (5,8%). Interesanti, ka viens no šīs profesiju jomas izvēli noteicošajiem 

faktoriem bija Iespēja palīdzēt citiem (12,4%). 
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33. attēls. Faktoru nozīmība Komunikācijas un mediju jomas izvēlē 
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 4. Vadības un administrēšanas joma. Jaunieši, kuri ir izvēlējušies pēc vidusskolas 

beigšanas apgūt šo jomu, saista to arī ar Vadošu darbu (14,8%), Risku un piedzīvojumiem 

(12,4%), Darba automašīnu (12,3%), Sarežģītu problēmu risināšanu (12%), Iespēju 

palīdzēt citiem (11,2%) un Komandējumiem (11,2%) (skat. 34.att.). Vismazākā ietekme šīs 

jomas izvēlē ir faktoriem Mierīgs darbs (6,5%), Mācības, kursi darbavietā (6,7%), Augsts 

izglītības līmenis (6,7%), Labi kolēģi (7,8%) un Sabiedriski nozīmīgs darbs (7,8%). 
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34. attēls. Faktoru nozīmība Vadības un administrēšanas jomas izvēlē 
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5. Mākslas un kultūras joma. Skolēniem, kuri šo jomu izvēlējušies kā savu nākamo 

profesionālas darbības jomu, šis darbs saistās ar Radošu darbu (16,7%), Iespēju radīt kaut ko 

pašam savām rokām (15,4%), Brīvu darba laiku (15,4%), Darbu ar cilvēkiem (15,4%), 

Iespēju strādāt ārvalstīs (9,4%) un Labiem kolēģiem (9,4%) (skat. 35.att.). Ievērojami mazāk 

kā citās profesijās Mākslas un kultūras joma jauniešiem saistās ar Augstu atalgojumu (6,4%).  
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35. attēls. Faktoru nozīmība Mākslas un kultūras jomas izvēlē 
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6. Veselības aprūpes un rehabilitācijas joma(skat. 36.att.). No visiem skolēniem, 

kuri izvēlējušies apgūt medicīnas jomu, vairākums to dara tādēļ, ka viņus interesē Iespēja 

palīdzēt citiem (10,5%), Sabiedriski nozīmīgs darbs (9,3%), Augsts izglītības līmenis 

(14,2%), Stabilitāte (8,7%), Profesijas prestižs (8,3%) un Darbs ar cilvēkiem (8,1%). 

Jāpiebilst, ka skolēniem Veselības un rehabilitācijas joma saistās arī ar Mācībām, kursiem 

darba vietā (8%), Sarežģītu problēmu risināšanu (7,8%) un Augstu atalgojumu (7,7%). Retāk 

minētie faktori skolēnu vidū šīs jomas ietvaros ir Darba automašīna (2,8%), Radošs darbs 

(3,1%) un Vadošs darbs (3,6%). 
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36. attēls. Faktoru nozīmība Veselības aprūpes un rehabilitācijas jomas izvēlē 
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7. Humanitāro zinātņu jomas izvēlē (skat. 37.att.) būtiskākie faktori ir Intelektuāls 

darbs (8,8%), Augsts izglītības līmenis (8,6%), Vadošs darbs (8,6%), Iespēja palīdzēt citiem 

(8,5%), Komandējumi (8,5%), Iespēja strādāt ārvalstīs (8,2%) un Sarežģītu problēmu 

risināšana (8%). Ne tik būtiski faktori šīs jomas izvēlē ir Iespēja kaut ko radīt pašam savām 

rokām (3,1%), Darba automašīna (4,7%), Mierīgs darbs (5%), kā arī Risks un piedzīvojumi 

(5,3%). 
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37. attēls. Faktoru nozīmība Humanitāro zinātņu jomas izvēlē 
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8. Sociālo un tiesību zinātņu joma (skat. 38.att.). Skolēniem, kuri izvēlējušies 

Sociālās un tiesību zinātnes kā savu turpmākās profesionālās darbības jomu, šī joma diezgan 

lielā mērā saistās ar Sarežģītu problēmu risināšanu (10%), Profesijas prestižu (8%), Augstu 

izglītības līmeni (7,8%), Intelektuālu darbu (7,8%), Sabiedriski nozīmīgu darbu (7%) un 

Augstu atalgojumu (6,8%), savukārt vismazākā ietekme šīs jomas izvēlē ir faktoriem Iespēja 

kaut ko radīt pašam savām rokām (1%), Radošs darbs (2,8%) un Mierīgs darbs (3%).  
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38. attēls. Faktoru nozīmība Sociālo un tiesību zinātņu jomas izvēlē 
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 9. Pakalpojumu sfēras izvēles pamatā būtiski ir tādi faktori kā Iespēja kaut ko 

radīt pašam savām rokām (8%), Mācības, kursi darbavietā (7,7%), Mierīgs darbs (6,5%), 

Radošs darbs (6,3%), Labi kolēģi (6,2%) un Brīvs darba laiks (5,8%) (skat. 39.att.). Ne tik 

būtiski faktori šīs jomas izvēlē ir Sarežģītu problēmu risināšana (1,3%), Darba automašīna 

(1,7%), Intelektuāls darbs (1,7%) un Komandējumi (2,1%). 
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39. attēls. Faktoru nozīmība Pakalpojumu jomas izvēlē 
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 10. Drošības, glābšanas, aizsardzības joma (skat. 40.att.). Pēc 12. klašu skolēnu 

apkopotajām atbildēm par izvelēto profesiju pēc vidusskolas beigšanas desmitajā vietā 

ierindojas Drošība, glābšana, aizsardzība un kā svarīgākie faktori, kas visvairāk piesaista šajā 

jomā, ir Risks un piedzīvojumi (9,6%), Iespēja palīdzēt citiem (6,3%), Darbs ar cilvēkiem 

(6,3%), Darba automašīna (6%), Stabilitāte (5,4%) un Sabiedriski nozīmīgs darbs (5,3%). 

Savukārt, kā retāk minētie faktori, izvēloties Drošības, glābšanas un aizsardzības jomu, ir 

Mierīgs darbs (1%), Radošs darbs(1%) un Brīvs darba laiks (1,5%).  
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40. attēls. Faktoru nozīmība Drošības, glābšanas, aizsardzības jomas izvēlē 

 

Vērojama tendence, ka vairumā gadījumu pie nozīmīgākajiem faktoriem profesijas 

izvēlē netiek minēts Augsts atalgojums.  
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3.12. 12. klašu skolēnu domas un plāni saistībā ar mācībām un darbu 

ārzemēs 
 

Lai izzinātu skolēnu domas un plānus saistībā ar mācībām un darbu ārzemēs, 

skolēniem tika jautāts: 

 vai viņi gribētu mācīties kādā citā valstī, 

 vai viņi gribētu strādāt kādā citā valstī. 

Skolēni varēja sniegt sekojošas atbildes:  

 jā, un man ir konkrēts plāns, kā to sasniegt, 

 jā, bet man nav konkrēta plāna, kā to sasniegt, 

 nē, negribētu. 

Apstrādājot datus par 12.klašu skolēnu nodomiem attiecībā uz darba vai studiju 

iespējām citā valstī, ir redzamas būtiskas atšķirības starp skolēniem, kuriem nav konkrēta 

plāna, kā sasniegt to, lai varētu strādāt un/vai mācīties ārzemēs, un tiem, kuriem ir konkrēts 

plāns, kā to sasniegt (skat. 11.tabulu).  

11.tabula 

Skolēnu domas un plāni saistībā ar mācībām un darbu ārzemēs 

Es gribētu mācīties kādā 

citā valstī: 
Kopā 

Dzimums 

(%) 

Valoda 

(%) 

Rīga 

attiecībā pret 

reģioniem 

(%) 
 

Jā, un man ir konkrēts plāns 

kā to sasniegt  
12,8 % 

Meitenes: 11,3 Latviešu: 10,8 Rīga: 12,6 

Zēni: 14,7 Krievu: 17,1 Reģionos:12,8 
 

Jā, bet man nav konkrēta 

plāna kā to sasniegt 
48,4 % 

Meitenes: 54,4 Latviešu: 48,4 Rīga: 50,8 

Zēni: 39,7 Krievu: 48,3 Reģionos:46,8 
 

Nē, negribētu 
 

38,8 % 
Meitenes: 34,3 Latviešu: 40,8 Rīgā: 36,6 

Zēni: 45,4 Krievu: 34,6 Reģionos:40,4 
  

Es gribētu strādāt kādā citā 

valstī: 
Kopā 

Dzimums 

(%) 

Valoda 

(%) 

Rīga 

attiecībā pret 

reģioniem 

(%) 
 

Jā, un man ir konkrēts plāns 

kā to sasniegt  
16,5 % 

Meitenes: 14,4 Latviešu: 15 Rīga: 15,5 

Zēni: 19,8 Krievu: 20 Reģionos:17,3 
 

Jā, bet man nav konkrēta 

plāna kā to sasniegt 
51,5 % 

Meitenes: 53,5 Latviešu: 50,7 Rīga: 51 

Zēni: 48,6 Krievu: 53,4 Reģionos: 52 
 

Nē, negribētu 
 

31,9 % 
Meitenes: 32,1 Latviešu: 34,3 Rīgā: 33,5 

Zēni: 31,6 Krievu: 26,6 Reģionos:30,7 

 

 Skatot 11.tabulu, redzams, ka gandrīz puse respondentu (48,4%) vēlētos mācīties kādā 

citā valstī, bet nezina, kā to sasniegt, un tikai 12,8% norāda, ka viņiem ir reāls plāns par 
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iespējām studēt ārpus Latvijas. Līdzīgas atbildes skolēni sniedz arī jautājumā par strādāšanu 

citā valstī. 51,5% skolēnu vēlētos strādāt ārzemēs, bet viņiem nav reāla plāna, kā to sasniegt, 

un 16,5% sniedz atbildi, ka viņiem ir reāls plāns, kā realizēt savus nodomus par darbu 

ārzemēs. Tādējādi var secināt, ka, neskatoties uz skolēnu vēlmēm mācīties vai strādāt ārpus 

Latvijas kādā citā valstī, vairums jauniešu pagaidām vēl nav reāli pētījuši studiju vai darba 

iespējas ārzemēs, kā arī tas var norādīt, ka jauniešiem trūkst informācijas par to, kur meklēt 

vajadzīgās zināšanas par darba un izglītības iespējām ārzemēs. 

