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Latvijā pamatdarbā reģistrēti 462 fizioterapeiti, fizioterapijas 
pakalpojumus sniedz 210 ārstniecības iestādes un darba tirgū katru 
gadu nonāk ap 100 fizioterapijas absolventu(1).

Kur paliek fizioterapeiti?

971

1. Slimību profilakses un kontroles centrs



n Karjera ir „personības mērķtiecīgs, jēgpilns visas 
dzīves gājums, kurā summējas visas indivīda 
dzīves lomas, brīvā laika aktivitātes, mācības un 
darbs”.(1)

n Pāreja no skolas sola uz pieauguša cilvēka dzīvi ir 
aizraujošs laiks daudziem jaunajiem speciālistiem, 
nesot sev līdzi sociālas un ekonomiskas 
neatkarības perspektīvas, Daļai jauniešu 
izaicinājums atrast darbu, kurā var justies 
apmierināts un piepildīts, kļūst apgrūtinošs.(2)

1. Valsts izglītības attīstības aģentūra
2. International Labor Organisation



Apmierinātība ar darbu tiek uzskatīta par nozīmīgu personas 
individuālās labklājības raksturlielumu un ļauj paredzēt 
darbinieku nodomus pamest darba vietu. (2)

Dažādos literatūras avotos tiek uzsvērta nepieciešamība apgūt 
nozarē vispārpieņemtas vērtības, kas ir būtiskas, lai identificētu 
savu lomu šajā profesijā. 

ASV izstrādātajās vadlīnijās tiek izdalītas trīs galvenās karjeras 
attīstības kompetenču sfēras – personīgo īpašību un 
komunikācijas prasmju attīstīšana, mūžizglītība un karjeras 
menedžments.(3) 

1. International Labor Organisation, SWTS 
2. European Foundation of Living and Working Conditions (2007)
3. National Career Development assosiation



Pētījuma mērķis

Apzināt un analizēt Latvijas augstskolu Fizioterapijas bakalaura 
studiju programmu absolventu iekļaušanos darba tirgū 
pirmajos divos gados pēc absolvēšanas, apmierinātību ar darbu  
un faktorus, kas ietekmē viņu profesionālās karjeras 
veidošanos.



Pētījuma uzdevumi

1. Apzināt un analizēt Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas 
Sporta Pedagoģijas akadēmijas un Daugavpils universitātes 
fizioterapijas  bakalaura studiju programmu pēdējo divu gadu 
absolventu nodarbinātību.

2. Izpētīt profesijā strādājošo absolventu apmierinātību ar darbu 
fizioterapijā kopumā un tās saistību ar dažādiem nodarbinātības 
aspektiem. 

3. Apzināt un analizēt faktorus, kas ietekmē profesionālās 
karjeras veidošanos minēto augstskolu fizioterapijas pēdējo divu 
gadu absolventiem.



Pētījuma metodes



n Fizioterapeiti, kuri absolvējuši RSU, LSPA un DU 
bakalaura studiju programmu 2011. vai 2012. gadā 
un piekrita piedalīties pētījumā

n 165 dalībnieki, 21-34 g.v., vid. 23,55g (sd=3,95), 
12vīrieši, 153 sievietes.

Pētījuma dalībnieki
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Modificēta Starptautiskās darba organizācijas School-to-work 
transition survey (SWTS) anketa

Darbu aprakstošais indekss (Job descriptive Index, JDI)

Karjeras attīstības kompetenču novērtējuma anketa (Career 
development competencies assessment scale)

Novērtēšanas metodes



Histogrammas nobīdes tests (Skewness-kurtosis) tests

Aprakstošā statistika (Vidējie lielumi, standartnobīde, mediāna, 
starpkvartīļu izkliede)

Salīdzinošā statistika (Fišera tests, Kruskala-Vallisa tests)

Matemātiskās statistikas metodes

Datu statistiskā analīze kvantitatīvajam pētījumam tika veikta, 
izmantojot datu apstrādes programmas MS Excel 2007 un Stata 
11.0 (Stata Data analysis and Statystical Software) .



