Mājasdarbi, B1 valodas prasmes līmenis
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Esmu strādājis(-usi) šādās profesijās:

.

Šobrīd es strādāju par
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/ Apskatiet informāciju un atzīmējiet tekstā iederīgos vārdus!
PALIELINĀSIES AUGSTĀKĀS KVALIFIKĀCIJAS DARBAVIETU SKAITS, BET
SAMAZINĀSIES VIENKĀRŠO UN MANUĀLI VEICAMU DARBU SKAITS
Nodarbināto skaita izmaiņas 2027.g. pret 2019.g., tūkstošos

TOP 15 profesijas ar lielāko pieaugumu

TOP 15 profesijas ar lielāko samazinājumu

Fizikas un inženierzinātņu speciālisti

2.9

Veikalu pārdevēji

Inženieri (izņemot elektrotehnoloģiju inženierus)

2.8

Rūpniecības un citi strādnieki

2.7

Būvnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
2.2

Informācijas tehnoloģiju darbības un lietotāju…

1.8

Datu bāzu un tīklu vecākie speciālisti

1.7

Programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji…
Specializēto pakalpojumu jomas vadītāji

1.6

Citi veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti

1.6
1.4

Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji
Telekomunikāciju un radiosakaru iekārtu speciālisti
Arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas…

1.2
1.1

Zinātnieki, fizikas un Zemes zinātņu vecākie…

1.0

Medicīnas māsu un vecmāšu profesiju vecākie…

1.0

Avots: EM prognozes (2020)

Ārsti

1.0

Ārstu palīgi

1.0

-8.5
-4.2

Māju, viesnīcu un biroju apkopēji un palīgi

-3.9

Pamatizglītības un pirmsskolas pedagogi
Atkritumu savācēji
Lauksaimniecības, mežsaimniecības un…

Kopā +35 tūkst.

-1.9
-1.8
-1.6

Transporta strādnieki un krāvēji

-1.5

Smago kravas automobiļu un autobusu vadītāji

-1.4

Citi vienkāršo profesiju strādnieki

-1.4

Raktuvju un būvniecības strādnieki

-1.3

Mašīnu mehāniķi un remontatslēdznieki

-1.2

Valsts varas īstenošanas speciālisti

-1.2

Pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti

-1.1

Kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

-1.1

Materiālo vērtību un transporta darbības…

-1.1
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Avots: https://www.nva.gov.lv/lv/media/4075/download
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Mājasdarbi, B1 valodas prasmes līmenis

Nākotnē

samazināsies /

palielināsies pieprasījums pēc vienkāršu darbu darbu veicējiem.

Vieni no pieprasītākajiem nākotnē būs fizikas un inženierzinātņu

speciālisti /

veikalu

pārdevēji.
Tādi speciālisti kā programmētāji, ārsti, arhitekti nākotnē
Trīs profesijas, kurās paredzams

mazākais /

nebūs /

būs pieprasīti.

lielākais darba vietu skaita samazinājums, ir

veikalu pārdevēji, rūpniecības un citu nozaru strādnieki, māju, viesnīcu un biroju apkopēji un viņu
palīgi.
Attēla labajā pusē (grafikā ar sarkanas krāsas norādēm) redzamas 15 profesijas, pēc kurām
pieprasījums darba tirgū

palielināsies /

samazināsies.

/ Lasiet tekstu par nākotnes profesijām! Ierakstiet tekstā trūkstošos vārdus (vārdformas)!
valodu, ekonomika, tūrisma, attīstības, pasaules, jomā, detaļām, ceļotājus

Virtuālās pasaules dizainers. Datorindustrija nākotnē spers milzīgu

soli:

parādīsies lielas virtuālās pasaules ar saviem dabas likumiem, filozofiju,
arhitektūru. Cilvēki, kuri būvēs šīs virtuālās
šajā darbā ir jādomā par vismazākajām

un

, būs ļoti pieprasīti darba tirgū –
, sākot no gravitācijas līdz dažādām

smaržām. Lai iekļūtu „pasaules dizaineru” vidū, jāattīsta savas datorprasmes, pēc iespējas vairāk
jāapgūst

, kā arī jāseko līdzi mākslai.

Kosmotūrisma menedžeris. Kosmonautika drīz kļūs par

nozari, pieprasot

vairākas jaunas profesijas. Viena no tām būs kosmosa tūrisma menedžeris, kurš pavadīs
braucienu laikā, kā arī izstrādās tūrisma maršrutus. Šai vakancei noteikti
noderēs labas komunikācijas prasmes un izglītība aviācijas

.
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