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The project Nr.2017-1-094 "YOUNG-ICT WOMEN: Innovative Solutions to increase 

the numbers of EU vulnerable girls and young women into the digital agenda” benefits 

from a 2.714.304 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA 

and Norway Grants Fund for Youth Employment. The aim of the project is to increase 

the numbers of EU vulnerable girls and young women into the digital agenda.  
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Mērķis 

Vajadzību novērtējuma ziņojumā apkopoti septiņu partnervalstu (Latvija, 

Spānija, Grieķija, Malta, Lietuva, Īrija un Rumānija) izpētes rezultāti. Šī 

ziņojuma mērķis ir piedāvāt inovatīvus risinājumus jaunu sieviešu 

nodarbinātības veicināšanai digitālajos darbos, ņemot vērā teritoriālās 

īpatnības, labās prakses piemērus un politiskās nostādnes, kas veido izpratni 

par tehnoloģiju pieejamību un digitālo prasmju apguves iespējām jaunām 

sievietēm, kā arī aktuālajām darba tirgus vajadzībām. 

Mūsdienās īpaši nozīmīga ir mācībās iegūto zināšanu un prasmju atbilstība 

darba tirgus vajadzībām, lai veicinātu spēcīgu un iekļaujošu jauno sieviešu 

izaugsmi. Pētījumi rāda, ka sieviešu cilvēkkapitāla uzkrāšanai ir ievērojama 

ietekme uz tehnoloģiju ieviešanu, inovāciju un ekonomisko izaugsmi, un, lai 

gan sievietes sāk sasniegt dzimumu līdztiesību un mazina dzimumu 

nevienlīdzību IT nozarē, attīstot savas digitālās prasmes, daudzās attīstītajās 

valstīs tās joprojām nav pietiekami pārstāvētas. Tādējādi, palīdzot sievietēm 

apgūt prasmes, kas ir pieprasītas darba tirgū, ir iespējams uzlabot dzimumu 

vienlīdzību, veicināt iekļaujošu izaugsmi un pozitīvi ietekmēt darbaspēka 

produktivitāti un efektivitāti.  

Automatizācijas, sociālo un ekonomisko faktoru dēļ veicamo darbu specifika 

strauji mainās. Ir grūti paredzēt darba tirgus vajadzības nākotnē, kas apgrūtina 

pakāpenisku nepieciešamo prasmju apguvi un plānveidīgu karjeras attīstību. 

Izvirzītās problēmas risināšanai tika rūpīgi analizētas meiteņu un jaunu sieviešu 

vajadzības, kā arī veidota cieša sadarbība ar darba devējiem un ieinteresētajām 

pusēm, lai apzinātu pašreizējo un vēlamo situāciju nodarbinātībai digitālajos 

darbos. 
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Metodoloģija 

Lai iegūtu nepieciešamo informāciju, tika veikta literatūras analīze un 

pašreizējās situācijas apzināšana visās 7 partnervalstīs. Tika apkopota un 

analizēta atbilstošo pētījumu dokumentācija, projekti un iniciatīvas, kā arī 

nacionālie ziņojumi par darba tirgū pieprasīto prasmju kopumu. Pēc tam 

septiņās partnervalstīs tika noteiktas visu pētījumā iesaistīto (darba devēju, 

ieinteresēto pušu un jaunu sieviešu) vajadzības. Datu vākšanas metodes ietver: 

klātienes vai telefonintervijas, tiešsaistes vai e-pasta anketas, diskusijas ar 

fokusa grupas un nacionālā foruma dalībniekiem. 

 

Rezultāti 

IT industrijā dažādībai ir liela nozīme. Šķiet, ka, neraugoties uz līdzšinējiem 

centieniem pārtraukt sieviešu tiešo diskrimināciju darba vietās, joprojām 

pastāv sociālie priekšstati, kas izraisa nepamatotus aizspriedumus IKT nozarē 

un ietekmē sieviešu karjeras iespējas. Arī vīriešu un sieviešu darba algu 

atšķirība ir viens no iemesliem, kas padara šo nozari sievietēm nepievilcīgu. 

Mazais sieviešu īpatsvars augstos amatos ietekmē jauniešus nākotnes 

profesijas izvēlē un viņu vēlmi turpināt karjeru nozarē, kur vēsturiski 

dominējuši vīrieši. Tas samazina iespējas jaunām sievietēm dzirdēt labus 

veiksmes stāstus un ierobežo viņu izaugsmes centienus. Jaunās sievietes, 

izvērtējot darba iespējas, ņem vērā, kāda ir darba vide, piemēram, atbalsts no 

vadības un esošo darbinieku apmierinātība. 
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Lēmumu pieņēmēji kā kandidātus darba vietai visbiežāk iesaka vīriešus, nevis 

sievietes, kas ir diskriminējoša prakse pret sievietēm, jo ietekmē viņu darbā 

pieņemšanas un karjeras iespējas. Lai atbalstītu dzimumu līdzsvaru 

uzņēmējdarbībā, ir nepieciešama skaidra struktūrshēma, holistiska pieeja visos 

līmeņos, sākot no vadības, un ilgtermiņa sadarbība, turklāt sieviešu vēlme 

mācīties un izcilība var izlīdzināt iespējas. Viens no veidiem, kā to panākt, ir 

nodrošināt jaunām sievietēm darba tirgus vajadzībām atbilstošu digitālo 

prasmju apguvi, kas darba devējiem ir tik aktuāli.  