Pētījuma rezultāti



Nodarbinātības raksturojums



Darbavietas sektors Skaits % 
Valsts slimnīca 27 18.62

Rehabilitācijas centrs 26 17.93

Poliklīnika vai veselības centrs 30 20.69

Privātprakse 22 15.17

Sociāla iestāde/mājas aprūpe 20 13.79

Izglītības iestāde 8 5.52

Cits variants (sporta iestāde, 
SPA) 12 8.28

Kopā 145 100

Respondentu sadalījums pēc pamatdarbavietas sektora

No visiem aptaujātajiem respondentiem 145 (87%) šobrīd strādā profesijā, 
lielākā daļa (106(64%)) Rīgā



Tuvu dzīvesvietai
Vienīgais variants

Karjeras izaugsmes iespējas
Kolektīvs

Cits variants
Pievilcīgs darba grafiks

Aprīkojums
Pievilcīgs atalgojums
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Galvenais iemesls pašreizējās darbavietas izvēlei, 
(respondentu skaits)



11%

13%

20%
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34%

Tiešā veidā pie darba devēja
Paziņu lokā
Caur izgītības iestādi
Cits variants
Internetā

Biežākie darba meklēšanas veidi



Darbavietu 
skaits RSU LSPA DU

Viena darbavieta 49 (59,76%) 17 (36,17%) 11 (68,75%)

Divas darbavietas 28 (34,15%) 26 (55,32%) 5(31,25%)

Trīs darbavietas 5 (6,1%) 4(8,51%) 0

Respondentu sadalījums pēc darbavietu skaita un 
universitātes

37 (22,42%) absolventu ir ar fizioterapiju nesaistīts blakusdarbs,

LSPA absolventi biežāk strādā ar profesiju nesaistītu papildus darbu 
(p=0,037)

Biežāk minētie papilddarbi ir masieris (7), treneris (6), aukle (3), 
tirdzniecības pārstāvis, menedžeris vai mārketinga speciālists (4). 



Reģionos dzīvojošie fizioterapeiti biežāk nestrādā dzīvesvietā, 
kas apstiprina nepietiekoši pievilcīgos darba piedāvājumus 
reģionos.

Ņemot vērā, ka liela daļas no jaunajiem speciālistiem atzīmēja, 
ka viņu dzīves mērķis ir veiksmīga ģimenes dzīve, tad iespējams, 
lai risinātu nodarbinātības sabalansētību centrā un reģionos, šo 
aspektu nevajadzētu aizmirst.

Nodarbinātības raksturojums
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Respondentu skaita sadalījums pēc tā, vai plāno saglabāt pašreizējo 

darbu 1g laikā



14%

23%
24%

38%

No 200-300Ls No 300-400Ls Līdz 200Ls Virs 400Ls

Respondentu ienākumu līmenis, strādājot fizioterapijā



Respondentu apmierinātība ar darbu 
fizioterapijā

pēc JDI anketas rezultātiem



Apmierinātība ar cilvēkiem 
darba vietā
p50=45,
max=54,
min=7,
iqr =18

Apmierinātība ar darba 
procesu,
p50=39,
max=54
min=7
iqr= 18
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Punktu skaits 



Apmierinātība ar algu,
p50=22, 
max=54
min=0
iqr=30

b)cilvēki darba vietā

Apmierinātība ar 
paaugstinājuma 
iespējām
p50=16,
max=54
min=0,
iqr=16
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Apmierinātība ar darbu 
kopumā,
p50=42,
max=54,
min=8,
iqr=11.
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Apmierinātība ar
darbu kopumā - 77%
cilvēkiem darba vietā - 72%
algu - 40%
paaugstinājuma iespējām - 30%



Respondentu karjeru 
ietekmējošo faktoru 

raksturojums



Ortopēdija
Pediatrija
Neiroloģija
Cits
Skaistumkopšana, masāža
Akadēmiska karjera
Neesmu izlēmis
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Virzieni, kādos respondenti vēlētos specializēties



Personīgs piepildījums
Ģimene
Dažādas pieredzes
Panākumi darbā
ieguldījums sabiedrībai
Atrast dzīves jēgu
Nopelnīt daudz naudas
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Respondentu atbildes uz jautājumiem par galveno dzīves mērķi



Nemainītu
Uz citu valsti
uz galvaspilsētu
uz rajona centru
uz mazpilsētu

4%
6%

12%

21%

57%

Respondentu atbildes uz jautājumu, vai mainītu dzīvesvietu, lai 
atrastu darbu



DU absolventi ir vismazāk pārliecināti, vai saglabās darba 
vietu (14(66,67%) šaubās)

lielākā daļa LSPA absolventu (33 jeb 63,46%) ar vislielāko 
varbūtību saglabās esošo darba vietu. (Pēc Fišera testa 
p=0,05)
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Kompetences KS 1 KS 2 KS 3 KS 4 KS 5

