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PĒTĪJUMS PAR PRAKŠU 
PIEEJAMĪBU UN 

KVALITĀTI LATVIJĀ
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Par pētījumu
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Par pētījumu

• Mērķis: pārskats par esošo situāciju prakšu 

nodrošināšanā Latvijā šobrīd, kā arī analizēt 

prakšu sistēmas tautsaimniecisko nozīmi. 

• Netiek izdalīts izglītības līmenis (vidējā, 

augstākā), prakšu tips.

• Respondenti: 

• 750 Latvijā strādājošo uzņēmēji;

• Portālā prakse.lv reģistrēti 72 darba devēji, 233 
jaunieši;

• 33 Ķīmijas un metālapstrādes nozares uzņēmumi 
(gadījumu izpētes ietvaros).
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Saturs

Prakšu pieejamība

• Prakses vietu atrašanas kanāli

• Uzņēmumu pieredze un ieinteresētība prakšu 

nodrošināšanā

• Iemesli prakses vietu neveidošanai

• Priekšnosacījumi prakses vietu veidošanai

Prakšu kvalitāte

• Praksē veiktā darba raksturojums

• Par praksi saņemtais atalgojums

• Prakses kvalitātes novērtējums

• Prakses vietas kā potenciālās darbavietas novērtējums

• Prakses kā darbinieku rekrutācijas faktors

Tautsaimnieciskā nozīme
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Prakšu pieejamība



6

Kā jaunieši atrod prakses vietas

• Gandrīz puse atrod uzreiz

• Gandrīz 1/3 daļa apzina 2-

5 vietas

• ¼ - vairāk kā 6 vietas
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Kā jaunieši atrod prakses vietas?
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Kādēļ atteica praksi? (Jauniešu viedoklis)
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Biežāk nodrošinājuši prakses: 

- pilsētās, reģionos (ne Rīgā un Pierīgā)

- strādājoši ražošanas nozarē, apstrādes rūpniecībā, elektroenerģijas un siltumapgādes, IKT 

pakalpojumu, profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu, kā arī veselības un 

sociālās aprūpes jomās,

- Ar lielāku darbinieku skaitu (īpaši tajos, kur darbinieku skaits pārsniedz 50)

55% Latvijas 

uzņēmumu ir kādreiz 

nodrošinājuši 

prakses vietas 

(42% - pēdējo 5 

g.laikā); 

44% - nav. 

Uzņēmumu pieredze prakšu nodrošināšanā
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Praktikantu skaits vienā uzņēmumā 

Vairāk prakses vietu nodrošinājuši uzņēmumi IKT, administratīvo un 

apkalpojošo dienestu darbības, kā arī izglītības jomās , kā arī lielie 

uzņēmumi ar darbinieku skaitu virs 100

Vidēji 5 gadu laikā –

4.6 praktikanti
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Uzņēmumu ieinteresētība nodrošināt 
prakses vietas

• Ieinteresētākie, kas strādā lielpilsētās (bet ne Rīgā), Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē, 

ražošanā, apstrādes rūpniecībā, elektroenerģijas un siltumapgādes, IKT pakalpojumu, 

finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu, izglītības, veselības un sociālās aprūpes jomās 

strādājošie;

• Ar darbinieku skaitu virs 25

Jā: 33%

Nē: 61%
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Uzņēmumu ieinteresētība, ņemot vērā 
pieredzi prakšu veidošanā

Ieinteresēti tuvākā gada laikā 

piesaistīt praktikantus (%):
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Cik praktikantus vienlaicīgi varētu uzņemt 
uzņēmumi? (no ieinteresētajiem)

Jūsuprāt, cik praktikantu vienlaicīgi varētu 

praktizēties Jūsu uzņēmumā?

• Absolūtais vairākums – ne vairāk kā 3

• 1/3 – tikai 1

• 53% – 2 vai 3

• Vidēji viens uzņēmums – 2 praktikantus 
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Kādi ir iemesli, kādēļ uzņēmumi neveido
prakses vietas?

