
Anotācija pētījumam „Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveides iespējas un 

vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu sasaiste ar rīcībpolitiku” 

Pētījuma mērķis, uzdevumi un galvenie 

rezultāti latviešu valodā 

(brīvā tekstā, aptuveni 150 vārdu)  

Pētījuma mērķis – izpētīt un pilnveidot esošo 

darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu 

(DTAPS), lai nodrošinātu savlaicīgāku un 

saskaņotāku valsts institūciju un nevalstisko 

organizāciju savstarpējo sadarbību darba tirgus 

pārmaiņu paredzēšanā un nepieciešamo 

pārkārtojumu ieviešanā, t.sk., paplašinātu 

vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu 

izmantošanu rīcībpolitikas veidošanā. 

Pētījuma izstrāde sadalīta desmit posmos, kuru 

galvenie uzdevumi: 

Izpētīt ārvalstu prakses DTAPS 

organizācijā, sadarbībā, prognožu izplatīšanā 

u.c.; 

Izpētīt DTAPS  izveides/pilnveides 

iespējas, tostarp – izstrādāt DTAPS 

organizatorisko modeli; 

Definēt prasības iepirkumam par vidēja un 

ilgtermiņa darba tirgus prognožu 

atspoguļošanas  platformas izstrādi; 

Izpētīt darba tirgus vidēja un ilgtermiņa 

prognozēšanai pieejamos datu avotus, veikt 

datu kvalitātes analīzi; 

Sagatavot priekšlikumus vidēja un 

ilgtermiņa darba tirgus prognožu izmantošanai 

selektīvas darbaspēka imigrācijas mehānismu 

ieviešanas kontekstā; 

Izveidot izglītības un profesiju atbilstības 

tabulu vidēja un ilgtermiņa darba tirgus 

prognozēšanas vajadzībām. 

 Izstrādāt darba tirgus prognožu 

interpretācijas un izmantošanas vadlīnijas; 

Sniegt priekšlikumus plašākai vidēja un 

ilgtermiņa darba tirgus prognožu izmantošanai 

un sasaistei ar izglītības piedāvājumu. 

Pētījuma rezultātā izstrādāti desmit nodevumi, 

atspoguļojot uzdevumu  izpildi, tostarp – 

Pētījuma mērķis, uzdevumi un galvenie 

rezultāti angļu valodā 

(brīvā tekstā, aptuveni 150 vārdu) 

The aim of the research study is to investigate 

and improve the existing System of 

anticipating labor market reforms (SALMR) in 

order to ensure a more timely and coherent 

cooperation between public authorities and 

non-governmental organizations in 

anticipating changes in the labor market and 

implementing the necessary reforms, including 

a wider use of medium- and long-term labor 

market forecasts in policy making. 

The research study development included 10 

stages, the main tasks of which were: 

Exploring foreign practices of SALMR 

organization, cooperation and dissemination of 

labour market forecast etc.; 

Exploring SALMR development/ 

improvement possibilities, including 

developing an organizational model of 

SALMR; 

Defining procurement requirements for the 

development of medium- and long-term labor 

forecast online platform; 

Exploring data sources available for 

medium- and long-term labor forecasting; 

performing data quality analysis;  

Preparing proposals for the use of medium- 

and long-term labor forecast in in the context 

of the introduction of selective labor 

immigration mechanisms; 

Creating an education-profession 

correspondence table for medium- and long-

term labor market forecasting needs; 

Developing guidelines for medium- and 

long-term labor market forecast interpretation 

and use; 

Working out recommendations for a wider 

use of medium- and long-term labor market 
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izstrādāts DTAPS organizatoriskais modelis un 

sniegti priekšlikumi DTAPS pilnveidei.  

forecast and ensuring that education supply is 

based on future labor market needs.   

Ten deliverables were worked out as a result 

of the research study, laying out the outcomes, 

including a developed organizational model of 

SALMR and recommendations for the 

improvement of SALMR. 

Galvenās pētījumā aplūkotās tēmas Darba tirgus, darba tirgus prognozes, darba 

tirgus prognožu interpretācija un izmantošana, 

apsteidzošie pārkārtojumi, izglītības 

piedāvājums, sadarbība, karjeras atbalsts. 

Pētījuma pasūtītājs Ekonomikas ministrija 

Pētījuma īstenotājs SIA „AC Konsultācijas” 

Pētījuma īstenošanas gads 2017.-2019. 

Pētījuma finansēšanas summa un 

finansēšanas avots 

 EUR 94 440, 00 (bez PVN), ESF finansējums 

Pētījuma klasifikācija* Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai 

tiesiskā regulējuma izstrādei, politikas analīzei 

un ietekmes novērtēšanai 

Politikas joma, nozare** Nodarbinātības un sociālā politika 

Pētījuma ģeogrāfiskais aptvērums 

(visa Latvija vai noteikts reģions/novads) 

Visa Latvija 

Pētījuma mērķa grupa/-as 

(piemēram, Latvijas iedzīvotāji darbspējas 

vecumā) 

Ekonomikas, izglītības un nodarbinātības 

politikas veidotāji un īstenotāji, sociālie 

partneri, sabiedrība. 

Pētījumā izmantotās metodes pēc 

informācijas ieguves veida: 

 

 1) tiesību aktu vai politikas plānošanas 

dokumentu analīze 

Jā 

 2) statistikas datu analīze Jā 

 3) esošo pētījumu datu sekundārā analīze Jā 

 4) padziļināto/ekspertu interviju veikšana 

un analīze 

Jā 

 5) fokusa grupu diskusiju veikšana un 

analīze 

Jā 



Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveides iespējas un vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu 

sasaiste ar rīcībpolitiku 

3 

 

 6) gadījumu izpēte Jā 

 7) kvantitatīvās aptaujas veikšana un 

datu analīze 

Nē 

 8) citas metodes (norādīt, kādas) Jā (iesaistīto pušu diskusijas, sistēmu analīze, 

datu kvalitātes analīze) 

Kvantitatīvās pētījuma metodes 

(ja attiecināms): 

 

 1) aptaujas izlases metode n/a 

 2) aptaujāto/anketēto 

respondentu/vienību skaits 

n/a 

Kvalitatīvās pētījuma metodes 

(ja attiecināms): 

 

 1) padziļināto/ekspertu interviju skaits 

(ja attiecināms) 

39 

 2) fokusa grupu diskusiju skaits (ja 

attiecināms) 

7 

Izmantotās analīzes grupas (griezumi) n/a 

Pētījuma pasūtītāja kontaktinformācija Ekonomikas ministrijas Analītikas dienesta 

(iepriekš – Tautsaimniecības struktūrpolitikas 

departamenta Ekonomiskās attīstības un darba 

tirgus prognozēšanas nodaļas) vecākais 

ekonomists Normunds Ozols, tālr. 267013068, 

e-pasts: Normunds.Ozols@em.gov.lv  

Ekonomikas ministrijas Analītikas dienesta 

(iepriekš – Tautsaimniecības struktūrpolitikas 

departamenta Ekonomiskās attīstības un darba 

tirgus prognozēšanas nodaļas) vecākā eksperte 

Vita Skuja, 67013289, e-pasts: 

Vita.Skuja@em.gov.lv 

Pētījuma autori*** (autortiesību subjekti) SIA „AC Konsultācijas”: Artūrs Caune, Anita 

Kundrāte, Kristīne Vībane, Dārta Gātere, Indra 

Ruperte, Iveta Lāce, Mārtiņš Liberts, Juris 

Breidaks, apakšuzņēmējs SIA „Agile” (Aigars 

Staks, Krišjānis Jurģelis) 
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