Attiecībā uz darba plāniem citā valstī tika sniegtas vairāk apliecinošas atbildes 

(16,5%) nekā uz studiju plāniem (12,8%), ko var interpretēt ar jauniešu centieniem pēc 

iespējas ātrāk sākt pelnīt un tādējādi iegūt materiālo patstāvību un neatkarību, kā arī – ar 

jauniešu priekšstatu par darba tirgu ārzemēs kā labvēlīgāku pret strādājošo. Bez tam jaunieši 

varētu nebūt informēti par stipendiju ieguves iespējām, tāpēc, apzinoties studiju finansiālo 

aspektu, drīzāk orientējas uz darbu kā iespēju nopelnīt zināmu starta kapitālu, kas vēlāk dotu 

iespēju arī studēt.  

Kopumā redzams, ka lielākā daļa jauniešu domā par iespējām studēt un strādāt ārpus 

Latvijas robeţām, lai arī pagaidām lielākajai daļai no viņiem vēl nav īstas skaidrības, kā šos 

nodomus realizēt praktiski. To var saistīt ne vien ar centieniem uzlabot savu materiālo 

stāvokli, bet arī ar jauniešu vecumposma raksturīgajām īpatnībām – identitātes meklējumiem, 

jaunu sociālo lomu izmēģināšanu, sevis un pasaules iepazīšanu. Jauniešu skatījumā ceļošana 

un vides maiņa ir pievilcīgs faktors, lai gūtu patstāvības un neatkarības pieredzi, 

pašapliecinātos. 
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3.13. 12.klašu skolēnu plāni un informētība saistībā ar studiju kreditēšanu 
 

Uz jautājumu „Vai Jūs plānojat ņemt kredītu, lai varētu turpināt izglītību pēc 

vidusskolas beigšanas?” 28,2% aptaujāto atbild apstiprinoši, 33,8% – noliedzoši , bet 38% 

aptaujāto vēl nav izlēmuši. 12. klašu skolēnu plānu attiecībā uz studiju kreditēšanu sīkāku 

sadalījumu (pēc aptaujāto dzimuma, mācību valodas skolā un teritoriālā novietojuma) skatīt 

12. tabulā. 

12. tabula 

12.klašu skolēnu plāni attiecībā uz studiju kreditēšanu 

Vai Jūs plānojat ņemt 

kredītu, lai varētu turpināt 

izglītību pēc vidusskolas 

beigšanas? 

Kopā 
Dzimums 

(%) 

Valoda 

(%) 

Rīga 

attiecībā 

pret 

reģioniem 

(%) 
 

Jā 28,2 % 
Meitenes: 32,5 Latviešu: 28,3 Rīgā: 28,7 

Zēni: 22 Krievu: 27,8 Reģionos:27,6 
 

Nē 
 

33,8 % 
Meitenes: 29,7 Latviešu: 33,7 Rīgā: 34,6 

Zēni: 39,7 Krievu: 34 Reģionos:33,4 
 

Neesmu izlēmis 38 % 
Meitenes: 37,8 Latviešu: 38 Rīgā: 36,7 

Zēni: 38,3 Krievu: 38,2 Reģionos: 39 

 

Kā redzams 12.tabulā, skolēnu plāni attiecībā uz studiju kreditēšanu, skatot tos pa 

atsevišķām respondentu grupām (meitenes un zēni, skolēni ar latviešu un krievu mācību 

valodu, skolēni no Rīgas un citu Latvijas pilsētu skolām), būtiski neatšķiras. Visās aptaujāto 

skolēnu grupās mazāk kā puse aptaujāto vēl nav izlēmuši, vai ņems studiju kredītu, tātad 

lielākā daļā 12.klašu skolēnu jau ir pieņēmuši lēmumu par studiju kredītu.  

Salīdzinot meiteņu un zēnu plānus, var redzēt, ka zēni nedaudz bieţāk nekā meitenes 

atbild, ka viņi neplāno ņemt studiju kredītu (zēni – 39,7%, meitenes – 29,7%). Šie rezultāti 

sasaucas ar iepriekš minētajiem rezultātiem par skolēnu plāniem pēc vidusskolas beigšanas: 

zēni retāk nekā meitenes minēja, ka viņu nākotnes plānos ietilpst turpināt studijas augstskolā, 

līdz ar to – viņiem arī nebūs vajadzības pēc studiju kredīta. Salīdzinot latviešu un krievu skolu 

audzēkņu plānus attiecībā uz studiju kredītu, redzams, ka nedaudz vairāk latviešu skolu 

audzēkņu plāno ņemt studiju kredītu (latviešu skolu audzēkņi – 28,3%, krievu skolu audzēkņi 

– 27,8%), bet nedaudz vairāk krievu skolu audzēkņu vēl precīzi nezina savus plānus attiecībā 

uz studiju kredītu (krievu skolu audzēkņi – 38,2%, latviešu skolu audzēkņi – 38%). Salīdzinot 

Rīgas skolu skolēnu un Latvijas reģionu skolu skolēnu plānus attiecībā uz studiju kredītu, var 

redzēt, ka Rīgas skolu skolēni nedaudz bieţāk nekā Latvijas reģionu skolu skolēni plāno ņemt 

studiju kredītu (Rīgas skolu skolēni – 28,7%, Latvijas reģionu skolu skolēni – 27,6%). 
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Savukārt, Latvijas reģionu skolu skolēni bieţāk atbild, ka viņi vēl nav izlēmuši, vai ņems 

studiju kredītu (Latvijas reģionu skolu skolēni – 39%, Rīgas skolu skolēni – 36,7%). Šīs 

atšķirības, iespējams, saistītas ar daţādo ienākumu un materiālās nodrošinātības līmeni 

jauniešu ģimenēs, kas dzīvo Rīgā un Latvijas reģionos. 

Anketā bija iekļauts arī kontroljautājums par to, vai skolēni zina, kuras bankas Latvijā 

piedāvā iespēju saņemt kredītu studiju vajadzībām. Respondentiem tika piedāvāti deviņu 

banku nosaukumi un viņi varēja sniegt vienu vai vairākus atbilţu variantus, vai arī – nesniegt 

nevienu atbildi, ja viņi nav informēti par šo jautājumu. 13. tabulā redzamas 12. klašu skolēnu 

vidū visbieţāk minētās bankas, kuras piedāvā iespēju saņemt kredītu studiju vajadzībām. 

13.tabula 

Bankas, kuras piedāvā iespēju ņemt kredītu studiju vajadzībām 
 

Bankas 

Atbilţu 

bieţums 

(%) 
 

Hansabanka 85,2 
 

SEB Unibanka 57,8 
 

Parex banka 40,4  
 

DnB Nord Banka 13  
 

Latvijas Krājbanka 10, 9 
 

Hipotēku banka 8,6  
 

Aizkraukles banka 3,1  
 

Baltic Trust Bank 2,7  
 

Sampo banka 1 

 

Tātad, vairums respondentu ir devuši pareizas atbildes, jo pēdējo gadu laikā Latvijā 

visvairāk studiju kredītus ir izsniegušas četras no piecām visbieţāk minētajām bankām, 

konkrētāk: a/s”Hansabanka”, a/s “SEB Unibanka”, a/s “Parex banka” un a/s “Latvijas 

Krājbanka”. Savukārt, fakts, ka daļa respondentu kā studiju kreditētājas ir minējuši arī tādas 

bankas kā „DnB Nord banku” (13%), „Hipotēku banku” (8,6%), „Aizkraukles banku” (3,1%), 

„Baltic Trust Bank” (2,7%) un „Sampo banku” (1%), netieši norāda uz to, ka ne visi 12. klašu 

absolventi ir informēti (vai ir tikai daļēji informēti) par studiju kreditēšanas iespējām.  

Arī paši absolventi atzīst, ka viņu informētības līmenis par studiju kreditēšanas 

iespējām nav pietiekošs, jo lūgti novērtēt savu pašreizējo informētības līmeni par studiju 

kreditēšanas iespējām, 12,5% respondentu atbild, ka viņi par studiju kreditēšanu nezina neko, 

54,6% – zina maz un tikai 32,9% atzīst, ka viņi par studiju kreditēšanas iespējām ir informēti 
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pietiekoši. Kā redzams 14. tabulā, līdzīga situācija šajā jautājumā ir dzimuma, valodu 

(latviešu/krievu) un reģionu (Rīga/Latvijas reģioni) skolu audzēkņu vidū.  

14. tabula 

12.klašu skolēnu informētība par studiju kreditēšanas iespējām 

Cik daudz Jūs zināt par 

studiju kreditēšanas 

iespējām? 

