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Pētījuma raksturojums 

 I posms: 2014. gada oktobris – novembris 

 11 padziļinātās intervijas ar darbiekārtošanās pakalpojumu 

sniedzējiem/ starpniekiem 

 9 ekspertu intervijas ar politikas veidotājiem un sociālajiem 

partneriem 

 II posms: 2015 gada februāris - ...  

 10 intervijas ar Norvēģijā nodarbinātajiem Latvijas iedzīvotājiem, 

kas izmantojuši darbiekārtošanās pakalpojumu sniedzēju 

starpniecību 

 10 intervijas ar reemigrantiem/ svārstmigrantiem, kas strādājuši 

Norvēģijā 

 Sadarbības partneri: Norvēģijas pilsētu un reģionālo pētījumu 

institūts, Oslo universitāte 



Nozīmīgākie darbiekārtošanās kanāli 
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devējs 

Nosūtītie darbinieki 

Sociālo kontaktu tīkli 

ar ārvalstīs 

nodarbinātajiem 



Piedāvātie pakalpojumi 

 1.a – darbiekārtošana starptautiskās aukļu 
apmaiņas programmās, izglītības un darba 
programmās, darba un ceļošanas programmās, 
brīvdienu darba programmās u.tml. 

 1.b – darbiekārtošana (darba meklēšana) 

 1.c – personāla atlase darba devējam 

 2 – darbinieku noma 

 

 

4 pakalpojumu 

sniedzēju veidi 

(03.07.2007. MK 

noteikumi Nr.458) 

 

 

Prakse 

 

Darbinieku atlase pēc darba devējam 

nepieciešamajiem/ vēlamajiem kritērijiem 

„Ja mēs sūtīsim regulāri visus pēc kārtas, tad viņi 

negribēs vairs ar mums strādāt.”  



NVA reģistrētie pakalpojumu sniedzēji 

 103 pakalpojumu sniedzēji (20.11.2014.) 

 Darbības virzieni: 

 Darbībai Latvijā: 65 

 Darbam ar ārvalstīm: 55, t.sk.: 

– Vācija: 34 

– Lielbritānija: 24 

– Norvēģija: 10 

– Nīderlande: 9 



Sadarbības partneru raksturojums 

10 darbiekārtošanās pakalpojumu sniedzēji, 

kuriem ir licence darbam ar Norvēģiju  
(reāli darbojas aptuveni puse) 

•Neuzticēšanās/ grūtības 

nodibināt tiešu kontaktu, 

•Zema vakanču kapacitāte 

Ārvalstu darbiekārtošanās 

pakalpojumu sniedzēji 
(sadarbības partneris, mātes uzņēmums) 

Ārvalstu darba devēji 

•Koncentrējas ārvalstu darba devēju 

piedāvājumi, 

•Vienkāršāka/ stabilāka sadarbība 

(arī Latvijas MK noteikumu prasību 

dēļ) 



Darbaspēka pieprasījums un piedāvājums 

Norvēģijas pieprasījums 

 Nozares: 

 zivrūpniecība, 

 būvniecība, 

 Viesnīcas un ēdināšana, 

 veselības un sociālā aprūpe 

 Kvalifikācija: 

 smags un mazkvalificēts 

darbs, mazapdzīvotos valsts 

reģionos, 

 Specifiski augsti kvalificēti 

amati (IT, ārsti, kuģniecībā 

u.tml.) 

 Pēdējā laikā: svārstmigrācija 

Latvijas piedāvājums 

 Gatavība strādāt 

 jebkuru darbu 

 par zemāku samaksu nekā 

vietējie iedzīvotāji 

 “Kvalitatīvākais” pieejamais 

darbaspēks: 

 augstāka kvalifikācija, nekā 

nepieciešams darba izpildei, 

 darba ražīgums, 

 pozitīva attieksme, 

psiholoģiskā stabilitāte 

 



Hipotēzes ...secinājumi 

 Latvijas darbiekārtošanās pakalpojumu sniedzēji šobrīd ir vājš 

aģents darba iekārtošanai Norvēģijā, neskatoties uz NVA 

izdoto licenču skaitu 

 Latvijas darba devēju kā svārstmigrācijas aģentu loma ir 

stabila/ ar tendenci pastiprināties 

 Nozīmīgāki aģenti ir Norvēģijas darbiekārtošanās uzņēmumi 

 ārvalstu darbaspēka pieejamības dēļ Norvēģijā, 

 Latvijas iedzīvotāju “ieraduma” dēļ meklēt darbu caur 

pazīšanos, retāk uzticoties sludinājumiem un darba meklēšanas 

starpniekiem 
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