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IEVADS

Lai  mazinātu  profesiju  segregācijas  cēloņus,  un  veicinātu  attieksmes  maiņu  pret 

tradicionālajām vīriešu un sieviešu profesionālajām „lomām” un sieviešu karjeras izvēli par 

labu tehniskajām nozarēm, EQUAL projekta ietvaros tika veikts pētījums par 8. un 11.klašu 

skolēnu profesionālajiem nodomiem un priekšstatiem par profesijām 2006. gadā, bet 2007. 

gadā pētījums par 9. un 12. klašu skolēnu profesionālajiem nodomiem un priekšstatiem par 

profesijā,  aptuveni pusi  no pētījumā aptvertajiem skolēniem iesaistot  Karjeras  plānošanas 

programmas (turpmāk tekstā KP iesaistītie) aktivitātēs,  bet otru pusi neiesaistot  (turpmāk 

tekstā  KP neiesaistītie),  lai  varētu  salīdzināt  realizētās  Karjeras  programmas  iespaidu uz 

pētījumā iesaistītajiem skolēniem atšķirībā no KP neiesaistītajiem. Salīdzināti tika arī 2006. 

gada un 2007. gada pētījumu dati tur, kur to varēja korekti veikt (anketu jautājumi sakrita vai 

bija saglabāti ar nebūtiskām atšķirībām).

Pētījums paredz apzināt skolu jauniešu priekšstatus par sekojošu jautājumu loku:  

 skolēnu profesionālie nākotnes plāni,

 skolēnu attieksme pret mācību priekšmetiem,

 skolēnu stereotipi par dzimuma lomām Latvijas darba tirgū,

 skolēnu profesijas izvēli noteicošie faktori,

 skolēnu priekšstati par darba tirgū pieprasītākajām profesijām un to saturu u.c..

Pētījuma rezultātus arī turpmāk izmantos EQUAL projekta aktivitātēs, kas orientētas 

uz sabiedrības informēšanu un izglītošanu dzimumu līdztiesības  jautājumos,  lai  mazinātu 

sabiedrībā valdošos dzimumu stereotipus un veicinātu dzimumu līdztiesību darba tirgū. 
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2007. gada pētījuma dalībnieki

Pētījumā piedalījās vispārizglītojošo skolu 9. un 12. klašu skolēni no piecām Latvijas 
pilsētām.  Lai  pārliecinātos  par  karjeras  plānošanas  aktivitāšu  ietekmi  uz  9.  un  12.klašu 
skolēnu gatavību veikt  profesijas izvēli  (un izvēlētajām profesijām),  tika izveidotas divas 
izlases  grupas,  no  kurām  vienā  tika  iekļauti  karjeras  plānošanas  aktivitātēs  iesaistītie 
respondenti  (turpmāk  pētījumā  apzīmēti  kā  KP  iesaistītie)  un  otrā  tika  iekļauti  karjeras 
plānošanas aktivitātēs neiesaistītie skolēni (turpmāk KP neiesaistītie).

Pētījuma izlases detalizētāks apraksts

• Tika aptaujāti 350 karjeras plānošanas aktivitātēs iesaistītie 9. un 12.klašu skolēni un 
381 karjeras plānošanas aktivitātēs neiesaistītie 9. un 12.klašu skolēni;

• Aptaujāto skolēnu vecums no 13 līdz 20 gadus veci skolēni:
• 9.klašu skolēni no 13 līdz 18 gadiem;
• 12.klašu skolēni no 16 līdz 20 gadiem.

• Skolēnu sadalījums pēc dzimuma (skat. attēlu Nr. 1) – 66% meiteņu un 34% zēnu 
katrā izlases grupā.

• KP iesaistīto skolēnu sadalījums pēc dzimuma:
• 98 meitenes un 52 zēni no 9.klases;
• 132 meitenes un 68 zēni no 12.klases.

• KP neiesaistīto skolēnu sadalījums pēc dzimuma:
• 127 meitenes un 69 zēni no 9.klases;
• 123 meitenes un 62 zēni no 12.klases.

KP_iesaistīto un KP_neiesaistīto skolēnu 
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2006. gada pētījuma mērķis:
Apzināt 8 un11.klašu profesionālos nodomus un priekšstatus par profesijām.

2006. gada pētījuma dalībnieki

Pētījumā piedalījās 1000 vispārizglītojošo skolu vienpadsmito un astoto klašu skolēni no 
skolām ar latviešu un krievu apmācības valodām. Skolēni tika aptaujāti piecās Latvijas 
pilsētās. Pētījuma grupas sīkāks raksturojums:

• Katrā klašu grupā tika aptaujāti 500 skolēni
• aptaujāto skolēnu vecums – 14-23 gadus veci jaunieši:

 8.klašu skolēni vecumā no 13 līdz 17 gadiem
 11.klašu skolēni vecumā no 16 līdz 23 gadiem  

• skolēnu  sadalījums  pēc  dzimuma  (skat.  1.attēlu)–  70%  meitenes  un  30%  zēni  katrā 
izdalītajā grupā:

 350 meitenes un 150 zēni no 11.klases
 350 meitenes un 150 zēni no 8.klases 
 abu klašu grupās abu apmācības valodu meiteņu un zēnu sadalījums175 pret 75
 140 meitenes un 60 zēni no katras pilsētas

Attēls Nr.2

Skolēnu gatavība veikt profesionālo izvēli
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Lai noskaidrotu pētījumā iesaistīto 9. un 12.klašu skolēnu gatavību izvēlēties savu 
nākotnes profesiju, KP iesaistītie un KP neiesaistītie respondenti tika aicināti norādīt, vai viņi 
jau  ir  izvēlējušies  savu  nākamo  profesiju,  norādot  vienu  no  pieciem  anketā  dotajiem 
iespējamajiem atbilžu variantiem: jā (esmu izvēlējies), nē (neesmu izvēlējies), daļēji, man 
padomā ir vairāki varianti, nevaru izlemt.

KP iesaistīto un neiesaistīto skolēnu gatavība veikt profesionālo izvēli

► Salīdzinoši lielākā daļa respondentu,  gan KP iesaistīto,  gan arī  KP neiesaistīto 
skolēnu vidū, norāda, ka viņiem ir padomā vairāki profesiju varianti (32%), vai arī viņi ir 
daļēji izlēmuši par savu nākamo profesiju. 

► KP  iesaistītie biežāk norāda, ka viņiem padomā ir vairāki varianti (KP iesaistītie 
32% /  KP neiesaistītie  28%),  atainojot  KP iesaistīto  skolēnu  salīdzinoši  nedaudz  labāku 
informētību  par  profesiju  pasaules  dažādību,  nodarbinātības  iespējām  un  specialitātes 
apgūšanas iespējām.

► Savukārt KP neiesaistītie respondenti biežāk nekā iesaistītie norāda, ka daļēji ir 
izlēmuši par savu nākotnes profesiju (KP iesaistītie 29% / KP neiesaistītie 35%),  atainojot 
lielāku KP neiesaistīto respondentu profesijas izvēles lēmuma pieņemšanu kavējošu faktoru 
esamību.

KP iesaistīto un neiesaistīto 9. un 12. klašu gatavība veikt profesionālo izvēli

► Izteiktākas  atšķirības  ir  9.klašu  respondentu  atbildēs,  kur  par  9%  lielāks  KP 
neiesaistīto respondentu skaits norādījis, ka ir daļēji izlēmuši par savu nākamo profesiju (KP 
iesaistīto 32% / KP neiesaistīto 41%), turpretī par 9% vairāk KP  iesaistīto 9.klašu skolēnu 
norādījuši,  ka  viņiem  ir  padomā  vairāki  profesiju  varianti  (KP  iesaistītie  32%  /  KP 
neiesaistītie 23%)

Tas  liecina  par  KP  iesaistīto  skolēnu  lielāku  informētību  par  profesiju  pasaules 
iespējām, kā arī vairāku profesionālās darbības alternatīvu saskatīšanu un, iespējams, lielāku 
izpratni  par savu iespējamo vietu nākotnē darba tirgū, apzinoties konkrētas profesionālās 
darbības  iespējas,  nevis  tikai  aptuveni  apjaušot  profesionālās  darbības  sfēru,  un  tādējādi 
šauboties par sava izvirzītā profesionālā mērķa pareizību.

►  KP  iesaistīto  un  KP  neiesaistīto  12.klašu  skolēnu  izvēlnēs  nav  vērojamas  tik 
izteiktas  atšķirības,  tomēr  arī  KP  iesaistītie  12.klašu  skolēni  nedaudz  biežāk  nekā  KP 
neiesaistītie ir minējuši, ka ir izvēlējušies savu nākamo profesiju (KP iesaistītie 26% / KP 
neiesaistītie 24%).

► Par 2 % biežāk KP iesaistītie nekā KP neiesaistītie 12.klašu skolēni min, ka tiem ir 
padomā vairāki profesiju varianti (KP iesaistītie 34% / KP neiesaistītie 32%). Šīs atšķirības ir 
nelielas. Iespējams KP iesaistītie 12.klašu respondenti bijuši vairāk motivēti izzināt sevi un 
iespējamās profesionālās darbības iespējas, saskaroties skolā ar profesijas izvēles preventīvā 
darba aktivitātēm. 

KP iesaistīto un KP neiesaistīto meiteņu un zēnu gatavība veikt profesionālo izvēli
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► Salīdzinot KP iesaistīto un KP neiesaistīto meiteņu, kā arī zēnu gatavību veikt 
profesijas  izvēli,  var  secināt,  ka  kopumā  KP  iesaistītās  meitenes  nedaudz  biežāk  ir 
izvēlējušās savu nākamo profesiju (KP iesaistītie 24% / KP neiesaistītie 19%) vai arī viņām 
ir padomā vairāki profesiju alternatīvie varianti (KP iesaistītie 31% / KP neiesaistītie 29%), 
kā  arī  KP iesaistītās  meitenes  biežāk atbild  noliedzoši,  norādot,  ka  nav izvēlējušās  savu 
nākamo profesiju (KP iesaistītie 9% / KP neiesaistītie 6%). KP iesaistītās meitenes arī retāk 
norāda, ka ir daļēji izvēlējušās savu nākamo profesiju (KP iesaistītie 30% / KP neiesaistītie 
36%), tādējādi retāk paužot šaubas par savas profesijas izvēles pareizību.

►  KP iesaistīto  zēnu vidū ievērojami  lielāks  ir  to  skolēnu procentuālais  rādītājs, 
kuriem ir padomā vairāki varianti (KP iesaistītie 34% / KP neiesaistītie 26%), kas varētu 
norādīt uz plašākām zināšanām profesiju pasaules daudzveidībā. 

Līdz  ar  to  arī  salīdzinoši  mazāks  daudzums  KP  iesaistīto  zēnu  norāda,  ka  ir 
izvēlējušies savu nākamo profesiju (KP iesaistītie 18% / KP neiesaistītie 24%). Iespējams, ka 
pēc  iesaistīšanās  KP  aktivitātēs  KP iesaistītajiem zēniem parādījušies  vairāk  alternatīvu 
profesionālās darbības, izvēles variantu.

Būtiskākās atšķirības 2006. un 2007. gadu pētījumos par skolēnu gatavību veikt 
profesionālo izvēli

Salīdzinot  ar  2006.  gada  pētījumu  2007.  gadā  galvenās  atšķirības  vērojamas 
analizējot datus pa klašu grupām.

►  2007.gadā anketētie skolnieki vairāk nekā 2006.gadā anketētie atbild, ka šobrīd 
jau ir izvēlējušies savu profesiju (9.klasē 16%, 12. klasē 26%, bet 8.klasē 14,4%, 11.klasē 
14,8%,  padomā ir vairāki varianti (9.un12.klasē vienādi 32%, bet 8.klasē 20,4%, 11. klasē 
18,4%). K

► 2007.gadā anketētie  skolnieki  mazāk nekā 2006.gadā anketētie  atbild,  ka savu 
profesiju ir  izvēlējušies daļēji (tā 2007. g. 9.klasē 32%, 12.klasē 27%, bet 2006.g. 8.klasē 
36,2%, 11.klasē 35, 2%, ). 

► Tas nozīmē, ka 2007.gadā 9. un 12. klašu skolēni ir noteiktāki savā profesionālajā 
izvēlē,  kas saistāms,  gan ar veiktajām aktivitātēm skolās,  gan ar skolēnu nepieciešamību 
izlaiduma klasēs pieņemt lēmumus par turpmāko izglītību un profesionālo izvēli.
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Skolēnu nākotnes plāni pēc skolas beigšanas

Lai  noskaidrotu  KP iesaistīto  un KP neiesaistīto  skolēnu biežāk izvēlētās  mācību 
iestādes, skolēni tika aicināti anketā norādīt augstskolu, koledžu vai profesionālās izglītības 
iestādi, kurā tie plāno uzsākt mācības pēc patreizējās izglītības iestādes beigšanas. 

KP iesaistīto un KP neiesaistīto 9. un 12.kašu skolēnu nākotnes plāni pēc skolas 
beigšanas

Salīdzinot KP iesaistīto skolēnu atbildes starp 9. un 12. klasi:
► KP iesaistīto 9. un 12.klašu respondentu sniegtajās atbildēs kā galvenā atšķirība 

parādās  9.klašu  skolēnu  biežāk  paustā  gatavība  mācīties  profesionālās  izglītības  mācību 
iestādē (9.klašu skolēni 21% / 12.klašu skolēni 4 %).

► KP  iesaistīto  12.klašu  skolēniem  ir  izteikta  salīdzinot  ar  9.  klašu  skolēniem 
gatavība  mācības  savienot  ar  darbu  (12.klašu  skolēni  47%/  9.klašu  skolēni  22%),  kas 
skaidrojams  ar  12.klašu  skolēnu  salīdzinoši  lielāko  orientēšanos  uz  izglītības  iegūšanu 
augstskolā (līdz ar to arī plašākām iespējām apvienot studijas ar darbu). 

Salīdzinot KP iesaistīto un KP neiesaistīto 9. un 12.klašu skolēnu sniegtās atbildes:
 ► lielākās atšķirības vērojamas tieši 9.klašu skolēnu vidū, starpībai starp vidusskolā 

mācības  plānojošajiem 9.klašu  skolēniem sasniedzot  20%,  savukārt  nākotnes  perspektīvā 
studijas  plānojošajiem  KP  iesaistītajiem  9.klašu  skolēniem  par  16%  biežāk  nekā  KP 
neiesaistītajiem.

Tas liecina, ka KP  aktivitātes ir veicinājušas tajās iesaistīto 9. klašu skolēnus uzstādīt 
sev augstākus karjeras mērķus nākotnē apgūstamā izglītības līmeņa ziņā.

► Iegūtie rezultāti, it īpaši attiecībā uz 9.klašu skolēniem, liecina par profesionālās 
orientācijas pasākumu un mērķtiecīgu aktivitāšu nepieciešamību tieši pamatskolas pēdējās 
klasēs, kad skolēniem salīdzinoši vēl ir neskaidras nākotnes profesionālās ieceres, tomēr jau 
jāpieņem lēmums par turpmākā izglītības ceļa izvēli. 

Salīdzinoši lielo kontrastu tieši starp KP iesaistīto un KP neiesaistīto 9.klašu skolēnu 
nākotnes profesionālajām iecerēm var skaidrot gan ar vecumposmam raksturīgajām iezīmēm, 
gan  ar  neinformētību  par  profesionālās  darbības  iespējām  vispār,  kad  jau  tā  izteiktās 
konformisma  tendences  lielā  mērā  nosaka  9.klašu  skolēnu  profesijas  izvēli,  paļaujoties 
vairāk uz sabiedrībā un vienaudžu vidū valdošām nosliecēm profesijas izvēlē.

 Līdz ar to preventīvo pasākumu trūkums mācību iestādēs, jauniešu neziņa par darba 
tirgus aktualitātēm un veiksmīgas profesijas izvēles priekšnosacījumiem noved pie skolēnu 
nespējas veikt pilnvērtīgu sev atbilstošākās profesijas apzināšanu un karjeras ceļa izvēli.

►  Skolēniem bija iespēja arī norādīt konkrētas jau izvēlētās profesionālās mācību 
iestādes, koledžas, kā arī augstskolas.

 Konkrētas profesionālās iestādes un koledžas tika minētas reti – KP iesaistītajiem 
skolēnu atbildēs tikai 4% gadījumu tiek norādīta profesionālās izglītības mācību iestāde un 
6% gadījumu tiek norādīta koledža, savukārt KP neiesaistītie skolēni 9% gadījumu norāda 
profesionālās izglītības iestādes un 4% gadījumu min koledžas. 

Konkrētas augstskolas tika minētas salīdzinoši daudz biežāk.
► Izteikti zemā KP iesaistīto un KP neiesaistīto skolēnu aktivitāte norādot konkrētas 

izvēlētās  profesionālās  izglītības  iestādes,  saistāma  ar  KP  iesaistīto  un  KP  neiesaistīto 
skolēnu zemo intereses līmeni par profesionālās izglītības iestādēm (KP iesaistītie 11% / KP 
neiesaistītie 23%) un koledžām (KP iesaistītie 13% / KP neiesaistītie 8%).  Tātad ir vairāk 
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jāsniedz informācija un aktīvi jāieinteresē skolēni  par profesionālajām mācību iestādēm un 
arī par koledžas izglītību. 

KP_iesaistīto un KP_neiesaistīto 9. un 12.klašu skolēnu nākotnes plāni pēc skolas 
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Attēls Nr.3

KP iesaistīto un KP neiesaistīto meiteņu un zēnu atbildes par nākotnes plāniem

Salīdzinot KP iesaistīto un KP neiesaistīto meiteņu, zēnu atbildes par nākotnes plāniem:
►  KP iesaistītās    meitenes   par 15%    (statistiski nozīmīgas atšķirības) mazāk  kā KP 

neiesaistītās meitenes izvēlas mācīties profesionālās mācību iestādēs, bet vairāk ir orientētas 
uz  mācībām vidusskolā (par 5% vairāk) un par 10% vairāk kā KP neiesaistītās meitenes 
mācīties augstskolā.

 Šādas  atšķirības  ir  saistāmas  lielā  mērā  ar  KP aktivitātēs  iekļautajiem profesijas 
izvēles un karjeras  plānošanas struktūras elementiem,  palīdzot skolēniem izprast vēlamās 
profesionālās ieceres realizācijai nepieciešamo izglītības līmeni, specializāciju un izglītības 
iegūšanas ceļu.  

►  KP iesaistītie    zēni   vairāk  nekā  par  23%    (statistiski  nozīmīgas  atšķirības)  KP 
neiesaistītie zēni izvēlas mācības apvienot ar darbu. 

KP iesaistītajiem zēniem lielākā gatavībā mācīties augstskolā (KP iesaistītie 57% / 
KP neiesaistītie 50%) vai koledžā (KP iesaistītie 13% / KP neiesaistītie 6%).

Šie dati skaidrojami ar to, ka KP iesaistītie zēni labāk apzinās profesionālās darbības 
iespējas un ir informētāki par dažādu specialitāšu kvalifikācijas līmeņiem un to iegūšanas 
iespējām, gan arī domā par finansiālo aspektu saistībā ar iespējamās studiju maksas segšanu 
un prakses vietu nepilnīgo nodrošinājumu augstskolās un profesionālās mācību iestādēs, kas 
mudina jauniešus nereti izvēlēties mācību un darba apvienošanas iespēju. 
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KP_iesaistīto un KP_neiesaistīto meiteņu un zēnu nākotnes plānu salīdzinājums
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Attēls Nr.4

Būtiskākās atšķirības 2006. un 2007. gadu pētījumos par skolēnu nākotnes plāniem

►  12.  klašu  skolnieku  vidū  gan  KP  iesaistīto,  gan  KP  neiesaistīto  (75%/80%) 
salīdzinoši  ar  11.klašu  skolēniem 2006.gadā (65%) ir  palielinājies  izvēļu  skaits  mācīties 
augstskolā. 

► Salīdzinot 9.klašu skolēnu 2007. gadā un 8. klašu skolēnu 2006. gadā nākotnes 
plānus,  būtiskākā atšķirība vērojama izvēlē mācīties vidusskolā, kura ir palielinājusies tieši 
KP iesaistīto skolēnu izvēlēs no 60,2% 8.klasē uz 74% 9.klasē. 

Tas var norādīt  uz KP iesaistīto  9.klašu skolēnu lielāku informētību par profesiju 
apgūšanas iespējām dažādās mācību iestādēs.

Tālākajām studijām biežāk izvēlētās augstskolas

Kā redzams attēlā Nr.5, būtiskas atšķirības augstskolu izvēlē nav vērojamas.

► Salīdzinot  ar  2006.  gada  pētījumu 8.  un  11.  klašu  skolēnu  izvēli  2007.  gada 
pētījumā 9. un 12.klašu ir būtiska atšķirība tendencē izlaiduma klasēs palielināties lielākajām 
Latvijas universitātēm saņemt vairāk izvēles.

2007. gada pētījumā KP iesaistīto  un KP neiesaistīto  respondentu atbildēs  kā trīs 
biežāk  minētās  augstskolas  redzamas  Latvijas  Universitāte  (KP  iesaistītie  24%  /  KP 
neiesaistītie 24%), Rīgas Tehniskā universitāte (KP iesaistītie 14% / KP neiesaistītie 16%) 
un Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (KP iesaistītie 8% / KP neiesaistītie 10%).
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2006. gadā 8. un 11. klašu skolēni visvairāk izvēlējās Latvijas Universitāti (16,1%), 
Rīgas Tehnisko universitāti (9,1%), bet kā trešo minot Policijas Akadēmiju (5,6%). Latvijas 
Lauksaimniecības Universitāte bija tikai saraksta sestajā vietā ar 3,5% izvēļu.

Kā redzams attēlā Nr.5, būtiskas atšķirības KP iesaistīto un KP neiesaistīto skolēnu 
augstskolu izvēlē nav vērojamas.

KP_iesaistīto un KP_neiesaistīto skolēnu biežāk izvēlētās 
augstskolas
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Attēls Nr.5

Profesijas un profesionālās darbības nozares, kuras skolēni izvēlas pēc 
pašreizējās mācību iestādes beigšanas

Lai apzinātu profesionālās darbības nozares, kuras ir aktuālas skolēnu profesionālajā 
izvēlē pašreiz, pētījumā iesaistītie skolēni tika lūgti nosaukt vienu līdz divas profesijas, kuras 
viņi ir nolēmuši apgūt, ja gadījumā nākamā profesija ir jau izvēlēta vai ir padomā vairāki 
profesionālās darbības varianti.

 Lai  uzskatāmi  atainotu  skolēnu  izvēli  un  izvairītos  no  izvēles  atainojuma 
sadrumstalotības,  radniecīgu  profesiju  un  specializāciju  dublēšanās,  skolēnu  izvēlētās 
profesijas  tika  apkopotas  24  profesionālās  darbības  nozarēs:  1.Dabas,  vides  zinības, 
2.Lauksaimniecība, zivsaimniecība,  3.Mežsaimniecība,  4.Kokapstrāde,  5.Būvniecība,  6.Rūpniecība, 
7.Ēdināšana,  pārtikas  rūpniecība,  8.Transports,  loģistika,  9.Elektrotehnika,  elektronika, 
telekomunikācijas  un enerģētika,  10.Informācijas  tehnoloģijas,  11.Drošība,  glābšana,  aizsardzība, 
12.Sports,  13.Veselības  aprūpe  un  rehabilitācija,  14.Tūrisms,  atpūta,  viesmīlība,  15.Izglītība, 
16.Sociālās  un  tiesību  zinātnes,  17.Sociālā  palīdzība,  psiholoģija,  18.Humanitārās  zinātnes, 
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19.Komunikācijas  un  mediji,  20.Vadība  un  administrēšana,  21.Ekonomika,  finanses  un 
apdrošināšana,  22.Tirgzinības,  23.Pakalpojumu  joma,  24.Māksla  un  kultūra.  Apkopojot  skolēnu 
minētās profesionālās darbības izvēles, tika izveidots skolēnu biežāk minēto profesionālās darbības 
nozaru TOP 10.

Būtiskas atšķirības salīdzinot KP iesaistīto un KP neiesaistīto izvēles
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Attēls Nr.6

► KP iesaistīto skolēnu minētajās profesionālās darbības nozarēs pakalpojumu joma 
ierindojas  kā  7.  izvēlētākā  profesionālās  darbības  nozare  (5  %  KP  iesaistītie),  bet 
salīdzinājumā KP neiesaistītie skolēni 2 reizes biežāk min   pakalpojumu jomas   specialitātes,   
līdz ar to tai  ierindojoties  KP neiesaistīto  skolēnu izvēlēto profesionālās darbības nozaru 
TOP 10, t.i. 2.biežāk minēto profesionālās darbības nozaru vietā.

 Šādu atšķirību var saistīt ar KP iesaistīto respondentu biežāk pausto gatavību turpināt 
izglītības iegūšanu vidējā vai augstākajā izglītības iestādē, kā arī ar to, ka karjeras iespējas 
izvēlētajā profesijā tiek minētas kā viens no svarīgākajiem profesijas izvēles faktoriem. 

KP neiesaistīto skolēnu 2 reizes biežāka pakalpojumu profesionālās darbības jomas 
minēšana  sasaucas  ar  KP  neiesaistīto  skolēnu  biežāk  pausto  profesijas  izvēles  kritēriju 
„viegli iegūt izglītību”(īsāks mācību laiks, nav nepieciešama augstākā izglītība, nereti var 
apgūt  kursos),  kuru  KP neiesaistītie  respondenti  min  par  6% biežāk  (14% KP iesaistīto 
respondentu / 20% KP neiesaistīto respondentu).

►  Izteikta  atšķirība vērojama KP iesaistīto un KP neiesaistīto  skolēnu izvēlētajās 
profesijās KP iesaistīto skolēnu izvēlētāko profesionālās darbības nozaru TOP 10 pēdējās 
topa vietas ieņem   elektrotehnika, elektronika, telekomunikācijas un enerģētikas   nozare   
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(neparādoties starp 10 KP iesaistīto respondentu  izvēlētākajām 10 profesionālās darbības 
nozarēm), jo to izvēlas tikai 4% KP neiesaistīto skolēnu.
 Savukārt KP iesaistīto respondentu vidū 10. biežāk izvēlētā profesionālās darbības 
nozare    informācijas  tehnoloģijas    (10% KP iesaistītie  respondenti)  neparādās   starp  KP   
neiesaistīto skolēnu 10 izvēlētākajām profesionālās darbības nozarēm.

 Šīs atšķirības KP iesaistīto un KP neiesaistīto skolēnu profesijas izvēlē liecina par 
KP  iesaistīto  skolēnu  salīdzinoši  lielāku  informētību  tehnisko  jomu  profesijām  un  par 
izteiktāku orientēšanos uz augstākas specializācijas iegūšanu profesijā un tendenci biežāk 
izvēlēties  profesijas,  kurās  pēc  jauniešu  domām  paveras  salīdzinoši  plašākas  karjeras 
veidošanas iespējas.

►  Salīdzinot  skolēnu atbildes  par  savu  profesijas  izvēli  statistiski  nozīmīgas 
atšķirības tomēr nav konstatētas.

KP iesaistīto un KP neiesaistīto meiteņu un zēnu izvēlētās profesionālās 
darbības nozares

► Izteiktas profesijas  izvēles  atšķirības vērojamas analizējot  KP iesaistīto  un KP 
neiesaistīto skolēnu datus dzimumu griezumā, izņemot KP iesaistīto respondentu meiteņu un 
zēnu profesijas izvēli divās profesionālajās darbības nozarēs.

 Meiteņu un zēnu izvēlētāko profesiju TOP 10,  līdzīga    ir KP iesaistīto meiteņu un   
zēnu  izvēle    par  labu  vadības  un  administrēšanas   (Meitenes  12%  /  Zēni  10%)  un   
ekonomikas, finansu un apdrošināšanas   (meitenes 6% / zēni 7%) sfērās.   

► Visu pārējo izvēlētāko profesionālās darbības sfēru minēšanas biežumā vērojamas 
vai nu izteiktas atšķirības, vai arī atšķiras minētās profesionālās darbības jomas.
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Attēls Nr.7

►  Var  secināt,  ka  KP  iesaistīto  meiteņu  un  zēnu  izvēlētās  profesijas  ir  izteikti 
atšķirīgas (skat Attēlu  Nr.  ).
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   Meiteņu   izvēlētajās profesionālās    darbības nozarēs dominē vairāk stereotipiski   
sievišķīgākās  profesionālās  darbības  nozares  humanitāro  un  sociālo  sfēru  ietvaros  ,   
savukārt    zēnu   izvēlētās  profesionālās  darbības  nozares  raksturo  vairāk    stereotipiski   
vīrišķīgo profesionālās darbības nozaru profesijas kā tehniskās nozares.

KP iesaistītajām meitenēm kā biežāk minētās profesionālās darbības sfēras atbildēs 
parādās  māksla  un  kultūra (meitenes  14%  /  zēni  7%),  vadība  un  administrēšana 
(meitenes 12% / zēni 10%), ka arī vienādi bieži minētas izglītības (meitenes 7% / zēni 0%), 
sociālās un tiesību zinātnes (meitenes 7% / zēni 4%), veselības aprūpe un rehabilitācija 
(meitenes 7% / zēni 0%), pakalpojumu joma (meitenes 7% / zēni 0%). 

Savukārt KP iesaistītajiem zēniem kā biežāk minētās parādās  tādas profesionālās 
darbības nozares kā  būvniecība  (zēni 21% / meitenes 5%),  elektrotehnika, elektronika, 
telekomunikācijas un enerģētika (zēni 12% / meitenes 0%),  vadība un administrēšana 
(zēni 10% / meitenes 12%), kā arī vienādi bieži tikušas minētas tādas profesionālās darbības 
nozares,  kā  māksla  un  kultūra (zēni  7%  /  meitenes  14%),  ekonomika,  finanses  un 
apdrošināšana (zēni 7% / meitenes 6%), transports un loģistika (zēni 7% / meitenes 0%), 
informācijas tehnoloģijas (zēni 7% / meitenes 0%).

Izteikti atšķirīgas  KP iesaistīto zēnu un meiteņu atbildēs ir mazāk bieži minētās 
profesionālās darbības nozares kā sociālā palīdzība, psiholoģija (meitenes 6% / zēni 0%), 
humanitārās zinātnes (meitenes 5% / zēni 0%), drošība, glābšana, aizsardzība (zēni 5% / 
meitenes 0%) un kokapstrāde (zēni 2% / meitenes 0%). 

►  Vērojama izteikta meiteņu un zēnu orientēšanās uz stereotipiem balstītu savam 
dzimumam vairāk piemērotu nozaru izvēli. 

Tas norāda uz  ilgstoša un intensīva preventīvā profesionālās orientācijas darba 
nepieciešamību,   lai  kliedētu  sabiedrībā  izveidojošos  stereotipu  ietekmi  uz  jauniešu   
profesijas  izvēli,  lai  paplašinātu gan profesionālās  izvēles iespēju dažādību abu dzimumu 
pārstāvjiem, gan arī risinātu valstī izveidojošos darbaspēka trūkumu dažādās profesionālās 
darbības nozarēs, it īpaši tehnisko nozaru profesijās.

►  Salīdzinot  KP  iesaistīto  un  KP  neiesaistīto  meiteņu  un  KP  iesaistīto  un  KP 
neiesaistīto  zēnu  izvēlētākās  profesionālās  darbības  nozares,  dažas  nozīmīgas  atšķirības 
vērojamas gan meiteņu, gan zēnu starpā.

► Par to, ka KP iesaistītās meitenes vairāk ir informētas par profesionālās izglītības 
un  darba  sniegtajām iespējām,  var  liecināt  izteiktas  atšķirības  starp  KP iesaistīto  un  KP 
neiesaistīto meiteņu pakalpojumu jomas minēšanas biežumā (KP iesaistītās meitenes 7% / 
KP neiesaistītās meitenes 12%).

 ► Savukārt KP iesaistīto un KP neiesaistīto zēnu vidū vērojamas ievērojami lielākas 
atšķirības,  KP iesaistīto  zēnu izvēlētāko profesiju  TOP 10 iekļūstot  tādām profesijām kā 
māksla  un  kultūra (KP  iesaistītie  7%  /  KP  neiesaistītie  0%),  drošība,  glābšana, 
aizsardzība (KP iesaistītie 5% / KP neiesaistītie 0%) un sociālās un tiesību zinātnes (KP 
iesaistītie zēni 4% / KP neiesaistītie 0%). 

Tas liecina par atšķirīgu profesionālās darbības realizācijas iespēju saskatīšanu KP 
iesaistītajiem un KP neiesaistītajiem skolēniem,  kā  arī  par  to,  ka  KP iesaistītie  zēni  KP 
aktivitāšu  ietekmē  ir  paplašinājuši  savu  profesionālo  izvēļu  loku  salīdzinājumā  ar  KP 
neiesaistītajiem zēniem.

► Salīdzinot statistiski KP iesaistīto un KP neiesaistīto  meiteņu atbildes par savu 
profesijas izvēli, tika konstatētas būtiskas atšķirības starp šīm apliecinot, ka  KP iesaistītās 
meitenes vairāk   nekā KP neiesaistītās   meitenes izvēlas jomu informācijas tehnoloģijas.  
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Tas liecina par to, ka KP aktivitātes ir veicinājušas būtisku ieinteresētības kāpumu 
meitenēm par jomu, kura tradicionāli vairāk interesē zēnus.
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Attēls Nr.8

KP iesaistīto un neiesaistīto 9. un 12. klašu skolēnu izvēlētāko profesionālās darbības 
nozares

►  KP iesaistīto  un  KP  neiesaistīto  9.  un  12.klašu  skolēnu  profesionālās  izvēles 
salīdzinājumā  galvenās atšķirības vērojamas KP iesaistīto 9.klašu skolēnu profesijas izvēlē 
par  labu  tādām  profesionālās  darbības  jomām  kā elektrotehnika,  elektronika, 
telekomunikācijas un enerģētika (KP iesaistītie 6% / KP neiesaistītie 0%) un  veselības 
aprūpes un rehabilitācijas nozares minēšanā (KP iesaistītie 6% / KP neiesaistītie 0%).

►  Var  secināt,  ka  9.klašu  KP  iesaistītie  skolēniem  ir  lielāka  ieinteresētība 
(salīdzinoši  ar  KP   neiesaistītajiem)  abās  iepriekš  minētajās  jomās,  kurās  karjeras  un 
profesionālās  darbības  iespējas  pilnībā  apjaušamas  iedziļinoties  šo  nozaru  specifikā  un 
specializācijas iespējās, kā arī tam atbilstošas izglītības iegūšanas ceļa izvēlē (atbilstoši KP 
programmas mērķiem un struktūrā iestrādātajai metodoloģijai). 

►  Atšķirības  vērojamas  arī  KP  iesaistīto  un  KP  neiesaistīto  12.klašu  skolēnu 
izvēlētāko profesionālās darbības nozaru TOP 10, KP neiesaistītajiem 12.klašu skolēniem 
biežāk  nekā  KP  iesaistītajiem  skolēniem,  minot  tādas  profesionālās  darbības  nozares  kā 
ekonomika,  finanses  un  apdrošināšana (KP  neiesaistītie  10% /  KP  iesaistītie  6%)  un 
veselības aprūpe un rehabilitācija (KP neiesaistītie 12% / KP iesaistītie 5%), kā arī norādot 
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kā izvēlētas  elektrotehnikas, elektronikas, telekomunikāciju un enerģētikas sfēras  (KP 
neiesaistītie 5% / KP iesaistītie 0%)

 Savukārt KP iesaistītajiem 12.klašu skolēniem minot biežāk  mākslas un kultūras 
sfēru (KP iesaistītie 7% / KP neiesaistītie 4%) un norādot kā izvēlētas tūrisma, atpūtas, 
viesmīlības sfēras (KP iesaistītie 6% / KP neiesaistītie 0%) profesijas. 

Šīs  tendences  12.klašu  skolēnu  profesiju  izvēlē,  analizējot  atšķirības  starp  KP 
iesaistītajiem  un  KP  neiesaistītajiem  skolēniem,  varētu  būt  skaidrojamas  ar  atšķirīgu 
informētības  līmeni  par  šo  nozaru  profesionālās  realizācijas  un  profesijas  apgūšanas 
iespējām, iespējamo karjeras  virzību šajās nozarēs un informētību par  aktualitātēm darba 
tirgū.
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profesionālās darbības nozaru TOP 10

18%
10%

7%
7%

6%
6%
6%
6%
6%

4%
0%
0%

0
15%

10%
7%
7%

6%
6%
6%
6%

5%
5%

0%

15%
8%

6%
5%

0%
6%

7%
13%

0%
5%

4%
4%

0
13%

9%
4%

6%
10%

6%

7%
6%

12%
5%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Māksla un kultūra
Būvniecība

Vadība un administrēšana
Informācijas tehnoloģijas

Elektrotehnika, elektronika, telekomunikācijas un enerģētika
Ekonomika, finanses un apdrošināšana

Sociālās un tiesību zinātnes
Pakalpojumu joma

Veselības aprūpe un rehabilitācija
Izglītība

Transports, loģistika
Ēdināšana, pārtikas rūpniecība

Vadība un administrēšana
Būvniecība

Māksla un kultūra
Izglītība

Ekonomika, finanses un apdrošināšana
Humanitārās zinātnes

Tūrisms, atpūta, viesmīlība
Sociālās un tiesību zinātnes

Pakalpojumu joma
Veselības aprūpe un rehabilitācija

Elektrotehnika, elektronika, telekomunikācijas un enerģētika

9.
kl

as
e

12
.k

la
se

KP_iesaistītie KP_neiesaistītie

Attēls. Nr.9

► Salīdzinot KP iesaistīto un KP neiesaistīto 12.klašu skolēnu, 9.klašu skolēnu un 
zēnu profesijas izvēles variantus, statistiski nozīmīgas atšķirības nav konstatētas.
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Nepieciešamība pēc palīdzības profesijas izvēlē

Skolēni tika aicināti atbildēt uz jautājumu „Vai Tev ir vajadzīga palīdzība profesijas 
izvēlē?”, atbildot ar „jā” vai „nē”.