Kopā 
Dzimums 

(%) 

Valoda 

(%) 

Rīga attiecībā 

pret reģioniem 

(%) 
 

Neko 12,5 % 
Meitenes: 12,7 Latviešu: 12,4 Rīga: 14,7 

Zēni: 12,2 Krievu: 12,8 Reģionos:11,5 
 

Maz 
 

54,6 % 
Meitenes: 57,2 Latviešu: 56,2 Rīga: 55,2 

Zēni: 50,8 Krievu: 51,2 Reģionos:54,2 
 

Pietiekoši 
 

32, 9 % 
Meitenes: 30,1 Latviešu: 31,4 Rīgā: 30,8 

Zēni: 37 Krievu: 36 Reģionos:34,3 
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3.14. Perspektīvāko jomu vērtējums 12.klašu skolēnu vidū   
 

Vienā no anketas jautājumiem tika uzskaitīti 18 daţādi profesionālās darbības nozaru 

nosaukumi un jaunieši tika lūgti atzīmēt ne vairāk kā piecas no nosauktajām nozarēm, kurās, 

viņuprāt, perspektīvā pavērsies lielākas karjeras iespējas. Izvērtējot daţādas nozares pēc 

karjeras iespējām, no anketā izdalītajām 18 profesionālajām nozarēm tika apkopotas desmit 

perspektīvākās nozares 12. klašu skolēnu vērtējumā (skat. 15.tabulu). Starp perspektīvākajām 

nozarēm pirmo pozīciju ieņem Ekonomikas un finanšu joma (49%), turpat seko Veselības 

aprūpes joma (48%), tālāk ierindojas Inţenierzinātņu joma (41,7%), Tūrisma joma (38%) 

un Informācijas tehnoloģiju joma (35%).  

15. tabula 

10 perspektīvākās nozares 12.klašu skolēnu vērtējumā 
 

Kurās nozarēs strādājošajiem, 

Jūsuprāt, perspektīvā būs lielākas 

karjeras iespējas? 

Atbilţu 

bieţums 

(%) 
 

1. Ekonomika un finanses 49  
 

2. Veselības aprūpe 48  
 

3. Inţenierzinātnes 41,7  
 

4. Tūrisms 38  
 

5. Informācijas tehnoloģijas 35  
 

6. Zinātne 33,4  
 

7. Pakalpojumu sfēra 32,9  
 

8. Celtniecība 29,1  
 

9. Vadība 27,6  
 

10. Raţošana 26,8  

    

 Tālākajā pētījuma gaitā tika apkopotas desmit perspektīvākās nozares zēnu un meiteņu 

vidū, kā arī konstatētas desmit perspektīvākās nozares latviešu skolu un krievu skolu 

audzēkņu vidū.  

 Salīdzinot meiteņu un zēnu viedokļus attiecībā par perspektīvākajām nozarēm, kurās 

nākotnē būs lielākas karjeras izaugsmes iespējas, 41. un 42. attēlā var redzēt, ka zēnu un 

meiteņu uzskati sakrīt 9 jomās, tikai to izvietojums topos ir atšķirīgs. Šīs jomas ir: 

 Ekonomika un finanses  

(zēni to ierindo pirmajā vietā (47,3%), bet meitenes otrajā vietā ( 50,2%)), 

  Veselības aprūpe 

(meitenes to ierindo pirmajā vietā (54,1%), bet zēni trešajā vietā (39,5%)),  
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 Inţenierzinātnes 

(zēni to ierindo otrajā vietā (44,9%), bet meitenes ceturtajā vietā (39,5%)), 

 Informācijas tehnoloģijas   

(zēni to ierindo ceturtajā vietā (39,2%), bet meitenes sestajā vietā (32,1%)), 

 Tūrisms 

(meitenes to ierindo trešajā vietā (42,1%), bet zēni astotajā vietā (32,2%)),  

 Pakalpojumu sfēra 

(meitenes to ierindo piektajā vietā (36%), bet zēni devītajā vietā (28,4%)),  

 Celtniecība 

(zēni to ierindo piektajā vietā (37%), bet meitenes desmitajā vietā (23,6%)), 

 Zinātne 

(zēni to ierindo sestajā vietā (35,7%), bet meitenes septītajā vietā (32%)), 

 Vadība  

(meitenes to ierindo astotajā vietā (29,5%), bet zēni devītajā vietā (25,4%)). 

 Meitenēm desmit perspektīvāko jomu vidū neparādās Raţošanas joma, kas zēnu topā 

ierindojas sestajā vietā (35,1%), savukārt zēniem neparādās Jurisprudence, kura meiteņu 

perspektīvāko jomu topā ieņem devīto vietu (24,7%). Kaut arī abu dzimumu domas sakrīt 

perspektīvākajās nozarēs, kurās nākotnē būs lielākas karjeras izaugsmes iespējas, jāatzīst, ka 

zēni 10 perspektīvāko jomu topa augšgalā ierindo tehniskās jomas, savukārt meitenes 

humanitārās un sociālo zinātņu profesiju jomas. Šīs atšķirības sasaucas ar atšķirībām profesiju 

izvēlē zēniem un meitenēm. 

 
41. attēls. 10 perspektīvākās nozares 12.klašu meiteņu vērtējumā 
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42. attēls. 10 perspektīvākās nozares 12.klašu zēnu vērtējumā 

 

 43. un 44. attēlā atspoguļojas desmit perspektīvākās nozares latviešu skolu un krievu 

skolu audzēkņu vidū. Salīdzinot desmit perspektīvākās nozares latviešu skolu un krievu skolu 

audzēkņu vidū, sakrīt visas desmit nozares, tikai to izvietojums topu ietvaros atšķiras. 

 Kā perspektīvākās nozares krievu skolu absolventi izdala Ekonomikas un finanšu 

jomu (58,4%), otrā vietā liekot Veselības aprūpes jomu (55%), bet trešajā –Tūrisma jomu 

(37,6%). Savukārt, latviešu skolu absolventiem perspektīvākā nozare šķiet Inţenierzinātņu 

joma (46,1%); tāpat kā krievu skolu audzēkņi, arī latviešu skolu audzēkņi Veselības aprūpes 

jomu ierindo otrajā vietā (44,8%), bet atšķirībā no krievu skolu audzēkņiem, kuri 

Ekonomiku un finanses ierindoja pirmajā vietā, latviešu skolu audzēkņi to ierindo trešajā 

vietā (44,4%). Latviešu skolu audzēkņi ceturtajā vietā liek Tūrisma jomu (38,3%), bet 

krievu skolu audzēkņi – Inţenierzinātnes (32,6%), piektajā vietā latviešu skolu audzēkņi 

ierindo Informāciju tehnoloģiju jomu (37%), krievu skolu audzēkņi – Celtniecību (31,5%). 

Sestajā vietā latviešu skolu audzēkņi atzīmē Zinātni (35%), savukārt krievu skolu audzēkņi – 

Pakalpojumu sfēru (30,8%), septītajā vietā latviešu skolu audzēkņi ierindo Pakalpojumu 

sfēru (33,9%), bet krievu skolu audzēkņi – Informāciju tehnoloģiju jomu (30,7%), astotajā 

vietā latviešu skolu audzēkņu vidū tiek ierindota Celtniecība (28%), krievu skolu audzēkņi 

šajā vietā ierindo Zinātni (30,2%), devītajā vietā latviešu skolu audzēkņi liek Vadību 

(27,4%), savukārt krievu skolu audzēkņi - Raţošanu (28,5%), desmitā perspektīvāka nozare 

latviešu skolēnu vidū ir Raţošana (24,9%), bet krievu skolēnu vidū – Vadība (27,4%).  
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43. attēls. 10 perspektīvākās nozares latviešu skolu audzēkņu vērtējumā 

 
44. attēls. 10 perspektīvākās nozares krievu skolu audzēkņu vērtējumā 

 

Salīdzinot skolēnu minētās profesiju jomas, kuras viņi plāno apgūt pēc vidusskolas 

beigšanas un, viņuprāt, perspektīvākās nozares nākotnē, var redzēt, ka jauniešu vērtējums par 

perspektīvajām karjeras veidošanas sfērām daļēji sakrīt ar viņu pašreizējiem nodomiem 

karjeras veidošanā. Vairums jauniešu vēlas apgūt un uzskata par perspektīvām profesijas 

Ekonomikas un finanšu, ka arī Būvniecības jomā. Arī citas no 10 perspektīvākajām karjeras 

veidošanas nozarēm sasaucas ar profesijām, ko jaunieši min kā savas izvēles profesijas 

(piemēram, veselības aprūpe, vadība un administrēšana, pakalpojumu sfēra).  
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3.15. 12.klašu skolēnu nākotnes profesionālās darbības plāni  
 

Lai noskaidrotu, kādi ir skolēnu profesionālie plāni nākotnē (konkrētāk – pēc 10 

gadiem) un pārbaudītu skolēnu atbilţu noturīgumu, anketas noslēdzošajā daļā skolēniem tika 

uzdoti divi jautājumi: “Ko visticamāk darīsiet pēc 10 gadiem?” un “Kuras profesijas pārstāvis 

Jūs vislabprātāk gribētu būt?”.  

Apkopojot skolēnu atbildes uz jautājumu „Ko visticamāk darīsiet pēc 10. gadiem?”, 

12. klašu skolēni savās atbildēs visbieţāk min: strādās (64%). Pārējie atbilţu varianti: strādās 

un studēs (5,1%), vadīs savu uzņēmumu (4,7%), dibinās ģimeni (3%), strādās un dibinās 

ģimeni (1,7%), dzīvos (1,6%), ceļos un atpūtīsies (1,4%), strādās un dzīvos ārzemes (1,3%), 

studēs (1,2%), ir sastopami ievērojami retāk.  
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64%
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strādās un studēs

 strādās

 

45. attēls. 12.klasu skolēnu plāni pēc 10. gadiem 

 

Jāatzīmē, ka 16% no visiem aptaujātajiem skolēniem nesniedza atbildes uz šo 

jautājumu, savukārt, lielākā daļa aptaujāto 12.klašu skolēnu pēc desmit gadiem plāno strādāt 

un dibināt ģimeni.  