Kam nav pieredzes ar 

praksēm:

• 52% - nav prakses 

vietu

• 27% - šādu iespēju 

nav apsvēruši

Kam ir bijuši 

praktikanti, bet vairs 

nevēlas:

• 44% - darbiniekiem 

nav laika apmācīt



15

Priekšnosacījumi prakses vietu veidošanai

• Nepieciešamība finansēt uzņēmēju patērētos resursus

praktikantu mācīšanai

• Satura un sadarbības vēlamie uzlabojumi, piemēram, ļaujot 

darba devējam ietekmēt prakses saturu, nevis tikai pielāgoties 

izglītības iestādes plānam

• Jauniešu attieksme!
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Prakšu kvalitāte
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Praksē veiktā darba raksturojums

Cik h nedēļā?
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Kas praksē tiek darīts?

Cik ilgi mēnešos?
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Kas praksē tiek darīts?

• Atsevišķos gadījumos ar praksi nesaistīts mazkvalificēts darbs

• Praktikants ne tikai mācās, bet arī strādā, kas uzņēmumam ir 

izdevīgi

Ko dara?
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Jaunieši dalījās ar (negatīviem) viedokļiem:

• «Lielākoties prakses ir formālas un neko daudz nedod. Būtu labi, ja 

kāds to kontrolētu.»

• «Prakses devēji ļoti labprāt pieņem praktikantu, jo viņiem vajag 

"darbaspēku"! Taču par reālajām iespējām (vai precīzāk ne-iespējām) 

izpildīt prakses uzdevumus praktikants uzzina tikai nonākot praksē.»

• Ja darba devējs meklē kādu, kurš darīs nenozīmīgus darbus, kurus 

kolēģiem pašiem slinkums darīt, par to arī būtu jāinformē. Ir ļoti daudz 

studentu, kuri arī vēlas tādu praksi "ķeksīša pēc". Pretējā gadījumā 

praktikantu gaida liela vilšanās.»

• «Problēma ir arī tā, ka prakses ilgums (visas līdz šim pieredzētās 

prakses dažādās skolās) ir viens mēnesis. Tas ir nepietiekami! Šajā 

laikā sanāk tikko iepazīties ar uzņēmumu, darbības stilu, un tas arī ir 

viss - prakse beidzas. Kurš gan prakses devējs uzreiz laidīs strādāt 

ko "nopietnāku", kamēr nav iepazīts praktikants un praktikants 

iepazinis uzņēmumu?»
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Atalgojums prakses laikā
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• «Vajadzētu aizliegt prakses, no kurām neko nevar iegūt. 

Ja par tām nepiedāvā samaksu, lai vismaz tiek 

nodrošināta vērtīga apmācība un iespēja gūt noderīgu 

pieredzi, nevis darīt darbus, kam kvalifikāciju nevajag, tikai lai 

dabūtu papīrīti, ko augstskola prasa.»

• «Vajag vairāk prakses, kurās praktikantiem maksā, jo 

darba devējs praktikantus uztver, kā lēto darbaspēku.»

• «Zināms ka vairums prakses vietas piedāvā, lai izmantotu 

bezmaksas darbaspēku apmaiņā pret mūsu iegūtajām 

zināšanām. Bet tā kā praktikanti dzīvo uz vecāku līdzekļiem, 

būtu labi ja praktikantiem atmaksātu ceļa izdevumus un 

pusdienas, kā tas ir attīstītajās ES valstīs.»

Jaunieši:
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• «Praktikantiem nav intereses, ja nav atalgojuma. Daudzi 

tomēr cer uz atalgojumu un, ja tā nav, ātri zūd interese un tie 

pārstāj nākt uz praksi, vai to pilda nolaidīgi.»

• «Jāveicina studentos vēlme vispirms ieguldīt savas 

zināšanas, strādāt ar pilnu atdevi un pozitīvu attieksmi, lai 

gūtu praktisko pieredzi. Bieži tas, vai prakse būs 

apmaksāta, šobrīd ir galvenais.»

• «Praksē nosūtīto praktikantu atalgošana, lai viņi būtu 

ieinteresēti mācīties un apgūt profesiju, kuru plānotu arī 

turpmāk savā dzīvē veikt.»

• «Praktikantiem vajadzētu maksāt stipendiju, bet uzņēmums 

saņemtu nodokļu atlaidi.»

• Likumīga iespēja maksāt stipendiju, kas ir zemāka par 

minimālo algu.

