
 
 

 

REKOMENDĀCIJAS 

Izstrādātas nodibinājuma „Baltic Institute of Social Sciences” veiktā pētījuma 
„Mazizglītoto mazākumtautību jauniešu integrācija darba tirgū” ietvaros  

(pētījums ilga no 2005.gada 1.maija līdz 2006.gada 31.martam). 

Pētījums tika īstenots ar Eiropas Savienības (71%), Latvijas valsts (24%) un nodibinājuma 
„Baltic Institute of Social Sciences” (5%) finansiālu atbalstu. 

 

Pētījuma rezultātu prezentēšana ekspertiem (LM Darba departaments un LM Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības departaments, ĪUMSILS, Izglītības attīstības 

centrs, Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs, Latvijas Cilvēktiesību centrs) ietvēra arī 

rekomendāciju izstrādi. Kā nozīmīgākie ieteikumi, kas attiecas uz mazākumtautību 

jauniešu izglītību un nodarbinātību, ir sekojoši: 

- Svarīgi ir ieviest obligātu vidējo izglītību, tādejādi mazinot jauniešu vidū 

vēlmi neturpināt mācības pēc pamatskolas beigšanas un pāragri iesaistīties 

darba tirgū. Jauniešiem, kuriem ir tikai pamatskolas izglītība, ir daudz grūtāk 

konkurēt darba tirgū. Turklāt šiem jauniešiem nākas samierināties tikai ar 

mazkvalificētu darbu. Būtiski uzsvērt, ka jaunieši, kuriem ir zema izglītība un 

kuri par bezdarbniekiem kļūst atkārtoti, bezdarbnieka statuss ar katru reizi 

pagarinās. Tādejādi šie jaunieši ir uzskatāmi par riska grupu un viņiem ir 

daudz lielāks risks kļūt sociāli izstumtiem.  

- Nepieciešams pievērst papildus uzmanību skolēniem, kuri kavē vai pamet 

mācības pamatskolā. Ņemot vērā ar katru gadu pieaugošo skolēnu skaitu, 

kuri pamet mācības pamatskolā, nepieciešams izstrādāt pieeju šīs pieaugošās 

problēmas risināšanai.  

Eksperti un pētnieki kā veidus šīs problēmas risināšanā iesaka ieviest 

skolotāju palīgus jeb asistentus, kuri papildus nodarbotos ar tiem bērniem, 

kuriem ir grūtības mācībās.  

Vai otra iespēja ir skolotājiem maksāt par papildus darbu ar skolēniem, 

tādejādi vienlaikus motivējot skolotājus un palīdzot mācībās vājākiem 

skolēniem.  

- Latvijas izglītības sistēmā, pēc ekspertu domām, ir svarīgi ieviest 

mūsdienīgākas mācību metodes, lai veicinātu skolēnu interesi par mācībām 
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un izglītošanos. Tas nozīmē, ka ir jānodrošina iespēja pedagogiem celt savu 

kvalifikāciju, tādejādi paaugstinot izglītības procesa kvalitāti.  

- Veiksmīga izglītības procesa pamatā svarīga loma ir arī skolēnu vecākiem. 

Skolas pārstāvjiem ir būtiski apzināties un veidot ar skolēnu vecākiem 

regulāru un pozitīvi vērstu komunikāciju. Ja vecākiem būs pozitīva 

sadarbības pieredze ar skolas pārstāvjiem, tad problēmsituācijās, kuras var 

rasties skolēnam, vecāki būs daudz ieinteresētāki notiekošajā un spēs sniegt 

daudz lielāku ieguldījumu šīs situācijas atrisināšanā. Starp skolas pārstāvjiem 

un vecākiem nevar veidoties pozitīva komunikācija, ja viens pie otra vēršas 

galvenokārt problēmsituācijās. Turklāt jāuzsver, ka skolēnu uzskatus par 

skolas vērtīgumu un nozīmīgumu lielā mērā nosaka vecāku attieksme pret 

izglītību un mācību iestādi.   

- Jāattīsta un jādara pieejamāka „otrās iespējas” izglītība. Īpaši nozīmīgi tas 

ir tiem jauniešiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ pārtraukuši mācības un pēc 

laika vēlas tās atsākt un papildināt zināšanas. Šīs izglītības iespējai ir jābūt pēc 

iespējas tuvāk jaunieša dzīvas vietai. Vakarskolu pieejamība pašlaik Latvijā ir 

apgrūtināta. Kopumā Latvijā ir tikai 33 vakarskolas.  

- Jāveicina profesionālo skolu un uzņēmēju sadarbība, lai jauniešiem pēc 

profesijas iegūšanas būtu iespēja iegūt darba pieredzi. Pētījuma rezultāti 

liecina, ka darba pieredze, kā arī izglītība, ir svarīgākie kritēriji, kuriem darba 

devēji pievērš uzmanību. Jaunietim bez darba pieredzes darba tirgū ir daudz 

grūtāk atrast darbu. Apzinoties šo situāciju jaunieši salīdzinoši ātri iesaistās 

darba tirgū, kas attiecīgi negatīvi ietekmē izglītības iegūšanu. 

 
 
 
 