 Skolēniem anketas ievaddaļā tika lūgts nosaukt to profesiju, ko ir izvēlējušies apgūt 

pēc vidusskolas beigšanas. Apkopojot iegūtos datus, tika konstatēts, ka visbieţāk izvēlētās 

profesiju jomas jauniešu vidū ir Ekonomika un finanses, Būvniecība, Komunikācija un 

mediji, Vadība un administrēšana un Māksla un kultūra. Lai pārbaudītu šo atbilţu 

noturīgumu, anketas noslēdzošajā daļā skolēniem tika uzdots jautājums „Kuras profesijas 

pārstāvis Jūs vislabprātāk gribētu būt?”. Skolēni visbieţāk minēja, ka gribētu būt: 
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 ekonomists, finansists, grāmatvedis (9,3%)  

(Ekonomikas un finanšu joma), 

 inţenieris, arhitekts, būvinţenieris, būvdarbu vadītājs, celtnieks (7,3%)  

(Būvniecības joma), 

 sabiedrisko attiecību speciālists, ţurnālists, reklāmas speciālists (5,1%)  

(Komunikāciju un mediju joma), 

 uzņēmuma vadītājs, projektu speciālists, personāldaļas vadītājs, sekretārs (4%)  

(Vadības un administrēšanas joma), 

 kultūras darbinieks, kultūras pasākumu organizators, reţisors, kultūras menedţeris, 

mūziķis, aktieris, mākslinieks, interjera dizaineris (4,5%) 

( Mākslas un kultūras joma) .  

Apkopojot iegūtos rezultātus uz šo jautājumu, ir vērojama skolēnu atbilţu noturība. 
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3.16. 2006./2007.m.g. veiktā pētījuma „12.klasu skolēnu profesionālo plānu 

izpēte” un 2007./2008.m.g. veiktā pētījuma „Profesionālo plānu izpēte 

12.klašu skolēnu vidū” iegūto rezultātu salīdzinājums 
 

Tā kā būtiski atšķiras pētījuma veikšanas laiks abos gados (2006./2007.m.g. – aptauja 

tika veikta oktobrī, t.i., aptuveni septiņus mēnešus pirms mācību gada beigām, bet 

2007./2008.m.g. 12. klašu skolēni tika apjautāti martā, t.i., pāris mēnešus pirms vidusskolas 

absolvēšanas), tad nav korekti veikt abos gados iegūto rezultātu salīdzinājumu, īpaši 

jautājumos, kas attiecas uz skolēnu gatavību veikt profesionālo izvēli, viņu informētību par 

izglītības iespējām un profesiju saturu, kā arī – grūtībām, ar kurām viņi sastopas, plānojot 

savu nākotni. Tāpēc turpinājumā sekos tikai būtiskāko pētījuma rezultātu salīdzinājums, šie 

dati uztverami kā aptuvens, orientējošs iespējamo tendenču atspoguļojums.  

Salīdzinot 2006./2007.m.g. un 2007./2008.m.g. pētījumos iegūtos rezultātus par 12. 

klašu skolēnu plāniem pēc vidusskolas beigšanas, redzams, ka tie ir samērā atšķirīgi (skat. 

16.tabulu). 

 16.tabula  

12. klašu skolēnu nākotnes plāni pēc vidusskolas beigšanas – 2006./2007.m.g. un 

2007./2008.m.g. rezultātu salīdzinājums 
 

Skolēnu plāni pēc vidusskolas 

beigšanas 

 2007./2008. 

 m.g. 

 

2006./2007. 

m.g.  

Mācīties profesionālās izglītības 

iestādē (arodvidusskolā, tehnikumā) 
6,1% 3% 

Mācīties koledţā 

 
12% 4% 

Mācīties augstskolā 

 
59,4% 53% 

Mācīties kursos 

 
11,4% 13% 

Apvienot darbu ar mācībām 

profesionālās izglītības iestādē 

(arodvidusskolā, tehnikumā) 

7,6% 5% 

Apvienot darbu ar mācībām koledţā 

 
8,6% 3% 

Apvienot darbu ar mācībām 

augstskolā 
50,6% 49% 

Tikai strādāt 

 
3,2% 7% 

Ne strādāt, ne mācīties, bet paņemt 

pārtraukumu atpūtai 
2,2% 12% 

Citi varianti 

 
4,8% 6% 

 

Konkrētāk, 2007/2008.m.g. ir palielinājies to skolēnu skaits, kuri pēc vidusskolas 

beigšanas plāno mācīties koledţā (2007./2008.m.g. – 12%, 2006./2007.m.g. – 4%) un 

augstskolā (2007./2008.m.g. – 59,4%, 2006./2007.m.g. – 53%), bet samazinājies to skolēnu 
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skaits, kuri pēc vidusskolas beigšanas plāno ne strādāt, ne mācīties, bet paņemt pārtraukumu 

atpūtai (2007./2008.m.g. – 2,2%, 2006./2007.m.g. – 12%) un tikai strādāt (2007./2008.m.g. – 

3,2%, 2006./2007.m.g. – 7%).  

Desmit populārāko augstskolu 2006./2007.m.g. un 2007./2008.m.g. salīdzinājums 

redzams 17.tabulā. 
 

17.tabula 

10 populārākās augstskolas 12.klašu skolēnu vidū 2006./2007.m.g. un 2007./2008.m.g. 
 

Populārākas augstskolas 

2007./2008.m.g. 

Kopā 

(%) 

 

Populārākas augstskolas 

2006./2007.m.g. 

Kopā 

(%) 

1. Latvijas Universitāte  

 

41 1. Latvijas Universitāte 44 

2. Rīgas Tehniskā universitāte 

  

 21,5 2. Rīgas Tehniskā universitāte 30 

3. Rīgas Stradiņa universitāte  

 

11,2 3. Banku Augstskola 13 

4. Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte  
7,6 4. Rīgas Stradiņa universitāte 11 

5. Biznesa augstskola „Turība” 6,2 5. Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte 

9 

6. Baltijas Starptautiskā 

akadēmija  
5,5 6. Biznesa augstskola “Turība” 6 

7. Banku Augstskola  

 

5,3 7. Transporta un Sakaru institūts 5 

8. Rīgas Starptautiskā 

ekonomikas un biznesa 

administrācijas augstskola  

4,2 8. Latvijas Kultūras akadēmija 5 

9. Transporta Sakaru institūts  

 

4 9. Latvijas Policijas akadēmija 4 

10. Latvijas Kultūras akadēmija  

 

3,6 10. Baltijas Krievu institūts 4 

 

Gan 2006./2007.m.g., gan 2007./2008.m.g. kā visbieţāk minētās potenciālās izglītības 

iestādes nākotnē minētas Latvijas Universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte. Šo augstskolu 

popularitātes pamatā varētu būt gan to ilgā pastāvēšanas vēsture un tradīcijas, gan to 

piedāvātās bezmaksas studiju iespējas (budţeta vietas), gan plašais apgūstamo specialitāšu 

klāsts. Latvijas Universitātes popularitāte jauniešu vidū šajā mācību gadā ir nedaudz 

samazinājusies (2007./2008.m.g. – 41%, 2006./2007.m.g. – 44%). Arī Rīgas Tehniskās 

universitātes (2007./2008.m.g. – 21,5% 2006./2007.m.g. – 30%), Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes (2007./2008.m.g. – 7,6%, 2006./2007.m.g. – 9%), Latvijas Kultūras akadēmijas 

(2007./2008.m.g. – 3,6%, 2006./2007.m.g. – 5%) un Banku Augstskolas (2007./2008.m.g. – 

5,3% un 2006./2007.m.g. – 13%) popularitāte šajā mācību gadā ir nedaudz samazinājusies. 

Savukārt nedaudz cēlusies ir Baltijas Starptautiskās akadēmijas popularitāte jauniešu vidū 
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(2007./2008.m.g. – 5,5%, 2006./2007.m.g. – 4%). 2007./2008.m.g sarakstā, atšķirībā no 

2006./2007.m.g, desmit populārāko augstskolu vidū parādījusies Rīgas Starptautiskā 

ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola. 2007./2008.m.g sarakstā nav iekļuvusi 

2006./2007.m.g jauniešu vidū populārā Latvijas Policijas akadēmija. Apmēram vienādu 

popularitātes līmeni jauniešu vidū abos gados saglabājušas tādas augstskolas kā Rīgas 

Stradiņa Universitāte, Biznesa augstskola “Turība”, kā arī Transporta un sakaru institūts. 

 Analizējot jauniešu vidū populārās augstskolas un viņu minētās profesijas, kuras viņi 

plāno apgūt pēc vidusskolas beigšanas, redzams, ka augstskolu popularitāte ir cieši saistīta ar 

skolēnu tālākajiem profesionālajiem nodomiem pēc vidusskolas beigšanas. Populāras ir tās 

augstskolas, kuras piedāvā jauniešus interesējošās izglītības programmas (ekonomika un 

finanses, būvniecība, māksla un kultūra, vadība un administrēšana, veselības aprūpe, 

komunikācijas un mediji). Augstskolu popularitāti jauniešu vidū ietekmē arī tādi faktori kā 

studiju valodu daţādība (piemēram, Baltijas Starptautiskā akadēmija un Transporta un sakaru 

institūts piedāvā studentiem iespēju mācīties krievu valodā) un augstskolu teritoriālais 

izvietojums (piemēram, Biznesa augstskolai „Turība”, Baltijas Starptautiskajai akadēmijai, 

Transporta un sakaru institūtam, Latvijas Lauksaimniecības universitātei, Rīgas Tehniskās 

universitātei ir filiāles vairākās Latvijas pilsētās). 

Salīdzinot 2006./2007.m.g un 2007./2008.m.g bieţāk minētās profesionālās darbības 

jomas, kuras skolēni plāno apgūt pēc vidusskolas beigšanas (skat. 18.tabulu), var redzēt 

noteiktas atšķirības. Šīs atšķirības var novērot arī tāpēc, ka šogad tika veidoti savādāki 

profesiju jomu nosaukumi, piemēram, joma Būvniecība ietvēra gan arhitektus, gan inţenierus 

(šīs izmaiņas attiecas arī uz populārākajām darbības jomām jauniešu vidū).  

