
POTENCIĀLO DARBA 
DEVĒJU APTAUJA 2018



• Kā potenciālie un sasniedzamie LKA absolventu darba devēji tika 
identificēti:

Muzeji un mantojuma saglabāšanas institūcijas, bibliotēkas, teātri, 
pašvaldības, kultūras centri, deju studijas, pasākumu rīkošanas 
aģentūras, sabiedrisko attiecību aģentūras, filmu studijas, televīzijas, 
augstskolas, vispārējās izglītības iestādes, mūzikas un mākslas skolas, 
zinātniskās pētniecības centri, pētījumu aģentūras, valsts pārvaldes 
iestādes (t.sk., vēstniecības), tulkošanas biroji, tūrisma aģentūras, 
izdevniecības, žurnāli un literatūras portāli, koncertzāles, radio, festivāli 
un mūzikas industrija kopumā.

• Kopumā tika izsūtīti vairāk kā 1000 uzaicinājumi dalībai aptaujā

• Tika saņemtas tikai 36 atbildes, no tām daudzas bija nepabeigtas. 
Kopumā respondentus sasniegt ir sarežģīti, jo 1)darba devēji 
nosakāmi vien aptuveni 2)pieejamās e-pasta adreses ir vispārīgas, 
ne vienmēr tās ļauj sasniegt cilvēku, kas vislabāk varētu atbildēt 
uz jautājumiem 3)respondenti nav motivēti



Respondentu raksturojums

Kultūras nami, radošie centri 9

Izpildītājmāksla (teātris, opera, koncerti, izrādes, cirks u.tml.) 5

Mantojuma saglabāšana (muzeji, bibliotēkas, arhīvi, mantojuma vietas) 5

Televīzija, radio un interaktīvie mediji (t.sk. interneta portāli) 3

Mūzikas industrija (koncertzāles, skaņu ieraksti u.tml.) 2

Pašvaldības 2

Kultūrizglītība/ izglītība 2

Vizuālā māksla (t.sk. arhitektūra un datorgrafika) 1

Audiovizuālā māksla (kino, video u.tml.) 1

Sabiedriskās attiecības/mārketings 1

Starptautiskās/starpkultūru attiecības (vēstniecības u.tml.) 1

Socioloģiskie un mārketinga pētījumi 1

Atpūtas un izklaides industrijas 1

Valsts pārvalde (piem., LR KM) 1

• Respondenti pārstāv dažādas nozares, visvairāk – kultūras namus, 
izpildītājmākslu, mantojuma saglabāšanu, medijus u.c.

• Respondentiem ir ļoti dažāda saikne ar LKA studiju procesu, dalību tā 
pilnveidošanā 

Vai Jūs/ Jūsu pārstāvētā organizācija/ uzņēmums ir tikuši iesaistīti LKA studiju programmu izstrādē un/ vai 
pilnveidē*?  *konsultācijas, aptaujas, sadarbības līgumi, lekciju kursi u.c.

Jā, vairākkārtēji 2

Jā, dažas reizes/ vienu reizi 6

Nē, jo nevēlamies to darīt 0

Nē, nekad neesam saņēmuši aicinājumu to darīt 8

Nē, jo netiekam uzklausīti 1

Grūti pateikt 2



Vispārīgs pēdējo gadu absolventu 
novērtējums 

Laba teorētiskā sagatavotība 5

Laba praktiskā sagatavotība (spējīgi uzreiz patstāvīgi veikt savus darba pienākumus) 3

Pēc neilgas apmācības/ ievada darbavietā spēj veikt savus darba pienākumus 4

Absolventi ir labi teorētiski sagatavoti, bet nepietiekami apguvuši praktiskās iemaņas 7

Absolventiem ir labas praktiskās iemaņas, bet sliktas teorētiskās zināšanas 0

Kopumā izteikt vērtējumu grūti, jo absolventi ir ļoti atšķirīgi 10

Grūti pateikt/ nav šādas pieredzes 4

KOPĀ 33

3,82 LKA piedāvātās izglītības kopumā novērtējums 5 ballu skalā (5-ļoti labi, 
1-ļoti slikti), domājot par respondenta organizācijā/ institūcijā/ uzņēmumā 
nepieciešamajiem darbiniekiem, to prasmēm 



• 18 respondenti ir tādi, kuru pārstāvētajā darba 
vietā pēdējo 5 gadu laikā strādājis kāds LKA 
absolvents (gan bakalaura, gan maģistra 
programmu)

• LKA absolventu-darbinieku skaits respondentu 
pārstāvētajās darba vietās ir amplitūdā no 50 
līdz 1 (skat.tabulu)

• Galvenokārt nosauktie amati, kādos strādā 
LKA absolventi: aktieri, projektu vadītāji/ 
koordinatori, režisori, vadītāji, mārketinga/ 
sabiedrisko attiecību speciālisti, mākslinieki
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Absolventu-darbinieku kompetenču, prasmju 
vidējais novērtējums 5 ballu skalā (5-ļoti labi, 
1-ļoti slikti)
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Spēj parādīt attiecīgajai nozarei raksturīgas pamata zināšanas, 
tostarp pārzina terminus un jēdzienus

Pārzina attiecīgās nozares likumsakarības, aktualitātes

Spēj veikt pētniecisku darbību

Ir inovatīvs, meklē risinājumus, piedāvā idejas

Spēj formulēt problēmas, tās skaidrot, diskutēt par tām

Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu tālāku 
mācīšanos un profesionālo pilnveidi

Spēj uzņemties atbildību, iniciatīvu

Spēj strādāt individuāli un patstāvīgi

Spēj strādāt komandā, kolektīvā