► KP iesaistīto un KP neiesaistīto  skolēnu minētajos atbilžu variantos vērojamas 
nelielas, bet būtiskas atšķirības.

 Par  9%  biežāk  KP  iesaistītie  respondentiem  norāda,  ka  tiem  ir  nepieciešama 
palīdzība profesijas izvēlē (KP iesaistītie 59%  / KP neiesaistītie 51%). Tas sasaucas ar KP 
iesaistīto skolēnu sniegtajām atbildēm uz jautājumu par gatavību veikt profesijas izvēli, kur 
lielāks  KP  iesaistīto  respondentu  skaits  norāda,  ka  tiem  ir  vairāki  profesiju  alternatīvie 
varianti. 

Tas  nozīmē,  ka  palielinājusies  arī  KP  iesaistīto  respondentu  izpratne  par 
profesionālas palīdzības nozīmību profesijas izvēles lēmuma pieņemšanā. 

KP iesaistītie skolēni mazāk atbild, ka viņiem palīdzība nav vajadzīga, bet lielāks 
skaits  KP  neiesaistīto  skolēnu  norāda,  ka  palīdzība  profesijas  izvēlē  nav  vajadzīga  (KP 
iesaistītie 41% / KP neiesaistītie 49%). 

► Tas liecina par to, ka KP iesaistītie skolēni KP  aktivitāšu rezultātā ir sapratuši 
profesionālas  palīdzības  nozīmību  sava  lēmuma  pieņemšanā,  salīdzinājumā  ar  KP 
neiesasitītajiem skolēniem un varētu izmantot to vairāk.

 

Attēls Nr.10

Nepieciešamība pēc palīdzības profesijas izvēlē KP iesaistītajiem un KP 
neiesaistītajiem zēniem un meitenēm

►  KP  iesaistītie  respondenti  (gan  zēni,  gan  meitenes) salīdzinājumā  ar  KP 
neiesasitītajiem izjūt lielāku nepieciešamību pēc palīdzības profesijas izvēlē. Īpaši jāatzīmē, 
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ka KP iesaistītie zēni (par 18% biežāk salīdzinot ar KP neiesaistītajiem skolēniem atzīmējuši, 
ka  ir  nepieciešama  palīdzība  un  par  17%  mazāk  atzīmējuši  atbildi  „nē”) ar  interesi 
izmantojuši KP aktivitātēs piedāvāto iespēju iepazīt karjeras plānošanas etapus, informācijas 
nozīmību un ir gatavi turpināt šo darbu.

Tas nozīmē, viņi labāk izprot karjeras veidošanas pēctecības labāku un iespējamās 
grūtības, labāk apzinās, kāda informācija vai cita veida palīdzība varētu būt nepieciešama.

 ►  Savukārt KP neiesaistīto respondentu atbildēs redzamā mazākā nepieciešamība 
pēc palīdzības profesijas izvēlē, īpaši salīdzinot zēnu vajadzības (KP neiesaistītajiem zēniem 
norādot par 18% mazāk kā KP iesasitītajiem, ka ir nepieciešama šāda palīdzība un par 17% 
vairāk atzīmējot, ka tā nav nepieciešama). 

Tas var norādīt uz iespējamo grūtību nesaskatīšanu, saskaroties ar dažādiem karjeras 
realizācijas  etapiem  un  arī  pilnībā  neapjaušot  iespējamo  nepieciešamību  pēc  palīdzības 
profesijas izvēles un karjeras plānošanas jautājumos.

Attēls Nr.11

Nepieciešamība pēc palīdzības profesijas izvēlē KP iesaistītajiem un KP 
neiesaistītajiem 9. un 12.klašu skolēniem

► Salīdzinot KP iesaistīto un KP neiesaistīto  respondentu sniegtās atbildes 9.  un 
12.klašu  skolēniem redzamas  būtiskas  atšķirības  -  par  10% biežāk KP iesaistītie  9.klašu 
skolēni norāda, ka tiem ir nepieciešama palīdzība profesijas izvēlē (KP iesaistītie 66%/ KP 
neiesaistītie 56%) un par 8% biežāk KP iesaistītie 12.klašu skolēniem norāda, ka viņi izjūt 
nepieciešamību pēc palīdzības profesijas izvēles jautājumos.

 To var saistīt gan ar KP iesaistītie skolēnu nedaudz biežāk norādītajiem vairākiem 
esošajiem  profesiju  alternatīvajiem  variantiem  (arī  apzinoties  profesionālas  palīdzības 
nozīmību, pieņemot un realizējot profesijas izvēles lēmumu).

►  KP iesaistītie skolēni KP aktivitāšu rezultātā labāk apzinās dažādas iespējamas 
grūtības karjeras plānošanā un realizācijā atšķirīgos posmos, kā arī labāk izprot profesionālas 
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palīdzības saņemšanas iespējas un svarīgo nozīmi, jo  karjeras plānošanas aktivitāšu ietvaros 
skolēni  tika  informēti  arī  par  konsultēšanās  iespējām  profesijas  izvēles  un  karjeras 
plānošanas jautājumos.

KP_iesaistīto un KP_neiesaistīto 9. un 12.klašu skolēnu nepieciešamība pēc 
palīdzības profesijas izvēlē 
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Attēls. Nr.12

2007. gada pētījuma un 2006. gada pētījuma datu būtiskākās atšķirības par palīdzības 
nepieciešamību profesijas izvēlē

►  Salīdzinot  2006.gada  anketēto  un  2007.gada  anketēto  skolnieku  atbildes  par 
palīdzības  nepieciešamību  profesijas  izvēlē,  tiek  divas  konstatētas  statistiski  nozīmīgas 
atšķirības.

• 2006.gadā  anketētie  skolnieki  vairāk  nekā  2007.gadā  anketētie  atbild,  ka   
palīdzība profesijas izvēlē ir vajadzīga.

• 2007.gadā  anketētie  skolnieki  vairāk  nekā  2006.gadā  anketētie  atbild,  ka   
palīdzība profesijas izvēlē nav vajadzīga.

► Abas atšķirības skaidrojamas ar to, ka izlaiduma klašu skolēni kopumā ir aktīvāki 
informācijas  meklēšanā  par  savas  karjeras  iespējām,  ir  to  jau  atraduši,  izmanto  tuvāko 
cilvēku ieteikumus, skolās pieejamo informāciju un aktivitātes, jo pavasarī nenoliedzami ir 
jāpieņem lēmumi, toties 8. un 11. klašu skolēniem vēl ir vairāk laika meklēt un izmantot 
palīdzību.
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Skolēnu profesijas izvēli noteicošie faktori

Lai apzinātu faktorus, kuri lielākā vai mazākā mērā ietekmē jauniešu profesionālo 
izvēli, pētījuma dalībnieki tikai lūgti izvērtēt anketā minēto faktoru nozīmīgumu profesijas 
izvēlē, atzīmējot tos no minētajiem faktoriem, kuri būtiski ietekmē viņu nākamās profesijas 
izvēli.  Ja  starp  15  minētajiem faktoriem nebija  minēts  respondentam svarīgais  profesijas 
izvēles kritērijs, respondentam tika piedāvāta iespēja ierakstīt anketā sev aktuālo profesijas 
izvēles faktoru (16.iespējamais atbildes variants - cits svarīgs profesijas izvēles faktors).

KP iesaistīto un KP neiesaistīto skolēnu profesijas izvēli noteicošie faktori

►  Salīdzinot  skolēnu atbildes  par  profesijas  izvēli  noteicošajiem  faktoriem  tiek 
konstatētas statistiski nozīmīgas atšķirības starp šīm izlasēm divos faktoros (pārējo faktoru 
izvēle atšķiras nenozīmīgi): 

• KP  iesaistītie   skolēni  vairāk   nekā  KP  neiesaistītie  skolēni  izvēlas  par 
profesijas izvēli noteicošo faktoru –   karjeras iespējas  .   

• KP  neiesaistītie   skolēni  vairāk   nekā  KP  iesaistītie  skolēni  izvēlas  par 
profesijas izvēli noteicošo faktoru –   sievietei atbilstošu profesiju  .   

► Atšķirība Karjeras programmā iesaistīto skolēnu datos salīdzinājumā ar KP 
neiesaistīto  datiem  karjeras  iespēju  nozīmīguma  novērtējumā  vistiešākā  mērā 
sasaistāma ar vienu no KP programmas stuktūrelementiem,     t.i., savas nākotnes vēlamās 
profesionālās karjeras vīzijas apzināšanos saistībā ar indivīda vērtību sistēmu, gaidām no 
profesijas un karjeras (uzsverot sevis realizēšanas nozīmīgumu un tā īstenošanas iespējas), kā 
arī  iespējām  apzināties  alternatīvus  izvēles  variantus  )(piem.,  tradicionāli  vīrišķīgas 
profesijas).

KP_iesaistīto un neiesaistīto skolēnu profesijas izveli noteicošo faktoru 
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► Galvenā tendence (līdzīgi kā PKIVA 2006/2007.mācību gadā veiktajā 12.klašu 
profesionālo nākotnes plāno izpētē)  kā visbūtiskākais (pēc minēšanas biežuma) profesijas 
izvēli  ietekmējošajiem  faktoriem  parādās  atalgojums gan  KP  iesaistītajiem,  gan  KP 
neiesaistītajiem (KP iesaistītie 95% / KP neiesaistītie 91%).

►  Atalgojuma,  kā  populārākā  profesionālās  izvēles  ietekmējošā  faktora  jauniešu 
vidū,  nozīme  ir  saistāma  ar  straujo  dzīves  dārdzības  pieaugumu  Latvijā,  pieaugot  un 
inflācijas  līmenim,  kā  arī  ar  nepietiekamo  speciālistu  atalgojumu  dažādās  profesionālās 
darbības nozarēs,  arvien lielāko sabiedrības noslāņošanos materiālo  resursu ziņā,  diezgan 
lielo atšķirību atalgojuma ziņā Latvijā  un citās  attīstītākajās ES valstīs,  par ko bieži  tiek 
runāts masu informācijas līdzekļos un jaunieši ir informēti.

► Iespējams, ka par 4% atalgojuma faktoru KP iesaistītie skolēni min biežāk tādēļ, 
ka KP programmā bija ietverta nepieciešamo resursu apzināšanas tēma.

►  Faktors,  kurš  parādās  kā  otrs  nozīmīgākais  profesijas izvēlē  lielākajai  daļai 
respondentu,  gan  KP iesaistīto,  gan  KP  neiesaistīto),  ir  „patīkama  darba  vide  izvēlētajā 
profesijā”,  kas  liecina  par  jauniešu  izpratni  par  emocionālā  komforta  nozīmi  darba  vietā 
pilnvērtīgai sevis realizēšanai profesionālajā darbībā un veiksmīgas karjeras veidošanā (79% 
KP iesaistīto un 78% KP neiesaistīto).

► Tā kā KP neiesaistīto datos biežāk nekā KP iesaistīto datos parādās jauniešu izvēle 
par labu faktoram  viegli iegūt izglītību izvēlētajā specialitātē (KP neiesaistīto 20% / KP 
iesaistīto  14%)  un  izvēlētā  profesija  ir  piemērota  sievietei  (KP neiesaistīto  22% /  KP 
iesaistīto 14%), tas liecina par KP neiesaistīto jauniešu izteiktāku informētības trūkumu par 
pilnvērtīgas profesijas izvēles priekšnosacījumiem un perspektīvā, iespējams, paļaušanos uz 
vieglāk sasniedzama profesionālā mērķa izvēli.

Profesiju noteicošie faktori meitenēm un zēniem

►  Analizējot  KP  iesaistīto  meiteņu  un  zēnu  prioritātes  profesijas  izvēlē, 
konstatējamas  līdzīgas  iezīmes  skolēnu  profesijas  izvēli  noteicošajos  biežāk  minētajos 
kritērijos,  par  visbūtiskākajiem profesijas  izvēles  faktoriem gan  zēnu,  gan  meiteņu  vidū 
atzīstot labu atalgojumu (meitenes 96% / zēni 93 %) un patīkamu darba vidi (zēni 79% / 
meitenes 78%).

►  Atšķirība  vērojama  KP iesaistīto  meiteņu trešais  (augsts  izvēles  %  arī  KP 
neiesaistītajām meitenēm) svarīgākais profesijas izvēles faktors  darbs ar cilvēkiem (68%) 
savukārt izrādījies gandrīz divreiz mazāk būtisks KP iesaistītajiem zēniem (38%). 

Tas norāda gan uz   meiteņu salīdzinoši lielāko orientēšanos uz sociālajām sfērām   
un  pakalpojumiem    (skat.  nodaļu  par  pētījumā  iesaistīto  respondentu  izvēlētajām   
profesijām),  kā  arī,  iespējams,  ar  sabiedrībā  valdošo  sociālo  lomu  ietekmi  uz  jauniešu 
identificēšanos  ar  konkrētu  dzimumam  vairāk  piemērotām  aktivitāšu  un  nodarbinātības 
sfērām, kā arī vecumposmam raksturīgajām iezīmēm. 

Faktora  darbs  ar  cilvēkiem mazākā  izteiktība  zēniem ir  saistāms  arī  ar  zēnu 
salīdzinoši  lielāko  orientēšanos  uz  tehniskām specialitātēm,  kurās  darba  veikšana  vairāk 
saistīta ar IT tehnoloģiju pielietošanu un mazāku orientēšanos uz saskarsmes procesiem ar 
apkārtējiem cilvēkiem.

► Tas nozīmē, ka jau skolās nepieciešams ilglaicīgs un aktīvs darbs ar skolēniem 
padziļinot  priekšstatus  par  daba  motivāciju,  iespējām  darot  konkrēto  darbu  gūt  noteiktu 
gandarījumu, profesiju saturu un praktisko profesionāļa darbību.
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► Vislielākās atšķirības vērojamas jauniešu vidū minēto faktoru sievietei atbilstoša 
profesija  un  vīrišķīga  profesija  izvēles  biežumā.  Tas  skaidrojams  ar  konkrēto  dzimumu 
pārstāvju izvēli par labu savam dzimumam atbilstošas profesijas minēšanā, līdz ar to 20% 
meiteņu un 1% zēnu minējuši, ka profesijas izvelē ir būtiski izvēlētās profesijas atbilstība 
sievietei, savukārt 26% zēnu un 0% meiteņu minējuši, ka profesijai jābūt atbilstošai vīrieša 
dzimumam.

► Jāsecina, ka    vērojama tendence jauniešiem profesijas izvēlē vadīties arī pēc   
profesijas atbilstības dzimuma sociālajai lomai.

 Šī  tendence  ievērojami  izteiktāka  ir  KP  neiesaistīto  meiteņu  vidū (32%  KP 
neiesaistīto / 20% KP iesaistīto meiteņu min sievietei atbilstošas profesijas izvēli kā svarīgu)

►  KP iesaistīto  meiteņu  ievērojami  retāka  dotā  faktora  minēšana  ir  ar  KP 
programmas pamatmērķu - mazināt dzimumstereotipu ietekmi uz jauniešu profesijas 
izvēli,  veiksmīgu  realizāciju,  ņemot  vērā,  ka  sabiedrības  stereotipus  nav  iespējams 
mainīt īsā laika periodā (piem., mācību gada laikā).

KP_iesaistīto un neiesaistīto meiteņu un zēnu profesijas izvēli ietekmējošo 
faktoru salīdzinājums
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► Salīdzinot 9.klašu skolēnu atbildes par profesijas izvēli noteicošajiem faktoriem 
tiek konstatētas statistiski nozīmīgas atšķirības starp diviem faktoriem dotajās izlasēs.

• KP iesaistītie   9.klašu skolēni  vairāk   nekā KP neiesaistītie  9.klašu skolēni 
izvēlas  par  profesijas  izvēli  noteicošo  faktoru  –    karjeras  iespējas,   
intelektuālu darbu.

Secinājums: Ar KP iesaistītajiem 9.klašu skolēniem ir strādāts preventīvi, mudinot 
viņus apzināties profesijas izvēles priekšnosacījumus, iespējas un iespējamos specialitātes 
apgūšanas ceļus, kā arī skolēni virzīti uz dzīves un karjeras kopsakarību saskatīšanu, līdz ar 
to  kā loģisks  rezultāts  pēc KP programmas  apgūšanas  procesa vērojama KP iesaistīto  9. 
klašu skolēnu pilnīgākā vēlamā profesionālā mērķa, karjeras iespēju un intelektuāla darba 
kopsakarību un nozīmības izpratne.

► Salīdzinot 12.klašu skolēnu atbildes par profesijas izvēli noteicošajiem faktoriem 
tiek konstatētas statistiski būtiskas atšķirības starp šīm izlasēm viena faktora minēšanā. 

• KP neiesaistītie 12.klašu skolēni vairāk   nekā KP iesaistītie 12.klašu skolēni 
izvēlas par profesijas izvēli noteicošo faktoru - intelektuālu darbu.

► Kopumā kā svarīgāku  9.klašu skolēni norāda fiziski viegla darba izvēli (31% 
9.klašu skolēni / 19% 12.klašu skolēni). Tam iemesls varētu būt 9.klašu skolēnu salīdzinoši 
mazākā izpratne un informētība par  profesiju pasauli,  īpaši  tehniskajām profesijām un to 
darba saturu,  valdot priekšstatam, ka šo profesiju darba specifika vairāk saistās ar fiziski 
smagu, nogurdinošu un netīru darbu (skat.  nodaļu par Skolēnu priekšstatiem attiecībā  uz 
tehnisko nozaru darba vidi un saturu). 

► Izteikti atšķirīgs ir arī 9. un 12.klašu skolēnu viedoklis par sabiedrības attieksmi 
un  vērtējumu pret  attiecīgo  profesiju,  attiecīgi  35%  9.klašu  skolēnu  un  22%  12.klašu 
skolēnu  norādot,  ka  izvēloties  profesiju  viņiem ir  svarīgi,  lai  tā  būtu  sabiedrībā  augsti 
vērtēta profesija,  kā arī faktoriem jauniešu vidū populāra profesija (9.klašu skolēni min 
par  9%  biežāk),  vīrišķīga  profesija (9.klašu  skolēni  min  par  6%  biežāk)  un  sievietei 
atbilstoša profesija (9.klašu skolēni min par 7% biežāk).

 Tas nozīmē, ka uz 9.klašu skolniekus ir visvieglāk pakļaut, iespēja iedarboties 
ar sabiedrībā valdošajiem stereotipiem, vienaudžu viedokļiem.
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KP_iesaistīto un neiesaistīto 9. un 12.klašu skolēnu profesijas izvēli 
noteicošo faktoru salīdzinājums
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Attēls Nr.15

Salīdzinājums 2007. gada pētījuma un 2006. gada pētījuma datiem par profesijas izvēli 
noteicošajiem faktoriem

►  Salīdzinot  2006.gada  anketēto  un  2007.gada  anketēto  skolnieku  atbildes  par 
profesijas  izvēli  noteicošajiem  faktoriem  tiek  konstatētas  statistiski  nozīmīgas  atšķirības 
starp šīm izlasēm vairāku profesijas izvēli noteicošajiem faktoriem.

• 2007.gadā  anketētie  skolnieki  vairāk  nekā  2006.gadā  anketētie   skolnieki 
izvēlas par profesijas  izvēli noteicošo faktorus:  patīkamu darba vidi, viegli 
iegūt izglītību, karjeras iespējas, vadošu darbu, intelektuālu darbu un darba 
tirgū pieprasītu profesiju.

►  Salīdzinot  2006.gada  anketēto  un  2007.gada  anketēto  skolnieku  atbildes  par 
profesijas izvēli noteicošajiem faktoriem tiek konstatētas atšķirības starp šīm izlasēm.

• 2007.gadā  anketētie  skolnieki  vairāk  nekā  2006.gadā  anketētie   skolnieki 
izvēlas par profesijas izvēli noteicošo faktoru – labs atalgojums. 
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Skolēnu priekšstati par to, kādās mācību iestādēs var apgūt tehnisko 
nozaru profesijas

Lai  noskaidrotu  skolēnu  viedokļus  un  informētību  par  tehnisko  nozaru  profesiju 
apgūšanas iespējām dažādās mācību iestādēs, pētījumā iesaistītie 9. un 12.klašu skolēni tika 
lūgti anketā atzīmēt vienu vai vairākus no piecām piedāvātajiem izglītības iestāžu veidiem, 
kuri atbilst tehnisko nozaru profesiju apgūšanas iespējām.

► Salīdzinot  skolēnu atbildes  par  to,  kādās  mācību  iestādēs  var  apgūt  tehnisko 
nozaru profesijas 2007. gada pētījumā tiek konstatētas statistiski nozīmīgas atšķirības starp 
šādām izlasēm: 

• KP  iesaistītie  skolēni  vairāk  nekā  KP  neiesaistītie  skolēni  (9.klasē  KP   
iesasitītie  par  8%  vairāk,  12.klasē  par  19%)  domā,  ka  tehnisko  nozaru 
profesijas var apgūt profesionālajās mācību iestādēs pēc 12.klases.

• KP  iesaistītie  skolēni  vairāk  nekā  KP  neiesaistītie  skolēni  (9.  klasē  KP   
iesaitītie par 8% vairāk, bet 12. klasē par 14%) domā, ka tehnisko nozaru 
profesijas var apgūt koledžās. 

► Dotos rādītājus par KP iesaistītajiem 9. un 12.klašu skolēniem iespējams saistīt ar 
intensīvāku un biežāku piedalīšanos Karjeras plānošanas aktivitātēs un citiem informatīviem 
pasākumiem,  ar  mērķi  informēt  jauniešus  par  tehnisko  nozaru  profesiju  piedāvātajam 
iespējām un par izglītības programmu būtību profesionālajās mācību iestādēs un koledžās. 

KP_iesaistīto un KP_neiesaistīto 9. un 12.klašu skolēnu priekšstati par tehnisko 
nozaru profesiju apgūšanas iespējām dažādās izglītības iestādēs
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Attēls Nr.16

► Līdzīgi kā tas bija tika norādīts iepriekš par salīdzinot skolēnu atbildes pa klasēm 
kopumā, statistiski nozīmīgas atšķirības arī tika konstatētas salīdzinot  meiteņu atbildes par 
to, kādās mācību iestādēs var apgūt tehnisko nozaru profesijas.
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• KP  iesaistītās  meitenes  vairāk   nekā  KP  neiesaistītās  meitenes  domā,  ka 
tehnisko  nozaru  profesijas  var  apgūt  profesionālajās  mācību  iestādēs  pēc 
12.klases.

• KP  iesaistītās  meitenes  vairāk   nekā  KP  neiesaistītās  meitenes  domā,  ka 
tehnisko nozaru profesijas var apgūt koledžās. 

► Statistiski nozīmīgas atšķirības konstatētas salīdzinot arī 12.klašu skolēnu atbildes 
par to, kādās mācību iestādēs var apgūt tehnisko nozaru profesijas.

• KP iesaistītie skolēni   vairāk nekā KP neiesaistītie skolēni domā, ka tehnisko 
nozaru profesijas var apgūt profesionālajās mācību iestādēs pēc 12.klases.

► Salīdzinot  zēnu un 9 .klašu skolēnu atbildes par to, kādās mācību iestādēs var 
apgūt tehnisko nozaru profesijas, atšķirības netiek konstatētas. 

KP_iesaistīto un KP_neiesaistīto 9. un 12.klašu skolēnu priekšstati par tehnisko 
nozaru profesiju apgūšanas iespējām dažādās izglītības iestādēs
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►  Salīdzinot  2006.gadā  un  2007.gadā  anketēto  skolnieku  atbildes  par  to,  kādās 
mācību iestādēs var apgūt tehnisko nozaru profesijas tiek konstatētas statistiski nozīmīgas 
atšķirības starp šīm izlasēm:

• 2007.gadā   anketētie   skolnieki  vairāk  nekā  2006.gadā  skolnieki  domā,  ka 
tehnisko nozaru profesijas var    apgūt profesionālajās mācību iestādēs pēc   
12.klases (2006.g. 8.klasē anketētie 41%/11.klasē 64,2%),   koledžās   (2006.g.   
8.klasē  anketētie  16,2%/11.klasē  31,6%),  augstskolās    (2006.g.   8.klasē 
anketētie 18,2%/11.klasē 23,8%). 

• 2006.gadā   anketētie  skolnieki   vairāk nekā  2007.gadā  anketētie  skolnieki 
domā, ka tehnisko nozaru profesijas  var  apgūt  kursos   (8.klasē  41,6%/   
11.klasē 32,4%). 
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► Līdz ar to var secināt, ka 2007. gadā izlaidumu klašu skolnieki kopumā un īpaši 
KP  iesaistītie  skolēni  ir  labāk  un  reālajam  izglītības  iestāžu  piedāvājuma  atbilstošāk 
informēti par savām izglītības iespējām tehnisko nozaru profesijās, uz ko attiecībā uz KP 
iesasitītajiem nenoliedzamu iespaidu ir atstājusi piedalīšanās KP programmā. 

Skolēnu domas par darbu tehniskajās nozarēs

Lai  noskaidrotu,  cik  informēti  ir  9.  un  12.klašu  skolēni  par  tehnisko  nozaru 
specialitāšu darba apstākļiem un kādi ir jauniešu priekšstati par šo nozaru profesiju atbilstību 
vairāk  sievietēm  vai  vīriešiem,  jaunieši  tika  aicināti  atzīmēt  viņuprāt  tehnisko  nozaru 
profesijas  vairāk raksturojošos  atbilžu  variantus,  izvēloties  sniegtajiem atbilžu  variantiem 
“Ka tehniskajās jomās darbs ir lielākoties:  fiziski smags, fiziski viegls, tīrs, netīrs, vairāk 
piestāv sievietēm, vairāk piestāv vīriešiem, piestāv visiem”. 

►  Statistiski nozīmīga atšķirība vērojama    KP iesaistītajiem 9.klašu skolēniem     3   
reizes biežāk   nekā KP neiesaistītajiem skolēniem   norādot, ka     tehnisko nozaru profesijas   
piestāv visiem (KP iesaistītie 9.klašu skolēni 27% / KP neiesaistītie 9.klašu skolēni 9%).

►Jāsecina, ka KP iesaistītie 9. klašu skolēni pauž izteikti no stereotipiem brīvākus 
priekšstatus par tehnisko nozaru profesiju atbilstību gan sievietēm, gan vīriešiem. 

Izteikti  redzama  preventīvo  aktivitāšu  nozīmība  tieši  pamatskolas  vecuma  bērnu 
priekšstatu mainīšanā un stereotipu kliedēšanā.

►  Savukārt  KP  neiesaistītie  9.klašu  skolēni  biežāk  nekā  KP  iesaistītie  tehnisko 
nozaru  profesijas  saista  ar  netīru darbu  (KP iesaistītie  45% /  KP neiesaistītie  54%)  un 
vīriešiem  vairāk  atbilstošu (KP  iesaistītie  9.klašu  respondenti  55%  /  KP  neiesaistītie 
9.klašu respondenti 63%). Tāpat KP neiesaistītie 12.klašu skolēni biežāk nekā KP iesaistītie 
min  kā  tehnisko  nozaru  profesijām  raksturīgu  netīru  darbu (KP  iesaistītie  34%  /  KP 
neiesaistītie 39%). 
 ► Līdz ar to kopējās tendencēs iezīmējas KP iesaistīto 9. klašu salīdzinoši lielāka 
atvērtība iespējām abu dzimumu pārstāvjiem izvēlēties profesiju tehniskajās nozarēs.
 ►Tomēr,  kā  redzams  abos  zemāk  dotajos  attēlos,  stereotipi  par  kāda  dzimuma 
pārstāvju  labāku atbilstību  tehnisko  nozaru  profesijām pastāv  gan KP iesaistīto,  gan  KP 
neiesaistīto  respondentu  uzskatos,  jo  tomēr  pārāk  liels  procents  skolēnu  tehnisko  nozaru 
profesijas uzskata par fiziski smagu, vairāk piemērotu vīriešiem, netīru darbu.

►  Jāsecina,  ka  gan KP iesaistītajiem,  gan  arī  KP neiesaistītajiem respondentiem 
nepieciešamas  turpmākas  informatīvas  un  praktiskas  pieredzes  aktivitātes  pilnīgāka 
priekšstata gūšanai par abu dzimumu iespējām tehniskajās nozarēs, aktualitātēm darba satura 
un tehniskā nodrošinājuma izmaiņās,  lai  veicinātu turpmāku skolēnu profesijas izvēli  par 
labu tehnisko nozaru profesijām. 

► Jārēķinās ar to, ka jauniešu profesijas izvēle par labu kādai specialitātei atkarīga 
arī no jauniešu informētības par šīs profesijas darbu, atalgojumu, pieprasījumu darba tirgū, 
līdz ar to jādomā par pilnu profesionālās orientācijas pasākumu ciklu. 
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KP_iesaistīto un KP_neiesaistīto 9. un 12.klašu skolēnu priekšstati par tehnisko nozaru 
profesiju darba apstākļiem un piemērotību sievietēm / vīriešiem
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KP_iesaistīto un KP_neiesaistīto meiteņu un zēnu priekšstati par tehnisko nozaru 
profesiju darba apstākļiem un piemērotību sievietēm / vīriešiem
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Skolēnu priekšstati par profesijām, kurās Latvijā ir darbaspēka 
deficīts

Pētījumā  iesaistītie  respondenti  tika  aicināti  ielūkoties  20  minētajās  profesionālās 
darbības  nozarēs  un  atzīmēt  tās  nozares,  kurās  pēc  viņu  domām  jūtams  izteiktākais 
darbaspēka deficīts Latvijā.

► Salīdzinot  visu  skolēnu  atbildes  par  darbaspēka  deficītu  Latvijas  darba  tirgū, 
statistiski nozīmīgas atšķirības nav konstatētas.

►  Salīdzinot  KP  iesaistīto  un  KP  neiesaistīto zēnu,  meiteņu,  9.  un  12.klases 
skolēnu atbildes par darbaspēka deficītu Latvijas darba tirgū, statistiski nozīmīgas atšķirības 
nav konstatētas.

► Kā biežāk minētās profesionālās darbības nozares, kurās pēc skolēnu domām ir 
visizteiktākais darbaspēka deficīts, gan KP iesaistīto, gan arī KP neiesaistīto skolēnu atbildēs 
minētas inženierzinātnes (60% KP iesaistīto  /  53% KP neiesaistīto),  zinātne (57% KP 
iesaistīto  /  52%  KP  neiesaistīto),  veselības  aprūpe (47%  KP  iesaistīto  /  46%  KP 
neiesaistīto),  mašīnbūve (35% KP iesaistīto / 32 % KP neiesaistīto) un  elektronika (34% 
KP iesaistīto / 34% KP neiesaistīto).

  Sniegtās atbildes ataino pētījumā iesaistīto skolēnu visai reālistisku viedokli 
par nozarēm, kurās izteikti trūkst darbaspēka (darbaspēka pieprasījums ir lielāks par 
darbaspēka piedāvājumu konkrētajā nozarē).

►  KP  iesaistītie skolēni  nedaudz  biežāk  (ar  5% -7% atšķirību)  minējuši  tādas 
nozares  kā  inženierzinātnes,  zinātne,  veselības  aprūpe,  mašīnbūve,  metālapstrāde, 
informācijas  tehnoloģijas,  sociālā  un  militārā  sfēra kā  nepietiekoši  nodrošinātas  ar 
darbaspēku, kas atbilst pašreizējai Latvijas darba tirgus situācijai un sasaucas ar veiktajiem 
pētījumiem par darba tirgus aktualitātēm un nākotnes perspektīvām,  kas  sasaucas ar 
LM  veiktajiem  pētījumiem  par  darba  tirgus  aktualitātēm  un  nākotnes  perspektīvām  pa 
nozarēm, kurās jau šobrīd jūtams nepietiekams darbaspēka nodrošinājums, kā arī minētajām 
nozarēm, kurās nākotnē samazināsies darbaspēka nodrošinājums.

►  Šī  atšķirība  pētījuma  rezultātos  KP  iesaistīto  un  KP  neiesaistīto  respondentu 
atbildēs norāda uz KP programmas struktūrā esošo   lietderīgo ievirzi   gan saistībā ar sevis un   
profesiju pasaules izzināšanu, gan ar darba tirgus un nodarbinātības iespēju izpēti. 

Kā viena no KP programmas pamatdomām paralēli dzimumu līdztiesības aspektam 
profesijas izvēlē un tehnisko nozaru pieejamības veicināšanai jauniešu vidū, KP programmā 
integrēti jauniešus rosinoši elementi izzināt dažādu profesionālās darbības iespēju un orientēt 
skolēnu sev vēlamo pozīciju apzināšanu darba tirgū.

 Kā  apstiprina  pētījuma  dati,  KP  programmā  iesaistītie  respondenti  reālistiskāk 
apzinās Latvijas darba tirgus aktualitātes un nākotnes perspektīvas.
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KP_iesaistīo un neiesaistīto skolēnu biežāk minētās profesionālās darbības nozares, kurās 
pēc viņu domām izteikti jūtams darbaspēka trūkums
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Attēls Nr.20

► Kopējo tendence ir tāda, ka KP   programmā iesaistītie respondenti biežāk min   
tās  profesionālās  darbības  nozares,  kurās  visvairāk  trūkst  darbinieku  ,  savukārt  KP   
neiesaistītie respondenti biežāk nekā KP iesaistītie respondenti norāda tādas profesionālās 
darbības  nozares  kā  akūtu  darbaspēka  deficītu  izjūtošas,  kuras  tomēr  neierindojas  starp 
darbaspēka trūkumu visvairāk izjūtošajām Latvijas darba tirgū.

KP iesaistīto   jauniešu vidū vispusīgāk tiek norādītas dažādās nozares, kurās trūkst   
darbaspēka,  līdz  ar  to  izvēlnēm izkliedējoties  plašākā amplitūdā,  kas  norāda  uz  nedaudz 
lielāku informētību par darba tirgu Latvijā.

KP_iesaistīo un KP_neiesaistīto skolēnu priekšstati par darba spēka 
pieprasījumu dažādās profesionālās darbības nozarēs
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Meiteņu un zēnu priekšstati par profesijām, kurās Latvijā ir darbaspēka deficīts

►  Salīdzinot  KP  iesaistīto  un  KP  neiesaistīto  meiteņu  un  zēnu  priekšstatus  par 
dažādu  profesionālās  darbības  nozaru  nodrošinājumu  ar  darbaspēku,  zināmas  atšķirības 
vērojamas  gan  starp  KP iesaistīto  un  KP neiesaistīto  meiteņu,  gan  KP iesaistīto  un  KP 
neiesaistīto zēnu minētajās profesionālās darbības nozarēs.

►  Kā  izteiktākās  atšķirības  KP  iesaistīto  un  KP  neiesaistīto    meiteņu    viedokļos   
parādās  tādu  profesionālās  darbības  sfēru  kā    inženierzinātnes   (KP  iesaistītās  59%/  KP   
neiesaistītās  48%)  un    zinātne   (KP  iesaistītās  57%/  KP  neiesaistītās  50%)  minēšanas   
biežumā.

 Tas  pastarpināti  norāda  uz  KP  programmas  saturā  iestrādāto  profesijas  pasauli 
aktualizējošo un izzinošo elementu rezultatīvo ietekmi. 

KP iesaistītās meitenes arī biežāk min tādas nozares kā darbaspēka trūkumu izjūtošas, 
kā  mašīnbūve (KP iesaistītās 30%/ KP neiesaistītās 24%),  militārā sfēra (KP iesaistītās 
28%  /  KP  neiesaistītās  23%),  iezīmējot  tendenci  KP  iesaistītajām  meitenēm  būt 
informētākām  arī  par  tehnisko  un  stereotipiski  “vīrišķīgo”  profesiju  pieejamību  un 
iespējamajām perspektīvām darba tirgū. 

KP_iesaistīto un neniesaistīto meiteņu un zēnu priekšstati par darbaspēka 
pieprasījumu dažādās profesionālās darbības nozarēs
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►  KP iesaistīto    zēnu   dati  liecina par  lielāku informētību par  darbaspēka deficītu 
dažādās  profesionālās  darbības  nozarēs,  apskatot  darba  spēka  deficītu  plašākā  spektrā, 
Latvijas darba tirgū. 