Šajā mācību gadā visbieţāk izvēlētā profesionālās darbības joma ir Ekonomika un 

finanses, kas 2006./2007.m.g ierindojās tikai piektajā vietā, savukārt 2006./2007.m.g. 

populārākā joma Uzņēmējdarbība un vadība (Vadība un administrēšana) šogad ierindojās 

ceturtajā vietā. Nedaudz populārāka kā pagājušajā mācību gadā ir Būvniecības joma 

(Arhitektūra un būvniecība)(2007./2008.m.g. – 8,7%, 2006./2007.m.g. – 8%), savukārt 

šogad mazinājusies ir Mākslas un kultūras jomas (lai arī šīs jomas procentuālais bieţums 

šajā mācību gadā ir augstāks (8,3%) nekā pagājušajā mācību gadā (6,2%), šajā mācību gadā 

10 izvēlētāko profesiju topā Māksla un kultūra ieņem piekto vietu, kas pagājušajā mācību 

gadā ieņēma ceturto vietu), kā arī Veselības aprūpes un rehabilitācijas jomas (Medicīna) 

(2007./2008.m.g. – 7,3%, 2006./2007.m.g. – 9%) popularitāte.  

Vienādu popularitātes līmeni jauniešu vidū abos mācību gados saglabā Sociālās un 

tiesību zinātnes (Jurisprudence) (2007./2008.m.g. – 5,3%, 2006./2007.m.g. – 5,2%). 

Skolēnu vidū bieţāk minēto profesiju sarakstā 2007./2008.m.g parādījušās tādas jaunas jomas 
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kā Komunikācijas un mediji (topā ieņem otro vietu, 8,6% minēšanas bieţums), 

Humanitārās zinātnes (7.vieta un 6,4% minēšanas bieţums), Pakalpojumu sfēra (9.vieta un 

5% minēšanas bieţums) un Drošības, glābšanas, aizsardzības joma (10.vieta un 3,7% 

minēšanas bieţums). Savukārt, pazudušas no šī saraksta ir tādas 2006./2007.m.g populāras 

jomas kā Dizains (6.vieta un 5,4% minēšanas bieţums), Informācijas tehnoloģijas (9.vieta 

un 5% minēšanas bieţums), Transports un pārvadājumi (10.vieta un 4% minēšanas 

bieţums).  

 Kopumā var teikt, ka 2007./2008.m.g, salīdzinot ar 2006./2007.m.g, ir nedaudz 

kritusies jauniešu interese par Vadību un administrāciju, Veselības aprūpi un rehabilitāciju, 

Mākslu un kultūru, bet augusi – skolēnu interese par Ekonomiku un finansēm, kā arī 

Būvniecību. 

18.tabula  

12.klašu skolēnu izvēlēto profesiju jomu rezultātu salīdzinājums  

- 2006./2007.m.g un 2007./2008.m.g 

Izvēlētās profesiju jomas 

2007./2008.m.g. 

Kopā 

(%) 

 

Izvēlētās profesiju jomas 

2006./2007.m.g. 

Kopā 

(%) 

1.Ekonomika un finanses 12 1. Uzņēmējdarbība un vadība 11 

2. Būvniecība 8,7 2. Medicīna 9 

3. Komunikācija un mediji 8,6 3. Arhitektūra un būvniecība 8 

4. Vadība un administrēšana 8,4 4. Māksla un kultūra 6,2 

5. Māksla un kultūra 8,3 5. Ekonomika un finanses 6 

6.Veselības aprūpe un 

rehabilitācija 

7,3 6. Dizains 5,4 

7. Humanitārās zinātnes 6,5 7. Inţenierzinātnes 5,3 

8. Sociālās un tiesību zinātnes 5,3 8. Jurisprudence 5,2 

9. Pakalpojumu sfēra 5 9. Informācijas tehnoloģijas 5 

10. Drošība, glābšana, aizsardzība 3,7 10. Transports un pārvadājumi 4 

 

Apskatot 19.tabulu, redzams skolēnu viedoklis par, viņuprāt, jauniešu vidū 

populārākajām profesionālās darbības jomām 2006./2007.m.g un 2007./2008.m.g. Gan 

2006./2007.m.g, gan 2007./2008.m.g par 3 populārākajām jomām jauniešu vidū tiek 

uzskatītas Ekonomika un finanses, Sociālās un tiesību zinātnes (Jurisprudence), kā arī 

Būvniecība (Būvniecība un arhitektūra) (tikai jomu izvietojums 2006./2007.m.g un 

2007./2008.m.g topos ir atšķirīgs, ja 2006./2007.m.g. Sociālās un tiesību zinātnes 

(Jurisprudence) ieņēma pirmo vietu, tad 2007./2008.m.g. Sociālās un tiesību zinātnes 

(Jurisprudence) ieņem otro vietu. Ekonomika un finanses šajā mācību gadā ieņem pirmo 

vietu, savukārt pagājušajā mācību gadā pēc popularitātes tā ierindojās otrajā vietā).  
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Nedaudz populārākas kā pagājušajā mācību gadā ir Veselības aprūpes un 

rehabilitācijas joma (Medicīna)(2007./2008.m.g. – 7%, 2006./2007.m.g. – 5,3%) un 

Komunikācijas un mediju joma (Ţurnālistika) (2007./2008.m.g. – 5,3%, 2006./2007.m.g. 

– 1,9%), savukārt mazinājusies ir Tūrisma, atpūtas, viesmīlības jomas (Tūrisma) 

(2007./2008.m.g. – 4,2%, 2006./2007.m.g. – 4,7%) kā arī Vadības un administrēšanas 

jomas (Vadība un uzņēmējdarbība)(2007./2008.m.g. – 6,7%, 2006./2007.m.g. – 7,8%) 

popularitāte jauniešu vidū.   

Populārāko profesionālās darbības jomu sarakstā 2007./2008.m.g. no jauna ir 

iekļuvusi tāda joma kā Pakalpojumu sfēra (9.vieta un 4,1% minēšanas bieţums), Mākslas 

un kultūras joma (10.vieta un 2,8% minēšanas bieţums), bet izslēgta – Transporta un 

pārvadājumu joma (9.vieta un 2,4% minēšanas bieţums).  

19.tabula  

12.klašu skolēnu populārāko profesiju jomu rezultātu salīdzinājums  

- 2006./2007.m.g un 2007./2008.m.g 

Populārākās profesiju jomas 

2007./2008.m.g. 

Kopā 

(%) 

 

Populārākās profesiju jomas 

2006./2007.m.g. 

Kopā 

(%) 

1. Ekonomika un finanses 18,1 1. Jurisprudence 18,2 

2. Sociālās un tiesību zinātnes 16,9 2. Ekonomika un finanses 17,2 

3. Būvniecība 15,6 3. Arhitektūra un būvniecība 12,6 

4.Veselības aprūpe un 

rehabilitācija 
7 4. Uzņēmējdarbība un vadība 7,8 

5. Vadība un administrēšana 6,7 5. Informācijas tehnoloģijas 6,5 

6. Komunikācija un mēdiji 5,3 6. Medicīna 5,3 

7. Informācijas tehnoloģija 4,5 7. Tūrisms 4,7 

8. Tūrisms, atpūta, viesmīlība 4,2 8. Inţenierzinātnes 4,4 

9. Pakalpojumu sfēra 4,1 9. Transports un pārvadājumi 2,4 

10. Māksla un kultūra 2,8 10. Ţurnālistika 1,9 

 

Salīdzinot faktorus, kuri ir noteikuši skolēnu izvēli par labu tai vai citai profesionālās 

darbības jomai 2006./2007.m.g un 2007./2008.m.g (skatīt 20.tabulu), jāatzīmē, ka gan 

2006./2007.m.g, gan 2007./2008.m.g visbūtiskākie faktori profesijas izvēlē jauniešiem ir 

Augsts atalgojums (2006./2007.m.g. – 67%, 2007./2008.m.g. – 66,6%), un Darbs ar 

cilvēkiem (2006./2007.m.g. – 61%, 2007./2008.m.g. – 64,3%). 

Tā kā šogad skolēnu izvērtēšanai tika pievienoti jauni faktori – Darba automašīna, 

Labi kolēģi, Iespēja strādāt ārvalstīs un Mācības, kursi darbavietā, tad acīmredzami trešajā 

un ceturtajā vietā kā noteicošie faktori profesijas izvēlē ierindojas Labi kolēģi (49,3 %) un 
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Iespēja strādāt ārvalstīs (49,2%), savukārt 2006./2007.m.g. trešajā ierindojas faktori 

Stabilitāte (48%), Profesijas prestižs (48%) un ceturtajā vietā Radošs darbs (47%). Jāatzīmē, 

ka šogad ir kritusies faktora Augsts izglītības līmenis (no 54% 2006./2007.m.g uz 45,4% 

2007./2008.m.g) nozīmība jauniešu vidū.  

Kopumā var teikt, ka 2006./2007.m.g un 2007./2008.m.g jauniešiem kā svarīgākie 

faktori profesijas izvēlē šķiet Augsts atalgojums un Darbs ar cilvēkiem.  

20.tabula 

Faktoru nozīmība profesijas izvēlē –  

2006./2007.m.g un 2007./2008.m.g. rezultātu salīdzinājums 
 

Nr. 

p.k. 

Faktori 2007./2008.

m.g. 

 

2006./2007.

m.g. 