Digitalizācija piedāvā izaugsmes iespējas gan indivīdiem, gan uzņēmumiem. Lai 

uzņēmumi varētu veicināt IKT produktivitātes pieaugumu, uzņēmējdarbības 

procesi būtu jāpārstrādā, izmantojot jauno tehnoloģiju piedāvātās iespējas. 

Līdz šim IKT prasmju trūkums, nepietiekama darba ņēmēju atbilstība darba 

vietām un zema vadības kvalitāte ierobežo digitālo tehnoloģiju ieviešanu un 

līdz ar to arī produktivitātes pieaugumu. Vadošo IKT uzņēmumu labās prakses 

piemēri norāda, ka papildus subsīdijām vai valsts programmām, kas veicina IKT 

ieviešanu, ir nepieciešams iesaistīt arī galvenos MVU lēmumu pieņēmējus. 

Kvalificēta uzņēmuma vadība var veicināt digitālizācijas pieņemšanu, uzsākot 

un vadot šo procesu. Turklāt MVU, kas plāno ieguldīt IKT, daudz biežāk 

nodrošina mācības un attīstības iespējas saviem darbiniekiem un vadītājiem. 

Tas akcentē, cik svarīgi ir iesaistīt darba devējus prasmju pilnveidošanas 

programmās, lai nodrošinātu, ka mācību programmu saturs ir atbilstošs vietējā 

darba tirgus vajadzībām. Tā kā formālās izglītības iestādes visbiežāk salīdzinoši 

lēni pielāgojas tehnoloģijas radītajām pārmaiņām, izšķiroša nozīme ir 

neformālajai izglītībai, nodrošinot jauniešiem papildu iespējas uzlabot un / vai 

pielāgot savas digitālās prasmes darba devēju prasībām. 

Attiecībā uz tehnoloģiju ieviešanu, pētījums parādīja, ka darba devēji ir sākuši 

izmantot IKT infrastruktūras priekšrocības, taču ir nepieciešams atbalsta 
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mehānisms, lai vēl vairāk uzzinātu par jaunāko tehnoloģiju sniegtajām 

iespējām un kā tās efektīvi izmantot. Visu septiņu partnervalstu uzņēmumi ir 

ziņojuši, ka tuvākajos mēnešos plāno ieguldīt IKT: populārākās tehnoloģijas ir 

mākoņu tehnoloģijas (60%) un sociālie mediji (50,8%). Turklāt gandrīz puse 

uzņēmumu norādīja, ka plāno ieguldīt lielo datu analīzē (48,7%), mobilajos 

pakalpojumos (48,2%), kiberdrošībā (47,7%) un uzņēmuma vadības sistēmās 

(42,1%).  

Izņemot izmaksas, lielākās bažas ir par IT speciālistu un augsti kvalificētu 

darbinieku trūkumu. Šajā situācijā pieredzējušu uzņēmumu darbinieki ar 

atbilstošu kvalifikāciju kā eksperti var sniegt vērtīgu atbalstu IKT ieviešanā. Tā 

kā digitalizācija rada pārmaiņas darba organizācijā un biznesa procesos, arī 

mūsdienās darba devējiem svarīga ir arī sociālo prasmju (soft skills) attīstība. 

Industrijas un valsts pārstāvji, kuri piedalījās pētījumā, kā galvenos izcēluši 3 

darba profilus:  izstrādātāji, digitālo mediju speciālisti un datu analītiķi. Tika 

konstatēta statistiski nozīmīga saikne starp uzņēmuma pamatdarbību un 

konkrētām darba lomām. Piemēram, IKT uzņēmumi sistēmas administratora 

darba profilu uzskata par svarīgāku nekā citi uzņēmumi. Lai gan ir konkrēti 

darba profili, kas saistīti ar konkrētām nozarēm, ir arī pieprasījums pēc 

„universāliem” darba profiliem. Īpaši tādos uzņēmumos, kas saistīti ar plaši 

izmantotām tehnoloģijām (piemēram, sociālajiem medijiem), kas var 

paplašināt darba iespējas neaizsargātajām sociālajām grupām, tostarp jaunām 

sievietēm. 

 

Pilnu pētījuma tekstu angļu valodā iespējams lasīt šeit. 

https://women4it.eu/wp-content/uploads/2019/09/2.1-Needs-Assessment-updated.pdf