Lielākās  atšķirības  KP  iesaistīto  un  KP  neiesaistīto  zēnu  atbildēs  vērojamas 
metālapstrādes (KP iesaistītie 27% / KP neiesaistītie 16%), informāciju tehnoloģiju (KP 
iesaistītie 31% / KP neiesaistītie 17%) un elektronikas (KP iesaistītie 40% / KP neiesaistītie 
35%), kā arī militāro (KP iesaistīto 29% / KP neiesaistīto 24%) nozaru minēšanas biežumā, 
KP  iesaistītajiem  zēniem  šīs  nozares  minot  ievērojami  biežāk  nekā  KP  neiesaistītajiem 
zēniem.

 Tas norāda uz KP programmas pamatmērķa - informēt un iepazīstināt jauniešus ar 
tehnisko nozaru aktualitāti, pieprasījumu un darba saturu realizāciju.

KP iesaistīto un KP neiesaistīto 9. un 12. klašu skolēnu priekšstati par darbaspēka 
deficītu dažādās profesionālās darbības nozarēs

KP_iesaistīto un neiesaistīto 9. un 12.klašu skolēnu
 priekšstati par darbaspēka pieprasījumu dažādās profesionālās darbības 

nozarēs

29%
41%

11%
17%

57%
23%

9%
49%

12%
26%

16%
23%

11%
19%

16%
23%

9%
15%

35%
29%

0
41%

53%
4%

20%
57%

18%
7%

69%
8%

26%
7%

25%
4%

14%
7%

27%
6%

19%
24%

37%

32%
46%

10%
15%

48%
21%

10%
40%

13%
19%

18%
17%

12%
23%

17%
29%

10%
22%

26%
29%

0
31%

46%
5%

20%
56%

19%
5%

68%
10%

24%
11%

22%
8%

15%
6%

29%
4%

22%
20%

39%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Mašīnbūve
Veselības aprūpe

Ekonomika un finanses
Sociālā palīdzība

Zinātne
Lauksaimniecība

Pakalpojumu sfēra
Inženierzinātnes

Transports un pārvadājumi
Metālapstrāde

Tūrisms
Informācijas tehnoloģijas

Vadība
Māksla un kultūra

Jurisprudence
Celtniecība

Tirdzniecība
Mežsaimniecība

Militārā sfēra
Elektronika

Mašīnbūve
Veselības aprūpe

Ekonomika un finanses
Sociālā palīdzība

Zinātne
Lauksaimniecība

Pakalpojumu sfēra
Inženierzinātnes

Transports un pārvadājumi
Metālapstrāde

Tūrisms
Informācijas tehnoloģijas

Vadība
Māksla un kultūra

Jurisprudence
Celtniecība

Tirdzniecība
Mežsaimniecība

Militārā sfēra
Elektronika

9.
kl

as
e

12
.k

la
se

KP_iesaistīo dati KP_neiesaistīto dati

Attēls Nr.23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekts „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” tiek īstenots Eiropas Kopienas EQUAL programmas 

ietvaros, kuras ieviešanu atbalsta Labklājības ministrija. Par šī dokumenta saturu atbild PKIVA.

32



.

► Atšķirības vērojamas salīdzinot KP iesaistīto un KP neiesaistīto respondentu 9. un 
12.klašu skolnieku viedokļus. 

Izteiktākās atšķirības ir tajā, ka KP iesaistīto 9.klašu skolēni biežāk min  zinātnes, 
inženierzinātnes,  militārās  sfēras,  metālapstrādes,  informācijas  tehnoloģiju nozares, 
salīdzinājumā ar KP neiesaistīto 9.klašu skolēniem.

 Tas pastarpināti liecina par 9.klašu skolēnu pēc dalības KP programmas aktivitātēs 
iegūtu labāku informētību par šo nozaru speciālistu pieprasījumu darba tirgū.

► Savukārt  12.klašu vidū atšķirības KP iesaistīto un KP neiesaistīto  respondentu 
minētajās atbildēs nav tik ļoti izteiktas kā starp 9.klašu respondentiem, un tendences minēto 
nozaru  izvēlņu  biežumā saglabājas  līdzīgas,  izņemot  divas  profesionālās  darbības  sfēras, 
kuras KP iesaistītie respondenti minējuši izteikti biežāk: veselības aprūpe (par 7% biežāk) 
un mašīnbūve (par 10 % biežāk).

UZZIŅAI

ESF  Nacionālās  programmas  „Darba  tirgus  pētījumi”  projektā  „Labklājības 
ministrijas  pētījumi”,  kuru  veica  LU  Ekonomikas  un  vadības  fakultāte,  1.1.  pētījumā 
„Detalizēts darbaspēka un darba tirgus pētījums tautsaimniecības sektoros” secināts:

• Vidējā  termiņa  (2007.-2013.g.)  paredzēts  darbaspēka  nepietiekamības 
vislielākais  pieaugums  šādās  profesijās:  inženieri, būvinženieri, 
elektroinženieri,  citi  fizikas  un  inženierzinātņu  speciālisti,  skaitļošanas 
tehnikas  operatori,  ārsti,  zobārsti,  vidējais  medicīniskais  personāls, 
komercdarījumu speciālisti.

• Prognožu  rezultāti  pa  37  profesiju  grupām vidējā  termiņā  (2007.-2013.g.) 
parāda  darbaspēka  nepietiekamības  vislielāko  pieaugumu  šādās  grupās: 
komercdarījumu  speciālisti,  civilās  drošības,  aizsardzības  un  citi 
speciālisti, un lauksaimniecības darbinieki.

• Ilgākā  termiņā  pa  37  profesiju  grupām  (2014.-2020.g.)  darbaspēka 
nepietiekamības  pieaugums  paredzams  vēl  šādās  grupās:  vidējais 
medicīniskais  personāls,  māsas,  pārējie  sociālo  zinātņu  speciālisti  un 
mazkvalificētās profesijas.

Skolēnu priekšstati par vispieprasītākajām profesijām darba tirgū

 Lai noskaidrotu skolēnu informētību par Latvijas darba tirgū pieprasītām profesijām, 
respondenti  tikai  aicināti  izvērtēt  10  dotās  profesijas  (celtnieks,  jurists,  ekonomists,  
metinātājs, frizieris, skolotājs, programmētājs, inženieris, elektrotehniķis,  medmāsa), katrā 
no tām atzīmējot konkrētās profesijas pieprasījuma līmeni citu profesiju vidū ar skaitli no 1 
(vispieprasītākā) līdz 10 (vismazāk pieprasīta).

Pēc skolēnu sniegto atbilžu apkopošanas iezīmējās skolēnu informētības par katru no 
anketā  minētajām  profesionālās  darbības  nozarēm  līmenis  un  9./12.klašu  skolēnu  vidū 
valdošo  priekšstatu  par  profesiju  pieprasījumu atbilstība  pašreizējai  Latvijas  darba  tirgus 
situācijai.
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Salīdzinot KP iesaistīto un KP neiesaistīto skolēnu viedokļos konstatētas statistiski 
nozīmīgas sakarības un secinājumi

KP iesaistīto skolēnu datu analīze uzrāda šādas statistiski būtiskas sakarības:
• Liela daļa zēnu domā, ka nav pieprasīta elektrotehniķa profesija, bet liela 

daļa meiteņu domā, ka elektrotehniķis ir pieprasīta profesija.

• Liela daļa 12.klašu jauniešu domā, ka pieprasītas profesija ir jurists.
• Lielākā  daļa  12.klašu  jauniešu domā,  ka  pieprasītas  nav  skolotāja un 

inženiera profesijas. 
• Lielākā  daļa  9.klašu  jauniešu domā,  ka  nav  pieprasītas  jurists un 

ekonomists profesijas.
• Lielākā daļa  9.klašu jauniešu domā, ka  vispieprasītākās ir skolotāja un 

inženiera profesijas

KP neiesaistīto skolēnu datu analīze uzrāda šādas statistiski būtiskas sakarības:

• Lielākā  daļa  9.klašu jauniešu  domā,  ka  vispieprasītākās  ir  skolotāja, 
medmāsas un  inženiera profesijas,  bet  12.klašu jaunieši  domā,  ka 
vispieprasītākās ir celtnieks un jurists.

• Lielākā  daļa  12.klašu jauniešu  domā,  ka  pieprasītākās  nav  skolotāja, 
medmāsas un  inženiera  profesijas,  bet  9.klašu jaunieši  domā,  ka 
pieprasītākās nav celtnieks un jurists.

Vispieprasītāko  profesiju  vidū  kopumā  minētas  tādas  profesijās  kā   inženieris,   
jurists,  elektrotehniķis,  celtnieks,  skolotājs,  medmāsa,    kas  kopumā norāda  uz  skolēnu   
diezgan labu izpratni par darba tirgū trūkstošajām profesijām.

Secinājumi
►  Izvērtējot    inženiera   profesijas  pieprasījumu  darba  tirgū  Latvijā,  lielākā  daļa   

skolēnu (gan KP iesaistītie, gan KP neiesaistītie) novērtēja inženiera profesiju kā pieprasītu 
vai vispieprasītāko. 

• Daudz pārliecinātāki par inženiera profesijas pieprasījumu darba tirgū savās   
atbildēs ir KP iesaistītie skolēni, par 10% biežāk minot inženiera profesiju kā 
vispieprasītāko (KP iesaistītie 31% / KP neiesaistītie 21%) un par 5% biežāk 
to norādot kā otru pieprasītāko.

• Līdz ar to var secināt, ka, lai arī gan daļa KP iesaistīto skolēnu, gan daļa KP 
neiesaistīto skolēnu ir informēti  par šīs profesijas izteikto un jau ilglaicīgo 
pieprasījumu darba tirgū Latvijā, tomēr KP iesaistīto skolēnu vidū ir vairāk 
respondentu, kuri informēti par inženierzinātņu aktualitāti darba tirgū. 

• Savukārt  procentuāli  lielāks  daudzums  KP  neiesaistīto  respondentu  ir 
pārliecināti  par  inženiera  profesijas  salīdzinoši  mazāko pieprasījumu darba 
tirgū, novērtējot biežāk nekā KP iesaistītie skolēni šo profesiju kā vidēji vai 
mazāk pieprasītu darba tirgū.

► 9. un 12.klašu skolēnu priekšstati par  skolotāja profesijas pieprasījumu Latvijas 
darba tirgū sasaucas ar 9.klašu salīdzinoši atšķirīgajiem no 12.klašu skolēniem priekšstatiem 
par dažādu profesionālās darbības nozaru profesiju pieprasījumu, iezīmējot 12.klašu skolēnu 
salīdzinoši labāko informētību par Latvijas darba tirgus aktualitātēm.
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• Kopējās tendences - salīdzinoši lielākam skaitam KP iesaistītajiem skolēniem 
atzīmēt  skolotāja  profesiju  kā  ļoti  pieprasītu  un  vidēji  pieprasītu,  bet  KP 
neiesaistītajiem respondentiem salīdzinoši biežāk minot skolotāja profesiju kā 
vienu no vismazāk pieprasītām. 

• Šī tendence skaidrojama gan ar KP iesaistīto skolēnu labāku izpratni pēc KP 
programmas apgūšanas par Latvijas darba tirgus aktualitātēm, iespējams arī 
izpratni par to, kas tad veido darba tirgus pieprasījumu, vadoties ne tikai pēc 
profesionālas  darbības  sfēras  attīstības  tendencēm  un  nepieciešamo 
darbinieku skaita pieauguma, bet arī atsevišķu speciālistu trūkumu (skolās ir 
ļoti liels kvalificētu fizikas, ķīmijas un arī svešvalodu skolotāju trūkums).

 
►  KP neiesaistīto respondentu datos ir pretēja tendence KP iesasitītajiem uzskatīt 

jurista   profesiju par salīdzinoši pieprasītāku darba tirgū  , norādot jurista profesiju par 3% 
biežāk  kā  vispieprasītāko  profesiju  Latvijas  darba  tirgū  un  par  7%  biežāk  kā  otru 
vispieprasītāko profesiju.

• KP  neiesaistīto  respondentu  atbildēs  atspoguļojas  lielāks  informācijas   
trūkums  par  pēdējo  gadu  tendencēm  jauniešu  profesiju  izvēlē  un  lielo 
jurisprudences  popularitāti  starp  vidusskolēniem  un  pretendentiem  uz 
jurisprudences studijām (PKIVA 2004 un 2005.gada pētījumi par 12.klašu 
skolēnu profesionālajiem nākotnes plāniem).

• Provizoriski var prognozēt lielu jauno speciālistu pieplūdumu jurisprudences 
sfērā  nākamo  gadu  laikā  jau  pašreiz  ar  speciālistiem  pārblīvētajā  nozarē. 
Jurisprudencei esot salīdzinoši populārai jauniešu vidū, likumsakarīga arī KP 
neiesaistīto  respondentu  izteiktāka  paļaušanās  uz  jurista  profesijas 
popularitātes  reitingiem  jauniešu  vidū  salīdzinājumā  ar  KP  iesaistītajiem 
respondentiem (KP programmas orientētība uz pilnvērtīgu profesijas izvēles 
procesu, izzinot sevi, profesiju pasauli un aktuālo darba tirgus situāciju).

• Iespējams, ka  jauniešiem ir stereotipi par augsto atalgojumu šajā profesijā, 
ņemot vērā to, ka daudzi iepriekš norādīja kā vienu no galvenajiem izvēles 
faktoriem augstu atalgojumu.

• KP  iesaistītie skolēni ar  KP programmas aktivitāšu palīdzību ir  izpētījuši 
jurista profesijas  daudzpusīgās  iespējas  darba  tirgū  un  izmantot  doto 
izglītību  dažādās  darbības  jomās,  strādājot  darbus,  kur  jurista  izglītība  ir 
priekšrocība.

►  KP  iesaistītie  respondenti  ierindo    elektrotehniķa   profesiju  kā  4.pieprasītāko   
pārējo minēto profesiju vidū.

• Savukārt  KP  neiesaistīto  skolēnu    atbildēs  salīdzinoši  līdzīgs  skaits 
respondentu noradījuši elektrotehniķa profesijas pieprasījumu amplitūdā no 
2.  (KP  neiesaistīto  10%)  līdz  9.  (KP  neiesaistītie  9%),  procentuāli 
daudzskaitlīgakajam  izvēlņu  skaitam  sasniedzot  15%  KP  neiesaistīto 
respondentu atbildēs novērtējot elektrotehniķa profesiju kā vidēji pieprasītu

• Jāsecina, ka kopumā skolēnu viedokļi par šīs profesijas pieprasījumu darba 
tirgū  ir  sadrumstaloti  un  skolēni  ir  dažādi  informēti  par  darba  atrašanas 
iespējām šajā profesijā.

• Tendence KP iesaistītajiem respondentiem biežāk nekā KP neiesaistītajiem   
respondentiem norādīt elektrotehniķa profesiju kā pieprasītu, skaidrojama ar 
KP programmas mērķu un satura orientētību uz tehnisko nozaru profesiju 
pieejamības  nodrošināšanu  jauniešu  profesionālajai  izvēlei,  kā  arī 
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informēšanai  šīs  programmas  ietvaros  par  aktualitātēm  nodarbinātības 
iespējās.

►  Skolēnu  sniegtā  celtnieka profesijas  novērtējuma  apkopojums  liecina  par 
salīdzinoši labu KP iesaistīto (par 7% mazāk nekā KP neiesaistītajiem) un KP neiesaistīto 
skolēnu informētību par celtnieka profesijas aktualitāti un pieprasījumu, ko var skaidrot gan 
ar masu mēdijos plaši izskanējušo informāciju par pašreizējo situāciju celtniecības nozarē un 
celtniecības nozares pieejamību darbaspēkam ar dažādu kvalifikācijas un izglītības līmeni.

• Tendenci KP neiesaistītajiem skolēniem biežāk minēt  celtnieka profesiju kā 
darba tirgū vispieprasītāko no pārējām minētajām varētu skaidrot gan ar darba 
iespēju  pieejamību  profesijā,  gan  arī  ar  salīdzinoši  mazāk  izteiktu  KP 
neiesaistīto respondentu informētību par citu, īpaši tehnisko nozaru, profesiju 
pieprasījumu darba tirgū.

►  KP  iesaistītie skolēni  salīdzinoši  biežāk  medmāsas  profesiju  min  kā  vidēji 
pieprasītu. 

• Savukārt  KP  neiesaistīto respondentu  medmāsas  profesijas  novērtējums 
salīdzinoši vienlīdzīgās procentuālās proporcijās svārstās no 7% respondentu 
medmāsas  kā  vispieprasītākās  profesijas  novērtējuma līdz  pat  12%  KP 
neiesaistīto  respondentu  medmāsas  kā  visnepieprasītākās  profesijas 
novērtējuma, procentuālajām  atšķirībām  KP  neiesaistīto  respondentu  vidū 
svārstoties 5% robežās.

• Līdz ar  to  var  izdarīt  secinājumus par  KP neiesaistīto  respondentu  izteikti 
atšķirīgo savstarpējo viedokli par šīs profesiju pārstāvju nepieciešamību darba 
tirgū  salīdzinājumā  ar  KP  iesaistīto  respondentu  savstarpēji  vienotāko 
priekšstatu par medmāsu pieprasījumu darba tirgū.

• KP iesaistīto respondentu salīdzinoši biežāka medmāsas profesijas kā vidēji 
pieprasītas profesijas novērtējums kopējā darba tirgus situācijā liecina par KP 
iesaistīto respondentu vienotāku priekšstatu par medmāsu pieprasījumu, kā arī 
izteiktāku priekšstatu par šīs profesijas pārstāvju darba iespējām Latvijā.

Skolēnu priekšstati par sievišķīgākajām un vīrišķīgākajām profesijām

Lai  noskaidrotu  sabiedrībā  valdošo  stereotipu  par  dzimumam  atbilstošākajām  un 
neatbilstošākajā profesionālās darbības nozarēm ietekmi uz 9. un 12.klašu skolēnu nākamās 
profesijas izvēli, KP iesaistītie un KP neiesaistītie respondenti tikai aicināti minēt divas līdz 
piecas viņuprāt sievišķīgākās un vīrišķīgākās profesijas, kuras lai gūtu vienotāku dzimumu 
stereotipu ietekmes uz profesijas  izvēli  kopainu tika apkopotas  24 profesionālās darbības 
sfērās (kuras minētas pētījuma nodaļā „Profesijas, kuras skolēni izvēlas apgūt pēc pašreizējās 
mācību iestādes beigšanas”).

Skolēnu priekšstati par tipiski sievišķīgajām profesijām
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► KP iesaistīto respondentu atbildēs kā izteikti sievišķīgākas profesionālās darbības 
nozares dominē  veselības aprūpe un rehabilitācija (KP iesaistītie 28% / KP neiesaistītie 
19%), pakalpojumu (KP iesaistītie 23% / KP neiesaistītie 32%) un izglītības (KP iesaistītie 
19% / KP neiesaistītie 18%) jomas.

Tas  norāda  uz  stereotipiem  priekšstatos  par  sievietes  vietu  sabiedrībā  jauniešu 
priekšstatos par savam dzimumam atbilstošāku profesiju, līdz ar to ierobežojot pilnvērtīgu 
profesijas izvēli. 
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Attēls Nr.24

►  KP  iesaistīto  un  KP  neiesaistīto  respondentu  datos,  iezīmējas  tendence  KP 
iesaistītajām meitenēm (līdzīgi  kā kopējos KP iesaistīto un KP neiesaistīto  respondentu 
datos)  pirmajās vietās biežāk nekā KP neiesaistītajām minēt tādas tradicionāli sievišķīgas 
nozares, kurās speciālistiem pārsvarā nepieciešama augstākā izglītība veselības aprūpe un 
rehabilitācija un izglītība.

► Savukārt KP neiesaistītās meitenes visbiežāk kā sievišķīgu min nozari, kurā lielai 
daļai  specialitāšu  iespējams  iegūt  kvalifikāciju  profesionālajā  vai  vidējā  profesionālajā 
mācību iestādē – pakalpojumu joma.

► Identiskas tendences kā KP iesaistīto un KP neiesaistīto meiteņu vidū, vērojamas 
arī KP iesaistīto un KP neiesaistīto zēnu vidū, biežāk kā sievišķīgas minot  pakalpojumu 
jomas profesijas  (KP  neiesaistītie  31%  /  KP  iesaistītie  25%),  veselības  aprūpes  un 
rehabilitācijas (KP  neiesaistītie  21%  /  KP  iesaistītie  30%)  un  izglītības  jomu (KP 
neiesaistītie 16% / KP iesaistītie 15%).

►  Līdz  ar  to  iezīmējas  līdzīgas  tendences  gan  kopējos  KP  iesaistīto  un  KP 
neiesaistīto datos, gan arī analizējot skolēnu atbildes dzimumu griezumā un arī 9./12.klašu 
salīdzinājumā.
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Attēls Nr.25

Skolēnu priekšstati par tipiski vīrišķīgajām profesijām

► KP iesaistīto, gan arī KP neiesaistīto respondentu sniegtajās atbildēs līderpozīcijas 
starp  10  tipiski  vīrišķīgākajām  profesionālās  darbības  jomām  ieņem  rūpniecība (KP 
iesaistītie 26% / KP neiesaistītie 25%) un būvniecība (KP iesaistītie 23% / KP neiesaistītie 
25%). 

Kā  nākamās  izteikti  vīrišķīgākās  profesionālās  darbības  jomas  respondenti  min 
transportu,  loģistiku,  drošību,  glābšanu,  aizsardzību un  elektrotehniku,  elektroniku, 
telekomunikācijas un enerģētiku.

►  Rezultāti  sasaucas  ar  zēnu  norādītajām  izvēlētākajām  profesionālās  darbības 
sfērām  gan  šī  pētījuma  ietvaros (visbiežāk  izvēlētā  profesionālās  darbības  nozare  – 
būvniecība,  otra  izvēlētākā  profesionālās  darbības  nozare  –  elektrotehnika,  elektronika, 
telekomunikācijas  un  enerģētika),  gan  arī  turpina  iepriekšējos  gados  pētījumos  norādītās 
tendences  zēnu  profesiju  izvēlē (skat.  2006.gada  PKIVA  veiktais  pētījums  par  12.klašu 
skolēnu profesionālo plānu izpēti, nodaļa par „12.klašu skolēnu izvēles profesiju jomām”, 
kur  kā  zēnu  izvēlētākā  profesionālās  darbības  joma  parādās  arhitektūra  un  būvniecība, 
savukārt transporta un pārvadājumu joma ir piektā izvēlētākā).
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Attēls. Nr.26
 
► KP iesaistīto un KP neiesaistīto zēnu un KP iesaistīto un KP neiesaistīto meiteņu 

vidū, saglabājoties kopīgām tendencēm norādīto vīrišķīgāko profesionālās darbības nozaru 
TOP 10, redzamas atšķirības profesionālās darbības nozaru minēšanas biežumā gan meiteņu, 
gan zēnu vidū. 

• Salīdzinot  KP  iesaistīto  un  KP  neiesaistīto  meiteņu minētas  tipiskākās 
vīrišķīgās profesijas, izteiktākās atšķirības vērojamas TOP 10 3., 4., 5. minēto 
vīrišķīgāko profesionālās  darbības  nozaru  vidū,  KP iesaistītajām meitenēm 
biežāk  nekā  KP  neiesaistītajām  norādot  kā  vīrišķīgākās  transportu  un 
loģistiku (KP iesaistītie 13% / KP neiesaistītie 8%),  drošību un glābšanu 
(KP  iesaistītie  12%  /  KP  neiesaistītie  6%),  savukārt  KP  neiesaistītajām 
meitenēm biežāk norādot  rūpniecību (KP iesaistītie  26%/  KP neiesaistītie 
27%)  un  elektrotehniku,  elektroniku,  telekomunikācijas un  enerģētiku 
(KP iesaistītie 9% / KP neiesaistītie 12%).

• Šāda  atšķirība  liecina,  ka  KP  iesaistītās  meitenes  nedaudz  mazāk  kā  KP   
neiesaistītās  ir  pakļautas  dzimumu  stereotipam  par  tehnisko  profesiju 
piemērotību sievietēm.

• KP iesaistīto un KP neiesaistīto   zēnu   minēto   tipiski vīrišķīgāko profesionālās 
darbības nozaru TOP 10 izteiktākās atšķirības redzamas divu biežāk minēto 
profesionālās  darbības  nozaru  minēšanas  biežumā  KP  iesaistītajiem 
respondentiem  un  KP  neiesaistītajiem  respondentiem,  KP  iesaistītajiem 
zēniem  biežāk  nekā  KP  neiesaistītajiem  zēniem  minot  rūpniecību (KP 
iesaistītie 28% / KP neiesaistītie 22%), savukārt KP neiesaistītajiem zēniem 
biežāk nekā KP iesaistītajiem zēniem minot būvniecību (KP iesaistītie 21% / 
KP neiesaistītie 25%).

• Tas  var  liecināt,  ka  KP  iesaistītie  zēni  ir  labāk  informēti  par  būvniecības   
profesiju dažādību un arī  iespējamo piemērotību sievietēm. Toties  augstais 
rādītājs par rūpniecības reitingu šajā topā, liecina, ka zēniem vēl nepieciešama 
būtiska un plaša informācija, darba vides un apstākļu iepazīšana, lai mainītu 
šo stereotipu.
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Attēls Nr.27

► KP iesaistīto  9.  un 12.klašu skolēnu minētās  tipiski  vīrišķīgākās profesionālās 
darbības nozaru TOP 10, redzams, ka sakrīt pirmās piecas TOP 10 biežāk minētās vīrišķīgās 
profesijas  9.  un  12.klašu  skolēnu sniegtajās  atbildēs  un tās  ir  tās  pašas,  kuras  redzamas 
salīdzinot zēnu un meiteņu datus.

Kopīgie secinājumi:
► Tendence  norādīt  KP  iesaistītajiem  un  KP  neiesaistītajiem  skolēniem līdzīgas 

profesionālās  darbības  nozares  kā  izteikti  vīrišķīgas,  norāda  uz  turpmāku  preventīvu 
aktivitāšu nepieciešamību dzimumu līdztiesības principu aktualizēšanā profesijas izvēles un 
darba gaitu uzsākšanas procesā.

►Nelielās atšķirības skolēnu viedokļos par tipiski vīrišķīgajām specialitātēm norāda 
uz lielāku būvniecības nozares aktualizāciju KP neiesaistīto skolēnu viedokļos (profesionālās 
darbības nozare, kurā paveras ne vien darba iespējas augsti kvalificētiem speciālistiem, bet 
arī  zemas  kvalifikācijas  darbiniekiem,  sasaistoties  ar  KP   iesaistīto  skolēnu  lielāku 
orientēšanos uz izglītības turpināšanu un augstas kvalifikācijas apgūšanu salīdzinājumā ar 
KP neiesaistītajiem skolēniem).

►  KP  iesaistītie  skolēni  biežāk  norāda  kā  vīrišķīgas  rūpniecības  un  transporta, 
loģistikas specialitātes, kurās darba gaitu uzsākšanai pārsvarā tomēr vajadzīga kvalifikācija.

►  Salīdzinot  ar  2006.  g.  pētījumu  par  8.  un  11.  klašu  skolnieku  atzītajām 
sievietēm  un  vīriešiem  vispiemērotāko  un  nepiemērotāko  profesiju  topiem  būtiskas 
atšķirības nav konstatētas. Tas liecina par šo stereotipu noturību skolnieku uzskatos par 
profesiju piemērotību un nepiemērotību dzimumu aspektā.
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Skolēnu priekšstati par sievietēm un vīriešiem nepiemērotākajām 
profesionālās darbības nozarēm

Līdzīgi kā pētījuma jautājumā par tipiskākajām sievišķīgākajām un vīrišķīgākajām 
profesijām,  pētījuma respondenti  tika  aicināti  minēt  profesijas,  kuras pēc viņu domām ir 
visnepiemērotākās sievietēm un vīriešiem. 

Respondentu minētās profesijas tika apkopotas 24 profesionālās darbības jomās, lai 
iegūtie pētījuma rezultāti pārskatāmāk atainotu 9. un 12.klašu skolēnu priekšstatus un esošos 
stereotipus par sievietēm,  vīriešiem nepiemērotākajām profesionālās  darbības jomām, kas 
būtiski ietekmē jauniešu nākamās profesijas izvēli un darba gaitu uzsākšanu vadoties pēc 
stereotipiem sievietēm un vīriešiem atbilstošākās profesionālās darbības jomās.

Skolēnu priekšstati par sievietēm nepiemērotākajām profesionālās darbības nozarēm

► Aplūkojot KP iesaistīto un KP neiesaistīto respondentu biežāk norādīto sievietēm 
nepiemērotāko profesionālās darbības jomu  TOP 10, vērojamas līdzīgas tendences kā KP 
iesaistīto  un  KP  neiesaistīto  respondentu  biežāk  norādīto  tipiski  vīrišķīgo  profesionālo 
darbības  jomu  TOP  10,  līderpozīcijas  arī  biežāk  minēto  sievietēm  nepiemērotāko 
profesionālās darbības jomu TOP10, pirmajā vietā ierindojoties  būvniecībai (KP iesaistītie 
41% / KP neiesaistītie 27%), pēc tam transportam un loģistikai (KP iesaistītie 15% / KP 
neiesaistītie 11%) un rūpniecībai (KP iesaistītie 13% / KP neiesaistītie 26%). 

KP_iesaistīto un KP_neiesaistīto skolēnu nosaukto SIEVIETĒM 
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Attēls Nr.28

► Atšķirīgs ir KP iesaistīto un KP neiesaistīto respondentu sievietēm nepiemērotāko 
profesionālās  darbības  jomu TOP10 līderpozīcijas  ieņēmušo  profesionālās  darbības  jomu 
minēšanas biežums. 

►  KP  iesaistīto respondentu  vidū  līderpozīcijās  izteikti  izvirzoties  būvniecības 
nozarei, savukārt KP neiesaistīto respondentu vidū salīdzinoši līdzīgi minētas pirmās divas 
sievietēm nepiemērotākās  profesionālās  darbības  jomas  būvniecība un  rūpniecība,  kam 
seko  ar  vienādu  procentuālo  izvēlņu  daudzumu  transports  un  loģistika,  ka  arī 
elektrotehnika, elektronika, telekomunikācijas un enerģētika. 
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Vērojamā  tendence  KP  iesaistītajiem  respondentiem  par  14%  biežāk  nekā  KP 
neiesaistītajiem respondentiem kā sievietēm nepiemērotu norādīt būvniecību, savukārt KP 
neiesaistītajiem  par  13%  biežāk  nekā  KP  iesaistītajiem  norādīt  rūpniecību  kā  sievietēm 
nepiemērotu  norāda,  visticamākais,  uz  atšķirīgu  informētību  par  dažādu  profesionālās 
darbības jomu piedāvātajām profesionālās realizācijas iespējām un darba apstākļiem, nevis 
dzimumu stereotipu mazāku vai lielāku ietekmi respondentu profesijas izvēli.

 Tas  skaidrojams  ar  sabiedrībā  valdošo  dzimuma  lomu  sasaisti  ar  profesionālās 
darbības iespējām gadsimtu garumā, līdz ar to  jāsecina, ka  nepieciešamas intensīvas un 
ilgstošas preventīvas profesiju izvēles un dzimumu stereotipus kliedējošas aktivitātes.

►Skatoties  dzimumu  griezumā,  redzams,  ka  KP  iesaistīto  zēnu  un  meiteņu 
sniegtajās atbildēs vērojamā tendence biežāk norādīt kā sievietēm nepiemērotu  būvniecības 
nozari, savukārt  KP neiesaistītajām meitenēm un zēniem biežāk kā sievietēm nepiemērotu 
norādīt rūpniecības nozari.

► Tas liecina par KP iesaistīto respondentu salīdzinoši lielāku informētību par darba 
uzsākšanas un karjeras veidošanas iespējām rūpniecības nozarē (KP programmas viens no 
pamatmērķiem  radīt  skolēnos  priekšstatu  par  tehnisko  nozaru  profesiju  aktualitātēm  un 
piemērotību abu dzimumu pārstāvjiem).

 ► Savukārt  KP iesaistīto skolēnu būvniecības kā sievietēm nepiemērotas nozares 
biežāku  novērtējumu  var,  iespējams,  skaidrot  ar  skolēnu  interesi  par  būvniecības  nozari 
saistībā ar salīdzinoši ātrām un vienkāršotām darba gaitu uzsākšanas iespējām būvniecības 
nozarē  un  KP  iesaistīto  respondentu  salīdzinoši  lielākas  nozīmes  piešķiršanu  karjeras 
veidošanas  iespēju  esamībai  profesijā, kā  arī  sabiedrībā  pastāvošajiem  uzskatiem  par 
sievietes kā pārsvarā fiziski viegla darba veicējām. 

► Līdz ar to redzams, ka gan KP iesaistītās un KP neiesaistītās meitenes, kā arī KP 
iesaistītie  un  KP  neiesaistītie  zēni  atrodas  sabiedrībā  pastāvošo  stereotipu  ietekmē  un 
konstatējama  izteikta  turpmāko  dzimumu  līdztiesību  veicinošu  aktivitāšu  nepieciešamība 
jauniešu pilnvērtīgai profesijas izvēlei un darba gaitu uzsākšanai atbilstoši savām interesēm, 
spējām,  darba  vērtībām,  neietekmējoties  no  sabiedrības  valdošajiem  stereotipiem  par 
sievietēm un vīriešiem atbilstošākajām profesijām.
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► Salīdzinot datus pētījumā aptaujāto klāšu grupu griezumā, jāsecina ka minēto TOP 
10  sievietēm visnepiemērotākās  profesijas,  nav  būtisku  atšķirību  no  iepriekš  minētajiem 
datiem.

► Vērojama  kopīga  tendence  KP iesaistītajiem respondentiem gan  meitenēm  un 
zēniem, gan 9. un 12.klašu skolēniem  būvniecību norādīt kā sievietei nepiemērotu biežāk, 
savukārt  KP  neiesaistītajiem respondentiem biežāk  minēt  rūpniecības  nozari  kā  sievietei 
nepiemērotu.

Tas  liecina  par  jau  iepriekš  minēto  iespējamo  KP  iesaistīto  respondentu  labāku 
informētību par profesionālas darbības iespējām rūpniecības nozarē,  līdz ar to šīs nozares 
aktualizēšanos kā sievietei  tomēr pieejamu sava satura un darba apstākļu dēļ,  kā arī  KP 
iesaistīto  respondentu  salīdzinoši  izteiktāku  orientēšanos  uz  augstākas  kvalifikācijas 
specialitāšu apgūšanu un priekšstatiem par sievietēm kā vairāk intelektuāla darba veicējām.

Skolēnu priekšstati par vīriešiem nepiemērotākajām profesionālās darbības nozarēm

► Gan KP iesaistīto, gan KP neiesaistīto respondentu viedokļi par pirmajām piecām 
biežāk minētajām nozarēm ir salīdzinoši līdzīgi.

 Līderpozīcijās kā vīriešiem nepiemērotākajām izvirzoties pakalpojumu jomai (KP 
iesaistītie 27% / KP neiesaistītie 26%),  veselības aprūpes un rehabilitācijas jomai (KP 
iesaistītie 26% / KP neiesaistītie 29%), izglītības jomai (KP iesaistītie 17% / KP neiesaistītie 
18%), vadībai un administrēšanai (KP iesaistītie 8% / KP neiesaistītie 9%) un tirgzinības 
jomai (KP iesaistītie 6% / KP neiesaistītie 5%).

 ►  Būtiskākas  atšķirības  vērojamas  KP  iesaistīto  respondentu  kā  vīriešiem 
nepiemērotas profesionālās darbības nozares norādīšanā kā rūpniecība (KP iesaistītie 5% / 
KP neiesaistītie 0%) un lauksaimniecības, zivsaimniecības minēšanā (KP iesaistītie 3% / 
KP neiesaistītie 3%). 

►  Savukārt  KP  neiesaistīto  respondentu  vidū  biežāk  minētas  kā  vīriešiem 
nepiemērotas arī tādas nozares kā  tūrisms, atpūta un viesmīlība (KP iesaistītie 0% / KP 
neiesaistītie  1%),  kā  arī  sociālā  palīdzība  un  psiholoģija (KP  iesaistītie  0%  /  KP 
neiesaistītie 1%), lai arī šīs atšķirības nozaru minēšanas biežumā ir salīdzinoši maz minētas 
kurās tradicionāli strādā daudz sieviešu.

 Tas, ka dotās jomas, kurās tradicionāli ir liels strādājošo sieviešu īpatsvars, nemaz 
nav pieminējuši KP  iesaistītie, liek secināt, tomēr KP  iesaistītie vairāk pieļauj iespēju, ka 
dotās jomas ir piemērotas arī vīriešiem. 
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KP_iesaistīto un KP_neiesaistīto skolēnu nosaukto VĪRIEŠIEM NEPIEMĒROTĀKO 
profesionālās darbības nozaru TOP 10
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Attēls Nr.30

►  Salīdzinot  KP  iesaistīto  un  KP  neiesaistīto  meiteņu  un  KP  iesaistīto  un  KP 
neiesaistīto  zēnu  minētās  nozares  kā  vīrietim  nepiemērotas,  atšķirības  nozaru  minēšanas 
biežumā ir salīdzinoši nelielas.

► KP neiesaistītās meitenes nedaudz biežāk par KP iesaistītajām norāda kā vīrietim 
nepiemērotas  veselības  aprūpi  un  rehabilitāciju (KP  iesaistītie  26%  /  KP  neiesaistītie 
29%), izglītību (KP iesaistītie 18% / KP neiesaistītie 19%), vadību un administrēšanu (KP 
iesaistītie 7% / KP neiesaistītie 10%).