1. Mierīgs darbs 27,8 25 

2. Augsts atalgojums 66,6 67 

3. Radošs darbs          45,9 47 

4. Sabiedriski nozīmīgs darbs 45,2 43 

5. Stabilitāte 43,3 48 

6. Sareţģītu problēmu risināšana 35,7 32 

7. Risks un piedzīvojumi 29,7 27 

8. Brīvs darba laiks 27,6 30 

9. Darbs ar cilvēkiem 64,3 61 

10. Profesijas prestiţs 46,8 48 

11. Intelektuāls darbs 46,9 42 

12. Iespēja radīt kaut ko pašam savām rokām 32,3 32 

13. Vadošs darbs 36 37 

14. Komandējumi 28 31 

15. Iespēja palīdzēt citiem 42,3 42 

16. Augsts izglītības līmenis 45,4 54 

17. Darba automašīna 24,8  

18. Labi kolēģi 49,3  

19. Iespēja strādāt ārvalstīs 49,2  

20. Mācības kursi darbavietā 33  

 

Salīdzinot 2006./2007.m.g un 2007./2008.m.g skolēnu vērtējumus par viņuprāt 

perspektīvākajām nozarēm nākotnē (skat. 21.tabulu), redzams, ka desmit perspektīvāko 

nozaru nosaukumi ir palikuši tie paši, mainījusies ir tikai to secība. 
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21.tabula 

10 perspektīvākās nozares 12.klašu skolēnu vērtējumā –  

2006./2007.m.g un 2007./2008.m.g. rezultātu salīdzinājums 
 

Perspektīvākās jomas 

2007./2008.m.g. 

Kopā 

(%) 

 

Perspektīvākās jomas 

2006./2007.m.g. 

Kopā 

(%) 

1. Ekonomika un finanses 49  1.Celtniecība 54 

2. Veselības aprūpe 48  2. Ekonomika un finanses 47 

3. Inţenierzinātnes 41,7  3. Informācijas tehnoloģijas 47 

4. Tūrisms 38  4. Inţenierzinātnes 46 

5. Informācijas tehnoloģijas 35  5. Tūrisms 42 

6. Zinātne 33,4  6. Zinātne 38 

7. Pakalpojumu sfēra 32,9  7. Pakalpojumu sfēra 32 

8. Celtniecība 29,1  8. Veselības aprūpe 32 

9. Vadība 27,6  9. Vadība 30 

10. Raţošana 26,8  10. Raţošana 27 

 

2007./2008.m.g jauniešu vērtējumā krietni augusi Veselības aprūpes nozares 

perspektīva (2006./2007.m.g – 8.vieta, ar 32% minēšanas bieţumu, 2007./2008.m.g – 2.vieta, 

ar 48% minēšanas bieţumu), savukārt kritusies ir Celtniecības nozares perspektīva 

(2006./2007.m.g. – 1.vieta, ar 54% minēšanas bieţumu, 2007./2008.m.g – 8.vieta, ar 29,1% 

minēšanas bieţumu) Līdzīgi kā 2006./2007.m.g., arī 2007./2008.m.g jaunieši par 

perspektīvām jomām joprojām uzskata inţenierzinātņu, tūrisma, informācijas tehnoloģiju, 

zinātnes, pakalpojumu, vadības un raţošanas jomas.  



 75 

SECINĀJUMI 
   

Šogad vēl aizvien lielākā daļa aptaujāto jauniešu pēc vidusskolas beigšanas plāno 

iegūt augstāko izglītību, kas liecina par to, ka jaunieši izprot reālo situāciju darba tirgū un 

apzinās, ka augstākā izglītība ir viens no faktoriem, kas var nodrošināt viņu konkurētspēju 

darba tirgū. Tomēr viņu izpratne brīţiem aprobeţojas ar Latvijas publiskajā telpā pieejamo 

informāciju (šobrīd 12 klašu skolēni salīdzinoši labāk ir informēti par izglītības iegūšanas 

iespējām pēc vidusskolas, taču krietni zemāks ir viņu informētības līmenis par profesijām, 

darba tirgu un darba meklēšanas jautājumiem). 

 Pozitīvas izmaiņas vēl joprojām saglabājas jauniešu uzskatos par profesiju 

popularitāti. Jauniešu nodomi šajā jautājumā kļuvuši krietni vien izkliedētāki, kas liecina par 

viņu vidū valdošo stereotipu par „sabiedrībā prestiţām un populārām profesijām” 

mazināšanos.  

Līdzīgi kā 2006./2007.m.g. rezultāti, arī 2007./2008.m.g. aptaujas dati liecina, ka 

šobrīd mazinās jauniešu interese par jurisprudenci. Savukārt augusi ir jauniešu interese par 

ekonomikas un finanšu, komunikāciju un mediju, būvniecības jomu, kuras masu medijos tiek 

sludinātas kā perspektīvas profesiju jomas un tiek uzsvērts, ka šo speciālistu atalgojums ir 

krietni vien virs vidējā atalgojuma valstī.  

 Pētījuma rezultāti norāda uz reģionālo specifiku augstskolu izvēlē, kas liecina par 

reģionālo augstskolu lielāku popularitāti atbilstoša reģiona jauniešu vidū un par to, ka ne visi 

studētgribētāji vēlas un ir spējīgi studiju dēļ atrasties tālu prom no mājām. Viens no 

galvenajiem iemesliem tam varētu būt finansiālās grūtības, ar kurām šobrīd sastopas vairums 

Latvijas iedzīvotāju, tai skaitā – vidusskolas absolventu ģimenes. Par jauniešu finansiālajām 

grūtībām var liecināt, piemēram, fakts, ka puse no aptaujātajiem jauniešiem studijas 

augstskolā grib apvienot ar darbu. Ļoti iespējams, ka daudzās ģimenēs ir problemātiski 

uzturēt nestrādājošu studentu un tāpēc skolēni plāno paralēli studijām arī strādāt, lai varētu 

paši sevi uzturēt. Turklāt jaunieši arī paši atzīst, ka vissvarīgākais faktors profesijas izvēlē 

viņiem šķiet iespējamais atalgojums šajā profesijā. 

 Lai gan atalgojums tiek vērtēts kā noteicošais faktors profesijas izvēlē, kā svarīgi tiek 

atzīti arī citi (darbs ar cilvēkiem, labi kolēģi un iespēja strādāt ārzemēs). Šī tendence arvien 

pieaug un palielinās tā jauniešu daļa, kas, neskatoties uz ģimenē esošajām finansiālajām 

grūtībām, izvēlas profesiju, kura ne vienmēr nodrošina vislielāko atalgojumu, bet sniedz 

viņiem citas iespējas (piem., profesionālā izaugsme). 
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 Jauniešu viedokļi par profesionālas palīdzības nepieciešamību tālākās izglītības un 

profesijas izvēlē ir atšķirīgi, jo viena daļa vēlas to saņemt, bet otra daļa nē. Taču viņu atbildes 

uz daţādiem jautājumiem liecina, ka viņu informētība par šiem jautājumiem ne vienmēr ir 

padziļināta. Līdz ar to palīdzība karjeras plānošanā lielākajai daļai jauniešu ir nepieciešama. 

Šobrīd ar to Latvijā nodarbojas galvenokārt divas valsts institūcijas – Nodarbinātības Valsts 

aģentūra un Valsts izglītības attīstības aģentūra. Turklāt Izglītības un zinātnes Ministrija ir 

uzsākusi darbu pie karjeras izglītības ieviešanas Latvijas skolās. 2007.gada vasarā vairākās 

Latvijas augstskolās tika piedāvātas maģistrantūras programmas, kurās pedagogi, psihologi, 

sociālie darbinieki u.c. speciālisti var apgūt karjeras konsultanta specialitāti, lai pēc tam spētu 

strādāt ar Latvijas skolu audzēkņiem. Latvijas valstī ir atzīta karjeras plānošanas un 

attīstīšanas jautājumu aktualitāte un nozīmība, un šobrīd turpinās intensīvs darbs pie karjeras 

attīstīšanas atbalsta sistēmas izstrādes un ieviešanas valstiskā līmenī.  
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Pielikums Nr. 1 

Cien. 12.klases absolvent! 

 
Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar a/s „Hansabanka” jau ceturto gadu 

pēc kārtas veic pētījumu par 12.klašu skolēnu profesionālajiem nodomiem pēc 

vidusskolas beigšanas. 

Šīs aptaujas mērķis ir izpētīt Latvijas 12.klašu skolēnu profesionālās 

karjeras plānus un profesijas izvēles motīvus, kā arī noskaidrot šobrīd 

populārākās profesijas Latvijā jauniešu vidū.  

Pētījuma rezultāti tiks izmantoti, lai palīdzētu vidusskolēniem profesijas 

izvēlē un karjeras plānošanā. Tādēļ mums ir ļoti svarīgi uzzināt tieši Jūsu domas 

šajā jautājumā. 

Anketa ir anonīma, tās dati tiks izmantoti pētījuma veikšanai. 

Pateicamies par atsaucību! 

APTAUJAS ANKETA 

1.Ko Jūs plānojat darīt pēc vidusskolas beigšanas ? 
Atzīmējiet Jums atbilstošos variantus, tie var būt vairāki. 

 

!!! Ja 1.jautājumā Jūs atzīmējāt variantus 1.2. ,1.3.,1.6.vai 1.7., lūdzu norādiet, kurā 

augstskolā vai koledţā Jūs plānojat iestāties (var minēt vairākus variantus)  

___________________________________________________________________________ 

1.1. 
 Mācīties profesionālās izglītības iestādēs 

(arodvidusskolā, tehnikumā)  

  

1.2.  Mācīties koledţā  
  

1.3.  Mācīties augstskolā  
  

1.4. Mācīties kursos  
  

1.5.  
Apvienot darbu ar mācībām profesionālās izglītības 

iestādē (arodvidusskolā, tehnikumā)  

  

1.6.  Apvienot darbu ar mācībām koledţā  
  

1.7. Apvienot darbu ar mācībām augstskolā  
  

1.8. Tikai strādāt  
  

1.9 . Ne strādāt, ne mācīties, bet paņemt pārtraukumu atpūtai 
  

1.10. 
Citi varianti (lūdzu norādiet, kādi) : 
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2. Ko Jūs vislabprātāk darītu pēc vidusskolas beigšanas, ja Jums būtu neierobeţotas 

izvēles iespējas ? 