Darba devēji:
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Prakses kvalitātes novērtējums - pozitīvs

Noderēs, strādājot profesijā: Lai atrastu darbu:

Jauniešu apgūst profesijas, kuras neinteresē, vai kurās grūti atrast darbu:
4% neplāno strādāt savā profesijā, bet pēc prakses reāli nestrādā – 17% 
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Kādēļ nevēlētos?

Vēlētos palikt strādāt uzņēmumā:
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Kādēļ vēlētos palikt?
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Kādēļ nepaliki?

Vai paliki strādāt uzņēmumā?

Prakse šobrīd darba 
devējiem nekalpo kā 
jaunu darbinieku 
rekrutācijas veids.
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Darba devēji par prakses nozīmi rekrutācijā:

• 22% darba devēju, rekrutējot darbiniekus, pievērš uzmanību praksei. 26% 

jauniešu uzskata, ka darba devēji ņem vērā praksi.

• Prakse drīzāk netiek uzskatīta par darba pieredzi
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Prakšu tautsaimnieciskā 
nozīme
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Pētījums:

• Pētījuma metode: eksperiments RTK un OMTK

• Dažādi darba devēju un praktikantu mērķi

• Ieguldījums specifiskās un vispārīgās mācībās

• Dažādas stratēģijas

• Gadījumu izpēte: uzņēmumu izmaksas un 

izdevumi

• Aprakstīta prakšu ieguvumu – izmaksu 

aprēķināšanas metode
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Secinājumi:

1. Darba devēju praktikantu tirgū pielieto dažādas 

stratēģijas. 

a. Ir darba devēji, kas izmanto prakses, lai atrastu nākotnes 
darbiniekus un veiktu to sākotnējo apmācību;

b. ir darba devēji, ka praktikantos saskata lētā darbaspēka 
potenciālu, un maksimizē savus ieguvumus īstermiņā, 
nevis ilgtermiņā;

c. Darba devēji analizē situāciju un darbojas savās 
interesēs. 

2. Praktikantu spēja kontrolēt situāciju ir samērā ierobežota.

3. Vajadzētu ierobežot sabiedrībai neizdevīgas darba 

devēju darbības, kā arī dot iespēju praktikantiem iespēju 

kontrolēt savu apmācību procesu.
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Galvenie secinājumi
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Galvenie secinājumi īsumā

• Kontrolēt mācības darbavietā var būt apgrūtinoši. Tādēļ 

pareizās motivācijas nodrošināšana, tai skaitā attiecībā uz 

nodarbinātību, var izrādīties efektīvāks risinājums nekā 

pastiprināta kontrole.

• Praktikanti uzņēmumos ne tikai mācās, bet arī strādā. 

Būtiski uzsvērt, ka uzņēmumiem praktikantu nodarbināšana ir 

izdevīga – ja nebūtu praktikantu, darbus, ko tiem uztic izpildīt, 

būtu jāveic uzņēmuma darbiniekiem.

• No sabiedrības viedokļa ir būtiski, lai prakšu sistēma 

uzlabo darbaspēka kvalitāti un veicina cilvēkkapitāla

akumulāciju gan indivīda, gan sabiedrības līmenī. 

Uzņēmumiem kā uz peļņu orientētiem tirgus spēlētājiem 

cilvēkkapitāla radīšana nav prioritārs mērķis. Prakšu sistēmai 

jāsabalansē intereses.
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Iespējamie risinājumi

• Noteikt minimālo maksājamo atalgojumu (var būt arī mazāks 

par minimālo algu).

• Nozaru un profesiju ietvaros sertificēt uzņēmumus, kuri var 

apmācīt praktikantus, noteikt mācību programmas un ar 

eksāmenu palīdzību pārbaudīt, ko praktikanti prakses laikā 

apguvuši. Iniciatīvai jānāk no un virzītājiem jābūt nozares 

uzņēmumiem.

• Netiešs risinājums nekvalitatīvu un neefektīvu prakšu 

mazināšanai būtu prakšu iespēju paplašināšana jauniešiem. 

Pie lielākas izvēļu iespējas, praktikanti potenciāli izvēlēsies tās 

prakses vietas, kuras nodrošina kvalitatīvu praksi. 

• Netiešs nekvalitatīvo prakšu ietekmes rīks ir arī iespēja praksi 

izgājušajiem praktikantiem novērtēt savu prakses vietu.