►  KP  iesaistītās  meitenes  turpretim  biežāk  nekā  KP  neiesaistītās  meitenes  par 
vīrietim nepiemērotām norāda tādas nozares kā pakalpojumu joma (KP iesaistītie 26% / KP 
neiesaistītie 24%),  tirgzinības (KP iesaistītie 6% / KP neiesaistītie 4%),  rūpniecību (KP 
iesaistītie 5% / KP neiesaistītie 0%), lauksaimniecību un zivsaimniecību (KP iesaistītie 2% 
/ KP neiesaistītie 0%).
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KP_iesaistīto un KP_neiesaistīto meiteņu un zēnu nosaukto VĪRIEŠIEM 
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Attēls Nr.31

► Kā vienota ir tendence KP neiesaistītajiem respondentiem nedaudz biežāk par KP 
iesaistītajiem  respondentiem  norādīt  kā  vīrietim  nepiemērotu  veselības  aprūpes  un 
rehabilitācijas jomu, ko, iespējams, var skaidrot ar KP iesaistīto respondentu informētību par 
dažādām profesionālās realizācijas iespējām veselības aprūpes un rehabilitācijas jomā. 

Tomēr  gan  KP iesaistīto,  gan  KP neiesaistīto  respondentu  atbildēs  atainojas 
stereotipi  priekšstati  par  sievietēm  un  vīriešiem  piemērotām  un  nepiemērotām 
specialitātēm. 

► Kopējās tendences gan 9., gan 12.klašu skolēnu viedokļos ir līdzīgas. 
►Tomēr  9.klašu  skolēnu  viedokļos  vērojama  tendence  nedaudz  biežāk  minēt 

profesionālās  darbības  jomas,  kur  iespējams  iegūt  profesionālo  vai  profesionālo  vidējo 
izglītību.

 ►12.klašu skolēni nedaudz biežāk norādījuši jomas, kurās pārsvarā nepieciešama 
vidējā  profesionālā  vai  augstākā  izglītība.  To  varētu  drīzāk  skaidrot  ar  augstākas 
kvalifikācijas  specialitāšu  aktualizēšanos  vidusskolēnu  apsvērumos,  gatavojoties  veikt 
profesijas  izvēli,  kā arī  vidusskolēnu pilnīgāku informētību par specialitātēm ar  augstāku 
kvalifikācijas līmeni.

►  Salīdzinot  ar  2006.  g.  pētījumu  par  8.  un  11.  klašu  skolnieku  atzītajām 
sievietēm  un  vīriešiem  vispiemērotāko  un  nepiemērotāko  profesiju  topiem  būtiskas 
atšķirības nav konstatētas. 

Tas liecina par šo stereotipu noturību skolnieku uzskatos par profesiju piemērotību un 
nepiemērotību dzimumu aspektā.
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Skolā apgūstamo mācību priekšmetu noderīguma izvērtējums nākotnes 
profesionālo plānu realizēšanā

Pētījumā iesaistītie respondenti anketā tika aicināti norādīt mācību priekšmetus, kuru 
apgūšana  viņuprāt  varētu  būt  nenoderīga  nākotnē,  un  skolēnu  biežāk  minētie  mācību 
priekšmeti tika apkopoti turpmākajā dzīvē nenoderīgo mācību priekšmetu TOP 10, līdz ar to 
atainojot skolēnu attieksmi pret konkrētu mācību priekšmetu apgūšanu skolā un iezīmējot 
iespējamos ierobežojumus turpmākajā profesijas izvēlē un apgūšanā.

Tāpat  arī  pētījumā iesaistītie  skolēni  anketā  tika  aicināti  paust  savu attieksmi  par 
eksakto  mācību  priekšmetu  nozīmi  nākamās  profesijas  izvēlē,  atzīmējot  sev  atbilstošāko 
atbilžu variantu no trīs  dotajiem un norādot  eksaktos  mācību  priekšmetus kā:    profesijas   
izvēli palielinošas  ;   profesionālo izvēli neietekmējošas   vai norādot, ka   grūti pateikt  , kāda   
nozīme eksaktajiem mācību priekšmetiem ir profesijas izvēlē.

►  Gan KP  iesaistīto,  gan arī KP  neiesaistīto skolēnu atbildēs par nenoderīgāko 
mācību priekšmetu parādās ķīmija (14%), fizika (10%) un mūzika (KP  iesaistītie 10% / KP 
neiesaistītie 11%), gandrīz tikpat bieži tiekot kā nenoderīgiem norādītiem arī bioloģijai (KP 
iesaistītie 9% / KP neiesaistītie7%), matemātikai (KP  iesaistītie 7% / KP  neiesaistītie 8%) 
un vēsturei (KP  iesaistītie 7% / KP  neiesaistītie 5%).

► Statistiski  nozīmīgi  dati  norāda,  ka  KP   neiesaistītie  skolēni vairāk  nekā  KP 
iesaistītie  skolēni  atzīst  par  nenoderīgiem –  informātiku,  algebru,  runas  mākslu,  kristīgo 
ētiku.

►  Statistiski  nozīmīgi  dati  norāda,  ka  KP   iesaistītie  skolēni  vairāk par  KP 
neiesaistītie uzskata par nenoderīgu – ķīmiju.

KP_iesaistīto un KP_neiesaistīto skolēnu nosaukto turpmākajā dzīvē nenoderīgo 
mācību priekšmetu TOP 10
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Attēls Nr.32

► Tātad skolēni biežāk kā nenoderīgus min  dabaszinātņu priekšmetus. Tas liecina 
par skolēnu nelielo informētību par tehnisko nozaru profesiju apgūšanai un praktiskajā darbā 
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nepieciešamajām  zināšanām,  kuru  iegūšanai  var  noderēt  pamatzināšanas  un  praktiskās 
nodarbības konkrētajos mācību priekšmetos.

► Ķīmijas, fizikas, bioloģijas un matemātikas zināšanu nozīmes zemais novērtējums 
ir  saistīts  arī  ar  skolēnu  salīdzinoši  biežāk  pausto  profesijas  izvēli  par  labu  tādām 
profesionālās  darbības  sfērām  kā  māksla  un  kultūra,  vadība  un  administrēšana  un  citas 
sociālās, humanitārās jomas, retāk norādot lielāko daļu tehnisko darbības nozaru.

 Lai arī kā trešā biežāk minētā izvēlētā profesionālās darbības nozare ir būvniecība, 
tomēr šie rezultāti par mācību priekšmetu noderīgumu, liek šaubīties par to vai skolēniem ir 
pietiekama  informācija  par  šīs  profesijas  saturu  un  augstas  kvalifikācijas  speciālistu 
zināšanām, darba specifiku šajā nozarē.

►  Tomēr lielākā daļa respondentu atzīst,  ka eksaktie mācību priekšmeti  palielina 
nākotnes profesijas  izvēli  (KP  iesaistītie  65% /  KP  neiesaistītie  55%). Tas ņemot vērā 
iepriekš  minētos  datus  par  mācību  priekšmetiem,  liek  secināt,  ka  liela  daļa  skolēnu nav 
personīgi ieinteresēti tehnisko profesiju apgūšanā, lai arī priekšmetu nozīmi saprot vairāk kā 
puse skolēnu.

► Redzams, ka KP  iesaistītie skolēni ir par 10% informētāki par doto mācību 
priekšmetu nozīmību tehnisko profesiju apgūšanā. Tātad KP  programmas aktivitātes 
ir bijušas veiksmīgas informēšanas ziņā.

KP_iesaistīto un KP_neiesaistīto skolēnu priekšstati par eksakto mācību priekšmetu 
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Attēls Nr.33

► KP  iesaistīto un KP  neiesaistīto meiteņu, kā arī KP  iesaistīto un KP  neiesaistīto 
zēnu un arī  9.  un 12.  klašu skolēnu viedokļos par  mācību priekšmetiem,  kuru apgūšanā 
netiek saskatīts iespējamais noderīgums nākotnē, pamatā vērojamas tikai nelielas, statistiski 
nenozīmīgas atšķirības šo mācību priekšmetu minēšanas biežumā.
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KP_iesaistīto un KP_neiesaistīto meiteņu un zēnu nosaukto turpmākajai dzīvei nenoderīgo 
mācību priekšmetu TOP 10
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► Statistiski  nozīmīgi,  ka lielākā daļa   12.klašu KP  iesaistīto    skolēnu domā, ka   
nebūs noderīgi turpmākajā dzīvē –   ķīmija, fizika, kultūras vēsture, ekonomika, filozofija   
un  bioloģija,  kas  apliecina  jau  uz  iepriekš  norādītajām tendencēm skolēnu  uzskatos  un 
izvēlē. 

►  Salīdzinot  KP   iesaistīto  un  KP   neiesaistīto  12.klašu  skolēnu  viedokļus  par 
mācību  priekšmetiem,  kuru  apgūšana  nav  noderīga,  atšķirības  novērojamas  nelielas,  KP 
iesaistītajiem 12.klašu skolēniem nedaudz biežāk norādot kā nākotnē nenoderīgus bioloģiju, 
vēsturi, sportu un angļu valodu, savukārt KP  neiesaistītie 12.klašu skolēni biežāk min tādus 
mācību priekšmetus kā fizika, matemātika, mūzika, kultūras vēsture un valodas.
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Attēls Nr.35

►Salīdzinot KP  iesaistīto un KP  neiesaistīto 12.klašu skolēnu viedokļus par mācību 
priekšmetiem, redzams, ka KP  iesaistītie 12.klašu skolēni nedaudz biežāk norāda kā nākotnē 
nenoderīgus - bioloģiju, vēsturi, sportu un angļu valodu, savukārt KP  neiesaistītie 12.klašu 
skolēni biežāk min tādus mācību priekšmetus kā fizika, matemātika, mūzika, kultūras vēsture 
un valodas.

► Pēc 2006. gada pētījuma datiem 8. klašu skolēni atzīmēja, ka viņiem vismazāk 
noderīgie dzīvē mācību priekšmeti ir mūzika (36%), sports (25,8%), vizuālā māksla (21,6 %) 
un bioloģija (20,4%), ar nedaudz mazāku procentu, bet 10. profesiju topā iekļūst arī ķīmija, 
fizika, algebra, bet pēc  11. klašu skolēnu domām, turpmākajā dzīvē visnederīgākie mācību 
priekšmeti ir vēsture (34,0 %) un mācību priekšmeti, kas pārstāv dabas zinātņu jomas- ķīmija 
(33,8), bioloģija (27,0%) un fizika (26,4%). 

Lai arī vērojams nelielas atšķirības salīdzinot ar 2007. gada pētījuma datiem, tomēr 
kopējās tendences par nenoderīgāko priekšmetu TOP 10 paliek tās pašas.

► KP  iesaistīto 12.klašu skolēni   labāk apzinās eksakto mācību priekšmetu pavērtās   
iespējas  dažādu  nozaru  profesiju  apgūšanā,  biežāk  norādot  tos  kā  profesijas  izvēli 
palielinošus, kas liecina par karjeras plānošanas aktivitāšu pozitīvo ietekmi uz 9. un 12.klašu 
skolēnu informētību un izpratni par dažādu mācību priekšmetu nozīmi atsevišķu specialitāšu 
apgūšanā,  labāk  izprotot  arī  dažādu  profesiju  specifiku  un  darba  iemaņu  un  izglītības 
iegūšanā nepieciešamās zināšanas konkrētos mācību priekšmetos.
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KP_iesaistīto un KP_neiesaistīto 9. un 12.klašu skolēnu priekšstati par eksakto 
mācību priekšetu nozīmi profesijas izvēlē
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Attēls Nr.36

Mācību priekšmeti, kuru apgūšana sagādā skolēniem grūtības

Tā kā skolēnu profesijas izvēli nereti ietekmē sekmes atšķirīgu mācību priekšmetu 
apguvē un  grūtības  atsevišķu  mācību  priekšmetu  apgūšanā  nereti  ir  par  pamatu  tam,  ka 
skolēni izvairās no tādu profesiju izvēles, kuru apgūšanas procesā varētu būt saskarsme ar 
šiem mācību  priekšmetiem,  pētījumā  iesaistītajiem 9.  un  12.klašu  skolēniem anketā  tika 
piedāvāti izvērtēšanai 16 dažādi mācību priekšmeti un skolēni tika aicināti atzīmēt divus līdz 
piecus mācību priekšmetus, kuru apgūšana sagādā tiem grūtības.

►  Līderpozīcijas  gan  KP  iesaistīto,  gan  KP neiesaistīto  skolēnu  atbildēs ieņemt 
ķīmija  (KP  iesaistītie 58% / KP  neiesaistītie 56%) un  fizika (KP  iesaistītie 57% / KP 
neiesaistītie 50%).

► Skolēniem apguvē problemātiskie mācību priekšmeti ķīmija un fizika ir iekļauti 
lielākajā daļā tehnisko nozaru profesiju mācību programmās.

 ►  Tādēļ  jāsecina,  ka  pētījuma  respondentiem  būs  grūtības  tehnisko  nozaru 
profesijas apgūšanas procesā pat tad, ja šie skolēni izvēlēsies tās apgūt un uzsāks mācības 
profesionālajā  vai  augstākajā  izglītības  iestādē.  Būs  apgrūtināta  studiju  uzsākšanas 
iespējamība  lielā  daļā  tehnisko  nozaru  profesiju  studiju  programmās  zemo  centralizēto 
eksāmenu rezultātu dēļ, līdz ar to nelielas iespējas mācīties par valsts budžeta līdzekļiem. 

►  Grūtības  šo  mācību  priekšmetu  apgūšanā  samazina  skolēnu  interesi  par 
profesionālās  darbības un karjeras  iespēju izzināšanu tehnisko jomu profesijās,  līdz ar to 
samazinot arī motivāciju tomēr veiksmīgi apgūt šos mācību priekšmetus.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekts „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” tiek īstenots Eiropas Kopienas EQUAL programmas 

ietvaros, kuras ieviešanu atbalsta Labklājības ministrija. Par šī dokumenta saturu atbild PKIVA.

50



.

Mācību priekšmeti, kuru apgūšana sagādā grūtības KP_iesaistītajiem un 
KP_neiesaistītajiem skolēniem
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Attēls Nr.37

► Apkopojot 9. un 12.klašu skolēnu sniegtās atbildes par grūtībām atsevišķu mācību 
priekšmetu apgūšanā, vērojama tendence ar zināmām atšķirībām tomēr skolēniem minēt tos 
pašus mācību priekšmetus. 

► Tas liecina par mācību materiālu un metožu neatbilstību mācību un darba tirgus 
prasībām, kvalificētu  fizikas,  ķīmijas  skolotāju  trūkumu, tā  negatīvi  ietekmējot  turpmāku 
skolēnu izvēli par labu tām profesijām, kuru apgūšanā nav nepieciešamas labas zināšanas 
eksaktajos mācību priekšmetos.

Dotais jautājums ir vairāk orientēts uz līdzšinējās mācību pieredzes noskaidrošanu un 
šīs mācību pieredzes iespējamās ietekmes uz brīvu profesijas izvēli izzināšanu. 
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Mācību priekšmeti, kuru apgūšana sagādā grūtības KP_iesaistītajiem un KP_neiesaistītajiem 9. un 
12.klašu skolēniem
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Attēls Nr.38

► Pēc 2006. gada pētījuma datiem 11. klašu skolēni atzīmēja, ka viņiem visvairāk 
grūtības sagādājošie mācību priekšmeti ir fizika (56%), ķīmija (54,2%), ģeometrija (47,4 %) 
un  algebra  (40,8%),  svešvalodas  (34,6%),  bet  pēc  8.  klašu  skolēnu  domām,  visvairāk 
grūtības  sagādājošie  mācību  priekšmeti  ir  algebra  (53,8  %),  ģeometrija  (53,6%),  fizika 
(45,8%), svešvalodas (39%), ķīmija (34%).

 Lai arī vērojams nelielas atšķirības salīdzinot ar 2007. gada pētījuma datiem, tomēr 
kopējās  tendences  ir  tajā,  ka  arī  2007.  gada  izlaiduma  klašu  respondentu  vidū  doto 
priekšmetu apgūšana joprojām sagādā ievērojamas grūtības.

Skolēnu stereotipi par tehnisko nozaru specialitāšu lielāku atbilstību kāda 
dzimuma pārstāvjiem

Tā kā  nākamās profesijas  izvēli  lielā  mērā  nosaka  jauniešu  domas  par  konkrētās 
profesionālās  darbības nozares perspektīvām, jaunieši  tikai  aicināti  izvērtēt  abu dzimumu 
pārstāvju iespējas un iespējamo atalgojumu tehnisko nozaru profesijās.

Pētījuma  respondentiem  tika  piedāvāti  pieci  iespējamie  atbilžu  varianti,  kuros 
jaunietim bija iespējams paust savu viedokli par tehnisko nozaru profesijām, norādot, ka: 
a)sievietes tehniskajās jomās var gūt panākumus vienlīdz veiksmīgi kā vīrieši;  b)vīrieši var 
būt veiksmīgāki; c)abi var būt veiksmīgi; d)atalgojums tehniskajās jomās ir konkurētspējīgs 
ar  citām  nozarēm;  e)atalgojums  ir  zemāks  kā  citās  jomās.  Pētījuma  respondentiem  tika 
piedāvāts pēc izvēles atzīmēt vairākus atbilžu variantus.

►  Apkopojot  pētījuma  respondentu  sniegtās  atbildes,  rezultātos  vērojams  KP 
iesaistīto  respondentu  salīdzinoši  adekvātākais  viedoklis par  abu  dzimu  pārstāvju 
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vienlīdzīgām iespējām tehnisko nozaru profesijās, KP iesaistītajiem respondentiem par 10% 
biežāk norādot, ka abu dzimumu pārstāvji var būt veiksmīgi tehnisko nozaru profesijās 
(KP  iesaistītie  56%  /  KP  neiesaistītie  46%),  biežāk  nekā  KP  neiesaistītie  norādot,  ka 
sievietes  tehniskajās  jomās  var  gūt  panākumus  vienlīdz  veiksmīgi  kā  vīrieši (KP 
iesaistītie 44% / KP neiesaistītie 37%), kā arī salīdzinoši retāk paužot viedokli, ka vīrieši var 
būt  veiksmīgāki  par  sievietēm  tehnisko  nozaru  profesijās (KP  iesaistītie  25%  /  KP 
neiesaistītie 38%).

►Līdzīga  tendence  vērojama  arī  KP  iesaistīto  respondentu  salīdzinoši  labākajā 
informētībā  par  atalgojumu  tehnisko  jomu  profesijās,  procentuāli  lielākam  KP  iesaistīto 
respondentu  daudzumam  norādot,  ka  atalgojums  tehnisko  nozaru  profesijās  ir 
konkurētspējīgs (KP iesaistītie 43% / KP neiesaistītie 39%).

►Tas norāda uz  KP iesaistīto respondentu salīdzinoši  labāku informētību par 
darba iespējām tehnisko nozaru profesijās neatkarīgi no dzimuma piederības. Tas, ka 
KP  programmas  metodoloģiskajos  materiālos  adekvātākai  dzimuma  lomas  ietekmes 
izpratnei uz profesionālo darbību tika iestrādāti struktūras elementi ar dzimumu līdztiesības 
izpratnes  veicinošiem piemēriem un uz to  vērstiem praktiskiem vingrinājumiem,  ir  nesis 
noteiktus rezultātus KP iesaistīto skolēnu doto jautājumu izpratnē, ko pierāda dotie pētījuma 
rezultāti.

KP_iesaistīto un KP_neiesaistīo skolēnu priekšstati par iespējām gūt panākumus tehnisko 
nozaru profesijāš  abu dzimumu pārstāvjiem
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Attēls Nr.39

► Tomēr salīdzinot šo atbilžu apkopojumu ar skolēnu viedokļiem par sievietēm 
un vīriešiem  vairāk piestāvošām profesijām,  jāatzīst,  ka,  lai  arī,  procentuāli  lielāks 
daudzums skolēnu izprot tehnisko nozaru pavērtās iespējas sievietēm / vīriešiem, tomēr 
sabiedrībā  valdošo  priekšstatu  dēļ  par  sievietēm  un  vīriešiem  vairāk  piedienīgām 
profesijām,  skolēni  nav  gatavi  orientēties  uz  savam  dzimumam  „neatbilstošām” 
profesijām. 

Līdz ar to var secināt,  ka,  lai arī  KP iesaistītie  respondenti  salīdzinoši  labāk 
apzinās  savas  iespējas  dažādās  nozarēs,  ne  visi  no  viņiem  būs  gatavi  izvēlēties 
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dzimumam  „neatbilstošu”  pēc  vecāku  domām,  sabiedrības  un  vienaudžu  acīs 
„neatbilstošu” profesiju.

 Uz  to  būtu  jāvērš  pastiprināta  uzmanība  turpmāko  dzimumu  līdztiesību 
veicinošo aktivitāšu realizācijā.

9. un 12. klašu skolēnu priekšstati par iespējām gūt panākumus tehnisko nozaru 
profesijās abu dzimumu pārstāvjiem

► Atšķirības vērojamas KP iesaistīto un KP neiesaistīto 12.klašu respondentu vidū, 
KP iesaistītajiem 12.klašu skolēniem biežāk nekā KP neiesaistītajiem 12.klašu skolēniem 
norādot, ka abu dzimumu pārstāvji var būt veiksmīgi tehniskajās nozarēs (KP iesaistītie 
56% / KP neiesaistītie 42%).

 ► Savukārt KP neiesaistītajiem12.klašu skolēniem izteikti biežāk norādot, ka vīrieši 
ir veiksmīgāki tehnisko nozaru profesijās (KP iesaistītie 24% / KP neiesaistītie 40%), kā 
arī retāk kā KP iesaistītajiem norādot, ka sievietes var būt vienlīdz veiksmīgas tehnisko 
nozaru profesijās kā vīrieši (KP iesaistītie 41% / KP neiesaistītie 32%).

► Salīdzinoši lielāks daudzums KP iesaistīto 9.klašu skolēnu nekā KP neiesaistīto 
9.klašu skolēnu uzskata, ka sievietes var būt tikpat veiksmīgas tehnisko nozaru profesijās 
kā  vīrieši (KP  iesaistītie  47%  /  KP  neiesaistītie  41%),  kā  arī  biežāk  norāda,  ka  abu 
dzimumu pārstāvji var būt vienlīdz veiksmīgi tehniskajās nozarēs (KP iesaistītie 56% / 
KP neiesaistītie 51%).  

► Līdzīgi kā KP neiesaistītie 12.klašu skolēni, arī KP neiesaistītie 9.klašu skolēni 
izteikti  biežāk min, ka  vīrieši ir veiksmīgāki tehnisko nozaru profesijās (KP iesaistītie 
27% / KP neiesaistītie 36%). 

►  KP  iesaistītie,  gan  9.,  gan  12.klašu  skolēni  ir  arī  pārliecinātāki  par  iespējām 
saņemt konkurētspējīgu atalgojumu tehnisko nozaru profesijās ,  līdz ar to norādot uz KP 
iesaistīto respondentu labāku informētību par atalgojumu tehnisko nozaru profesijās, kā arī 
lielāku  pārliecinātību  par  sieviešu  un  vīriešu  panākumu  gūšanas  iespējām  tehniskajās 
nozarēs. Kopējās  tendencēs  līdz  ar to  iezīmējas  KP iesaistīto salīdzinoši  izteiktākam 
viedoklim par abu dzimumu pārstāvju iespējamo veiksmīgas profesionālās darbības 
realizēšanu tehnisko nozaru profesijās.

KP_iesaistīto un KP_neiesaistīto 9. un 12.klašu skolēnu priekšstati par iespējām gūt 
panākumus tehnisko nozaru profesijās abu dzimumu pārstāvjiem
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Attēls Nr.40
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Meiteņu un zēnu priekšstati par iespējām gūt panākumus tehnisko nozaru profesijās 
abu dzimumu pārstāvjiem

► KP iesaistītās meitenes biežāk norāda, ka sievietes var būt vienlīdz veiksmīgas 
tehnisko jomu profesijās kā vīrieši (KP iesaistītās meitenes 48% / KP iesaistītie zēni 36%) 
vai abu dzimumu pārstāvji var būt vienlīdz veiksmīgi (KP iesaistītās meitenes 60% / KP 
iesaistītie zēni 47%), kas liecina par KP iesaistīto meiteņu lielāku pārliecību par sieviešu 
veiksmīgu  profesionālo  darbību  tehnisko  nozaru  profesijās  nekā  KP  iesaistītajiem 
zēniem. 

►  Savukārt  KP  iesaistīto  zēnu  viedokļos  salīdzinājumā  ar  meitenēm  vērojama 
tendence būt pārliecinātākiem par sava dzimuma pārstāvju veiksmīgumu

► Atšķirības   KP iesaistīto   un KP neiesaistīto   meiteņu   sniegtajās atbildēs liecina par   
KP iesaistīto meiteņu pozitīvāku skatījumu uz sieviešu iespējamo profesionālo darbību 
tehnisko  nozaru  profesijās   un  KP  neiesaistīto  meiteņu  lielākām  šaubām  par  sieviešu   
veiksmīgas  profesionālās  darbības  iespējamību  tehniskajās  nozarēs,  kas  liecina  par  KP 
programmas ietekmi uz profesionālās darbības uzsākšanas perspektīvu vienlīdzīgu iespēju 
abu dzimumu pārstāvjiem apjausmu.

KP_iesaistīto un KP_neiesaistīto meiteņu un zēnu priekšstati par iespējām gūt panākumus 
tehnisko nozaru profesijās abu dzimumu pārstāvjiem
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► KP iesaistīto un KP neiesaistīto zēnu sniegto atbilžu salīdzinājumā vērojamas maz 
izteiktas atšķirības kopumā, tomēr vērojama tendence KP iesaistītajiem zēniem biežāk nekā 
KP neiesaistītajiem norādīt abu dzimumu pārstāvju iespēju veiksmīgi darboties tehnisko 
nozaru profesijās (KP iesaistītie 47% / KP neiesaistītie 42%), kā arī  KP iesaistīto zēnu 
salīdzinoši  retāku  vīriešu  kā  veiksmīgāku  speciālistu  norādīšanu  tehnisko  nozaru 
profesijās (KP iesaistītie 35% / KP neiesaistītie 50%), kas liecina par KP iesaistīto zēnu 
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salīdzinoši  mazāk  negatīvu  skatījumu  uz  sieviešu  veiksmīgu  profesionālās  darbības 
iespējamību tehnisko nozaru profesijās. 

►    Uzskatos  par  iespējamo  atalgojumu  tehnisko  nozaru  profesijās  gan  KP   
iesaistītās  meitenes,  gan  arī  KP  iesaistītie  zēni  ir  daudz  pozitīvāk  noskaņoti  par 
iespējām saņemt konkurētspējīgu atalgojumu, līdz ar to paužot arī labāku informētību 
par darba samaksu tehnisko nozaru profesijās  .  

Līdzīgas tendences saskatāmas arī KP iesaistīto un KP neiesaistīto meiteņu gatavībā 
uzsākt mācības kolektīvā, kurā pārsvarā ir pretējā dzimuma pārstāvji (KP iesaistītie 41% / 
KP  neiesaistītie)  vai  arī  pārsvarā  sava  dzimuma  pārstāvji (KP  iesaistītie  22%  /  KP 
neiesaistītie 16%), kas liecina par KP iesaistīto meiteņu mazāku orientēšanos uz to, kāda 
dzimuma  pārstāvji  pārsvarā  izvēlējušies  šo  specialitāti,  bet  gan  uz  izvirzīto  profesionālo 
mērķi  un  mācību  saturu,  esot  biežāk  gatavām  uzsākt  mācības  izvēlētajā  specialitātē 
neatkarīgi no mācību kolektīva abu dzimumu pārstāvju īpatsvara. 

Skolēnu domas par dzimumu lomu studiju/ mācību kolektīvos

Skolēni tika lūgti izvērtēt savu gatavību uzsākt mācības izglītības iestādē, kurā būtu 
izteikts vīriešu vai sieviešu īpatsvars, kā arī norādīt savu gatavību mācīties kolektīvā, kurā 
aptuveni vienādā daudzumā būtu gan vīrieši, gan sievietes, tādējādi norādot savu gatavību 
vai  šaubas  par  mācību  uzsākšanu  vēlamajā  specialitātē  neatkarīgi  no  pārējo  mācīties 
gribētāju dzimuma piederības.

►  Salīdzinot  visu  skolēnu,  meiteņu,  zēnu,  9.  un  12.klašu  skolēnu domas  par 
dzimumu lomu studiju kolektīvos, statistiski nozīmīgas atšķirības nav konstatētas.

►  Analizējot  KP  iesaistīto  meiteņu  un  zēnu  gatavību  mācīties  kolektīvā,  kurā 
pārsvarā  ir  tikai  vīrieši  vai  tikai  sievietes,  vērojama  tendence  abu  dzimumu pārstāvjiem 
norādīt,  ka  tie  drīzāk  būtu gatavi  mācīties  kolektīvā,  kurā ir  vienlīdz  daudz  vīriešu un 
sieviešu  (KP  iesaistītās  meitenes  81%  /  KP  iesaistītie  zēni  71%),  izteikti  mazākam 
daudzumam respondentu norādot, ka tie ir gatavi mācīties tikai pretējā dzimuma pārstāvju 
vidū (KP iesaistītās meitenes 41% / KP iesaistītie zēni 35%) un vēl mazākam daudzumam 
respondentu  norādot,  ka  tie  ir  gatavi  mācīties  tikai  sava dzimuma pārstāvju vidū (KP 
iesaistītās meitenes 22% / KP iesaistītie zēni 20%).
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KP_iesaistīto un KP_neiesaistīto meiteņu un zēnu gatavība mācīties izteiktā sieviešu / 
vīriešu kolektīvā
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Skolēnu uzskati par inženiera, metinātāja, celtnieka, elektrotehniķa, 
programmētāja profesionāļu atalgojumu darba tirgū Latvijā

Pētījuma  respondenti  tika  aicināti  norādīt  pēc  viņu  domām  pašreiz  esošo  vidējo 
atalgojumu  piecu  dažādu  profesiju  speciālistiem,  ierakstot  aptuveno  atalgojumu  pretī 
konkrētās profesijas nosaukumam.

Reālā atalgojuma amplitūda darba tirgū Latvijā dotajās profesijās

2006. gada ietvaros veiktajā pētījumā par 370 profesijām Latvijā, kuru pēc PKIVA 
pasūtījuma  pateicoties  ESF  līdzfinansējumam  veica  „BB  Partneris”  datus  apkopojot 
„Profesiju  aprakstu  katalogā  ”  ,  dotajās  profesijās  norādīta  šāda  aptuveni  minimālais  un 
aptuveni maksimālais atalgojums mēnesī pirms nodokļu nomaksas:
* Alga inženiera profesijā ir 350 – 750 latu. Algas apmērs atkarīgs no strādājošā pieredzes 
un profesionalitātes.
*  Alga  metinātāja  profesijā  ir  160  –  1000  latu.  Atalgojums  atkarīgs  no  metināmās 
konstrukcijas sarežģītības, metināmo savienojumu kvalitātes prasībām un metinātāja darba 
produktivitātes.
*  Alga  celtnieka  profesijā  ir  400  –  600  latu.  Darba  atalgojums  atkarīgs  no  uzņēmuma 
lieluma un celtnieka darba pieredzes.
* Alga  elektrotehniķa  profesijā,  tai  radniecīgās profesijās  (elektronikas  mehāniķis,  radio 
televīzijas  sakaru/elektronikas  tehniķis,  elektromontieris,  elektriķis)  ir  200  –  450  latu. 
Atalgojums atkarīgs no uzņēmuma lieluma, darbinieka darba pieredzes un profesionalitātes.
*  Alga  programmētāja  profesijā  ir  200  –  2000  latu.  Algas  apmērs  atkarīgs  no 
programmētāja profesionalitātes un darba pieredzes, kā arī veicamā projekta specifikas.
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Uzziņai  .   Pēc  Baltic  Institute  of  Social  Sciences  FACTUM  2006./2007.  gadā 
pateicoties ESF līdzfinansējumam veiktā pētījuma „Darba algas un to ietekmējošie faktori”  
datiem pamatalga (monetārais atalgojums) veido 71 – 90% no atalgojuma fonda un galvenā  
atalgojuma forma  tā  ir  īpaši  augstas  kvalifikācijas  darbiniekiem.  Mainīga  pamatalga  –  
vidējas  un  zemas  kvalifikācijas  darbiniekiem.  Nemonitāro  atalgojumu (veselības  
apdrošināšanu,  uzņēmuma  dāvanas,  apmaksātu  apmācību  u.c.)  saņem  aptuveni  puse  
darbinieku, visbiežāk – vadītāji un speciālisti.

Kā  norādīts  minētajā  pētījumā  pelnošākās  nozares Latvijā,  salīdzinot  ar  
(vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību) ir:

• būvniecība (+30%);
• enerģija, elektroapgāde, finanses (+25%);
• valsts pārvalde, sociālā apdrošināšana (+20%);
• transports un sakari, apstrādes rūpniecība, mežsaimniecība (+10 – 15%).
# Privātajā sektorā ir augstākas algas.
# Jo lielāks uzņēmums, jo lielākas alga.
# Rīgā un Rīgas rajonā augstākas algas.

Dati no 2006. gada pētījuma par 8. klašu skolēnu profesionālajiem nodomiem un 
priekšstatiem par inženiera profesijas atalgojumu

Uzziņai: 2006. gada ietvaros veiktajā pētījumā par 370 profesijām Latvijā, kuru pēc 
PKIVA pasūtījuma pateicoties ESF līdzfinansējumam veica „BB Partneris” datus apkopojot 
„Profesiju  aprakstu  katalogā  ”  ,  dotajās  profesijās  norādīta  šāda  aptuveni  minimālais  un 
aptuveni maksimālais atalgojums mēnesī pirms nodokļu nomaksas:
* Alga inženiera profesijā ir 350 – 750 latu. Algas apmērs atkarīgs no strādājošā pieredzes 
un profesionalitātes.
*  Alga  metinātāja  profesijā  ir  160  –  1000  latu.  Atalgojums  atkarīgs  no  metināmās 
konstrukcijas sarežģītības, metināmo savienojumu kvalitātes prasībām un metinātāja darba 
produktivitātes.

8.klašu skolēnu uzskati par inženiera profesijas 
atalgojumu

5,0

12,6

2,4

1,6

0,0

28,2

23,6

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

<100

100-200

201-350

351-500

501-700

700-1000

>1000

%

Attēls Nr.43

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekts „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” tiek īstenots Eiropas Kopienas EQUAL programmas 

ietvaros, kuras ieviešanu atbalsta Labklājības ministrija. Par šī dokumenta saturu atbild PKIVA.

58



.

Kā redzams  56.attēlā,  lielāka  daļa  8.klašu  skolēnu  uzskata,  ka  inženieru  vidējais 
atalgojums ir 100 – 200 Ls robežā (28,2%). 23% skolēnu inženiera algu izvērtēja 201 – 350 
Ls, bet 12,6% 351 – 500 Ls robežās. 

Secinājumi
►Tātad jāsecina, ka lielākā daļai – 56,8% 8. klašu skolēnu par inženiera atalgojumu 

ir  neadekvāti  pazemināts  priekšstats,  un  tikai  16,6%  skolēnu  ir  adekvāts  priekšstats  par 
inženiera atalgojumu (salīdzinot ar „BB Partneris” veiktā pētījuma datiem, mēs izmantojam 
algas amplitūdu no 351- 750 Ls).

►Kā parādīja 2006. gada pētījums 8.klašu skolēni paši uzskatīja, ka visvairāk viņi 
zina par inženiera profesijas saturu (35,0%), mazāk - par atalgojumu (17,2%), kā arī maz 
skolēnu ir runājuši ar šis profesijas pārstāvjiem (18,8%). Tātad apmēram 17% 8. klašu 
skolēnu reāli ir bijuši informēti par profesijā iespējamo atalgojumu. 

Attēls Nr.44

Kā redzams 69.attēlā,  lielāka daļa 11.klašu skolēnu (29,4%) uzskata,  ka inženieru 
vidējais atalgojums ir 201 – 350 Ls, 20,6% - 351 – 500 Ls, bet 22,4% skolēnu inženieru 
atalgojumu vērtē 100 – 200 Ls robežās. 

Secinājumi
► Tātad jāsecina, ka lielākā daļai – 55,2% 11. klašu skolēnu par inženiera atalgojumu ir 

neadekvāti  pazemināts  priekšstats,  un  tikai  29,2%  skolēnu  ir  adekvāts  priekšstats  par 
inženiera atalgojumu (salīdzinot ar „BB Partneris” veiktā pētījuma datiem, mēs izmantojam 
algas amplitūdu no 351- 750 Ls).