Atzīmējiet Jums atbilstošos variantus, tie var būt vairāki. 
2.1. Mācītos profesionālās izglītības iestādē (arodvidusskolā, 

tehnikumā)  

  

2.2. Mācītos koledţā    

2.3.  Mācītos augstskolā    

2.4. Mācītos kursos    

2.5.  Apvienotu darbu ar mācībām profesionālās izglītības 

iestādē (arodvidusskolā, tehnikumā)  

  

2.6.  Apvienotu darbu ar mācībām koledţā    

2.7. Apvienotu darbu ar mācībām augstskolā    

2.8. Tikai strādātu    

2.9 . Ne strādātu, ne mācītos, bet paņemtu pārtraukumu 

atpūtai  

  

2.10. Citi varianti (lūdzu norādiet, kādi) 

 

  
 3.Vai šobrīd esat jau izvēlējies savu nākamo profesiju? 

Atzīmējiet Jums atbilstošo variantu. 

 Nē   

 Jā   

 Man padomā ir vairāki profesiju varianti   

 
4. Lūdzu blakus Profesija Nr.1. ierakstiet to profesiju, ko esat izvēlējies apgūt pēc 

vidusskolas beigšanas (ja neesat vēl konkrēti izlēmis, varat nosaukt arī vairākus 

iespējamos variantus, rakstot tos blakus Profesija Nr.2. un Profesija Nr.3.). 

 

 apakšā zem katras nosauktās profesijas ar ķeksīti atzīmējiet tos faktorus, kuru dēļ 

Jūs ieinteresēja tieši šī profesija, 

 ja Jums padomā nav neviens iespējamās profesijas variants, tad blakus Profesija 

Nr.1. ievelciet svītru un apakšā ar ķeksīti atzīmējiet tos faktorus, kurus Jūs vēlētos 

redzēt savā nākamajā profesijā. 

    Profesija 

Nr.1._____________  

Profesija 

Nr.2.___________  

Profesija 

Nr.3._______  

4.1. Mierīgs darbs       

4.2. Augsts atalgojums       
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4.3. Radošs darbs       

4.4. Sabiedriski nozīmīgs 

darbs  

      

4.5. Stabilitāte       

4.6. Sareţģītu problēmu 

risināšana 

      

4.7. Risks un piedzīvojumi       

4.8. Brīvs darba laiks         

4.9. Darbs ar cilvēkiem       

4.10. Profesijas prestiţs       

4.11. Intelektuāls darbs       

4.12. Iespēja kaut ko radīt 

pašam savām rokām 

      

4.13. Vadošs darbs       

4.14. Komandējumi        

4.15. Iespēja palīdzēt citiem        

4.16. Augsts  izglītības 

līmenis 

      

4.17. Darba automašīna       

4.18. Labi kolēģi       

4.19. Iespēja strādāt ārvalstīs       

4.20. Mācības, kursi 

darbavietā 

      

 
5. Lūdzu kvadrātiņos ar ķeksīti atzīmējiet, kāda informācija un cik lielā mērā Jums ir 

nepieciešama, izvēloties savu nākamo profesiju un izglītību: 

 
    Maz Vidēji  Daudz 

5.1. Profesijas pieprasījums darba tirgū       

5.2. Profesijas atalgojums       

5.3. Profesijas saturs       

5.4. Profesijas pozitīvie un negatīvie 

aspekti 

      

5.5. Profesijas popularitāte Latvijā       
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5.6. Izglītības iegūšanas iespējas šajā 

profesijā 

      

5.7. Kā meklēt darbu       

 
6. Lūdzu norādiet, cik lielā mērā Jums šobrīd ir pieejama profesijas un izglītības izvēlei 

nepieciešamā informācija: 

    Maz Vidēji  Daudz 

6.1. Profesijas pieprasījums darba tirgū       

6.2. Profesijas atalgojums       

6.3. Profesijas saturs       

6.4. Profesijas pozitīvie un negatīvie 

aspekti 

      

6.5. Profesijas popularitāte Latvijā       

6.6. Izglītības iegūšanas iespējas šajā 

profesijā 

      

6.7. Kā meklēt darbu       

 
7. Kā Jūs domājat, kas apgrūtina profesijas un atbilstošās mācību iestādes izvēlei 

nepieciešamās informācijas iegūšanu? 

Atzīmējiet Jums atbilstošos variantus, tie var būt vairāki. 
7.1. Nav skaidrs, kur meklēt informāciju   

7.2. Skolā nav pieejama nepieciešamā informācija   

7.3.  Grūti orientēties pieejamajā informācijā   

7.4. Nav pieejama profesionāla palīdzība   

7.5.  Pagaidām vēl neesmu nopietni ķēries klāt informācijas 

meklēšanai 

  

7.6. Citi varianti (lūdzu norādiet, kādi) 

 

 

8. Vai Jums ir vajadzīga palīdzība profesijas izvēlē? 

 Atzīmējiet Jums atbilstošo variantu. 
 Nē   

 Jā   

 



 82 

9. Lūdzu atzīmējiet ar ķeksīti, kurās nozarēs strādājošajiem, Jūsuprāt, perspektīvā būs 

lielākas karjeras iespējas (atzīmēt ne vairāk kā 5 nozares): 

9.1. Raţošana   

9.2. Veselības aprūpe   

9.3.  Ekonomika un finanses   

9.4. Sociālā palīdzība    

9.5.  Zinātne    

9.6. Lauksaimniecība    

9.7. Pakalpojumu sfēra   

9.8.  Inţenierzinātnes   

9.9. Tūrisms   

9.10.  Informācijas tehnoloģijas 

 

  

9.11. Vadība 

 

  

9.12.  Māksla un kultūra  

 

  

9.13. Jurisprudence 

 

  

9.14.  Celtniecība 

 

  

9.15. Tirdzniecība 

 

  

9.16.  Meţsaimniecība  

 

  

9.17. Transports un pārvadājumi 

 

  

9.18. Militārā sfēra   

 

10. Lūdzu izsakiet savas domas un plānus saistībā ar mācībām un darbu ārzemēs: 

10.1. Es gribētu mācīties kādā citā valstī: 

 Atzīmējiet Jums atbilstošo variantu. 
 Jā, un man ir konkrēts plāns kā to sasniegt   

  Jā, bet man nav konkrēta plāna kā to sasniegt   

 Nē, negribētu   
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10.2. Es gribētu strādāt kādā citā valstī: 

 Atzīmējiet Jums atbilstošo variantu. 
 Jā, un man ir konkrēts plāns kā to sasniegt   

  Jā, bet man nav konkrēta plāna kā to sasniegt   

 Nē, negribētu   

 
 

11. Vai Jūs plānojat ņemt kredītu, lai varētu turpināt izglītību pēc vidusskolas 

beigšanas? 

 Atzīmējiet Jums atbilstošo variantu. 
 Jā   

 Nē   

 Neesmu izlēmis     

 

 

12.  Cik daudz Jūs zināt par studiju kreditēšanas iespējām? 

 Atzīmējiet Jums atbilstošo variantu. 
 Neko   

 Maz   

 Pietiekoši     

 

 

13. Vai Jūs zināt, kuras bankas Latvijā piedāvā iespēju saņemt kredītu studiju 

vajadzībām  

 Atzīmējiet Jums atbilstošo variantu. 
13.1. Aizkraukles banka   

13.2. Baltijas Tranzītu banka   

13.3. Hansabanka   

13.4 Hipotēku banka   

13.5. Latvijas Krājbanka   

13.6.  Sampo banka   

13.7. DnB Nord Banka   

13.8. Parex banka   

13.9. SEB Unibanka   
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14. Lūdzu blakus cipariem 1, 2 un 3 ierakstiet tās profesijas, kuras, Jūsuprāt, patreiz 

Latvijā jauniešu vidū ir populāras un sarindojiet tās pēc popularitātes, sekojoši: pie 

cipara 1. – pirmajā vietā; pie cipara 2. – otrajā vietā; pie cipara 3. – trešajā vietā; 

 Apakšā zem katras nosauktās profesijas ar ķeksīti atzīmējiet tos faktorus, kuru dēļ, 

Jūsuprāt, šī profesija ir populāra: 
 

    Profesija 

Nr.1._____________  

Profesija 

Nr.2.___________  

Profesija 

Nr.3._______  

14.1. Mierīgs darbs       

14.2. Augsts atalgojums       

14.3. Radošs darbs       

14.4. Sabiedriski nozīmīgs 

darbs  

      

14.5. Stabilitāte       

14.6. Sareţģītu problēmu 

risināšana 

      

14.7. Risks un piedzīvojumi       

14.8. Brīvs darba laiks         

14.9. Darbs ar cilvēkiem       

14.10. Profesijas prestiţs       

14.11. Intelektuāls darbs       

14.12. Iespēja kaut ko radīt 

pašam savām rokām 

      

14.13. Vadošs darbs       

14.14. Komandējumi        

14.15. Iespēja palīdzēt citiem        

14.16. Augsts  izglītības 

līmenis 

      

 

 
15. Ko visticamāk darīsiet pēc 10 gadiem? ………………………………………….............. 

 

 
16. Kuras profesijas pārstāvis Jūs vislabprātāk gribētu būt? ……………………............... 

 
Lūdzu norādiet: 

Jūsu vecums…….. 

Jūsu dzimums:  sieviešu □  vīriešu □ 
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Pielikums Nr. 2 

Ув. выпускник 12-го класса! 

 

Государственное агентство занятости в сотрудничестве с а/о  

„Hansabanka” уже четвертый год подряд проводит исследование о 

профессиональных намерениях учащихся 12-х классов после окончания 

средней школы.  

