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Plašāku informāciju par darba tirgus prognozēšanas iespējām
var iegūt Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs vai tīmeklī:
Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļa vietnē:
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6&mid=465
Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē:
http://www.lm.gov.lv/text/663
Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē, sadaļā tautsaimniecības
attīstība var iegūt Informāciju par vidēja un ilgtermiņa prognozēm:
https://www.em.gov.lv/lv/

Darbaspēka pieprasījuma
īstermiņa prognozes

Plašāku informāciju par profesiju klasifikāciju un karjeras
attīstības iespējām var iegūt:
Profesiju klasifikators:
https://www.lm.gov.lv/text/80
Profesiju pasaule:
http://www.profesijupasaule.lv/
Pieaugušo apmācību un kompetences novērtēšanas
iespējas:
https://ikvd.gov.lv/arpus-formala-izglitiba/
Mūžizglītības iespējas:
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/
NVA e-pakalpojumu sadaļā iespējams aplūkot pieejamās
vakances, reģistrēt savu CV, kā arī pieteikties bezdarbnieka
statusam.
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/

Darba tirgus īstermiņa prognozēšanas sistēma tiek attīstīta ar
Eiropas Sociālā fonda atbalstu – projekta “Darba tirgus prognozēšanas
sistēmas pilnveide” Nr.7.1.2.2/16/I/001 ietvaros.

www.facebook.com/Nodarbinatiba
www.twitter.com/NVA_gov_lv
www.draugiem.lv/nva/
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PROGNOZĒŠANAS SISTĒMA

Darba spēka pieprasījuma īstermiņa prognozes ir Latvijā
unikāls, zinātniski pamatots un vizuāli uzskatāms rīks, kas
palīdz gūt ieskatu darbaspēka pieprasījuma izmaiņās nākamajā
gadā. Darbaspēka pieprasījuma izmaiņas tiek prognozētas
reizi gadā, izmantojot vairākus datu avotus.

ĪSTERMIŅA DARBASPĒKA PIEPRRASĪJUMA
PROGNOŽU SAGATAVOŠANAS SHEMATISKS
ATAINOJUMS

PIEEJAMĪBA

Darbaspēka pieprasījuma īstermiņa prognozes ikvienam
interesentam, bez reģistrācijas vai papildus lietotņu uzstādīšanas
pieejamas NVA tīmekļa vietnē “Darba tirgus prognozes” kā
e-pakalpojums.

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6&mid=465
Darbaspēka
pieprasījuma
īstermiņa
prognozēšanas
elektroniskajā rīkā pieejamas īstermiņa darbaspēka pieprasījuma
prognozes gadu ilgam periodam dažādu nozaru un reģionālā
griezumā.

*

Prognozēs iekļauta informācija par:

		

Profesiju grupām ar vislielāko pieprasījuma palielināšanos
un vislielāko pieprasījuma samazināšanos
Darbaspēka pieprasījuma izmaiņām dažādās profesiju
grupās
Vidējo atalgojumu profesiju grupām
Vakanču skaitu profesiju grupām
Nodarbināto skaitu profesiju grupās

IZMANTOŠANAS IESPĒJAS

Darba ņēmējiem un darba meklētājiem īstermiņa
darbaspēka pieprasījuma prognozes var palīdzēt pieņemt
lēmumus savas karjeras attīstībai un atbildēt uz tādiem
jautājumiem kā:

Kuru profesiju grupu pieprasījumā ir
vislielākās izmaiņas?
Kā mainījies pieprasījums pēc profesiju
grupām Latvijas reģionos?
Kāds ir vidējais atalgojums profesiju
grupās dažādās nozarēs un reģionos?
Kāds ir nodarbināto un reģistrēto
bezdarbnieku skaits dažādās profesiju
grupās?
Kurās nozarēs, reģionos un profesiju
grupās ir vislielākā konkurence?

Reģistrēto bezdarbnieku skaitu profesiju grupās.

* Pievienotā vērtība ir produkta tirgus vērtības pieaugums, kas radies
jebkuras saimnieciskās darbības rezultātā

Izmantojot datus par dažādās nozarēs pagātnē radīto
pievienoto vērtību un nodarbināto skaitu, tiek aprēķināts
darbaspēks, kas bijis nepieciešams pievienotās vērtības
radīšanai atbilstošās nozarēs.
Izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datus
un Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datus par
tautsaimniecības nozarēs un profesiju grupās nodarbināto
skaitu, tiek izveidotas darbaspēka pieprasījuma prognozes
nākamajam gadam atsevišķu profesiju grupu griezumā.

NORĀDES SEKMĪGAI DARBASPĒKA PIEPRASĪJUMA ĪSTERMIŅA PROGNOŽU
INTERPRETĀCIJAI UN IZMANTOŠANAI
Darbaspēka pieprasījuma īstermiņa prognozēšana ir vērtīgs zināšanu instruments, bet, lai varētu sekmīgi interpretēt
datus un izdarīt pareizus secinājumus, ir jāņem vērā dažas norādes:
Īstermiņa prognozes raksturo darbaspēka pieprasījuma
Lai meklētājā atrastu profesiju grupu, ir jāzina precīzs tās
		 izmaiņas īstermiņā (attiecībā pret iepriekšējo gadu), un no 		 nosaukums profesiju klasifikatorā.
		 tām nevar izdarīt secinājumus par darba tirgus tendencēm
		 ilgtermiņā.
Īstermiņa darbaspēka pieprasījuma prognozes nevar
		 paredzēt spējas svārstības ekonomikas izaugsmē.
Prognozes un ar tām saistītā informācija attiecināma uz
		 profesiju
grupu
kopumā,
nevis
atsevišķām
		 profesijām.