► 2006. gada pētījumā parādījās tendence - 11.klašu skolēni paši uzskata, ka visvairāk 
viņi zina par nepieciešamo izglītības līmeni (43,8%) un mācību iestādēm, kur apgūt inženiera 
profesiju (43,0%). 29,8% skolēnu atzina, ka ir informēti par atalgojumu inženiera profesijā. 
Maz skolēnu ir runājuši ar šis profesijas pārstāvjiem (25,8%). Tātad apmēram 29% skolēnu 
ir reāli informēti par atalgojumu minētajā profesijā.
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►  Salīdzinot 8. klašu un 11.klašu skolēnu priekšstatus, jāatzīmē, ka 11. klašu skolēnu 
priekšstati par atalgojumu inženiera profesijā ir par 12% adekvātāki reālajai situācijai, ko gan 
var vērtēt, kā salīdzinoši nelielu procenta pieaugumu informētības ziņā (4% gadā, ja rēķina, 
ka 11. klases skolēnus šķir no 8.klases 3 mācību un pieredzes gadi).

2007. gada pētījuma dati par 9. un 12. klašu skolēnu profesionālajiem nodomiem un 
priekšstatiem par inženiera profesijas atalgojumu

Aplūkojot KP iesaistīto 9. un 12. klašu skolēnu sniegtās atbildes par inženiera profesijas 
vidējo atalgojumu, novērtējums atšķiras inženiera profesijas vidējā atalgojuma novērtējumā 
robežās no 101 Ls līdz 200 Ls (KP iesaistītie 9.klašu skolēni 8% / KP iesaistītie 12 .klašu 
skolēni 13%), kā arī atalgojuma novērtējumā no 801 Ls līdz 1000 Ls (KP iesaistītie  9.klašu 
skolēni  10% /  KP neiesaistītie  12.klašu  skolēni  6%),  nelielām atšķirībām no 1  līdz  3% 
robežās esot novērojamām arī pārējos KP iesaistīto un KP neiesaistīto respondentu inženieru 
atalgojuma  novērtējumos,  tomēr  saglabājoties  tendencei  KP  iesaistītajiem  biežāk  minēt 
augstāku  inženiera  profesijas  atalgojumu,  savukārt  KP  neiesaistītajiem  biežāk  novērtējot 
inženieru atalgojumu kā zemāku.

KP_iesaistīto un KP_neiesaistīto 9. un 12.klašu skolēnu priekšstati par INŽENIERU 
vidējo atalgojumu 
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Attēls Nr.45

Līdzīgi arī KP iesaistīto un KP neiesaistīto 9.klašu skolēnu, kā arī KP iesaistīto un KP 
neiesaistīto 12.klašu skolēnu inženiera profesijas atalgojuma izvērtējumā redzama tendence 
KP  iesaistītajiem  9.klašu  skolēniem  biežāk  nekā  KP  neiesaistītajiem  9.klašu  skolēniem 
biežāk  norādīt  atalgojumu inženiera  profesijas  pārstāvjiem vairāk kā  augstu,  turpretī  KP 
neiesaistītajiem 9.klašu respondentiem biežāk norādīt atalgojumu kā zemāku.
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Secinājumi
►  Gan  KP  iesaistītie,  gan  KP  neiesaistītie  skolēni  pārsvarā  ir  salīdzinoši  labi 

informēti par atalgojuma iespējām inženiera profesijā. 
Jāsecina,  ka  50%  KP  iesaistīto,  36%  KP  neiesaistīto  9.klašu  skolēnu  adekvāti 

novērtējuši  iespējamo atalgojumu inženiera  profesijā (salīdzinot  ar  „BB Partneris” veiktā 
pētījuma datiem, mēs izmantojam algas amplitūdu no 351- 750 Ls).

       Toties 12. klašu grupā  51% KP iesaistīto un 50% neiesaistīto skolēnu adekvāti 
novērtējuši  iespējamo atalgojumu inženiera  profesijā (salīdzinot  ar  „BB Partneris” veiktā 
pētījuma datiem mēs izmantojam algas amplitūdu no 351- 750 Ls).

►  Tomēr  KP  iesaistītie  respondenti  pozitīvāk  novērtē  iespējamo  atalgojumu 
inženiera  profesijā  salīdzinājumā  ar  KP  neiesaistītajiem  respondentiem.  Ņemot  algas 
amplitūdu no 351 Ls 61% KP iesaistītie un 44% KP neiesaistītie 9. klašu skolēni, un 67% KP 
iesaistītie, 58% KP neiesaistītie 12. klašu skolēni.

Salīdzinot jauniešu atbildes par to, kāds viņuprāt ir atalgojums nosauktajās tehnisko 
jomu profesijā tiek konstatētas statistiski nozīmīgas atšķirības starp šīm izlasēm ar nozīmības 
līmeni α=0,01 (skat.pielik. Nr.7):

 izsakot  savas  domas  par  inženiera  atalgojumu,  kas  liecina  par  to,  ka 
aktivitātēs  iesaistītie  jaunieši  vērtē  inženiera  atalgojumu  augstāku  nekā 
aktivitātēs neiesaistīties jaunieši. 

►  Vērojama  tendence  KP  iesaistītajiem  biežāk  minēt  augstāku  inženiera  profesijas 
atalgojumu, savukārt KP neiesaistītajiem biežāk novērtējot inženieru atalgojumu kā zemāku.

Salīdzinājums dzimumu griezumā

► Salīdzinot  meiteņu atbildes gan 9.klašu, gan 12.  klašu KP iesaistītās meitenes 
vērtē  inženiera  profesijas  atalgojumu kā  augstāku nekā  KP  neiesaistītās  meitenes 
(atšķirības starp šīm izlasēm ar statistisko nozīmības līmeni α=0,01). 

KP iesaistīto un KP neiesaistīto meiteņu, kā arī KP iesaistīto un KP neiesaistīto zēnu 
sniegtā inženieru profesijas vidējā atalgojuma novērtējuma salīdzinājumā jāsecina,  ka  KP 
iesaistītās  meitenes  salīdzinoši  biežāk  norāda  augstāku  inženiera  profesijas  vidējo 
atalgojumu,  savukārt  KP  neiesaistītās  meitenes  biežāk  norāda  mazāku  šīs  profesijas 
atalgojumu.

► Salīdzinot  zēnu atbildes par to,  kāds viņuprāt ir  atalgojums inženiera profesijā 
statistiski nozīmīgas atšķirības netika konstatētas. Tomēr atšķirības vērojamas KP iesaistīto 
un KP neiesaistīto zēnu sniegtajā inženiera profesijas vidējā atalgojuma novērtējumā, minot 
KP iesaistītajiem zēniem biežāk nekā KP neiesaistītajiem atalgojumu robežās no 350,- līdz 
500,-ls (KP iesaistītie 28% / KP neiesaistītie 24%), kā arī norādot biežāk vidējo atalgojumu 
virs 1000,-ls (KP iesaistītie 9% / KP neiesaistītie 4%), kas  liecina par KP iesaistīto zēnu 
augstāku iespējamā atalgojuma novērtējumu inženiera profesijas pārstāvjiem. 

►  Salīdzinot  KP  iesaistīto  meiteņu  un  zēnu viedokļus  par  vidējo  atalgojumu 
inženiera profesijas pārstāvjiem, redzama tendence zēniem biežāk nekā meitenēm norādīt 
inženiera profesijas atalgojumu kā augstāku  (KP iesaistītajiem zēniem par 2% biežāk nekā 
meitenēm norādot atalgojumu no 351,- līdz 500,-ls, par 4% biežāk norādot 501,- līdz 800,-ls, 
par 3% biežāk norādot no 801 līdz 1000,-ls, un par 6% biežāk norādot atalgojumu virs 1000,-
ls), ko varētu saistīt ar zēnu lielāku ieinteresētību tehnisko nozaru profesijās, un līdz ar to arī 
lielāku iedziļināšanos un izpratni par šo nozaru speciālistu iespējamo atalgojumu. 
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Secinājumi salīdzinājumā ar 2006. gada pētījumu
►  Salīdzinājumā  ar  2006.  gada  pētījumu  8.  un  11.  klašu  grupās  skolēnu 

priekšstatiem un 9. un 12. klašu skolēnu priekšstatiem par inženiera profesijas atalgojumu ir 
vērojamas būtiskas atšķirības. Ja 11. klašu skolēnu priekšstati toreiz bija par 12% adekvātāki 
reālajai  situācijai  darba  tirgū  nekā  8.  klašu  skolēnu  priekšstati  par  inženiera  profesijas 
atalgojumu,  tad  2007.  gada  pētījumā  redzams,  ka  informētība  ir  strauji  augusi  gan  KP 
iesaistīto, gan KP neiesaistīto skolēnu grupās abās pētītajās klašu grupās.

2007.  gada  pētījums uzrāda,  ka  KP neiesaistīto  skolēnu grupā  9.  klasēs  adekvāta 
informētība ir palielinājusies no 16,6% 8.klasēs uz 36%, bet KP iesaistīto 9. klašu skolēnu 
grupā uz 50%.

2007. gada pētījums uzrāda, ka KP neiesaistīto skolēnu grupā 12. klasēs adekvāta 
informētība ir palielinājusies no 29,2% 11.klasēs uz 50%, bet KP iesaistīto 12. klašu skolēnu 
grupā uz 51%.

► Tātad var secināt, ka būtiski KP iesaistītajiem abās klašu grupās ir palielinājies 
informētības  līmenis  par  inženiera  profesijas  atalgojumu  Latvijā,  pateicoties  EQUAL 
projekta „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” ietvaros veiktajām aktivitātēm.

► Salīdzinot abu gadu pētījumus, informētības līmenis KP neiesaistīto skolēnu klašu 
grupās par inženiera profesijas atalgojumu Latvijā ir audzis būtiskāk, nekā tas bija gaidāms, 
salīdzinot 8. klašu un 11. klašu skolēnu informētību iepriekšējā pētījumā.

 Tad jāsecina, ka dažādu aktivitāšu, projektu un informācijas kampaņu par inženiera 
profesiju  nepieciešamību,  reālo  inženiera  darbu,  perspektīvām  nākotnē,  ko  izvērsa 
sabiedriskās organizācijas, profesionālās skolas, augstskolas un darba devēji u.c. interesenti 
masu informācijas līdzekļos un citās aktivitātēs (bieži ar ESF fondu līdzfinansējumu) pēdējā 
gada laikā ir nesuši savus pozitīvus augļus arī skolēnu informētībā par inženiera profesijas 
adekvātu atalgojumu Latvijā.

Salīdzinājums dzimumu griezumā

►  Salīdzinājumā  ar  2006.  gada  pētījumu  8.  un  11.  klašu  grupās  skolēnu 
priekšstatiem un 9. un 12. klašu skolēnu priekšstatiem par inženiera profesijas atalgojumu ir 
vērojamas būtiskas atšķirības arī dzimumu aspektā ar tām pašam tendencēm, kuras norādītas 
jau iepriekš analizējot kopīgos priekšstatus par atalgojumu dotajā profesijā, t.i. informētības 
līmenis abu dzimumu pārstāvju     vidū ir būtiski palielinājies.  

► 2007. gada pētījums uzrāda, ka KP neiesaistīto    meiteņu   adekvāta informētība ir 
palielinājusies no 14,6% 8./11. klasēs uz 38% 9./12. klasēs, bet KP iesaistīto meiteņu vidū 
9./12. klasēs uz 49% (starpība 34,4%) , kas liecina par gan par vispārējās informētības lielu 
pieaugumu,  gan  par  produktīvo  darbu  projektā  veiktajās  aktivitātēs  ar  KP  iesaistītajām 
meitenēm.

► 2007. gada pētījums uzrāda, ka KP neiesaistīto   zēnu   vidū   adekvāta informētība ir 
palielinājusies  no 19,3% 8./11..klasēs uz 52% 9./12. klasēs, bet KP iesaistīto zēnu 9./12. 
klašu skolēnu grupā uz 52%, kas liecina par gan par vispārējās informētības lielu pieaugumu, 
gan par produktīvo darbu projektā veiktajās aktivitātēs ar KP iesaistītajiem zēniem. 

► Kā redzams iepriekš minētajos datos, zēni ir kopumā ir informētāki par inženiera 
profesijas  adekvātu  atalgojumu,  ko  varētu  saistīt  ar  zēnu  lielāku  ieinteresētību  tehnisko 
nozaru profesijās, līdz ar to ar lielāku iedziļināšanos un izpratni par iespējamo atalgojumu 
profesijā. 

►  PK  iesaistītajām  meitenēm  būtiski  ir  palielinājusies  informētība  par  adekvātu 
atalgojumu inženiera profesijā pietuvojoties zēnu informētībai (starpība ar iepriekšējā gada 
pētījumu 34,4% pašu meiteņu informētībā, bet starpība 7% salīdzinājumā ar KP iesaistīto 
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zēnu informētības līmeni, un tikai 3% starpība ar KP neiesaistīto zēnu informētības līmeni 
2007.g.),  kas liecina par projekta aktivitāšu lielu ietekmi uz meiteņu informētības līmeņa 
paaugstināšanu.

Dati no 2006. gada pētījuma par 8. klašu skolēnu profesionālajiem nodomiem un 
priekšstatiem par metinātāja profesijas atalgojumu

Uzziņai: 2006. gada ietvaros veiktajā pētījumā par 370 profesijām Latvijā, kuru pēc 
PKIVA pasūtījuma pateicoties ESF līdzfinansējumam veica „BB Partneris” datus apkopojot 
„Profesiju  aprakstu  katalogā  ”  ,  dotajās  profesijās  norādīta  šāda  aptuveni  minimālais  un 
aptuveni maksimālais atalgojums mēnesī pirms nodokļu nomaksas:
*  Alga  metinātāja  profesijā  ir  160  –  1000  latu.  Atalgojums  atkarīgs  no  metināmās 
konstrukcijas sarežģītības, metināmo savienojumu kvalitātes prasībām un metinātāja darba 
produktivitātes.

8.klašu skolēnu uzskati par metinātaja profesijas 
atalgojumu
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Attēls Nr.46

Kā redzams 58.attēlā,  lielāka daļa 8.klašu skolēnu (39,6%) uzskata,  ka metinātāju 
vidējais  atalgojums ir  100-200 Ls robežās.  Samēra  liela  8.klases  audzēkņu daļa  (26,2%) 
metinātāju algu izvērtēja zem 100 Ls robežas.
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Attēls Nr.47

Kā redzams 47.attēlā, lielāka daļa 11.klašu skolēnu (43,8%) uzskata, ka metinātāju 
vidējais atalgojums ir 100-200 Ls robežās. Samēra liela 11.klases audzēkņu daļa (25%) 
metinātāja algu izvērtēja zem 100 Ls robežas.

Secinājumi
►  Tā  kā  atalgojuma  amplitūda  pēc  jau  minētajiem  datiem  metinātāja  profesijā 

Latvijā ir ļoti plaša: no 160 Ls – 1000 Ls, tad, izskatot 8. un 11. klašu skolnieku priekšstatu 
adekvātumu situācijai darba tirgū, ir jāsecina, ka jautājumā dotajās izvēles robežās sākot no 
100 Ls – 200 Ls un vairāk var uzskatīt,  ka 50,4 % 8. klašu un 60 % 11. klašu skolēnu ir 
diezgan adekvāti priekšstati par atalgojumu dotajā profesijā, ar izteiktu tendenci abās klašu 
grupās atalgojumu pamatā vērtēt 100 Ls – 200 Ls robežās. 

►  Šo  tendenci  gan  var  interpretēt  arī  kā  izteiktu  tendenci  zināšanu  trūkumā, 
informētībā par metinātāju atalgojuma iespējām ar augstu kvalifikāciju un pieredzi,  darba 
produktivitātes iespējām un informētībai  par profesijā veicamo pienākumu dažādību. Bez 
šiem nosakošās tendences datiem adekvāti atalgojumu uzrādījuši 10.8% 8. klašu skolēnu un 
15,2% 11. klašu skolēnu.

►  Abās klašu grupās ir arī liels procents to skolēnu, kuri uzrāda neadekvāti zemu 
atalgojumu metinātāja profesijā – zem 100 Ls: 8. klasē 26, 2%, 11.klasē 25,0 %, kas norāda 
uz  vienas  ceturtās  daļas  skolēnu ne  informētību  par  dotās  profesijas  patieso  atalgojumu. 
Iespējams  šiem  skolēniem  nav  bijis  pietiekama  priekšstata  par  metinātāja  profesijā 
nepieciešamo kvalifikāciju, iespējām iegūt izglītību un stereotipi priekšstati, ka metinātāja 
profesija  ir  viena  no  vienkāršajām  strādnieku  profesijām,  kurā  nav  nepieciešama  īpaša 
izglītība un prakse.
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2007. gada pētījuma dati par 9. un 12. klašu skolēnu profesionālajiem nodomiem un 
priekšstatiem par metinātāja profesijas atalgojumu
Analizējot KP iesaistīto 9. un 12.klašu skolēnu viedokļus par metinātāju profesijas vidējo 
atalgojumu,  lielākās  atšķirības  vērojamas  KP  iesaistīto  12.klašu  skolēnu  izteikti  biežākā 
vidējā atalgojuma norādīšanā robežās no 201,-Ls līdz 350,-Ls. 

KP_iesaistīto un KP_neiesaistīto 9. un 12.klašu skolēnu priekšstati par METINĀTĀJU 
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Attēls Nr.48

 Savukārt KP neiesaistīto 9.klašu skolēni biežāk norāda metinātāju atalgojumu līdz 
100,-Ls apjomā (KP iesaistītie 9.klašu skolēni 8%, KP neiesaistītie 14% gadījumu, bet KP 
iesaistītie 12.klašu skolēni 4% / KP iesaistītie 9.klašu skolēni 8%).

 Nedaudz biežāk par KP iesaistītajiem 12.klašu skolēniem norāda metinātāju vidējo 
atalgojumu  robežās  no  101,-Ls  līdz  200,-Ls  (KP  iesaistītie  9.klašu  skolēni  30%  /  KP 
iesaistītie 12.klašu skolēni 29%), iezīmējot  tendenci KP iesaistītajiem 12.klašu skolēniem 
minēt metinātāja profesijas vidējo atalgojumu līdzīgā amplitūdā kā 9.klašu skolēniem, tomēr 
iezīmējot  ievirzi  KP iesaistīto  12.klašu skolēniem minēt  nedaudz biežāk augstāku vidējo 
atalgojumu.

KP iesaistīto un KP neiesaistīto 9.klašu salīdzinājumā, kā arī KP iesaistīto un KP 
neiesaistīto  12.klašu  salīdzinājumā  vērojama  tendence  KP  iesaistītajiem  9.  un  12.klašu 
skolēniem norādīt augstāku metinātāja profesijas atalgojumu nekā KP neiesaistītajiem 9. un 
12.klašu skolēniem. Lielākās atšķirības novērojamas KP iesaistīto 9.klašu salīdzinoši biežākā 
metinātāja  atalgojuma  norādīšanā  robežās  no  351,-  līdz  500,-Ls  (KP  iesaistītie  9.klašu 
skolēni  21% /  KP neiesaistītie  9.klašu skolēni  13%) un KP neiesaistīto 9.  klašu skolēnu 
biežākā metinātāju atalgojuma norādīšanā robežās no 101,-Ls līdz 200,-Ls (KP iesaistītie 
30%  /  KP  neiesaistītie  38%),  kā  arī  KP  iesaistīto  12.klašu  skolēnu  biežākā  metinātāju 
atalgojuma norādīšanā no 351,-Ls līdz 500,-Ls (KP iesaistītie 21% / KP neiesaistītie 10%) un 
no  201,-  līdz  350,-Ls  norādīšanā  (KP  iesaistītie  35%  /  KP  neiesaistītie  26%)  un  KP 
neiesaistīto 12.klašu skolēnu biežāka metinātāju vidējā atalgojuma norādīšana no 101,-Ls 
līdz 200,-Ls (KP iesaistītie 29% / KP neiesaistītie 40%). 
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Līdz  ar  to  kopumā  iezīmējas  tendence  KP  iesaistītajiem  un  KP  neiesaistītajiem 
skolēniem biežāk novērtēt metinātāja profesijas vidējo atalgojumu darba tirgū no 100,-Ls 
līdz 500,-Ls, tomēr vērojamas atšķirības gan dzimumu griezuma analīzē, zēniem novērtējot 
augstāk iespējamo atalgojumu metinātāju profesijā nekā meitenēm, kā arī 12.klašu skolēniem 
novērtējot  nedaudz  augstāk  nekā  9.klašu  skolēniem  vidējo  atalgojumu  šajā  profesijā. 
Vērojama arī tendence KP iesaistītajiem parādīt labāku informētību par atalgojuma iespējām 
metinātāja profesijā Latvijas darba tirgus situācijā.

Secinājumi
►  Gan  KP  iesaistītie,  gan  KP  neiesaistītie  skolēni  pārsvarā  ir  salīdzinoši  labi 

informēti par atalgojuma iespējām metinātāja profesijā. Pilnīgi droši var apgalvot, ka skolēni, 
kuri minējuši atalgojuma apmērus amplitūdā sākot no 201 Ls līdz 1000 Ls ir pietiekami labi 
informēti par atalgojumu metinātāja profesijā. 

► Tātad 56% KP iesaistīto un 38% KP neiesaistīto 9. klašu skolēnu min adekvātu 
atalgojumu.  Augstāks  rādītājs  vērojams  informētībā  par  adekvātu  atalgojumu  metinātāja 
profesijā  12. klašu skolēnu grupās – 66% KP iesaistīto  un 45% KP neiesaistīto skolēnu 
atbildes.

► Savukārt  neadekvāti  zemo metinātāja  profesijas  atalgojumu biežāk norāda  KP 
neiesaistīto 9.klašu skolēni minot atalgojumu līdz 100,-Ls (KP iesaistītie 9.klašu skolēni 8%, 
KP neiesaistītie 14% gadījumu, bet KP iesaistītie 12.klašu skolēni 4% / KP iesaistītie 9.klašu 
skolēni 8%). Šeit ir redzama statistiski būtiska atšķirība skolēnu informētībā.

► Divējādi vērtējamo (kā daļēji adekvātu atalgojumu, ja par zemākais atalgojums ir 
160 Ls) metinātāja atalgojuma apjomu no 101 Ls – 200 Ls KP iesaistītie skolēni abās klašu 
grupās  minējuši  mazāk  nekā  KP neiesaistītie  (KP  neiesaistītie  9.klašu  skolēni  38%,  KP 
neiesaistītie 12.klasū skolēni 40% salīdzinājumā ar KP iesaistītajiem 9.klašu skolēniem un 
30% /  KP iesaistītajiem 12.klašu skolēniem 29%),  tādēļ  var  secināt,  ka  KP iesaistītie  ir 
informētāki un mazāk pakļauti stereotipiem par metinātāja profesiju.

► Līdz ar to var secināt, ka KP iesaistīto skolēnu vidū ir statistiski nozīmīgi lielāka 
informētība  salīdzinot  ar  KP  neiesaistīto  skolēnu  informētību  par  adekvātu  atalgojumu 
metinātāja profesijā un projektā veiktās aktivitātes ir bijušas veiksmīgas.

► KP neiesaistīto respondentu vairāk kā divas reizes biežākā metinātāju profesijas 
vidējā atalgojumu norādīšana līdz 100,-Ls norāda uz KP neiesaistīto respondentu biežāku 
neinformētību  ne  vien  par  atalgojumu  dažādu  speciālistu  pārstāvjiem vispār,  bet  arī  par 
minimālās darba algas apjomu Latvijā.

Salīdzinājums dzimumu griezumā
► Salīdzinot  meiteņu atbildes gan 9.klašu, gan 12.  klašu KP iesaistītās meitenes 

vērtē  metinātāja  profesijas  atalgojumu kā  augstāku nekā  KP  neiesaistītās  meitenes 
(atšķirības starp šīm izlasēm ar statistisko nozīmības līmeni α=0,01). 

KP iesaistīto un KP neiesaistīto meiteņu, kā arī KP iesaistīto un KP neiesaistīto zēnu 
sniegtā inženieru profesijas vidējā atalgojuma novērtējuma salīdzinājumā jāsecina,  ka  KP 
iesaistītās  meitenes  salīdzinoši  biežāk  norāda  augstāku  inženiera  profesijas  vidējo 
atalgojumu,  savukārt  KP  neiesaistītās  meitenes  biežāk  norāda  mazāku  šīs  profesijas 
atalgojumu. Var secināt,  ka projektā  veiktās aktivitātes  ir  nozīmīgi  ietekmējušas meiteņu 
informētību par metinātāj profesijas atalgojumu.

►  Atšķirības vērojamas KP iesaistīto un KP neiesaistīto zēnu sniegtajā metinātāja 
profesijas vidējā atalgojuma novērtējumā, minot KP iesaistītajiem zēniem biežāk nekā KP 
neiesaistītajiem  atalgojumu  robežās  no  351,-  līdz  500,-Ls  (KP  iesaistītie  26%  /  KP 
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neiesaistītie 17%), kā arī norādot biežāk vidējo atalgojumu līdz 1000,-Ls (KP iesaistītie 11% 
/ KP neiesaistītie  8%),  kas  liecina par KP iesaistīto zēnu augstāku iespējamā atalgojuma 
novērtējumu metinātāja profesijas pārstāvjiem un augstāku informētību par augti kvalificētu 
speciālistu atalgojuma saņemšanas iespējām dotajā profesijā. 

►  Salīdzinot  KP  iesaistīto meiteņu  un  zēnu viedokļus  par  vidējo  atalgojumu 
metinātāja profesijas pārstāvjiem, redzama tendence zēniem biežāk nekā meitenēm norādīt 
metinātāja profesijas atalgojumu kā augstāku (KP iesaistītajiem zēniem par 8% biežāk nekā 
meitenēm norādot atalgojumu no 201,- līdz 350-Ls, KP iesaistītajiem zēniem par 8% biežāk 
nekā meitenēm norādot atalgojumu no 351,- līdz 500,-ls, par 1% biežāk norādot 501,- līdz 
800,-Ls,  par  1% biežāk norādot  no 801 līdz  1000,-Ls),  ko varētu  saistīt  ar  zēnu lielāku 
ieinteresētību tehnisko nozaru profesijās, un līdz ar to arī lielāku iedziļināšanos un izpratni 
par šo nozaru speciālistu iespējamo atalgojumu. 

 Vienīgi KP iesaistītās meitenes par 5% biežāk nekā zēni norāda atalgojumu no 201,- 
līdz 350-Ls (meitenes 33%, zēni 27%). Var izdarīt secinājumu, ka KP iesaistītās meitenes ir 
piesardzīgākas minēt austāku atalgojumu, bet arī dotais variants ir adekvāts.

Secinājumi salīdzinājumā ar 2006. gada pētījumu

►  Salīdzinājumā  ar  2006.  gada  pētījumu  8.  un  11.  klašu  grupās  skolēnu 
priekšstatiem un 9. un 12. klašu skolēnu priekšstatiem par metinātāja profesijas atalgojumu ir 
vērojamas būtiskas atšķirības. 

Ja  11.  klašu skolēnu priekšstati  toreiz  bija  par  4,6% adekvātāki  reālajai  situācijai 
darba tirgū nekā 8. klašu skolēnu priekšstati par metinātāja profesijas atalgojumu, tad 2007. 
gada pētījumā redzams, ka informētība ir strauji augusi gan KP iesaistīto, gan KP neiesaistīto 
skolēnu grupās abās pētītajās klašu grupās.

2007.  gada  pētījums uzrāda,  ka  KP neiesaistīto  skolēnu grupā  9.  klasēs  adekvāta 
informētība ir palielinājusies no 10,8% 8.klasēs uz 38% pēc gada, bet KP iesaistīto 9. klašu 
skolēnu grupā uz 56%.

2007. gada pētījums uzrāda, ka KP neiesaistīto skolēnu grupā 12. klasēs adekvāta 
informētība  ir  palielinājusies  no  15,2,2%  11.klasēs  uz  45%,  bet  KP  iesaistīto  12.  klašu 
skolēnu grupā uz 66%.

►  Tātad var secināt, ka būtiski KP iesaistītajiem abās klašu grupās ir palielinājies 
informētības  līmenis  par  metinātāja  profesijas  atalgojumu  Latvijā,  pateicoties  EQUAL 
projekta „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” ietvaros veiktajām aktivitātēm.

► Salīdzinot abu gadu pētījumus, informētības līmenis KP neiesaistīto skolēnu klašu 
grupās par metinātāja profesijas atalgojumu Latvijā pieaudzis būtiski, salīdzinot 8. klašu un 
11. klašu skolēnu informētību iepriekšējā pētījumā.

 Var secināt, ka dažādu aktivitāšu, projektu un informācijas kampaņu par tehniskajās 
jomas profesijām, profesiju pieprasījumu darba tirgū, iespējams, arī skolēnu darbu projekta 
nedēļās,  kuras  aktīvi  notika  Latvijas  skolās  un  arī  PKIVA  projekta  aktivitātes  ir 
nodrošinājušas lielāku skolēnu vispārējo informētību par metinātāja profesijas atalgojumu.

Salīdzinājums dzimumu griezumā

►  Salīdzinājumā  ar  2006.  gada  pētījumu  8.  un  11.  klašu  grupās  skolēnu 
priekšstatiem un 9. un 12. klašu skolēnu priekšstatiem par metinātāja profesijas atalgojumu ir 
vērojamas būtiskas atšķirības arī dzimumu aspektā ar tām pašam tendencēm, kuras norādītas 
jau iepriekš analizējot kopīgos priekšstatus par atalgojumu dotajā profesijā, t.i. informētības 
līmenis abu dzimumu pārstāvju     vidū ir būtiski palielinājies.  
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► 2007. gada pētījums uzrāda, ka KP neiesaistīto    meiteņu   adekvāta informētība ir 
palielinājusies no 10,6% 8./11. klasēs uz 35,4% 9./12. klasēs, bet KP iesaistīto meiteņu vidū 
9./12. klasēs uz 60% (starpība 49,4%) , kas liecina par gan par vispārējās informētības lielu 
pieaugumu meiteņu  vidū,  gan  par  produktīvo  darbu  projektā  veiktajās  aktivitātēs  ar  KP 
iesaistītajām meitenēm.

► 2007. gada pētījums uzrāda, ka KP neiesaistīto   zēnu   vidū   adekvāta informētība ir 
palielinājusies  no 11,3% 8./11..klasēs uz 52% 9./12. klasēs, bet KP iesaistīto zēnu 9./12. 
klašu skolēnu grupā uz 64%, kas liecina par gan par vispārējās informētības lielu pieaugumu, 
gan par produktīvo darbu projektā veiktajās aktivitātēs ar KP iesaistītajiem zēniem. 

► Kā redzams iepriekš minētajos datos, zēni ir kopumā ir informētāki par metinātāja 
profesijas  adekvātu  atalgojumu,  ko  varētu  saistīt  ar  zēnu  lielāku  ieinteresētību  tehnisko 
nozaru profesijās, līdz ar to ar lielāku iedziļināšanos un izpratni par iespējamo atalgojumu 
profesijā. 

►  PK  iesaistītajām  meitenēm  būtiski  ir  palielinājusies  informētība  par  adekvātu 
atalgojumu  metinātāja  profesijā  pietuvojoties  zēnu  informētībai,  kas  liecina  par  projekta 
aktivitāšu lielu ietekmi uz meiteņu informētības līmeņi.

Dati no 2006. gada pētījuma par 8. klašu skolēnu profesionālajiem nodomiem un 
priekšstatiem par celtnieka profesijas atalgojumu

Uzziņai: 2006. gada ietvaros veiktajā pētījumā par 370 profesijām Latvijā, kuru pēc 
PKIVA pasūtījuma pateicoties ESF līdzfinansējumam veica „BB Partneris” datus apkopojot 
„Profesiju  aprakstu  katalogā  ”  ,  dotajās  profesijās  norādīta  šāda  aptuveni  minimālais  un 
aptuveni maksimālais atalgojums mēnesī pirms nodokļu nomaksas:
*  Alga  celtnieka  profesijā  ir  400  –  600  latu.  Darba  atalgojums  atkarīgs  no  uzņēmuma 
lieluma un celtnieka darba pieredzes.
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Attēls Nr.49

Kā  redzams  52.attēlā,  lielāka  daļa  8.klašu  skolēnu  (34,6%)  uzskata,  ka  celtnieka 
vidējais  atalgojums  ir  100-  200ls  robežā.  Samēra  liela  8.klases  audzēkņu  daļa  (22%)  ir 
minējuši, ka celtnieku algas ir 351 – 500ls robežās, un 501 – 700ls robežās (13%). 11,2% 
skolēnu celtnieku algu izvērtēja  zem 100ls robežas. 

65.attēlā var apskatīt visas aptaujāto 11.klašu skolēnu grupas vērtējumu.
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Attēls Nr.50

Kā redzams 65.attēlā,  lielāka  daļa  11.klašu  skolēni  (33,6%) uzskata,  ka  celtnieka 
vidējais atalgojums ir 201 – 350ls robežā. 28,8% ir minējuši, ka celtnieku algas ir 100 – 
200ls  robežās.  Samērā  liels  skolēnu  skaits  celtnieka  profesijas  atalgojumu  ierindoja  arī 
augstākajās atalgojumu sadaļās – 15,4% - 351 – 500ls, 5,4% - 501 – 700ls.

Secinājumi
► Tā kā atalgojuma amplitūda pēc jau minētajiem datiem celtnieka profesijā Latvijā 

ir  :  no 400 Ls – 600 Ls,  tad,  izskatot  8.  un 11.  klašu skolnieku priekšstatu adekvātumu 
situācijai darba tirgū, ir jāsecina,  ka tikai apmēram 15,4 % 8. klašu un 20,8 % 11. klašu 
skolēnu ir diezgan adekvāti priekšstati par atalgojumu dotajā profesijā. 

► Ir izteikti neadekvāta tendence abās klašu grupās atalgojumu pamatā vērtēt 100 Ls 
– 350 Ls robežās. 

 Šiem skolēniem nav bijis pietiekama priekšstata par celtnieka profesijā nepieciešamo 
kvalifikāciju,  iespējām  iegūt  izglītību  un  iespējams  ir  stereotipi  priekšstati,  ka  celtnieka 
profesija  ir  viena  no  vienkāršajām  strādnieku  profesijām,  kurā  nav  nepieciešama  īpaša 
izglītība un prakse.

2007. gada pētījuma dati par 9. un 12. klašu skolēnu profesionālajiem nodomiem un 
priekšstatiem par celtnieka profesijas atalgojumu

KP iesaistīto un KP neiesaistīto 9. un 12.klašu skolēnu sniegto atbilžu salīdzinājumā 
atšķirības  parādās  gan  9.  klašu,  gan  12.klašu  skolēnu  priekšstatos  par  celtnieku  vidējo 
atalgojumu. KP iesaistīto un KP neiesaistīto 9.klašu skolēnu viedokļos par vidējo atalgojumu 
celtnieka profesijā vērojams ne vien atšķirīgs atalgojuma apjoma minēšanas biežums, bet arī 
iezīmējas  atšķirīgas tendences, KP iesaistītajiem 9.klašu skolēniem norādot biežāk kā KP 
neiesaistītajiem 9.klašu skolēniem gan izteikti mazu atalgojumu robežās no 101,-ls līdz 200,-
ls (KP iesaistītie 21% / KP neiesaistītie 16%), gan arī salīdzinoši augstu atalgojumu robežās 
no 501,-ls līdz 800,-ls (KP iesaistītie 19% / KP neiesaistītie 12%) un no 801,-ls līdz 1000,-ls 
(KP iesaistītie 6% / KP neiesaistītie 2%). Savukārt KP neiesaistītie 9.klašu skolēni nedaudz 
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biežāk nekā KP iesaistītie 9.klašu skolēni norāda celtnieku vidējo atalgojumu robežās no 
201,-ls līdz 500,-ls.
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Attēls Nr.51

KP iesaistīto un KP neiesaistīto 12.klašu skolēnu viedokļos par celtnieka profesijas 
vidējo  atalgojumu  darba  tirgū  vērojama  vienotāka  tendence  KP  iesaistītajiem  12.klašu 
skolēniem biežāk norādīt celtniekus kā labāk apmaksātus speciālistus robežās no 351,-ls līdz 
800,-ls,  savukārt  KP  neiesaistītajiem  12.klašu  skolēniem  biežāk  nekā  KP  iesaistītajiem 
norādot  celtniekus  kā  zemāk  apmaksātus  speciālistus  darba  tirgū,  novērtējot  viņu vidējo 
atalgojumu  no  101,-ls  līdz  350,-ls,  kas  norāda  ne  vien  uz  KP iesaistīto  skolēnu  labāku 
informētību  par  izteikto  pieprasījumu  Latvijas  darba  tirgū  pēc  celtnieka  profesijas 
pārstāvjiem, bet parādot līdzīgāku informētības līmeni par celtnieku atalgojuma līmeni darba 
tirgū (salīdzinot ar KP iesaistīto 9.klašu skolēnu atšķirīgo informētības līmeni par atalgojuma 
tendencēm celtniecības nozarē).