Цель данного опроса – изучить планы профессиональной карьеры и 

мотивы профессионального выбора учащихся 12-х классов латвийских 

школ, а также выявить наиболее популярные на данный момент профессии 

в Латвии среди молодежи.   

Результаты исследования будут использованы для оказания помощи 

учащимся средней школы в выборе профессии и планировании карьеры. 

Поэтому нам очень важно узнать именно Ваше мнение по данному вопросу.  

Анкета анонимная, ее данные будут использованы для проведения 

исследования. 

Спасибо! 

АНКЕТА 

   1.Что Вы планируете делать после окончания средней школы? 

Отметьте один или несколько подходящих Вам вариантов 

 

!!!  Если, отвечая на первый вопрос, Вы отметили варианты 1.2. ,1.3.,1.6.или 1.7., 

пожалуйста, укажите, в какой вуз или колледж  Вы планируете поступать 

(напишите один или несколько вариантов 

___________________________________________________________________________ 

 

1.1. 
Учиться в профессиональном учебном заведении 

(профессиональной средней школе, техникуме)  

  

1.2. 
Учиться  в колледже     

1.3.  
Учиться в высшем учебном заведении     

1.4. 
Учиться на курсах    

1.5.  

Совмещать работу с учѐбой  в профессиональном 

учебном заведении (профессиональной средней 

школе,  техникуме)   

  

1.6.  
Совмещать работу с учѐбой в колледже     

1.7. 
Совмещать работу с учѐбой в высшем учебном 

заведении  

  

1.8. 
Только работать     

1.9 . 
Не работать, не учиться,  а сделать перерыв для 

отдыха 

  

1.10. 
Другие варианты (укажите, пожалуйста, какие): 
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2. Чем бы Вы больше всего хотели заняться  после окончания средней школы, 

если бы у Вас были неограниченные возможности выбора? 
Отметьте один или несколько подходящих Вам вариантов 

2.1. Учиться в профессиональном учебном заведении 

(профессиональной средней школе, техникуме) 

  

2.2. Учиться в колледже   

2.3.  Учиться в высшем учебном заведении   

2.4. Учиться на курсах    

2.5.  Совмещать работу с учѐбой в профессиональном 

учебном заведении (профессиональной средней 

школе, техникуме) 

  

2.6.  Совмещать работу с учѐбой в колледже   

2.7. Совмещать работу с учѐбой в высшем учебном 

заведении  

  

2.8. Только работать   

2.9 . Не работать, не учиться,  а сделать перерыв для 

отдыха 

  

2.10. Другие варианты (укажите, пожалуйста, какие): 

 

  
3. В настоящее время Вы уже выбрали свою будущую профессию? 

Отметьте соответствующий вариант 

 Нет   

 Да   

 Я думаю о нескольких возможных вариантах 

профессий 

  

 
4. В графе «Профессия № 1» напишите, пожалуйста, ту профессию, которую 

Вы решили освоить после окончания средней школы (если Вы ещѐ не выбрали 

конкретную профессию, можете указать несколько  возможных вариантов, 

записывая их в графы «Профессия № 2» и «Профессия №3»). 

 Под каждой названной Вами профессией отметьте те из перечисленных 

факторов, которые повлияли на выбор данной профессии. 

 Если Вы ещѐ не выбрали ни одного возможного профессионального 

варианта, в графе «Профессия № 1» поставьте прочерк, а ниже отметьте те 

факторы, которые Вы считаете важными для Вашей будущей профессии. 

 

    Профессия 

№ 1_____________ 

  

Профессия 

№ 2____________ 

Профессия 

№ 3________ 

4.1. Спокойная работа        

4.2. Высокая оплата труда       
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4.3. Творческая работа       

4.4. Общественно 

значимая работа 

      

4.5. Стабильность       

4.6. Решение сложных 

проблем  

      

4.7. Риск и приключения        

4.8. Свободный график  

работы  

      

4.9. Общение с людьми       

4.10. Престиж профессии        

4.11. Интеллектуальная 

работа  

      

4.12. Возможность что-то 

сделать своими 

руками 

      

4.13. Руководящая 

должность  

      

4.14. Командировки       

4.15. Возможность 

помогать другим  

      

4.16. Высокий уровень 

образования  

      

4.17. Рабочий автомобиль       

4.18. Хорошие коллеги        

4.19. Возможность работать 

за рубежом 

      

4.20. Учеба, курсы, 

предлагаемые на 

рабочем месте 

      

 
5. Отметьте, пожалуйста, какая информация и в каком объеме Вам необходима 

при  выборе своей будущей профессии и образования: 

    мало средне много 

5.1. Востребованность профессии на 

рынке труда 

      

5.2. Оплата труда       

5.3. Содержание профессии       

5.4. Положительные и 

отрицательные аспекты 

профессии 
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5.5. Популярность профессии в 

Латвии  

 

      

5.6. Возможности получить 

образование по этой 

специальности  

      

5.7. Информация о процессе поиска 

работы 

      

 

6. Укажите, пожалуйста, в каком объеме Вам сейчас доступна информация, 

необходимая для выбора профессии и образования: 

    мало средне много 

6.1. Востребованность профессии на 

рынке труда 

      

6.2. Оплата труда       

6.3. Содержание профессии       

6.4. Положительные и 

отрицательные аспекты 

профессии 

      

6.5. Популярность профессии в 

Латвии 

      

6.6. Возможности получить 

образование по этой 

специальности 

      

6.7. Информация о процессе поиска 

работы 

      

 

7. Как Вы считаете, что затрудняет получение Вами информации,  необходимой 

для выбора профессии и соответствующего учебного заведения? 

Отметьте один или несколько вариантов. 
7.1. Неясно, где искать информацию   

7.2. В школе нужная информация не доступна   

7.3.  Трудно ориентироваться в доступной информации   

7.4. Не доступна профессиональная помощь   

7.5.  Я пока ещѐ серьѐзно не приступал к поиску 

информации 

  

7.6. Другие варианты (укажите, пожалуйста, какие) 

 
 

8. Нужна ли Вам помощь в выборе профессии?  

 Да   

 Нет   
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9. Как Вы считаете, работники каких отраслей в перспективе будут иметь 

большие возможности для карьерного роста? Отметьте, пожалуйста, не более 

пяти вариантов: 

9.1. Производство   

9.2. Медицинское обслуживание    

9.3.  Экономика и финансы    

9.4. Социальная помощь    

9.5.  Наука    

9.6. Сельское хозяйство    

9.7. Сфера услуг    

9.8.  Инженерные науки    

9.9. Туризм   

9.10.  Информационные технологии    

9.11. Управление    

9.12.  Искусство и культура    

9.13. Юриспруденция    

9.14.  Строительство    

9.15. Торговля    

9.16.  Лесное хозяйство     

9.17. Транспорт и перевозка грузов    

9.18. Военная сфера   

 

 

10. Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями и планами об учѐбе и работе за 

рубежом. 

10.1. Я хотел/а бы учиться в какой-нибудь другой стране: 

 Да, и у меня есть конкретный план, как это сделать   

  Да, но у меня нет конкретного плана, как это сделать    

 Нет, не хотел/а бы   
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10.2. Я хотел/а бы работать в какой-нибудь другой стране: 

 

 Да, и у меня есть конкретный план, как это сделать   

  Да, но у меня нет конкретного плана, как это сделать   

 Нет, не хотел/а бы   

 
 

11. Планируете ли Вы брать кредит для продолжения образования после 

окончания средней школы? 

 Отметьте подходящий Вам вариант. 
 Да   

 Нет   

 Ещѐ не решил/а   

 

12. Насколько Вы информированы о возможностях получения кредита? 

 Отметьте соответствующий вариант. 
 У меня нет информации     

 У меня мало информации     

 У меня достаточно информации   

  

 

13. Отметьте, пожалуйста, те банки Латвии, которые, по Вашему мнению, 

предоставляют возможность получения кредита на обучение: 

 

13.1. Aizkraukles banka   

13.2. Baltijas Tranzītu banka   

13.3. Hansabanka   

13.4 Hipotēku banka   

13.5. Latvijas Krājbanka   

13.6.  Sampo banka   

13.7. DnB Nord Banka   

13.8. Parex banka   

13.9. SEB Unibanka   
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14. В графах «Профессия № 1», «Профессия № 2» и «Профессия № 3» укажите,  

пожалуйста, те профессии, которые, на Ваш взгляд, сейчас популярны среди 

латвийской молодѐжи, и запишите их по степени популярности: «Профессия № 1» 

–самая популярная,  «Профессия № 2» –- второе место по популярности, 

«Профессия № 3»  – третье место. 

 Под каждой названной Вами профессией отметьте те из перечисленных 

факторов, которые, по Вашему мнению, объясняют причины популярности 

профессии. 
 

    Профессия 

№ 1_____________ 

Профессия 

№ 2____________ 

Профессия 

№ 3________ 

14.1. Спокойная работа       

14.2. Высокая оплата       

14.3. Творческая работа       

14.4. Общественно 

значимая работа 

      

14.5. Стабильность         

14.6. Решение сложных 

проблем  

      

14.7. Риск и приключения       

14.8. Свободный график  

работы  

      

14.9. Общение с людьми        

14.10. Престиж профессии        

14.11. Интеллектуальная 

работа  

      

14.12. Возможность что-то 

сделать своими 

руками 

      

14.13. Руководящая 

должность 

      

14.14. Командировки       

14.15. Возможность 

помогать другим 

      

14.16. Высокий уровень 

образования  

      

 
15. Чем, вероятнее всего, Вы будете заниматься через 10 лет?  
....................................................................................................................................................... 

16. Представителем какой профессии Вы хотели бы стать больше всего? 
…………………………………………………………………………………………………... 

Укажите, пожалуйста: 

Ваш возраст …….. 

Ваш пол: женский   □  мужской   □ 

 