Kopumā  iezīmējas  tendence  gan  KP  iesaistītajiem,  gan  arī  KP  neiesaistītajiem 
respondentiem procentuāli lielākajai daļai adekvāti novērtēt iespējamo un esošo atalgojumu 
celtniecības  nozarē,  salīdzinoši  mazākam  daudzumam  respondentu  norādot  kā  vidējo 
atalgojumu celtnieka profesijā darba tirgus apstākļiem neatbilstošo atalgojumu robežās no 
101,-ls līdz 200,-ls.  Tāpat  arī  iezīmējas  kopīgā tendence KP iesaistītajiem respondentiem 
biežāk  minēt  augstāku  vidējo  atalgojumu  celtnieka  profesijā,  kā  arī  procentuāli  lielāks 
daudzums  KP  iesaistīto  zēnu  salīdzinājumā  ar  KP  iesaistītajām meitenēm  min  augstāku 
vidējo  atalgojumu  celtnieka  profesijā,  ko  var  saistīt  gan  ar  zēnu  lielāko  ieinteresētību 
celtnieka profesijas apgūšanā, gan arī, iespējams, jau bijušo saskarsmi ar celtniecības jomu.

Secinājumi
►  Gan  KP  iesaistītie,  gan  KP  neiesaistītie  skolēni  pārsvarā  ir  salīdzinoši  labi 

informēti par atalgojuma iespējām celtnieka profesijā. Izmantojām pētījumā doto amplitūdu 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekts „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” tiek īstenots Eiropas Kopienas EQUAL programmas 

ietvaros, kuras ieviešanu atbalsta Labklājības ministrija. Par šī dokumenta saturu atbild PKIVA.

70



.

no  351  Ls  –  800  Ls,  kura  ir  vistuvāk  adekvātajai  celtnieka  profesijas  algai  darba  tirgū 
Latvijā, kas ir sākot no 400 Ls līdz 600 Ls. 

► Tātad apmēram 47% KP iesaistīto un 41% KP neiesaistīto 9. klašu skolēnu var 
nosaukt  adekvātu  atalgojumu.  Augstāks  rādītājs  vērojams  informētībā  par  adekvātu 
atalgojumu celtnieka profesijā 12. klašu skolēnu grupās – 64% KP iesaistīto  un 55% KP 
neiesaistīto skolēnu atbildes.

► Vērojama tendence 9.klašu skolēniem paust savstarpēji atšķirīgus viedokļus par 
atalgojuma iespējām celtnieka profesijā, KP iesaistītajiem 9.klašu skolēniem biežāk norādot 
izteikti zemu vai izteikti augstu atalgojumu celtniecības profesijā, ko, iespējams, var saistīt ar 
9.klašu skolēnu salīdzinoši mazāk izteikto orientāciju uz pašreizējo darba tirgus tendenču 
izzināšanu un reālā dažādu profesiju atalgojuma apjausmu.

► Līdz ar to var secināt, ka KP iesaistīto skolēnu vidū ir statistiski nozīmīgi lielāka 
informētība  salīdzinot  ar  KP  neiesaistīto  skolēnu  informētību  par  adekvātu  atalgojumu 
celtnieka profesijā un projektā veiktās aktivitātes ir bijušas veiksmīgas.

►Tāpat arī iezīmējas kopīgā tendence KP iesaistītajiem respondentiem biežāk minēt 
augstāku  vidējo  atalgojumu  celtnieka  profesijā,  kas  liecina  par  labāku  KP  iesaistīto 
informētību  un  sapratni,  ka  kvalificēti  celtnieki  Latvijā  var  saņemt  konkurētspējīgu 
atalgojumu.

Salīdzinājums dzimumu griezumā
► Salīdzinot  meiteņu atbildes gan 9.klašu, gan 12.  klašu KP iesaistītās meitenes 

vērtē  celtnieka  profesijas  atalgojumu kā  augstāku nekā  KP  neiesaistītās  meitenes 
(atšķirības starp šīm izlasēm ar statistisko nozīmības līmeni α=0,01). 

KP iesaistīto un KP neiesaistīto meiteņu, kā arī KP iesaistīto un KP neiesaistīto zēnu 
sniegtā  celtnieka profesijas  vidējā atalgojuma novērtējuma salīdzinājumā jāsecina,  ka  KP 
iesaistītās meitenes salīdzinoši biežāk norāda augstāku celtnieka profesijas vidējo atalgojumu 
adekvātā amplitūdā (ja par tādu pieņemam no 301Ls – 800Ls, tad KP iesaistītās meitenes ir 
minējušas šo atalgojumu par 9% biežāk nekā KP neiesaistītās meitenes, kā arī par 5% mazāk 
minējušas zemāku atalgojumu) savukārt KP neiesaistītās meitenes biežāk norāda mazāku šīs 
profesijas atalgojumu. Var secināt, ka projektā veiktās aktivitātes ir nozīmīgi ietekmējušas 
meiteņu informētību par celtnieka profesijas atalgojumu.

►  Atšķirības  vērojamas KP iesaistīto un KP neiesaistīto zēnu sniegtajā  celtnieka 
profesijas vidējā atalgojuma novērtējumā, minot KP iesaistītajiem zēniem biežāk nekā KP 
neiesaistītajiem  atalgojumu  robežās  no  351,-  līdz  800,-Ls  (KP  iesaistītie  61%  /  KP 
neiesaistītie 54%), kā arī norādot biežāk vidējo atalgojumu līdz 1000,-Ls (KP iesaistītie 8% / 
KP neiesaistītie 6%), kas liecina par KP iesaistīto zēnu augstāku un adekvātāku darba tirgus 
situācija  iespējamā  atalgojuma novērtējumu celtnieka  profesijas  pārstāvjiem un  augstāku 
informētību  par  augti  kvalificētu  speciālistu  atalgojuma  saņemšanas  iespējām  dotajā 
profesijā. 

►  Salīdzinot  KP  iesaistīto meiteņu  un  zēnu viedokļus  par  vidējo  atalgojumu 
celtnieka profesijas pārstāvjiem, redzama tendence zēniem biežāk nekā meitenēm norādīt 
celtnieka profesijas atalgojumu kā augstāku  (KP iesaistītajiem zēniem par 7% biežāk nekā 
meitenēm  norādot  atalgojumu  no  351,-  līdz  800,-Ls),  ko  varētu  saistīt  ar  zēnu  lielāku 
ieinteresētību tehnisko nozaru profesijās, un līdz ar to arī lielāku iedziļināšanos un izpratni 
par šo nozaru speciālistu iespējamo atalgojumu. 
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► Procentuāli lielāks daudzums KP iesaistīto zēnu salīdzinājumā ar KP iesaistītajām 
meitenēm min augstāku vidējo atalgojumu celtnieka profesijā,  ko var saistīt  gan ar zēnu 
lielāko ieinteresētību celtnieka profesijas apgūšanā, gan arī, iespējams, jau bijušo saskarsmi 
ar celtniecības jomu.

 

Secinājumi salīdzinājumā ar 2006. gada pētījumu

►  Salīdzinājumā  ar  2006.  gada  pētījumu  8.  un  11.  klašu  grupās  skolēnu 
priekšstatiem un 9. un 12. klašu skolēnu priekšstatiem par celtnieka profesijas atalgojumu ir 
vērojamas būtiskas atšķirības. 

► Salīdzinot ar 2007. gada pētījumu redzams, ka KP neiesaistīto skolēnu grupā 9. 
klasēs adekvāta  informētība  ir  palielinājusies  no 2,7 reizes  salīdzinoši  ar  8.klasi,  bet  KP 
iesaistīto 9. klašu skolēnu grupā salīdzinot ar 8. klašu rādītājiem trīs reizes.

► Salīdzinot ar2007. gada pētījumu redzams, ka KP neiesaistīto skolēnu grupā 12. 
klasēs adekvāta informētība ir palielinājusies par 2,6 reizēm 11.klasēs, bet KP iesaistīto 12. 
klašu skolēnu grupā salīdzinot ar 11. klašu rādītājiem 2006 gadā trīs reizes.

Līdz ar to var secināt,  ka gan 9.-to, gan 12.klašu grupā adekvāta informētība par 
celtnieka profesijas atalgojumu ir būtiski augusi, ko var saistīt  ar lielāku izlaiduma klašu 
skolēnu ieinteresētību konkrētos faktos par profesiju un lielāku aktivitāti meklēt informāciju. 
Vērojams arī tas, ka KP iesaistīto skolēnu abu klašu grupās ir augstāks informētības līmenis 
par  dotās  profesijas  atalgojumu nekā KP neiesaistītajiem un arī  kopumā atalgojums tiek 
vērtēts augstā, ko var uzskatīt par projektā veikto informatīvo aktivitāšu panākumu.  

►  Tātad var secināt, ka būtiski KP iesaistītajiem abās klašu grupās ir palielinājies 
informētības  līmenis  par  celtnieka  profesijas  atalgojumu  Latvijā,  pateicoties  EQUAL 
projekta „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” ietvaros veiktajām aktivitātēm.

► Var secināt, ka izlaiduma klašu skolēnu lielāka ieinteresētība dažādu aktivitāšu, 
projektu un informācijas kampaņu par tehniskajās jomas profesijām, profesiju pieprasījumu 
darba tirgū, iespējams, arī skolēnu darbu projekta nedēļās, kuras aktīvi notika Latvijas skolās 
un arī PKIVA projekta aktivitātes ir nodrošinājušas lielāku skolēnu vispārējo informētību par 
celtnieka profesijas atalgojumu.

Nenoliedzami, ka izlaiduma klašu skolēnu lielāka ieinteresētība konkrētos faktos par 
profesiju arī ir veicinājusi adekvātas informētības pieaugumu.

Salīdzinājums dzimumu griezumā

►  Salīdzinājumā  ar  2006.  gada  pētījumu  8.  un  11.  klašu  grupās  skolēnu 
priekšstatiem un 9. un 12. klašu skolēnu priekšstatiem par celtnieka profesijas atalgojumu ir 
vērojamas būtiskas atšķirības arī dzimumu aspektā ar tām pašam tendencēm, kuras norādītas 
jau iepriekš analizējot kopīgos priekšstatus par atalgojumu dotajā profesijā, t.i. informētības 
līmenis abu dzimumu pārstāvju     vidū ir būtiski palielinājies.  

► 2007. gada pētījums uzrāda, ka KP neiesaistīto    meiteņu   adekvāta informētība ir 
palielinājusies no apmēram 16,3%/19,2% attiecīgi 8./11. klasēs uz 45,%/54% attiecīgi 9./12. 
klasēs, bet KP iesaistīto meiteņu vidū 9./12. klasēs uz 54%, kas liecina par gan par vispārējās 
informētības  lielu  pieaugumu meiteņu  vidū,  gan  par  produktīvo darbu projektā  veiktajās 
aktivitātēs ar KP iesaistītajām meitenēm.

► 2007. gada pētījums uzrāda, ka KP neiesaistīto   zēnu   vidū   adekvāta informētība ir 
palielinājusies no apmēram 13.3%/24,6% 8./11..klasēs uz 45%/54% 9./12. klasēs, bet KP 
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iesaistīto  zēnu  9./12.  klašu  skolēnu  grupā  uz  61%,  kas  liecina  par  gan  par  vispārējās 
informētības lielu pieaugumu, gan par produktīvo darbu projektā veiktajās aktivitātēs ar KP 
iesaistītajiem zēniem. 

► Kā redzams iepriekš minētajos datos, zēni ir kopumā ir informētāki par celtnieka 
profesijas  adekvātu  atalgojumu,  ko  varētu  saistīt  ar  zēnu  lielāku  ieinteresētību  tehnisko 
nozaru profesijās, līdz ar to ar lielāku iedziļināšanos un izpratni par iespējamo atalgojumu 
profesijā. 

►  PK  iesaistītajām  meitenēm  būtiski  ir  palielinājusies  informētība  par  adekvātu 
atalgojumu  celtnieka  profesijā  pietuvojoties  zēnu  informētībai,  kas  liecina  par  projekta 
aktivitāšu lielu ietekmi uz meiteņu informētības līmeņi.

Dati  no  2006.  gada  pētījuma  par  8.  klašu  skolēnu  profesionālajiem  nodomiem  un 
priekšstatiem par elektrotehniķa profesijas atalgojumu

Uzziņai: 2006. gada ietvaros veiktajā pētījumā par 370 profesijām Latvijā, kuru pēc 
PKIVA pasūtījuma pateicoties ESF līdzfinansējumam veica „BB Partneris” datus apkopojot 
„Profesiju  aprakstu  katalogā  ”  ,  dotajās  profesijās  norādīta  šāda  aptuveni  minimālais  un 
aptuveni maksimālais atalgojums mēnesī pirms nodokļu nomaksas:
* Alga  elektrotehniķa  profesijā,  tai  radniecīgās profesijās  (elektronikas  mehāniķis,  radio 
televīzijas  sakaru/elektronikas  tehniķis,  elektromontieris,  elektriķis)  ir  200  –  450  latu. 
Atalgojums atkarīgs no uzņēmuma lieluma, darbinieka darba pieredzes un profesionalitātes.

60.attēlā var apskatīt visas aptaujāto 8.klašu skolēnu grupas vērtējumu.
8.klašu skolēnu uzskati par elektrotehniķa 
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Attēls Nr.52

Kā redzams 60.attēlā, lielāka daļa 8.klašu skolēni uzskata, ka elektrotehniķu vidējais 
atalgojums ir 100- 200ls robežā (41,2%). 15,6% skolēnu elektrotehniķu algu vērtē līdz 100,-
Ls robežai, bet 13,6% - 201 – 350,-Ls robežās. 
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11.klašu skolēnu uzskati par elektrotehniķa 
profesijas atalgojumu
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Attēls Nr.53

Kā redzams 72.attēlā, lielāka daļa 11.klašu skolēni uzskata, ka elektrotehniķu vidējais 
atalgojums ir  100 – 200,-Ls robežā (43,8%).  12% skolēnu elektrotehniķu algu vērtē  līdz 
100,-Ls robežai, bet 21,8% 201 – 350,-Ls robežās. 

Secinājumi
►  Tā kā atalgojuma amplitūda pēc jau minētajiem datiem elektrotehniķa profesijā 

Latvijā  ir  :  no  200  Ls  –  450  Ls,  tad,  izskatot  8.  un  11.  klašu  skolnieku  priekšstatu 
adekvātumu situācijai darba tirgū, ir jāsecina, ka tikai apmēram 17 % 8. klašu un 26 % 11. 
klašu skolēnu ir diezgan adekvāti priekšstati par atalgojumu dotajā profesijā. 

► Ir izteikti neadekvāta tendence abās klašu grupās atalgojumu pamatā vērtēt 100 Ls 
– 200 Ls robežās (8.klasē 41,2%, 11.klasē 43,8%). 

 Šiem  skolēniem  nav  bijis  pietiekama  priekšstata  par  elektrotehniķa  profesijā 
nepieciešamo kvalifikāciju, iespējām iegūt izglītību un iespējams ir stereotipi priekšstati, ka 
elektrotehniķa  profesija  ir  viena  no  vienkāršajām  strādnieku  profesijām,  kurā  nav 
nepieciešama īpaša izglītība un prakse.

2007. gada pētījuma dati par 9. un 12. klašu skolēnu profesionālajiem nodomiem un 
priekšstatiem par elektrotehniķa profesijas atalgojumu

Izteiktas  atšķirības  vērojamas  KP  iesaistīto  9.  un  12.klašu  sniegtā  elektrotehniķa 
profesijas vidējā atalgojuma novērtējuma salīdzinājumā, KP iesaistītajiem 9.klašu skolēniem 
vairāk  kā  divas  reizes  biežāk  kā  12.klašu  skolēniem  norādot  vidējo  atalgojumu 
elektrotehniķa profesijā no 101,-Ls līdz 200,-Ls (KP iesaistītie 9.klašu skolēni 35% / KP 
iesaistītie 12.klašu skolēni 15%), ka arī par 2% biežāk norādot elektrotehniķu atalgojumu 
robežās līdz 100,-Ls, kas liecina par neadekvāta priekšstata pastāvēšanu īpaši 9.klašu skolēnu 
vidū par šo speciālistu atalgojumu. 

KP  iesaistītie  12.klašu  skolēni  biežāk,  salīdzinājumā  ar  KP  iesaistītajiem  9.klašu 
skolēniem, norāda elektrotehniķu vidējo atalgojumu robežās no 201,-Ls līdz 1000,-Ls un 
vairāk,  visizteiktākajām  atšķirībām  parādoties  KP  iesaistīto  12.klašu  skolēnu  biežākā 
elektrotehniķu vidējā atalgojuma norādīšanā robežās no 351,-Ls līdz 500,-ls (KP iesaistītie 
9.klašu skolēni  16% /  KP iesaistītie  12.klašu  skolēni  31%).  KP iesaistīto  9.  un 12.klašu 
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skolēnu  sniegtais  atalgojuma  izvērtējums  norāda  uz  izteiktām atšķirībām 9.  un  12.klašu 
skolēnu  informētībā  par  atalgojuma tendencēm darba  tirgū,  kā  arī  atalgojumu konkrētās 
profesijas  pārstāvjiem, 9.  klašu skolēniem biežāk norādot kā vidējo atalgoju tādu naudas 
summu, kas šobrīd jau ir zem minimālās mēnešalgas vai nedaudz pārsniedz to.

Salīdzinot  KP  iesaistīto  un  KP  neiesaistīto  9.klašu,  kā  arī  KP  iesaistīto  un  KP 
neiesaistīto 12.klašu skolēnu  priekšstatus par elektrotehniķu vidējo atalgojumu, var redzēt 
atšķirības  KP  iesaistīto  un  KP  neiesaistīto  9.klašu  skolēnu  viedokļos  un  vēl  izteiktākas 
atšķirības KP iesaistīto un KP neiesaistīto 12.klašu skolēnu priekšstatos par šīs profesijas 
pārstāvju vidējo atalgojumu.

Lielākās  atšķirības  KP iesaistīto  un KP neiesaistīto  9.klašu skolēnu viedokļos par 
elektrotehniķu  vidējo  atalgojumu  vērojamas  KP  iesaistīto  9.klašu  skolēnu  biežākā 
atalgojuma minēšanā no 501,-Ls līdz 800,-Ls (KP iesaistītie 9% / KP neiesaistītie 3%) un no 
101,-ls līdz 200,-ls (KP iesaistītie 35% / KP neiesaistītie 29%).

 Savukārt KP neiesaistītie 9.klašu skolēni biežāk nekā KP iesaistītie 9.klašu skolēni 
norāda elektrotehniķu vidējo atalgojumu līdz 100,-ls (KP iesaistītie 3% / KP neiesaistītie 
8%),  tādējādi  atainojot  izteiktu  neinformētību  un  neizpratni  par  mēnešalgas  iespējamo 
atalgojumu  vispār,  norādot  šīs  profesijas  pārstāvju  vidējo  atalgojumu  zem  minimālās 
mēnešalgas. 

Lai  arī  salīdzinoši  lielāks  daudzums  KP  iesaistīto  9.klašu  skolēnu  elektrotehniķu 
vidējo atalgojumu min nedaudz virs minimālās mēnešalgas apjoma un līdz 200,-ls robežai, 
tomēr  tas  varētu  norādīt  drīzāk  uz  neinformētību  par  tieši  elektrotehniķa  profesijas 
atalgojumu, nevis iespējamo atalgojumu vispār Latvijas darba tirgū.

 Pie tam aplūkojot skolēnu sniegtās atbildes jāņem vērā, ka visticamākais, norādītais 
atalgojums it sevišķi 9.klašu skolēnu atbildēs drīzāk domāts kā naudas summa, kura paliek 
darbiniekam uz rokas pēc nodokļu atvilkšanas, savukārt 12.klašu skolēnu atbildēs iespējams, 
ka minēta alga pirms nodokļu atvilkšanas, tā kā vidusskolas mācību programmā iekļauti tādi 
mācību priekšsmeti kā biznesa un ekonomikas pamati uc. 

KP_iesaistīto un KP_neiesaistīto 9. un 12.klašu skolēnu priekšstati par 
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Attēls Nr.54

KP  iesaistīto  un  KP  neiesaistīto  12.klašu  skolēnu  sniegtajās  atbildēs  vērojama 
tendence  KP  iesaistītajiem  12.klašu  skolēniem  biežāk  norādīt  elektrotehniķa  atalgojumu 
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robežās no 201,-Ls līdz 350,-Ls (KP iesaistītie 36% / KP neiesaistītie 32%) un no 351,-ls līdz 
500,-ls (KP iesaistītie 31% / KP neiesaistītie 22%), kas liecina par augstāku elektrotehniķa 
vidējā  atalgojuma  novērtējumu  salīdzinot  ar  KP  neiesaistīto  12.klašu  skolēnu  minēto 
atalgojumu.  KP  neiesaistītie  12.klašu  skolēni  biežāk  norāda  savukārt  elektrotehniķu 
atalgojumu  robežās  no  101,-Ls  līdz  200,-Ls  (KP  iesaistītie  12.klašu  skolēni  15%  /  KP 
neiesaistītie 12.klašu skolēni 15%).

Secinājumi

►  Gan  KP  iesaistītie,  gan  KP  neiesaistītie  skolēni  pārsvarā  ir  salīdzinoši  labi 
informēti  par  atalgojuma  iespējām  elektrotehniķa  profesijā.  Izmantojām  pētījumā  doto 
amplitūdu no 201 Ls – 500 Ls, kura ir vistuvāk adekvātajai elektrotehniķa profesijas algai 
darba tirgū Latvijā, kas ir sākot no 200 Ls līdz 450 Ls. 

► Tātad apmēram 49% KP iesaistīto un 51% KP neiesaistīto 9. klašu skolēnu var 
nosaukt  adekvātu  atalgojumu.  Augstāks  rādītājs  vērojams  informētībā  par  adekvātu 
atalgojumu elektrotehniķa profesijā 12. klašu skolēnu grupās – 67% KP iesaistīto  un 54% 
KP neiesaistīto skolēnu atbildes.

► KP iesaistīto  un KP neiesaistīto  12.klašu skolēnu sniegtajās  atbildēs  vērojama 
tendence  KP  iesaistītajiem  12.klašu  skolēniem  biežāk  norādīt  elektrotehniķa  atalgojumu 
robežās no 201,-ls līdz 350,-ls (KP iesaistītie 36% / KP neiesaistītie 32%) un no 351,-ls līdz 
500,-ls (KP iesaistītie 31% / KP neiesaistītie 22%),  kas liecina par KP iesaistīto augstāku 
elektrotehniķa vidējā atalgojuma novērtējumu  salīdzinot ar KP neiesaistīto 12.klašu skolēnu 
minēto atalgojumu.

► KP iesaistītie 12.klašu skolēni biežāk, salīdzinājumā ar KP iesaistītajiem 9.klašu 
skolēniem, norāda elektrotehniķu vidējo atalgojumu robežās no 201,-Ls līdz 1000,-Ls  un 
vairāk,  visizteiktākajām  atšķirībām  parādoties  KP  iesaistīto  12.klašu  skolēnu  biežākā 
elektrotehniķu vidējā atalgojuma norādīšanā robežās no 351,-Ls līdz 500,-ls (KP iesaistītie 
9.klašu skolēni  16% / KP iesaistītie 12.klašu skolēni 31%). Tas var liecināt  par 12. lašu 
skolēnu lielāku vispārējo informētību pat tehnisko profesiju atalgojuma reālo amplitūdu.

►  Izteiktās  atšķirības  KP  iesaistīto  un  KP  neiesaistīto  9.  un  12.klašu  sniegtajās 
atbildēs lielā mērā skaidrojamas gan arī 12.klašu skolēnu salīdzinoši izteiktāko orientēšanos 
uz darba tirgus piedāvāto iespēju izzināšanu, iespējams, jau esošo pieredzi atrodoties darba 
attiecībās,  kā arī  darba samaksas  apjoma labāku izpratni  saistībā ar  iespējamo saskarsmi 
algas, ienākumu un izdevumu aprēķiniem tādos vidusskolas mācību priekšmetos kā biznesa 
un ekonomikas pamati uc..

►  KP  iesaistīto  respondentu  salīdzinoši  biežākā  augstāka  atalgojuma  minēšana 
elektrotehniķa profesijas pārstāvjiem norāda uz labāku darba tirgus un atalgojuma aktualitāšu 
izpratni saistībā ar ekonomisko un finansiālo situāciju valstī, līdz ar to adekvātāk izprotot 
iespējamo vidējo atalgojumu un iespējamā minimālā / maksimālā atalgojuma robežas, par ko 
norāda  atšķirības  KP iesaistīto  un  KP neiesaistīto  respondentu  atalgojuma minēšanā  līdz 
100,-ls un virs 1000,-ls.

►  Var  secināt,  ka  KP  iesaistīto  skolēnu  vidū  ir  statistiski  nozīmīgi  lielāka 
informētība  salīdzinot  ar  KP  neiesaistīto  skolēnu  informētību  par  adekvātu  atalgojumu 
elektrotehniķa profesijā un projektā veiktās aktivitātes ir bijušas veiksmīgas.

►  Kopīgā tendence KP iesaistītajiem respondentiem biežāk minēt augstāku vidējo 
atalgojumu  elektrotehniķa  profesijā,  kas  liecina  par  labāku  KP iesaistīto  informētību  un 
sapratni, ka kvalificēti elektrotehniķi Latvijā var saņemt konkurētspējīgu atalgojumu.

Salīdzinājums dzimumu griezumā
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► Salīdzinot  meiteņu atbildes gan 9.klašu, gan 12.  klašu KP iesaistītās meitenes 
vērtē  elektrotehniķa profesijas  atalgojumu kā  augstāku nekā KP neiesaistītās  meitenes 
(atšķirības starp šīm izlasēm ar statistisko nozīmības līmeni α=0,01). 

KP iesaistīto un KP neiesaistīto meiteņu, kā arī KP iesaistīto un KP neiesaistīto zēnu 
sniegtā  elektrotehniķa  profesijas  vidējā  adekvātā  atalgojuma  novērtējuma  salīdzinājumā 
jāsecina,  ka  KP  iesaistītās  meitenes  salīdzinoši  biežāk  norāda  augstāku  elektrotehniķa 
profesijas vidējo atalgojumu adekvātā amplitūdā (ja par tādu pieņemam no 200Ls – 450Ls, 
tad KP iesaistītās meitenes ir minējušas šo atalgojumu par 11% biežāk nekā KP neiesaistītās 
meitenes,  kā arī  par 13% mazāk minējušas zemāku atalgojumu). Var secināt,  ka projektā 
veiktās aktivitātes ir nozīmīgi ietekmējušas meiteņu informētību par elektrotehniķa profesijas 
atalgojumu.

►  KP  iesaistītās  meitenes  biežāk  nekā  KP  neiesaistītās  meitenes  elektrotehniķa 
vidējo  atalgojumu  norāda  robežās  no  351,-ls  līdz  500,-ls (KP  iesaistītie  22%  /  KP 
neiesaistītie 13%),  kā arī par 2% biežāk norādot vidējo atalgojumu no 201,-ls līdz 350,-ls 
(KP iesaistītie 36% / KP neiesaistītie 34%), savukārt KP neiesaistītajām meitenēm biežāk kā 
KP  iesaistītajām  minot  elektrotehniķa  vidējo  atalgojumu  no  101,-ls  līdz  200,-ls  (KP 
iesaistītie 25% / KP neiesaistītie 33%) un līdz 100,-ls (KP iesaistītie 1% / KP neiesaistītie 
6%), līdz ar to atainojot izteikti biežāk minētu KP iesaistīto meiteņu viedokli par augstāku 
atalgojumu elektrotehniķa profesijā, savukārt KP neiesaistīto meiteņu biežāk paustu viedokli 
par ļoti zemu atalgojumu elektrotehniķa profesijā.

Līdz ar to var secināt, ka KP iesaistītās meitenes projektā izvērsto aktivitāšu rezultātā 
ir  vairāk  adekvāti  informētākas  par  dotās  profesijas  atalgojumu  salīdzinot  ar  KP 
neiesaistītajām meitenēm.

►  Vienāds  ir  KP  iesaistīto  un  KP  neiesaistīto zēnu sniegtajā  elektrotehniķa 
profesijas vidējā adekvātā atalgojuma novērtējumā, atalgojumu robežās no 201,- līdz 500,-Ls 
(KP iesaistītie 62 % / KP neiesaistītie 62 %). 

► Procentuāli lielāks daudzums KP iesaistīto zēnu salīdzinājumā ar KP iesaistītajām 
meitenēm (62%/58%) min augstāku vidējo adekvāto atalgojumu celtnieka profesijā, ko var 
saistīt gan ar zēnu lielāko ieinteresētību celtnieka profesijas apgūšanā, gan arī, iespējams, jau 
bijušo saskari ar celtniecības jomu.

Secinājumi salīdzinājumā ar 2006. gada pētījumu

►  Salīdzinājumā  ar  2006.  gada  pētījumu  8.  un  11.  klašu  grupās  skolēnu 
priekšstatiem  un  9.  un  12.  klašu  skolēnu  priekšstatiem  par  elektrotehniķa  profesijas 
atalgojumu ir vērojamas būtiskas atšķirības. 

► Salīdzinot ar 2007. gada pētījumu redzams, ka KP neiesaistīto skolēnu grupā 9. 
klasēs adekvāta informētība ir palielinājusies par 3,2 reizēm salīdzinoši ar 8.klasi, bet KP 
iesaistīto 9. klašu skolēnu grupā salīdzinot ar 8. klašu rādītājiem 2,8 reizes.

► Salīdzinot ar2007. gada pētījumu redzams, ka KP neiesaistīto skolēnu grupā 12. 
klasēs adekvāta informētība ir palielinājusies par 2-ām reizēm 11.klasēs, bet KP iesaistīto 12. 
klašu skolēnu grupā salīdzinot ar 11. klašu rādītājiem 2006 gadā 2,5  reizes.

Līdz ar to var secināt,  ka gan 9.-to, gan 12.klašu grupā adekvāta informētība par 
elektrotehniķa  profesijas  atalgojumu ir  būtiski  augusi,  ko var  saistīt  ar  lielāku izlaiduma 
klašu  skolēnu  ieinteresētību  konkrētos  faktos  par  profesiju  un  lielāku  aktivitāti  meklēt 
informāciju.  Vērojams  arī  tas,  ka  KP  iesaistīto  skolēnu  abu  klašu  grupās  ir  augstāks 
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informētības līmenis par dotās profesijas atalgojumu nekā KP neiesaistītajiem un arī kopumā 
atalgojums tiek vērtēts augstāk, ko var uzskatīt par projektā veikto informatīvo aktivitāšu 
panākumu.  

►  Tātad var secināt, ka būtiski KP iesaistītajiem abās klašu grupās ir palielinājies 
informētības līmenis par elektrotehniķa profesijas adekvātu atalgojumu Latvijā, pateicoties 
EQUAL projekta „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” ietvaros veiktajām aktivitātēm.

► Var secināt, ka izlaiduma klašu skolēnu lielāka ieinteresētība dažādu aktivitāšu, 
projektu un informācijas kampaņu par tehniskajās jomas profesijām, profesiju pieprasījumu 
darba tirgū, iespējams, arī skolēnu darbu projekta nedēļās, kuras aktīvi notika Latvijas skolās 
un arī PKIVA projekta aktivitātes ir nodrošinājušas lielāku skolēnu vispārējo informētību par 
celtnieka profesijas atalgojumu.

 ► Nenoliedzami, ka izlaiduma klašu skolēnu lielāka ieinteresētība konkrētos faktos 
par profesiju arī ir veicinājusi adekvātas informētības pieaugumu.

Salīdzinājums dzimumu griezumā

►  Salīdzinājumā  ar  2006.  gada  pētījumu  8.  un  11.  klašu  grupās  skolēnu 
priekšstatiem  un  9.  un  12.  klašu  skolēnu  priekšstatiem  par  elektrotehniķa  profesijas 
atalgojumu ir vērojamas būtiskas atšķirības arī dzimumu aspektā ar tām pašam tendencēm, 
kuras norādītas jau iepriekš analizējot kopīgos priekšstatus par atalgojumu dotajā profesijā, 
t.i. informētības līmenis abu dzimumu pārstāvju     vidū ir būtiski palielinājies.  

► 2007. gada pētījums uzrāda, ka KP neiesaistīto    meiteņu   adekvāta informētība ir 
palielinājusies no apmēram 16,3%/19,2% attiecīgi 8./11. klasēs uz 52%/54% attiecīgi 9./12. 
klasēs, bet KP iesaistīto meiteņu vidū 9./12. klasēs uz 49%/67%, kas liecina par gan par 
vispārējās informētības lielu pieaugumu meiteņu vidū, gan par produktīvo darbu projektā 
veiktajās aktivitātēs, īpaši 12. klašu grupā ar KP iesaistītajām meitenēm.

► 2007. gada pētījums uzrāda, ka KP neiesaistīto   zēnu   vidū   adekvāta informētība ir 
palielinājusies no apmēram 13.3%/24,6% 8./11..klasēs uz 45%/54% 9./12. klasēs, bet KP 
iesaistīto  zēnu  9./12.  klašu  skolēnu  grupā  uz  61%,  kas  liecina  par  gan  par  vispārējās 
informētības lielu pieaugumu, gan par produktīvo darbu projektā veiktajās aktivitātēs ar KP 
iesaistītajiem zēniem. 

► Kā redzams iepriekš minētajos datos, zēni ir kopumā ir informētāki par celtnieka 
profesijas adekvātu atalgojumu, ko var saistīt ar zēnu lielāku ieinteresētību tehnisko profesiju 
jomās.

Dati no 2006. gada pētījuma par 8. klašu skolēnu profesionālajiem nodomiem un 
priekšstatiem par programmētāja profesijas atalgojumu

Uzziņai: 2006. gada ietvaros veiktajā pētījumā par 370 profesijām Latvijā, kuru pēc PKIVA 
pasūtījuma  pateicoties  ESF  līdzfinansējumam  veica  „BB  Partneris”  datus  apkopojot 
„Profesiju  aprakstu  katalogā  ”  ,  dotajās  profesijās  norādīta  šāda  aptuveni  minimālais  un 
aptuveni maksimālais atalgojums mēnesī pirms nodokļu nomaksas:
*  Alga  programmētāja  profesijā  ir  200  –  2000  latu.  Algas  apmērs  atkarīgs  no 
programmētāja profesionalitātes un darba pieredzes, kā arī veicamā projekta specifikas.
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8.klašu skolēnu uzskati par programmētāja profesijas 
atalgojumu
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Attēls Nr.55

Kā redzams 53.attēlā, lielāka daļa 8.klašu skolēni (28%) uzskata, ka programmētāju 
vidējais atalgojums ir 100 – 200 Ls robežās. Vienlaikus, samēra liela 8.klases audzēkņu daļa 
programmētāju algu ir izvērtējuši gan 201 – 350 Ls (22,2%), gan 351 – 500 Ls (13,8%) 
robežās. Zem 100 Ls programmētāju algu novērtēja 7,4% skolēnu. 

Attēls Nr.56

Kā  redzams  66.attēlā,  lielāka  daļa  11.klašu  skolēni  (30,6%)  uzskata,  ka 
programmētāju  vidējais  atalgojums  ir  201  –  350  Ls  robežās.  Vienlaikus,  samēra  liela 
11.klases audzēkņu daļa programmētāju algu ir izvērtējuši gan 100 – 200 Ls (23%), gan 351 
– 500 Ls (5,6%) , gan 501 – 700 Ls (5,8%) robežās. 
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Secinājumi

► Tā kā atalgojuma amplitūda pēc jau minētajiem datiem programmētāja profesijā 
Latvijā ir ļoti plaša: no 200 Ls – 2000 Ls, tad, izskatot 8. un 11. klašu skolnieku priekšstatu 
adekvātumu situācijai darba tirgū, ir jāsecina, ka jautājumā dotajās izvēles sākot no 201 Ls 
un vairāk var uzskatīt,  ka 42,2 % 8. klašu un 54,8 % 11. klašu skolēnu ir diezgan adekvāti 
priekšstati par atalgojumu dotajā profesijā, ar izteiktu tendenci abās klašu grupās atalgojumu 
pamatā vērtēt 100 Ls – 200 Ls robežās. 

► Vērojama tendence abās klašu grupās,  un īpaši  8.klašu (28,2%),  bet  11.  klašu 
(23%) skolēniem programmētāja profesijas atalgojumu pamatā vērtēt robežās no 100 – 200 
LS, kā arī attiecīgi 8.kl./11.kl. skolēni 7,4%/4% atzīmējuši ļoti neadekvātu atalgojumu. Šo 
tendenci  var  interpretēt  arī  kā  izteiktu  tendenci  zināšanu trūkumā,  zemā informētībā  par 
programmētāja  atalgojuma  iespējām  ar  augstu  kvalifikāciju  un  pieredzi,  darba 
produktivitātes iespējām un informētībai par profesijā veicamo pienākumu dažādību. 

► Neadekvāti atalgojumu kopumā programmētāja profesijā 8.klasēs vērtējuši 35,6% 
un 11. klasēs 27% skolēnu.

2007. gada pētījuma dati par 9. un 12. klašu skolēnu profesionālajiem nodomiem un 
priekšstatiem par programmētāja profesijas atalgojumu

Līdzīgi kā skolēnu informētībā par pārējo profesiju vidējo atalgojumu, arī skolēnu 
priekšstatos  par  programmētāju  vidējo  iespējamo  atalgojumu  īpaši  izteiktas  atšķirības 
vērojamas  KP  iesaistīto  9.  un  12.klašu  skolēnu  priekšstatos,  KP  iesaistītajiem  9.klašu 
skolēniem gandrīz trīs reizes biežāk salīdzinājumā ar KP iesaistītajiem 12.klašu skolēniem 
norādot pašreizējai darba tirgus situācijai maz atbilstošo vidējā atalgojuma apjomu robežās 
no 101,-ls līdz 200,-Ls, kas norāda uz 9.klašu salīdzinoši izteiktāku preventīvu informatīvu 
un profesionāli orientējošu aktivitāšu nepieciešamību (iekļaujot papildus aktivitātes karjeras 
plānošanā jau pamatskolas periodā). 

Izteikti vērojama KP neiesaistīto 9.klašu skolēnu neinformētība par augsta līmeņa IT 
speciālistu reālo atalgojumu, par 4% biežāk KP neiesaistīto 9.klašu skolēniem norādot to 
robežās  no  101,-ls  līdz  200,-ls,  kā  arī  par  3%  biežāk  norādot  programmētāju  vidējo 
atalgojumu  līdz  100,-ls,  kas  norāda  uz  vispārēju  pašreizējās  valsts  atalgojumu  sistēmas 
neizpratni  un  nereālistisku  skatījumu  uz  darba  ņēmēja  iespējamo  minimālo  un  vidējo 
atalgojumu.

 Līdz ar to redzams, ka KP neiesaistīto 9.klašu skolēniem veicot tālāko izglītības ceļa 
un  nākotnes  iespējamās  profesijas  izvēli  trūkst  objektīvas  informācijas  par  atalgojuma 
sistēmu un atalgojuma tendencēm IT nozarē,  šim faktoram vai nu netiekot  ņemtam vērā 
izvēloties nākotnes profesionālajām iecerēm atbilstošu izglītības ceļu, vai arī drīzāk atstājot 
maldinošu iespaidu uz jauniešu profesijas izvēli (rēķinoties ar iespējamo atalgojumu 100,-Ls 
robežās). 

Tomēr jāņem vērā 9.klašu skolēnu, iespējams, salīdzinoši attālinātā realitātes uztvere, 
domājot  par  ikdienas  tēriņiem  un  nākotnes  iecerēm  nepieciešamajiem  finansiālajiem 
resursiem, līdz ar to neatainojot reālu profesijas atalgojumu.
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KP_iesaistīto un KP_neiesaistīto 9. un 12.klašu skolēnu priekšstati par 
PROGRAMMĒTĀJU vidējo atalgojumu

1%
14%

27%
27%

18%
5%

4%

0
0%

5%

24%
32%

25%
9%

3%

4%

18%
26%

18%
16%

5%
3%

0
3%

10%
24%

26%
21%

6%
3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Līdz 100,-Ls

101-200,-Ls
201-350,-Ls

351-500,-Ls
501-800,-Ls

801-1000,-Ls

Virs 1000,-Ls

Līdz 100,-Ls

101-200,-Ls
201-350,-Ls
351-500,-Ls

501-800,-Ls
801-1000,-Ls

Virs 1000,-Ls

9.
kl

as
e

12
.k

la
se

KP_iesaistītie KP_neiesaistītie

Attēls Nr.57

KP iesaistīto un KP neiesaistīto 12.klašu skolēnu minētajā programmētāja profesijas 
vidējā  atalgojuma  apjomos  līdzīgi  kā  9.klašu  skolēnu  viedokļos  vērojamas  izteiktas 
atšķirības,  ar  tendenci  KP  iesaistītajiem  12.klašu  skolēniem  programmētāja  iespējamo 
atalgojumu norādīt  augstāku nekā KP neiesaistīto  12.klašu skolēnu viedokļos,  lielākajām 
atšķirībām esot novērojamām KP iesaistīto 12.klašu skolēnu biežākā programmētāju vidējā 
atalgojuma norādīšanā robežās no 351,-ls līdz 500,-Ls. Tas norāda reālistiskāku atalgojuma 
izpratni nekā KP neiesaistītajiem skolēniem. Līdz  ar  to  var  secināt,  ka,  lai  arī,  gan  KP 
iesaistītie un KP neiesaistītie procentuāli biežāk min programmētāja atalgojumu robežās no 
200,-ls  līdz  800,-ls,  kas   atbilst  iespējamajam atalgojumam  šajā  profesijā,  tomēr  pastāv 
izteiktas atšķirības meiteņu un zēnu, kā arī 9. un 12.klašu skolēnu viedokļos un informētībā 
par iespējamo sagaidāmo atalgojumu šajā profesijā.

 Pētījuma  rezultātu  apkopojumā  parādās  KP  iesaistīto  meiteņu  salīdzinoši  vājāka 
informētība par atalgojuma iespējamo līmeni programmētāja profesijā salīdzinājumā ar KP 
iesaistītajiem zēniem, kā arī  KP neiesaistītajām meitenēm, kas norāda uz meiteņu lielāku 
distancētību no IT nozares. 

Iezīmējas  arī  9.klašu  salīdzinoši  nereālistiskāki  priekšstati  par  darba  samaksas 
minimālajām  iespējamajām  robežām,  līdz  ar  to  arī  vājāka  izpratne  par  programmētāja 
profesijas iespējamā atalgojuma apmēriem salīdzinājumā ar 12.klašu skolēnu informētību par 
programmētāju vidējo atalgojumu, kas norāda uz skolēnu,  īpaši 9.klašu, akūtu informatīvu 
un profesionāli orientējošu aktivitāšu nepieciešamību, lai spētu apdomāti un adekvāti darba 
tirgus  situācijai  pieņemt  profesijas  izvēles  lēmumu  un  izprast  turpmākā  izglītības  ceļa 
iespējamo virzienu.
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Secinājumi
►  Gan  KP  iesaistītie,  gan  KP  neiesaistītie  skolēni  pārsvarā  ir  salīdzinoši  labi 

informēti  par  atalgojuma  iespējām  programmētāja  profesijā, ņemot  vērā  to,  ka  reālā 
programmētāja atalgojuma amplitūda darba tirgū var svārstīties no 200 – 2000 Ls.

► Tātad 81% KP iesaistīto un 68% KP neiesaistīto 9. klašu skolēnu var nosaukt 
adekvātu atalgojumu. KP iesaistīto 9.klašu skolēnu salīdzinoši reālistiskākais skatījums uz 
iespējamo vidējo programmētāja profesijas atalgojumu var būt saistīts arī ar vienā no KP 
aktivitātēm  Karjeras  plānošanas  pamatu  programmā  iekļautajiem  ikdienas  nepieciešamo 
resursu  apzināšanas  elementiem,  līdz  ar  to  palīdzot  apjaust  nepieciešamo  atalgojumu 
vēlamajā  profesijā  un izprast  savu  gatavību  ieguldīt  savus  iekšējos  resursus  profesionālā 
mērķa sasniegšanā. 

► Augstāks rādītājs vērojams informētībā par adekvātu atalgojumu programmētāja 
profesijā  12. klašu skolēnu grupās – 93% KP iesaistīto  un 80% KP neiesaistīto skolēnu 
atbildēs.

 ► KP iesaistītie 9. klasēs norāda neadekvātu atalgojumu 15% gadījumu, bet KP 
neiesaistītie  22%  gadījumu,  savukārt  12.  klašu  grupā  KP  iesaistītie  neadekvāti  zemu 
atalgojumu min tikai 5% gadījumu (KP neiesaistītie 13%). Tas norāda uz 9.klašu salīdzinoši 
izteiktāku  preventīvu  informatīvu  un  profesionāli  orientējošu  aktivitāšu  nepieciešamību 
(iekļaujot papildus aktivitātes karjeras plānošanā jau pamatskolas periodā). 

►  Salīdzinot  9.klašus  skolēnu atbildes  par  to,  kāds  viņuprāt  ir  atalgojums 
nosauktajās  tehnisko  jomu  profesijās  tiek  konstatētas  atšķirības  starp  šīm  izlasēm  ar 
nozīmības līmeni α=0,05 (skat.pielik. Nr.21):

 KP iesaistītie skolēni vērtē  programmētāja atalgojumu augstāku nekā KP 
neiesaistītie skolēni.

►  Līdz  ar  to  var  secināt,  ka  pie  vispārējās  augstās  informētības  par  atalgojumu 
profesijā  KP  iesaistītie  ir  labāk  informēti  par  atalgojuma  adekvātumu  programmētāja 
profesijā nekā  KP neiesaistītie skolēni.

Salīdzinājums dzimumu griezumā

► Salīdzinot  meiteņu atbildes gan 9.klašu, gan 12.  klašu KP iesaistītās meitenes 
vērtē  programmētāja profesijas atalgojumu kā augstāku nekā KP neiesaistītās meitenes 
(atšķirības starp šīm izlasēm ar statistisko nozīmības līmeni α=0,01). 

KP iesaistītās (87% adekvāta atalgojuma pret 10,4% neadekvāta) meitenes salīdzinoši 
biežāk norāda augstāku un adekvātu programmētāja profesijas vidējo atalgojumu, savukārt 
KP neiesaistītās (71% adekvāta pret 22%neadekvāta )meitenes biežāk norāda mazāku šīs 
profesijas atalgojumu.

►  Salīdzinot  zēnu atbildes  par  to,  kāds  viņuprāt  ir  atalgojums  programmētāja 
profesijā  statistiski  nozīmīgas  atšķirības  netika  konstatētas.  Tomēr  būtiskas  (par  13%) 
atšķirības  vērojamas  KP  iesaistīto  (90%)  un  KP  neiesaistīto  (77%)  zēnu  sniegtajā 
programmētāja  profesijas  vidējā  adekvātā  atalgojuma  novērtējumā,  kas  liecina  par  KP 
iesaistīto  zēnu  augstāku  iespējamā  atalgojuma  novērtējumu  programmētāja  profesijas 
pārstāvjiem un lielāku informētību  par  atalgojumu dotajā  profesijā,  kas  izskaidrojams ar 
projektā veikto aktivitāšu pozitīvo ietekmi.
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►  Salīdzinot  KP  iesaistīto  meiteņu  un  zēnu viedokļus  par  vidējo  atalgojumu 
inženiera profesijas pārstāvjiem, redzama tendence zēniem biežāk nekā meitenēm norādīt 
inženiera profesijas atalgojumu kā augstāku  (KP iesaistītajiem zēniem par 3% biežāk nekā 
meitenēm  norādot  adekvātu  atalgojumu,  ko  varētu  saistīt  ar  zēnu  lielāku  ieinteresētību 
tehnisko nozaru profesijās, un līdz ar to arī lielāku iedziļināšanos un izpratni par šo nozaru 
speciālistu iespējamo atalgojumu. 

► KP iesaistīto un KP neiesaistīto meiteņu, kā arī KP iesaistīto un KP neiesaistīto 
zēnu  sniegtā  programmētāja  profesijas  vidējā  atalgojuma  novērtējuma  salīdzinājumā 
jāsecina,  ka  abas  grupas  ir  parādījušas  ļoti  augstu  informētību  par  atalgojumu  dotajā 
profesijā,  kas  ir  saistīts  arī  ar  pēdējo  piecu  gadu  aktīvu  informēšanas  kampaņu  masu 
informācijas  līdzekļos Latvijā,  valsts  atbalstu studijām IT nozarē palielinot  budžeta vietu 
skaitu augstskolās un informāciju par IT attīstības tendencēm pasaulē. Jāņem vērā, ka skolēni 
ir arī informēti, ka IT nozare ir viena notām, kurā Latvijā strādā starptautiski uzņēmumi, to 
filiāles, nodrošinot augstākus ienākumus darbiniekiem, kā arī starptautiskas karjeras iespējas. 

Secinājumi salīdzinājumā ar 2006. gada pētījumu

►  Salīdzinājumā  ar  2006.  gada  pētījumu  8.  un  11.  klašu  grupās  skolēnu 
priekšstatiem  un  9.  un  12.  klašu  skolēnu  priekšstatiem  par  programmētāja  profesijas 
atalgojumu ir vērojamas būtiskas atšķirības.

 Ja  8.  klašu  skolēnu  priekšstati  par  programmētāja  profesijas  atalgojumu  toreiz 
adekvāti reālajai situācijai darba tirgū 42,2% skolēniem un 11. klašu skolēnu vidū 54,8%, tad 
2007. gada pētījumā redzams, ka informētība ir strauji augusi gan KP iesaistīto , gan KP 
neiesaistīto skolēnu grupās abās pētītajās klašu grupās.

2007.  gada  pētījums uzrāda,  ka  KP neiesaistīto  skolēnu grupā  9.  klasēs  adekvāta 
informētība ir palielinājusies no 42,2% 8.klasēs uz 81%, bet KP iesaistīto 9. klašu skolēnu 
grupā uz 68% KP neiesaistīto grupā.

2007. gada pētījums uzrāda, ka KP neiesaistīto skolēnu grupā 12. klasēs adekvāta 
informētība ir palielinājusies no 29,2% 11.klasēs uz KP iesaistīto 12. klašu skolēnu grupā - 
93%, bet KP neiesaistīto grupā uz 80%.

►  Tātad  var  secināt,  ka  būtiski  KP  iesaistītajiem  9.  un  12.  klašu  grupās  ir 
palielinājies  informētības  līmenis  par  programmētāja  profesijas  atalgojumu  Latvijā, 
pateicoties EQUAL projekta „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” ietvaros veiktajām 
aktivitātēm.

► Salīdzinot abu gadu pētījumus, informētības līmenis KP neiesaistīto skolēnu klašu 
grupās par programmētāja  profesijas  atalgojumu Latvijā  ir  audzis  būtiskāk,  nekā tas  bija 
gaidāms, salīdzinot 8. klašu un 11. klašu skolēnu informētību iepriekšējā pētījumā.

 Tad  jāsecina,  ka  dažādu  aktivitāšu,  projektu  un  informācijas  kampaņu  par 
programmētāja  profesiju  nepieciešamību  Latvijā,  reālā  skolēnu  ieinteresētība  pielietot  IT 
tehnoloģijas,  izlaiduma  klašu  skolēnu  ieinteresētība  izzināt  IT  nozares  piedāvātās 
perspektīvas nākotnē, kā arī starptautiskā darba iespējas ir palielinājušas vispārīgo skolēnu 
informētības līmeni.

Salīdzinājums dzimumu griezumā

►  Salīdzinājumā  ar  2006.  gada  pētījumu  8.  un  11.  klašu  grupās  skolēnu 
priekšstatiem  un  9.  un  12.  klašu  skolēnu  priekšstatiem  par  programmētāja  profesijas 
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atalgojumu ir vērojamas būtiskas atšķirības arī dzimumu aspektā ar tām pašam tendencēm, 
kuras norādītas jau iepriekš analizējot kopīgos priekšstatus par atalgojumu dotajā profesijā, 
t.i. informētības līmenis abu dzimumu pārstāvju     vidū ir būtiski palielinājies.  

► 2007. gada pētījums uzrāda, ka KP neiesaistīto    meiteņu   adekvāta informētība ir 
palielinājusies no 40,8%,/ 51,9% attiecīgi 8./11. klasēs uz 71% attiecīgi 9./12. klasēs, bet KP 
iesaistīto meiteņu vidū 9./12. klasēs uz 87% (pieaugums vidēji par 46,4%) , kas liecina 
par gan vispārējās informētības lielu pieaugumu  ,    gan par produktīvo darbu projektā   
veiktajās aktivitātēs ar KP iesaistītajām meitenēm.

► 2007. gada pētījums uzrāda, ka KP neiesaistīto   zēnu   vidū   adekvāta informētība ir 
palielinājusies no 45,3%/61,4 attiecīgi 8./11..klasēs uz 77% 9./12. klasēs,   bet KP iesaistīto   
zēnu 9./12. klašu skolēnu grupā uz 90%, (pieaugums par vidēji53,5%) kas liecina par 
gan par vispārējās informētības lielu pieaugumu, gan par produktīvo darbu projektā 
veiktajās aktivitātēs ar KP iesaistītajiem zēniem  .   

►  Kā  redzams  iepriekš  minētajos  datos,  zēni  ir  kopumā  ir  informētāki  par 
programmētāja  profesijas  adekvātu  atalgojumu,  ko  varētu  saistīt  ar  zēnu  lielāku 
ieinteresētību tehnisko nozaru profesijās un IT nozarē, līdz ar to ar lielāku iedziļināšanos un 
izpratni par iespējamo atalgojumu profesijā. 
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SECINĀJUMI

►  Salīdzinot  ar  2006.  gada  pētījumu  2007.  gadā  par  to,  vai  skolēni  jau  ir 
izvēlējušies savu profesiju     galvenās atšķirības vērojamas analizējot datus pa klašu grupām.

2007.gadā anketētie skolnieki vairāk nekā 2006.gadā anketētie atbild, ka šobrīd jau ir 
izvēlējušies savu profesiju (9.klasē 16%, 12. klasē 26%, bet 8.klasē 14,4%, 11.klasē 14,8%, 
padomā ir vairāki varianti (9.un12.klasē vienādi 32%, bet 8.klasē 20,4%, 11. klasē 18,4%). 
Tas, ka īpaši 2007. gadā KP iesaistītie skolēni piemin, ka padomā ir vairāki varianti, liecina, 
ka  projekta  aktivitāšu  rezultātā  skolēni  ir  iepazinuši  dažādas  savas  iespējas  un  saredz 
vairākus variantus savas karjeras profesionālās jomas attīstībā, viņiem ir plašākas zināšanas 
profesiju pasaules daudzveidībā. 

2007.gadā  anketētie  skolnieki  mazāk  nekā  2006.gadā  anketētie  atbild,  ka  savu 
profesiju ir  izvēlējušies daļēji (tā 2007. g. 9.klasē 32%, 12.klasē 27%, bet 2006.g. 8.klasē 
36,2%, 11.klasē 35, 2%, ). 

Tas nozīmē, ka 2007.gadā 9. un 12. klašu skolēni ir noteiktāki savā profesionālajā 
izvēlē,  saredz  vairākus  iespējamos  variantus  profesionālās  karjeras  veidošanā.  To 
ietekmējusi  karjeras  plānošanas  programmā  veiktās  aktivitātes  skolās,  gan  skolēnu 
nepieciešamība izlaiduma klasēs pieņemt lēmumus par turpmāko izglītību un profesionālo 
izvēli.

►  Būtiskākā  atšķirība  2006.  un  2007.  gadu  pētījumos  par  skolēnu  nākotnes 
plāniem 12.  klašu  skolnieku  vidū  gan  KP  iesaistīto,  gan  KP  neiesaistīto  (75%/80%) 
salīdzinoši  ar  11.klašu  skolēniem 2006.gadā (65%)  ir  palielinājies  izvēļu  skaits  mācīties 
augstskolā. Jānorāda, ka KP iesaistītie vairāk norādījuši, ka ir gatavi mācīties koledžās, kas 
liecina par KP iesaistīto skolēnu lielāku informētību par profesionālo un augstāko izglītību, 
tās apgūšanas dažādajām iespējām Latvijā. 

 Salīdzinot  9.klašu  skolēnu 2007.  gadā  un  8.  klašu  skolēnu 2006.  gadā  nākotnes 
plānus,  būtiskākā atšķirība vērojama izvēlē mācīties vidusskolā, kura ir palielinājusies tieši 
KP iesaistīto skolēnu izvēlēs no 60,2% 8.klasē uz 74% 9.klasē. Tas norāda uz KP iesaistīto 
9.klašu  skolēnu  lielāku  informētību  par  profesiju  apgūšanas  iespējām  dažādās  mācību 
iestādēs un ir izvirzījuši sev augstākus karjeras mērķus pateicoties gada laikā realizētajām 
KP aktivitātēm.

► Salīdzinot  ar  2006.  gada  pētījumu 8.  un  11.  klašu  skolēnu  izvēli  2007.  gada 
pētījumā 9. un 12.klašu par studijām biežāk izvēlētajām augstskolām būtiska atšķirība ir 
tendencē,  ka skolēni  šogad vairāk izvēlas lielākās Latvijas  universitātes.  Tātad skolēni  ir 
vairāk informēti par universitāšu piedāvātajām iespējām.

2007. gada pētījumā KP iesaistīto  un KP neiesaistīto  respondentu atbildēs  kā trīs 
biežāk  minētās  augstskolas  redzamas  Latvijas  Universitāte  (KP  iesaistītie  24%  /  KP 
neiesaistītie 24%), Rīgas Tehniskā universitāte (KP iesaistītie 14% / KP neiesaistītie 16%) 
un Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (KP iesaistītie 8% / KP neiesaistītie 10%).

2006. gadā 8. un 11. klašu skolēni visvairāk izvēlējās Latvijas Universitāti (16,1%), 
Rīgas Tehnisko universitāti (9,1%), bet kā trešo minot Policijas Akadēmiju (5,6%). Latvijas 
Lauksaimniecības Universitāte bija tikai saraksta sestajā vietā ar 3,5% izvēļu.
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►  Salīdzinot  2006.gada  anketēto  un  2007.gada  anketēto  skolnieku  atbildes  par 
palīdzības  nepieciešamību profesijas  izvēlē  ,   tiek  divas  konstatētas  statistiski  nozīmīgas 
atšķirības.

• 2006.gadā  anketētie  skolnieki  vairāk  nekā  2007.gadā  anketētie  atbild,  ka 
palīdzība profesijas izvēlē ir vajadzīga.

• 2007.gadā  anketētie  skolnieki  vairāk  nekā  2006.gadā  anketētie  atbild,  ka 
palīdzība profesijas izvēlē nav vajadzīga.

 Abas atšķirības skaidrojamas ar to, ka izlaiduma klašu skolēni kopumā ir aktīvāki 
informācijas  meklēšanā  par  savas  karjeras  iespējām,  ir  to  jau  atraduši,  izmanto  tuvāko 
cilvēku ieteikumus, skolās pieejamo informāciju un aktivitātes, jo pavasarī nenoliedzami ir 
jāpieņem lēmumi, toties 8. un 11. klašu skolēniem vēl ir vairāk laika meklēt un izmantot 
palīdzību un to viņiem ir nepieciešams sniegt savlaicīgi.

Lai  arī  kopumā  2007.  gadā  skolēni  norāda,  ka  palīdzība  viņiem  jau  ir  mazāk 
nepieciešama,  KP  iesaistītie  respondenti  (gan  zēni,  gan  meitenes) salīdzinājumā  ar  KP 
neiesasitītajiem izjūt lielāku nepieciešamību pēc palīdzības profesijas izvēlē. Īpaši jāatzīmē, 
ka KP iesaistītie zēni (par 18% biežāk salīdzinot ar KP neiesaistītajiem skolēniem atzīmējuši, 
ka  ir  nepieciešama  palīdzība  un  par  17%  mazāk  atzīmējuši  atbildi  „nē”) ar  interesi 
izmantojuši KP aktivitātēs piedāvāto iespēju iepazīt karjeras plānošanas etapus, informācijas 
nozīmību un ir gatavi turpināt šo darbu.

Tas nozīmē, KP-iesaistītie skolēni un īpaši zēni, kuri parasti mazāk vēlas konsultēties 
un  lūgt  palīdzību  profesijas  izvēlē,  pēc  KP  veiktajām  aktivitātēm  labāk  izprot  karjeras 
veidošanas pēctecības labāku un iespējamās grūtības,  labāk apzinās,  kāda informācija vai 
cita veida palīdzība varētu būt nepieciešama.

►  Salīdzinot  2006.gada  anketēto  un  2007.gada  anketēto  skolnieku  atbildes  par 
profesijas izvēli  noteicošajiem faktoriem tiek konstatētas statistiski nozīmīgas atšķirības 
starp šīm izlasēm vairākiem profesijas izvēli noteicošajiem faktoriem.

• 2007.gadā  anketētie  skolnieki  vairāk  nekā  2006.gadā  anketētie   skolnieki 
izvēlas par profesijas izvēli noteicošo faktorus:  patīkamu darba vidi, viegli 
iegūt izglītību, karjeras iespējas, vadošu darbu, intelektuālu darbu un darba 
tirgū pieprasītu profesiju.

• 2007.gadā  anketētie  skolnieki  vairāk  nekā  2006.gadā  anketētie   skolnieki 
izvēlas par profesijas izvēli noteicošo faktoru – labs atalgojums. 

Galvenā  tendence  (līdzīgi  kā  PKIVA  2006/2007.mācību  gadā  veiktajā  12.klašu 
profesionālo nākotnes plāno izpētē)  kā visbūtiskākais (pēc minēšanas biežuma) profesijas 
izvēli  ietekmējošajiem  faktoriem  parādās  atalgojums gan  KP  iesaistītajiem,  gan  KP 
neiesaistītajiem (KP iesaistītie 95% / KP neiesaistītie 91%).

Atalgojuma, kā populārākā profesionālās izvēles ietekmējošā faktora jauniešu vidū, 
nozīme ir  saistāma ar  straujo  dzīves dārdzības pieaugumu Latvijā,  pieaugot  un inflācijas 
līmenim,  kā  arī  ar  nepietiekamo  speciālistu  atalgojumu  dažādās  profesionālās  darbības 
nozarēs,  arvien  lielāko  sabiedrības  noslāņošanos  materiālo  resursu  ziņā,  diezgan  lielo 
atšķirību atalgojuma ziņā Latvijā un citās attīstītākajās ES valstīs, par ko bieži tiek runāts 
masu informācijas līdzekļos un jaunieši ir informēti.

Iespējams, ka par 4% atalgojuma faktoru KP iesaistītie skolēni min biežāk tādēļ, ka 
KP programmā bija ietverta nepieciešamo resursu apzināšanas tēma.

Faktors,  kurš  parādās  kā  otrs  nozīmīgākais  profesijas izvēlē  lielākajai  daļai 
respondentu,  gan  KP iesaistīto,  gan  KP  neiesaistīto),  ir  „patīkama  darba  vide  izvēlētajā 
profesijā”,  kas  liecina  par  jauniešu  izpratni  par  emocionālā  komforta  nozīmi  darba  vietā 
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pilnvērtīgai sevis realizēšanai profesionālajā darbībā un veiksmīgas karjeras veidošanā (79% 
KP iesaistīto un 78% KP neiesaistīto).

Tā kā KP neiesaistīto datos biežāk nekā KP iesaistīto datos parādās jauniešu izvēle 
par labu faktoram  viegli iegūt izglītību izvēlētajā specialitātē (KP neiesaistīto 20% / KP 
iesaistīto  14%)  un  izvēlētā  profesija  ir  piemērota  sievietei  (KP neiesaistīto  22% /  KP 
iesaistīto 14%), tas liecina par KP neiesaistīto jauniešu izteiktāku informētības trūkumu par 
pilnvērtīgas profesijas izvēles priekšnosacījumiem un perspektīvā, iespējams, paļaušanos uz 
vieglāk sasniedzama profesionālā mērķa izvēli.

KP iesaistītie   9.klašu skolēni vairāk   nekā KP neiesaistītie 9.klašu skolēni izvēlas par 
profesijas izvēli noteicošo faktoru –   karjeras iespējas, intelektuālu darbu  . Secinājums: ar 
KP iesaistītajiem 9.klašu skolēniem ir strādāts preventīvi, mudinot viņus apzināties profesijas 
izvēles  priekšnosacījumus,  iespējas  un  iespējamos  specialitātes  apgūšanas  ceļus,  kā  arī 
skolēni virzīti uz dzīves un karjeras kopsakarību saskatīšanu, līdz ar to kā loģisks rezultāts 
pēc KP programmas apgūšanas procesa vērojama KP iesaistīto 9. klašu skolēnu pilnīgākā 
vēlamā  profesionālā  mērķa, karjeras  iespēju un  intelektuāla  darba  kopsakarību  un 
nozīmības izpratne.

► Salīdzinot  2006.gadā  un  2007.gadā  anketēto  skolnieku  atbildes  par  to,  kādās 
mācību  iestādēs  var  apgūt  tehnisko  nozaru  profesijas tiek  konstatētas  statistiski 
nozīmīgas atšķirības starp šīm izlasēm:

• 2007.gadā   anketētie   skolnieki  vairāk  nekā  2006.gadā  skolnieki  domā,  ka 
tehnisko nozaru profesijas var    apgūt profesionālajās mācību iestādēs pēc   
12.klases (2006.g. 8.klasē anketētie 41%/11.klasē 64,2%),   koledžās   (2006.g.   
8.klasē  anketētie  16,2%/11.klasē  31,6%),  augstskolās    (2006.g.   8.klasē 
anketētie 18,2%/11.klasē 23,8%). 

• 2006.gadā   anketētie  skolnieki   vairāk nekā  2007.gadā  anketētie  skolnieki 
domā, ka tehnisko nozaru profesijas  var  apgūt  kursos   (8.klasē  41,6%/   
11.klasē 32,4%). 

 Līdz ar to var secināt, ka 2007. gadā izlaidumu klašu skolnieki kopumā un īpaši KP 
iesaistītie skolēni ir labāk un reālajam izglītības iestāžu piedāvājuma atbilstošāk informēti 
par savām izglītības iespējām tehnisko nozaru profesijās, uz ko attiecībā uz KP iesasitītajiem 
nenoliedzamu iespaidu ir atstājusi piedalīšanās KP programmā. 

► Salīdzinot  abos  mācību  gados  aptaujāto  skolēnu  atbildes  un  īpaši  2007.  gadā 
aptaujātos skolēnus par to,  kurās profesijās Latvijā iz darbaspēka deficīts, jāsecina, ka 
KP  iesaistītie skolēni  nedaudz biežāk (ar  5% -7% atšķirību) minējuši  tādas nozares  kā 
inženierzinātnes,  zinātne,  veselības  aprūpe,  mašīnbūve,  metālapstrāde,  informācijas 
tehnoloģijas,  sociālā  un  militārā  sfēra kā  nepietiekoši  nodrošinātas  ar  darbaspēku,  kas 
atbilst pašreizējai Latvijas darba tirgus situācijai un sasaucas ar veiktajiem pētījumiem par 
darba tirgus aktualitātēm un nākotnes  perspektīvām,  kas  sasaucas  ar  LM veiktajiem 
pētījumiem par darba tirgus aktualitātēm un nākotnes perspektīvām pa nozarēm,  kurās jau 
šobrīd  jūtams  nepietiekams  darbaspēka  nodrošinājums,  kā  arī  minētajām nozarēm,  kurās 
nākotnē samazināsies darbaspēka nodrošinājums.

Šī atšķirība pētījuma rezultātos KP iesaistīto un KP neiesaistīto respondentu atbildēs 
norāda  uz  KP  programmas  struktūrā  esošo    lietderīgo  ievirzi   gan  saistībā  ar  sevis  un   
profesiju pasaules izzināšanu, gan ar darba tirgus un nodarbinātības iespēju izpēti. 

Kā viena no KP programmas pamatdomām paralēli dzimumu līdztiesības aspektam 
profesijas izvēlē un tehnisko nozaru pieejamības veicināšanai jauniešu vidū, KP programmā 
integrēti jauniešus rosinoši elementi izzināt dažādu profesionālās darbības iespēju un orientēt 
skolēnu sev vēlamo pozīciju apzināšanu darba tirgū.
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 Kā  apstiprina  pētījuma  dati,  KP  programmā  iesaistītie  respondenti  reālistiskāk 
apzinās Latvijas darba tirgus aktualitātes un nākotnes perspektīvas.

Tomēr  salīdzinot  šo  atbilžu  apkopojumu ar  skolēnu  viedokļiem par  sievietēm un 
vīriešiem vairāk piestāvošām profesijām, jāatzīst,  ka, lai arī, procentuāli lielāks daudzums 
skolēnu  izprot  tehnisko  nozaru  pavērtās  iespējas  sievietēm /  vīriešiem,  tomēr  sabiedrībā 
valdošo priekšstatu dēļ par sievietēm un vīriešiem vairāk piedienīgām profesijām, skolēni 
nav gatavi orientēties uz savam dzimumam „neatbilstošām” profesijām. 

Līdz ar to var secināt, ka, lai arī KP iesaistītie respondenti salīdzinoši labāk apzinās 
savas  iespējas  dažādās  nozarēs,  ne  visi  no  viņiem  būs  gatavi  izvēlēties  dzimumam 
„neatbilstošu” pēc vecāku domām, sabiedrības un vienaudžu acīs „neatbilstošu” profesiju.

 Uz to būtu jāvērš pastiprināta uzmanība turpmāko dzimumu līdztiesību veicinošo 
aktivitāšu realizācijā.

►  Uzskatos    par  iespējamo  atalgojumu  tehnisko  nozaru  profesijās   gan  KP   
iesaistītās meitenes,  gan arī  KP iesaistītie zēni ir  daudz pozitīvāk noskaņoti  par iespējām 
saņemt  konkurētspējīgu  atalgojumu,  līdz  ar  to  paužot  arī  labāku  informētību  par  darba 
samaksu tehnisko nozaru profesijās.

► 2007. gada respondentu atbildēs kā izteikti sievišķīgākas profesionālās darbības 
nozares     dominē  veselības aprūpe un rehabilitācija (KP iesaistītie 28% / KP neiesaistītie 
19%), pakalpojumu (KP iesaistītie 23% / KP neiesaistītie 32%) un izglītības (KP iesaistītie 
19%  /  KP  neiesaistītie  18%)  jomas.  KP  iesaistīto  skolēnu  vidū  būtiski  samazinājies 
pakalpojumu jomas minēšanas biežums. Tas liek secināt, ka

KP iesaistīto, gan arī KP neiesaistīto respondentu sniegtajās atbildēs  līderpozīcijas 
starp 10 tipiski  vīrišķīgākajām profesionālās darbības jomām ieņem rūpniecība (KP 
iesaistītie 26% / KP neiesaistītie 25%) un būvniecība (KP iesaistītie 23% / KP neiesaistītie 
25%). 2006. gada pētījumā norādītās tendences zēnu top 10 profesiju izvēlē ir ļoti līdzīgas.

Kā  nākamās  izteikti  vīrišķīgākās  profesionālās  darbības  jomas  2007.  gadā 
respondenti min transportu, loģistiku, drošību, glābšanu, aizsardzību un elektrotehniku, 
elektroniku, telekomunikācijas un enerģētiku. 2006. gada pētījumā norādītās tendences 
zēnu profesiju izvēlē ir ļoti līdzīgas.

KP iesaistītie skolēni biežāk par KP neiesaistītajiem (aktuāla - būvniecības nozare) 
norāda kā vīrišķīgas rūpniecības un transporta, loģistikas specialitātes. Šajās nozarēs darba 
gaitu  uzsākšanai  pārsvarā  vajadzīga  augsta  kvalifikācija  un  profesionālā  vai  augstākā 
profesionālā  izglītība. KP  iesaistītie  skolēni  ir  paplašinājuši  priekšstatus  par  profesiju 
piemērotību, kaut arī tie joprojām ir stereotipi.

Tendence  norādīt  KP  iesaistītajiem  un  KP  neiesaistītajiem  skolēniem  līdzīgas 
profesionālās  darbības  nozares  kā  izteikti  vīrišķīgas,  norāda  uz  turpmāku  preventīvu 
aktivitāšu nepieciešamību dzimumu līdztiesības principu aktualizēšanā profesijas izvēles un 
darba gaitu uzsākšanas procesā.

Salīdzinot 2007. gada pētījuma datus ar 2006. g. pētījuma datiem par skolnieku vidū 
atzītajām sievietēm un vīriešiem vispiemērotāko un nepiemērotāko profesiju topiem būtiskas 
atšķirības  nav konstatētas.  Tas  liecina  par  šo  stereotipu  noturību  skolnieku  uzskatos  par 
profesiju piemērotību dzimumu aspektā, līdz ar to ierobežojot pilnvērtīgu profesijas izvēli. 

Jānorāda,  ka  sabiedrībā  ilgu  gadu  simtos  veidojošos  stereotipus  par  profesiju 
piemērotību dzimumiem, nav iespējams mainīt viena mācību gada laikā, tam nepieciešams 
ilglaicīgs, sistemātisks preventīvs profesiju izvēles un dzimumu stereotipus kliedējošs darbs. 
Kā  redzams  pētījuma  datos,  ar  KP  aktivitātēm ir  iespējams  pamazām  mainīt  atsevišķas 
tendences, radīt skolēnos plašāku savu iespēju apzināšanos.
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►Apkopojot  abu pētījumu respondentu  sniegtās  atbildes,  rezultātos  vērojams  KP 
iesaistīto  respondentu  salīdzinoši  adekvātākais  viedoklis par  abu  dzimu  pārstāvju 
vienlīdzīgām iespējām tehnisko nozaru profesijās, KP iesaistītajiem respondentiem par 10% 
biežāk norādot, ka abu dzimumu pārstāvji var būt veiksmīgi tehnisko nozaru profesijās 
(KP  iesaistītie  56%  /  KP  neiesaistītie  46%),  biežāk  nekā  KP  neiesaistītie  norādot,  ka 
sievietes  tehniskajās  jomās  var  gūt  panākumus  vienlīdz  veiksmīgi  kā  vīrieši (KP 
iesaistītie 44% / KP neiesaistītie 37%), kā arī salīdzinoši retāk paužot viedokli, ka vīrieši var 
būt  veiksmīgāki  par  sievietēm  tehnisko  nozaru  profesijās (KP  iesaistītie  25%  /  KP 
neiesaistītie 38%).

Līdzīga  tendence  vērojama  arī  KP  iesaistīto  respondentu  salīdzinoši  labākajā 
informētībā  par  atalgojumu  tehnisko  jomu  profesijās,  procentuāli  lielākam  KP  iesaistīto 
respondentu  daudzumam  norādot,  ka  atalgojums  tehnisko  nozaru  profesijās  ir 
konkurētspējīgs (KP iesaistītie 43% / KP neiesaistītie 39%).

Tas  norāda  uz  KP  iesaistīto  respondentu  salīdzinoši  labāku  informētību  par 
darba iespējām tehnisko nozaru profesijās neatkarīgi no dzimuma piederības.  Tas, ka 
KP  programmas  metodoloģiskajos  materiālos  adekvātākai  dzimuma  lomas  ietekmes 
izpratnei uz profesionālo darbību tika iestrādāti struktūras elementi ar dzimumu līdztiesības 
izpratnes  veicinošiem piemēriem un uz to  vērstiem praktiskiem vingrinājumiem,  ir  nesis 
noteiktus rezultātus KP iesaistīto skolēnu doto jautājumu izpratnē, ko pierāda dotie pētījuma 
rezultāti.

► Pēc 2006. gada pētījuma datiem  8. klašu skolēni atzīmēja, ka viņiem vismazāk 
noderīgie mācību priekšmeti dzīvē ir mūzika (36%), sports (25,8%), vizuālā māksla (21,6 
%) un bioloģija  (20,4%),  ar  nedaudz mazāku procentu,  bet  10.  profesiju  topā iekļūst  arī 
ķīmija, fizika, algebra, bet pēc  11. klašu skolēnu domām, turpmākajā dzīvē visnederīgākie 
mācību  priekšmeti  ir  vēsture  (34,0  %)  un  mācību  priekšmeti,  kas  pārstāv  dabas  zinātņu 
jomas- ķīmija (33,8), bioloģija (27,0%) un fizika (26,4%). 

Lai arī vērojams nelielas atšķirības salīdzinot ar 2007. gada pētījuma datiem, tomēr 
kopējās tendences par nenoderīgāko priekšmetu TOP 10 paliek tās pašas.

 Vērojams,  ka KP   iesaistīto  12.klašu  skolēni  labāk  apzinās  eksakto  mācību 
priekšmetu  pavērtās  iespējas  dažādu  nozaru  profesiju  apgūšanā,  biežāk  norādot  tos  kā 
profesijas izvēli palielinošus.

Tas  liecina  par  karjeras  plānošanas  aktivitāšu  pozitīvo  ietekmi  uz  9.  un  12.klašu 
skolēnu informētību un izpratni par dažādu mācību priekšmetu nozīmi atsevišķu specialitāšu 
apgūšanā,  labāk  izprotot  arī  dažādu  profesiju  specifiku  un  darba  iemaņu  un  izglītības 
iegūšanā nepieciešamās zināšanas konkrētos mācību priekšmetos. 

Tomēr  labāk  izprotot  tehniskajās  jomās  nepieciešamo  mācību  priekšmetu 
noderīgumu, pašiem izvēlēties savu nākotni saistīt ar šīm jomām skolēniem traucē tas, ka 
vairums no šiem priekšmetiem tiek atzīti kā grūti.

► Pēc 2006. gada pētījuma datiem 11. klašu skolēni atzīmēja, ka viņiem visvairāk 
grūtības sagādājošie mācību priekšmeti ir fizika (56%), ķīmija (54,2%), ģeometrija (47,4 
%) un algebra (40,8%), svešvalodas (34,6%), bet pēc  8. klašu skolēnu domām, visvairāk 
grūtības  sagādājošie  mācību  priekšmeti  ir  algebra  (53,8  %),  ģeometrija  (53,6%),  fizika 
(45,8%), svešvalodas (39%), ķīmija (34%).

Lai  arī  vērojams  nelielas  atšķirības  2007.gada  pētījumā  salīdzinot  ar  2006.  gada 
pētījuma datiem, tomēr  jāsecina,  ka kopējās  tendences  izlaiduma klašu respondentu vidū 
doto priekšmetu apgūšana joprojām sagādā ievērojamas grūtības.
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 Skolēniem apguvē  problemātiskie  mācību  priekšmeti  ķīmija  un  fizika  ir  iekļauti 
lielākajā daļā tehnisko nozaru profesiju mācību programmās.  Tādēļ  jāsecina,  ka  pētījuma 
respondentiem būs  grūtības  tehnisko  nozaru  profesijas  apgūšanas  procesā  pat  tad,  ja  šie 
skolēni  izvēlēsies  tās  apgūt  un  uzsāks  mācības  profesionālajā  vai  augstākajā  izglītības 
iestādē.

Tas  nozīmē,  ka  jāturpina  darbs  pie  mācību  materiālu  un  metožu  atbilstības 
pilnveidošanas mācību un darba tirgus prasībām, kā arī kvalificētu fizikas, ķīmijas skolotāju 
sagatavošanas un piesaistīšanas skolām. Tieši šie trūkumi negatīvi ietekmē turpmāku skolēnu 
izvēli par labu tām profesijām, kuru apgūšanā nav nepieciešamas labas zināšanas eksaktajos 
mācību priekšmetos.

Secinājumi par skolēnu uzskatiem par inženiera, metinātāja, celtnieka, elektrotehniķa, 
programmētāja profesionāļu atalgojumu darba tirgū Latvijā

Par inženiera profesionāļu atalgojumu
►  Salīdzinājumā  ar  2006.  gada  pētījumu  8.  un  11.  klašu  grupās  skolēnu 

priekšstatiem un 9. un 12. klašu skolēnu priekšstatiem par inženiera profesijas atalgojumu ir 
vērojamas būtiskas atšķirības. Ja 11. klašu skolēnu priekšstati toreiz bija par 12% adekvātāki 
reālajai  situācijai  darba  tirgū  nekā  8.  klašu  skolēnu  priekšstati  par  inženiera  profesijas 
atalgojumu,  tad  2007.  gada  pētījumā  redzams,  ka  informētība  ir  strauji  augusi  gan  KP 
iesaistīto, gan KP neiesaistīto skolēnu grupās abās pētītajās klašu grupās.

2007.  gada  pētījums uzrāda,  ka  KP neiesaistīto  skolēnu grupā  9.  klasēs  adekvāta 
informētība ir palielinājusies no 16,6% 8.klasēs uz 36%, bet KP iesaistīto 9. klašu skolēnu 
grupā uz 50%.

2007. gada pētījums uzrāda, ka KP neiesaistīto skolēnu grupā 12. klasēs adekvāta 
informētība ir palielinājusies no 29,2% 11.klasēs uz 50%, bet KP iesaistīto 12. klašu skolēnu 
grupā uz 51%.

► Tātad var secināt, ka būtiski KP iesaistītajiem abās klašu grupās ir palielinājies 
informētības  līmenis  par  inženiera  profesijas  atalgojumu  Latvijā,  pateicoties  EQUAL 
projekta „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” ietvaros veiktajām aktivitātēm.

► Salīdzinot abu gadu pētījumus, informētības līmenis KP neiesaistīto skolēnu klašu 
grupās par inženiera profesijas atalgojumu Latvijā ir audzis būtiskāk, nekā tas bija gaidāms, 
salīdzinot 8. klašu un 11. klašu skolēnu informētību iepriekšējā pētījumā.

 Tad jāsecina, ka dažādu aktivitāšu, projektu un informācijas kampaņu par inženiera 
profesiju  nepieciešamību,  reālo  inženiera  darbu,  perspektīvām  nākotnē,  ko  izvērsa 
sabiedriskās organizācijas, profesionālās skolas, augstskolas un darba devēji u.c. interesenti 
masu informācijas līdzekļos un citās aktivitātēs (bieži ar ESF fondu līdzfinansējumu) pēdējā 
gada laikā ir nesuši savus pozitīvus augļus arī skolēnu informētībā par inženiera profesijas 
adekvātu atalgojumu Latvijā.

Salīdzinājums dzimumu griezumā par inženiera profesionāļu atalgojumu

►  Salīdzinājumā  ar  2006.  gada  pētījumu  8.  un  11.  klašu  grupās  skolēnu 
priekšstatiem un 9. un 12. klašu skolēnu priekšstatiem par inženiera profesijas atalgojumu ir 
vērojamas būtiskas atšķirības arī dzimumu aspektā ar tām pašam tendencēm, kuras norādītas 
jau iepriekš analizējot kopīgos priekšstatus par atalgojumu dotajā profesijā, t.i. informētības 
līmenis abu dzimumu pārstāvju     vidū ir būtiski palielinājies.  

► 2007. gada pētījums uzrāda, ka KP neiesaistīto    meiteņu   adekvāta informētība ir 
palielinājusies no 14,6% 8./11. klasēs uz 38% 9./12. klasēs, bet KP iesaistīto meiteņu vidū 
9./12. klasēs uz 49% (starpība 34,4%) , kas liecina par gan par vispārējās informētības lielu 
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pieaugumu,  gan  par  produktīvo  darbu  projektā  veiktajās  aktivitātēs  ar  KP  iesaistītajām 
meitenēm.

► 2007. gada pētījums uzrāda, ka KP neiesaistīto   zēnu   vidū   adekvāta informētība ir 
palielinājusies  no 19,3% 8./11..klasēs uz 52% 9./12. klasēs, bet KP iesaistīto zēnu 9./12. 
klašu skolēnu grupā uz 52%, kas liecina par gan par vispārējās informētības lielu pieaugumu, 
gan par produktīvo darbu projektā veiktajās aktivitātēs ar KP iesaistītajiem zēniem. 

► Kā redzams iepriekš minētajos datos, zēni ir kopumā ir informētāki par inženiera 
profesijas  adekvātu  atalgojumu,  ko  varētu  saistīt  ar  zēnu  lielāku  ieinteresētību  tehnisko 
nozaru profesijās, līdz ar to ar lielāku iedziļināšanos un izpratni par iespējamo atalgojumu 
profesijā. 

►  PK  iesaistītajām  meitenēm  būtiski  ir  palielinājusies  informētība  par  adekvātu 
atalgojumu inženiera profesijā pietuvojoties zēnu informētībai (starpība ar iepriekšējā gada 
pētījumu 34,4% pašu meiteņu informētībā, bet starpība 7% salīdzinājumā ar KP iesaistīto 
zēnu informētības līmeni, un tikai 3% starpība ar KP neiesaistīto zēnu informētības līmeni 
2007.g.),  kas liecina par projekta aktivitāšu lielu ietekmi uz meiteņu informētības līmeņa 
paaugstināšanu.

Par metinātāja profesionāļu atalgojumu

► Salīdzinājumā ar 2006. gada pētījumu 8. un 11. klašu grupās skolēnu priekšstatiem un 9. 
un 12. klašu skolēnu priekšstatiem par metinātāja profesijas atalgojumu ir vērojamas būtiskas 
atšķirības. 

Ja  11.  klašu skolēnu priekšstati  toreiz  bija  par  4,6% adekvātāki  reālajai  situācijai 
darba tirgū nekā 8. klašu skolēnu priekšstati par metinātāja profesijas atalgojumu, tad 2007. 
gada pētījumā redzams, ka informētība ir strauji augusi gan KP iesaistīto, gan KP neiesaistīto 
skolēnu grupās abās pētītajās klašu grupās.

2007.  gada  pētījums uzrāda,  ka  KP neiesaistīto  skolēnu grupā  9.  klasēs  adekvāta 
informētība ir palielinājusies no 10,8% 8.klasēs uz 38% pēc gada, bet KP iesaistīto 9. klašu 
skolēnu grupā uz 56%.

2007. gada pētījums uzrāda, ka KP neiesaistīto skolēnu grupā 12. klasēs adekvāta 
informētība  ir  palielinājusies  no  15,2,2%  11.klasēs  uz  45%,  bet  KP  iesaistīto  12.  klašu 
skolēnu grupā uz 66%.

►  Tātad var secināt, ka būtiski KP iesaistītajiem abās klašu grupās ir palielinājies 
informētības  līmenis  par  metinātāja  profesijas  atalgojumu  Latvijā,  pateicoties  EQUAL 
projekta „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” ietvaros veiktajām aktivitātēm.

► Salīdzinot abu gadu pētījumus, informētības līmenis KP neiesaistīto skolēnu klašu 
grupās par metinātāja profesijas atalgojumu Latvijā pieaudzis būtiski, salīdzinot 8. klašu un 
11. klašu skolēnu informētību iepriekšējā pētījumā.
 Var secināt, ka dažādu aktivitāšu, projektu un informācijas kampaņu par tehniskajās 
jomas profesijām, profesiju pieprasījumu darba tirgū, iespējams, arī skolēnu darbu projekta 
nedēļās,  kuras  aktīvi  notika  Latvijas  skolās  un  arī  PKIVA  projekta  aktivitātes  ir 
nodrošinājušas lielāku skolēnu vispārējo informētību par metinātāja profesijas atalgojumu.

Salīdzinājums dzimumu griezumā par metinātāja profesionāļu atalgojumu

►  Salīdzinājumā  ar  2006.  gada  pētījumu  8.  un  11.  klašu  grupās  skolēnu 
priekšstatiem un 9. un 12. klašu skolēnu priekšstatiem par metinātāja profesijas atalgojumu ir 
vērojamas būtiskas atšķirības arī dzimumu aspektā ar tām pašam tendencēm, kuras norādītas 
jau iepriekš analizējot kopīgos priekšstatus par atalgojumu dotajā profesijā, t.i. informētības 
līmenis abu dzimumu pārstāvju     vidū ir būtiski palielinājies.  
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► 2007. gada pētījums uzrāda, ka KP neiesaistīto    meiteņu   adekvāta informētība ir 
palielinājusies no 10,6% 8./11. klasēs uz 35,4% 9./12. klasēs, bet KP iesaistīto meiteņu vidū 
9./12. klasēs uz 60% (starpība 49,4%) , kas liecina par gan par vispārējās informētības lielu 
pieaugumu meiteņu  vidū,  gan  par  produktīvo  darbu  projektā  veiktajās  aktivitātēs  ar  KP 
iesaistītajām meitenēm.

► 2007. gada pētījums uzrāda, ka KP neiesaistīto   zēnu   vidū   adekvāta informētība ir 
palielinājusies  no 11,3% 8./11..klasēs uz 52% 9./12. klasēs, bet KP iesaistīto zēnu 9./12. 
klašu skolēnu grupā uz 64%, kas liecina par gan par vispārējās informētības lielu pieaugumu, 
gan par produktīvo darbu projektā veiktajās aktivitātēs ar KP iesaistītajiem zēniem. 

► Kā redzams iepriekš minētajos datos, zēni ir kopumā ir informētāki par metinātāja 
profesijas  adekvātu  atalgojumu,  ko  varētu  saistīt  ar  zēnu  lielāku  ieinteresētību  tehnisko 
nozaru profesijās, līdz ar to ar lielāku iedziļināšanos un izpratni par iespējamo atalgojumu 
profesijā. 

►  PK  iesaistītajām  meitenēm  būtiski  ir  palielinājusies  informētība  par  adekvātu 
atalgojumu  metinātāja  profesijā  pietuvojoties  zēnu  informētībai,  kas  liecina  par  projekta 
aktivitāšu lielu ietekmi uz meiteņu informētības līmeņi.

Par celtnieka profesionāļu atalgojumu

► Salīdzinājumā ar 2006. gada pētījumu 8. un 11. klašu grupās skolēnu priekšstatiem un 9. 
un 12. klašu skolēnu priekšstatiem par celtnieka profesijas atalgojumu ir vērojamas būtiskas 
atšķirības. 

► Salīdzinot ar 2007. gada pētījumu redzams, ka KP neiesaistīto skolēnu grupā 9. 
klasēs adekvāta  informētība  ir  palielinājusies  no 2,7 reizes  salīdzinoši  ar  8.klasi,  bet  KP 
iesaistīto 9. klašu skolēnu grupā salīdzinot ar 8. klašu rādītājiem trīs reizes.

► Salīdzinot ar2007. gada pētījumu redzams, ka KP neiesaistīto skolēnu grupā 12. 
klasēs adekvāta informētība ir palielinājusies par 2,6 reizēm 11.klasēs, bet KP iesaistīto 12. 
klašu skolēnu grupā salīdzinot ar 11. klašu rādītājiem 2006 gadā trīs reizes.

Līdz ar to var secināt,  ka gan 9.-to, gan 12.klašu grupā adekvāta informētība par 
celtnieka profesijas atalgojumu ir būtiski augusi, ko var saistīt  ar lielāku izlaiduma klašu 
skolēnu ieinteresētību konkrētos faktos par profesiju un lielāku aktivitāti meklēt informāciju. 
Vērojams arī tas, ka KP iesaistīto skolēnu abu klašu grupās ir augstāks informētības līmenis 
par  dotās  profesijas  atalgojumu nekā KP neiesaistītajiem un arī  kopumā atalgojums tiek 
vērtēts augstā, ko var uzskatīt par projektā veikto informatīvo aktivitāšu panākumu.  

►  Tātad var secināt, ka būtiski KP iesaistītajiem abās klašu grupās ir palielinājies 
informētības  līmenis  par  celtnieka  profesijas  atalgojumu  Latvijā,  pateicoties  EQUAL 
projekta „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” ietvaros veiktajām aktivitātēm.

► Var secināt, ka izlaiduma klašu skolēnu lielāka ieinteresētība dažādu aktivitāšu, 
projektu un informācijas kampaņu par tehniskajās jomas profesijām, profesiju pieprasījumu 
darba tirgū, iespējams, arī skolēnu darbu projekta nedēļās, kuras aktīvi notika Latvijas skolās 
un arī PKIVA projekta aktivitātes ir nodrošinājušas lielāku skolēnu vispārējo informētību par 
celtnieka profesijas atalgojumu.

Nenoliedzami, ka izlaiduma klašu skolēnu lielāka ieinteresētība konkrētos faktos par 
profesiju arī ir veicinājusi adekvātas informētības pieaugumu.

Salīdzinājums dzimumu griezumā par celtnieka profesionāļu atalgojumu
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►  Salīdzinājumā  ar  2006.  gada  pētījumu  8.  un  11.  klašu  grupās  skolēnu 
priekšstatiem un 9. un 12. klašu skolēnu priekšstatiem par celtnieka profesijas atalgojumu ir 
vērojamas būtiskas atšķirības arī dzimumu aspektā ar tām pašam tendencēm, kuras norādītas 
jau iepriekš analizējot kopīgos priekšstatus par atalgojumu dotajā profesijā, t.i. informētības 
līmenis abu dzimumu pārstāvju     vidū ir būtiski palielinājies.  

► 2007. gada pētījums uzrāda, ka KP neiesaistīto    meiteņu   adekvāta informētība ir 
palielinājusies no apmēram 16,3%/19,2% attiecīgi 8./11. klasēs uz 45,%/54% attiecīgi 9./12. 
klasēs, bet KP iesaistīto meiteņu vidū 9./12. klasēs uz 54%, kas liecina par gan par vispārējās 
informētības  lielu  pieaugumu meiteņu  vidū,  gan  par  produktīvo darbu projektā  veiktajās 
aktivitātēs ar KP iesaistītajām meitenēm.

► 2007. gada pētījums uzrāda, ka KP neiesaistīto   zēnu   vidū   adekvāta informētība ir 
palielinājusies no apmēram 13.3%/24,6% 8./11..klasēs uz 45%/54% 9./12. klasēs, bet KP 
iesaistīto  zēnu  9./12.  klašu  skolēnu  grupā  uz  61%,  kas  liecina  par  gan  par  vispārējās 
informētības lielu pieaugumu, gan par produktīvo darbu projektā veiktajās aktivitātēs ar KP 
iesaistītajiem zēniem. 

► Kā redzams iepriekš minētajos datos, zēni ir kopumā ir informētāki par celtnieka 
profesijas  adekvātu  atalgojumu,  ko  varētu  saistīt  ar  zēnu  lielāku  ieinteresētību  tehnisko 
nozaru profesijās, līdz ar to ar lielāku iedziļināšanos un izpratni par iespējamo atalgojumu 
profesijā. 

►  PK  iesaistītajām  meitenēm  būtiski  ir  palielinājusies  informētība  par  adekvātu 
atalgojumu  celtnieka  profesijā  pietuvojoties  zēnu  informētībai,  kas  liecina  par  projekta 
aktivitāšu lielu ietekmi uz meiteņu informētības līmeņi.

Par elektrotehniķa profesionāļu atalgojumu

► Salīdzinājumā ar 2006. gada pētījumu 8. un 11. klašu grupās skolēnu priekšstatiem un 9. 
un 12.  klašu skolēnu priekšstatiem par elektrotehniķa  profesijas  atalgojumu ir  vērojamas 
būtiskas atšķirības. 

► Salīdzinot ar 2007. gada pētījumu redzams, ka KP neiesaistīto skolēnu grupā 9. 
klasēs adekvāta informētība ir palielinājusies par 3,2 reizēm salīdzinoši ar 8.klasi, bet KP 
iesaistīto 9. klašu skolēnu grupā salīdzinot ar 8. klašu rādītājiem 2,8 reizes.

► Salīdzinot ar2007. gada pētījumu redzams, ka KP neiesaistīto skolēnu grupā 12. 
klasēs adekvāta informētība ir palielinājusies par 2-ām reizēm 11.klasēs, bet KP iesaistīto 12. 
klašu skolēnu grupā salīdzinot ar 11. klašu rādītājiem 2006 gadā 2,5  reizes.

Līdz ar to var secināt,  ka gan 9.-to, gan 12.klašu grupā adekvāta informētība par 
elektrotehniķa  profesijas  atalgojumu ir  būtiski  augusi,  ko var  saistīt  ar  lielāku izlaiduma 
klašu  skolēnu  ieinteresētību  konkrētos  faktos  par  profesiju  un  lielāku  aktivitāti  meklēt 
informāciju.  Vērojams  arī  tas,  ka  KP  iesaistīto  skolēnu  abu  klašu  grupās  ir  augstāks 
informētības līmenis par dotās profesijas atalgojumu nekā KP neiesaistītajiem un arī kopumā 
atalgojums tiek vērtēts augstāk, ko var uzskatīt par projektā veikto informatīvo aktivitāšu 
panākumu.  

►  Tātad var secināt, ka būtiski KP iesaistītajiem abās klašu grupās ir palielinājies 
informētības līmenis par elektrotehniķa profesijas adekvātu atalgojumu Latvijā, pateicoties 
EQUAL projekta „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” ietvaros veiktajām aktivitātēm.

► Var secināt, ka izlaiduma klašu skolēnu lielāka ieinteresētība dažādu aktivitāšu, 
projektu un informācijas kampaņu par tehniskajās jomas profesijām, profesiju pieprasījumu 
darba tirgū, iespējams, arī skolēnu darbu projekta nedēļās, kuras aktīvi notika Latvijas skolās 
un arī PKIVA projekta aktivitātes ir nodrošinājušas lielāku skolēnu vispārējo informētību par 
celtnieka profesijas atalgojumu.
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 ► Nenoliedzami, ka izlaiduma klašu skolēnu lielāka ieinteresētība konkrētos faktos 
par profesiju arī ir veicinājusi adekvātas informētības pieaugumu.

Salīdzinājums dzimumu griezumā par elektrotehniķa profesionāļu atalgojumu

►  Salīdzinājumā  ar  2006.  gada  pētījumu  8.  un  11.  klašu  grupās  skolēnu 
priekšstatiem  un  9.  un  12.  klašu  skolēnu  priekšstatiem  par  elektrotehniķa  profesijas 
atalgojumu ir vērojamas būtiskas atšķirības arī dzimumu aspektā ar tām pašam tendencēm, 
kuras norādītas jau iepriekš analizējot kopīgos priekšstatus par atalgojumu dotajā profesijā, 
t.i. informētības līmenis abu dzimumu pārstāvju     vidū ir būtiski palielinājies.  

► 2007. gada pētījums uzrāda, ka KP neiesaistīto    meiteņu   adekvāta informētība ir 
palielinājusies no apmēram 16,3%/19,2% attiecīgi 8./11. klasēs uz 52%/54% attiecīgi 9./12. 
klasēs, bet KP iesaistīto meiteņu vidū 9./12. klasēs uz 49%/67%, kas liecina par gan par 
vispārējās informētības lielu pieaugumu meiteņu vidū, gan par produktīvo darbu projektā 
veiktajās aktivitātēs, īpaši 12. klašu grupā ar KP iesaistītajām meitenēm.

► 2007. gada pētījums uzrāda, ka KP neiesaistīto   zēnu   vidū   adekvāta informētība ir 
palielinājusies no apmēram 13.3%/24,6% 8./11..klasēs uz 45%/54% 9./12. klasēs, bet KP 
iesaistīto  zēnu  9./12.  klašu  skolēnu  grupā  uz  61%,  kas  liecina  par  gan  par  vispārējās 
informētības lielu pieaugumu, gan par produktīvo darbu projektā veiktajās aktivitātēs ar KP 
iesaistītajiem zēniem. 

► Kā redzams iepriekš minētajos datos, zēni ir kopumā ir informētāki par celtnieka 
profesijas adekvātu atalgojumu, ko var saistīt ar zēnu lielāku ieinteresētību tehnisko profesiju 
jomās.

Par programmētāja profesionāļu atalgojumu
 
► Salīdzinājumā ar 2006. gada pētījumu 8. un 11. klašu grupās skolēnu priekšstatiem un 9. 
un 12. klašu skolēnu priekšstatiem par programmētāja profesijas atalgojumu ir vērojamas 
būtiskas atšķirības.

 Ja  8.  klašu  skolēnu  priekšstati  par  programmētāja  profesijas  atalgojumu  toreiz 
adekvāti reālajai situācijai darba tirgū 42,2% skolēniem un 11. klašu skolēnu vidū 54,8%, tad 
2007. gada pētījumā redzams, ka informētība ir strauji augusi gan KP iesaistīto , gan KP 
neiesaistīto skolēnu grupās abās pētītajās klašu grupās.

2007.  gada  pētījums uzrāda,  ka  KP neiesaistīto  skolēnu grupā  9.  klasēs  adekvāta 
informētība ir palielinājusies no 42,2% 8.klasēs uz 81%, bet KP iesaistīto 9. klašu skolēnu 
grupā uz 68% KP neiesaistīto grupā.

2007. gada pētījums uzrāda, ka KP neiesaistīto skolēnu grupā 12. klasēs adekvāta 
informētība ir palielinājusies no 29,2% 11.klasēs uz KP iesaistīto 12. klašu skolēnu grupā - 
93%, bet KP neiesaistīto grupā uz 80%.

►  Tātad  var  secināt,  ka  būtiski  KP  iesaistītajiem  9.  un  12.  klašu  grupās  ir 
palielinājies  informētības  līmenis  par  programmētāja  profesijas  atalgojumu  Latvijā, 
pateicoties EQUAL projekta „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” ietvaros veiktajām 
aktivitātēm.

► Salīdzinot abu gadu pētījumus, informētības līmenis KP neiesaistīto skolēnu klašu 
grupās par programmētāja  profesijas  atalgojumu Latvijā  ir  audzis  būtiskāk,  nekā tas  bija 
gaidāms, salīdzinot 8. klašu un 11. klašu skolēnu informētību iepriekšējā pētījumā.

 Tad  jāsecina,  ka  dažādu  aktivitāšu,  projektu  un  informācijas  kampaņu  par 
programmētāja  profesiju  nepieciešamību  Latvijā,  reālā  skolēnu  ieinteresētība  pielietot  IT 
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tehnoloģijas,  izlaiduma  klašu  skolēnu  ieinteresētība  izzināt  IT  nozares  piedāvātās 
perspektīvas nākotnē, kā arī starptautiskā darba iespējas ir palielinājušas vispārīgo skolēnu 
informētības līmeni.

Salīdzinājums dzimumu griezumā par programmētāja profesionāļu atalgojumu

►  Salīdzinājumā  ar  2006.  gada  pētījumu  8.  un  11.  klašu  grupās  skolēnu 
priekšstatiem  un  9.  un  12.  klašu  skolēnu  priekšstatiem  par  programmētāja  profesijas 
atalgojumu ir vērojamas būtiskas atšķirības arī dzimumu aspektā ar tām pašam tendencēm, 
kuras norādītas jau iepriekš analizējot kopīgos priekšstatus par atalgojumu dotajā profesijā, 
t.i. informētības līmenis abu dzimumu pārstāvju     vidū ir būtiski palielinājies.  

► 2007. gada pētījums uzrāda, ka KP neiesaistīto    meiteņu   adekvāta informētība ir 
palielinājusies no 40,8%,/ 51,9% attiecīgi 8./11. klasēs uz 71% attiecīgi 9./12. klasēs, bet KP 
iesaistīto meiteņu vidū 9./12. klasēs uz 87% (pieaugums vidēji par 46,4%) , kas liecina 
par gan vispārējās informētības lielu pieaugumu  ,    gan par produktīvo darbu projektā   
veiktajās aktivitātēs ar KP iesaistītajām meitenēm.

► 2007. gada pētījums uzrāda, ka KP neiesaistīto   zēnu   vidū   adekvāta informētība ir 
palielinājusies no 45,3%/61,4 attiecīgi 8./11..klasēs uz 77% 9./12. klasēs,   bet KP iesaistīto   
zēnu 9./12. klašu skolēnu grupā uz 90%, (pieaugums par vidēji53,5%) kas liecina par 
gan par vispārējās informētības lielu pieaugumu, gan par produktīvo darbu projektā 
veiktajās aktivitātēs ar KP iesaistītajiem zēniem  .   

►  Kā  redzams  iepriekš  minētajos  datos,  zēni  ir  kopumā  ir  informētāki  par 
programmētāja  profesijas  adekvātu  atalgojumu,  ko  varētu  saistīt  ar  zēnu  lielāku 
ieinteresētību tehnisko nozaru profesijās un IT nozarē, līdz ar to ar lielāku iedziļināšanos un 
izpratni par iespējamo atalgojumu profesijā. 
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KOPSAVIKUMS

Lai  mazinātu  profesiju  segregācijas  cēloņus,  un  veicinātu  attieksmes  maiņu  pret 
tradicionālajām vīriešu un sieviešu profesionālajām „lomām” un sieviešu karjeras izvēli par 
labu  tehniskajām  nozarēm,  Eiropas  Kopienas  EQUAL  programmas  ietvaros  tika  veikti 
pētījumi par 2005./2006. mācību gada 8. un 11. klašu un 2006./2007. mācību gada 9. un 12. 
klašu  skolēnu  profesionālajiem  nodomiem  un  priekšstatiem  par  profesijām,  kā  arī  par 
profesiju dalījumu atbilstoši dzimumu lomām.

Pētījumiem  tika  izstrādātas  anketas,  ar  kuru  palīdzību  abos  mācību  gados  tika 
aptaujāti kopā 1731 vispārizglītojošo skolu 8.(500) un 11.(500) klašu skolēni, kā arī 9.(350) 
un  12.(381)  klašu  skolēni  no  piecām  Latvijas  pilsētām.  Lai  pārliecinātos  par  karjeras 
plānošanas aktivitāšu ietekmi uz 9. un 12. klašu skolēnu gatavību veikt profesijas izvēli (un 
izvēlētajām profesijām), tika izveidotas divas izlases grupas, no kurām vienā tika iekļauti 
karjeras plānošanas aktivitātēs iesaistītie respondenti (pētījumā apzīmēti kā KP iesaistītie) un 
otrā tika iekļauti karjeras plānošanas aktivitātēs neiesaistītie skolēni ( KP neiesaistītie).

Karjeras plānošanas aktivitātēs iesaistītie skolēni visā mācību gada laikā piedalījās 
informatīvos  un  aktīvās  karjeras  plānošanas  semināru  pasākumos  par  tehniskajām 
profesijām, specialitātēm un novitātēm tajās, apmeklēja vairākus uzņēmumus, iepazīstoties 
ar  tehnisko profesiju  darba  vidi,  izzināja  un tika  informēti  par  darba  un izglītības  tirgus 
tendencēm  dažādās  jomās,  īpaši  tehniskajās  profesijās,  notika  nodarbības  par  karjeras 
veidošanai nepieciešamajiem resursiem.

2006. gada pētījumā aptaujāti 70% meiteņu un 30% zēnu, bet 2007. gadā 66% KP 
iesaistītās meitenes,  34% KP iesaistītie  zēni,  66% KP neiesaistītās  meitenes  un 34% PK 
neiesaistītie zēni.

2007. gadā KP iesaistītie skolēni salīdzinot ar 2006. gada aptaujātajiem skolēniem un 
KP neiesaistītajiem, daudz biežāk ir atbildējuši, ka viņiem padomā par nākotnes profesiju ir 
vairāki  varianti.  Tas liecina,  ka projekta  aktivitāšu rezultātā  karjeras  plānošanā iesaistītie 
skolēni  ir  iepazinuši  dažādas  savas  iespējas  un  saredz  vairākus  variantus  savas  karjeras 
profesionālās jomas attīstībā, viņiem ir plašākas zināšanas profesiju pasaules daudzveidībā. 

Pēc  2006.  gada  pētījuma datiem 11.  klašu  skolēni  atzīmēja,  ka  viņiem visvairāk 
grūtības sagādājošie mācību priekšmeti ir fizika, ķīmija, ģeometrija un algebra, svešvalodas, 
bet pēc 8. klašu skolēnu domām, visvairāk grūtības sagādājošie mācību priekšmeti ir algebra, 
ģeometrija,  fizika,  svešvalodas,  ķīmija.  Lai  arī  vērojamas  nelielas  atšķirības  2007.gada 
pētījumā salīdzinot  ar  2006.  gada  pētījuma  datiem,  tomēr  jāsecina,  ka  kopējās  tendence 
saglabājas - doto priekšmetu apgūšana joprojām sagādā ievērojamas grūtības.

 Skolēniem apguvē  problemātiskie  mācību  priekšmeti  ķīmija  un  fizika  ir  iekļauti 
lielākajā daļā tehnisko nozaru profesiju mācību programmās.  Tādēļ  jāsecina,  ka pētījuma 
respondentiem būs  grūtības  tehnisko  nozaru  profesijas  apgūšanas  procesā  pat  tad,  ja  šie 
skolēni  izvēlēsies  tās  apgūt  un  uzsāks  mācības  profesionālajā  vai  augstākajā  izglītības 
iestādē.

Tas  nozīmē,  ka  jāturpina  darbs  pie  mācību  materiālu  un  metožu  atbilstības 
pilnveidošanas mācību un darba tirgus prasībām, kā arī kvalificētu fizikas, ķīmijas skolotāju 
sagatavošanas un piesaistīšanas skolām. Tieši šie trūkumi negatīvi ietekmē turpmāku skolēnu 
izvēli par labu tām profesijām, kuru apgūšanā nav nepieciešamas labas zināšanas eksaktajos 
mācību priekšmetos.

Salīdzinot 2007. gada pētījuma datus ar 2006. g. pētījuma datiem par skolnieku vidū 
atzītajām sievietēm un vīriešiem vispiemērotāko un nepiemērotāko profesiju topiem būtiskas 
atšķirības netika konstatētas. Tas liecina par šo stereotipu noturību skolnieku uzskatos par 
profesiju piemērotību dzimumu aspektā, līdz ar to ierobežojot pilnvērtīgu profesijas izvēli. 
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Sabiedrībā  ilgu  gadu  simtos  veidojošos  stereotipus  par  profesiju  piemērotību 
dzimumiem,  nav iespējams mainīt  viena mācību gada laikā,  tam nepieciešams ilglaicīgs, 
sistemātisks  preventīvs  profesiju  izvēles  un  dzimumu  stereotipus  kliedējošs  darbs.  Kā 
redzams  pētījuma  datos,  ar  KP  aktivitātēm  ir  iespējams  pamazām  mainīt  atsevišķas 
tendences, radīt skolēnos plašāku savu iespēju apzināšanos

2006.gadā anketētie skolēni daudz vairāk nekā 2007.gadā anketētie skolēni domāja, 
ka tehnisko nozaru profesijas var apgūt kursos, kas liecināja par skolēnu vājo informētību par 
tehniskajās profesijās patiesībā nepieciešamo izglītības līmeni. 2007. gadā izlaidumu klašu 
skolnieki  kopumā  un  īpaši  KP  iesaistītie  skolēni  ir  labāk  un  reālajam izglītības  iestāžu 
piedāvājuma atbilstošāk informēti par savām izglītības iespējām tehnisko nozaru profesijās, 
kur konkrētu ieguldījumu devusi karjeras plānošanas programma un aktivitātes. 

Uzskatos  par  iespējamo atalgojumu tehnisko  nozaru  profesijās  gan  KP iesaistītās 
meitenes,  gan  arī  KP  iesaistītie  zēni  ir  daudz  pozitīvāk  noskaņoti  par  iespējām  saņemt 
konkurētspējīgu  atalgojumu,  nekā  2005./2006.  mācību  gada  aptaujātie  skolēni  un  KP 
neiesaistītie skolēni,  līdz ar to paužot arī  labāku informētību par darba samaksu tehnisko 
nozaru profesijās.

KP  iesaistītajiem  skolēniem  9.  un  12.  klašu  grupās  ir  palielinājies  informētības 
līmenis  par  inženiera,  metinātāja,  celtnieka,  elektrotehniķa,  programmētāja  profesijas 
atalgojumu Latvijā, pateicoties EQUAL projekta „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” 
ietvaros  veiktajām aktivitātēm.  Īpaši  jāatzīmē,  ka  meitenes,  kuru  informētība  par  savām 
iespējām darba tirgū bija viens no galvenajiem projekta mērķiem, rezultātā ir informētākas 
par tehnisko profesiju atalgojumu Latvijas darba tirgū.
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