RSU 14,96 14,34 14,64 14,45 14,25
LSPA 15,61 15,26 15,48 14,21 15,21
DU 15,52 14,62 14,67 16,67 14,85

Atšķirības grupās pēc 
Kruskala- Vallisa testa p=0.1697 p=0.0491 p=0.0247 p=0.0990 p=0,014

KS1 - pašnovērtējuma kompetences
KS2 - ar informāciju par karjeru saistītās kompetences
KS3 - ar mērķu izvirzīšanu saistītās kompetences
KS4 - ar prasmju pilnveidošanu un attīstīšanu saistītās 
kompetences
KS5 - ar karjeras menedžmentu saistītās kompetences

Karjeras attīstības kompetenču summu mediānas grupās pēc 
absolvētās universitātes



Dzīvesvieta KS1 KS2 KS3 KS4 KS5

Reģioni 15.12 14.76 15.15 15.17 15.17
Rīga 15.31 14.62 14.77 14.47 14.33

Atšķirības grupās pēc 
Kruskala-Vallisa testa p=0.8005 p=0.6553 p=0.2892 p=0.0214 p=0.0152

KS1 - pašnovērtējuma kompetences
KS2 - ar informāciju par karjeru saistītās kompetences
KS3 - ar mērķu izvirzīšanu saistītās kompetences
KS4 - ar prasmju pilnveidošanu un attīstīšanu saistītās 
kompetences
KS5 - ar karjeras menedžmentu saistītās kompetences

Karjeras attīstības kompetenču summu mediānas grupās pēc 
dzīvesvietas



Karjeras attīstības kompetenču vērtējums

74%  apgalvo, ka prot novērtēt savas personīgās prasmes un stiprās 
puses un ar karjeru saistītās vērtības; 

53% absolventu uzskata, ka viņiem ir spēja veidot izaugsmes pieredzi 
darbā un ārpus tā, tomēr neregulāri meklē iespēju apgūt jaunas 
prasmes un neregulāri seko līdzi aktualitātēm

49% atzīst, ka spēj skaidri formulēt savas karjeras intereses;

49% apzinās, kas nepieciešams produktīvai darba videi un spēj tādu 
radīt;

42% apzinās, kā citi viņus uztver;

36%  atzīst, ka spēj veidot efektīvas darba attiecības savas karjeras 
izaugsmei un spēj savienot savus individuālos mērķus ar organizācijas 
mērķiem.



Cilvēks sevi var īstenot trīs profesionālās karjeras attīstības veidos:
vertikāli (ieņemot arvien augstākus un atbildīgākus amatus ar 
attiecīgi augstāku atalgojumu un augstākām kompetences 
prasībām) 

horizontāli (paplašinot zināšanas un apgūstot arvien jaunas 
iemaņas)

dziļumā jeb eksperta karjera (specializēšanās kādā konkrētā 
jomā)

105(63,63%) absolventu redz tikai horizontālas karjeras 
perspektīvas, nākamie seko karjera dziļumā un akadēmiska 
karjera

16,97% (28) respondentu uzskata, ka fizioterapeitam veidot 
vertikālu karjeru ir gandrīz neiespējami. 



Secinājumi



Lielākā daļa (87%) no pēdējos divos gados Latvijas augstskolu 
Fizioterapijas bakalaura studiju programmu absolventiem ir 
nodarbināti fizioterapijā, galvenokārt Rīgā, ambulatorajās 
ārstniecības iestādēs, vairākās darba vietās.

Lielākā daļa jauno fizioterapeitu kopumā ir apmierināti ar darbu 
fizioterapijā, redz rezultātus savam darbam un uzskata, ka darbs 
šajā profesijā ir cienījams, tomēr ir neapmierināti ar atalgojumu un 
nesaskata paaugstinājuma iespējas savā darbā. 



Latvijas jauno fizioterapeitu sekmes veidot veiksmīgu profesionālu 
karjeru, kas ilgtermiņā nodrošinātu ne vien apmierinātību ar darbu, 
bet arī ar personīgo dzīvi un individuālo pilnveidi, kavē grūtības 
izprast nozares un organizācijas attīstības tendences un mērķus, kā 
arī mūžizglītības iniciatīvas trūkums. 

Pirmajos divos gados pēc augstskolas absolvēšanas jaunie 
fizioterapeiti Latvijā saskata pārsvarā horizontālās karjeras attīstības 
perspektīvas, bet kā praktiski nereālu redz vertikālo karjeru 
fizioterapeita profesijā, kas kontekstā ar relatīvi augsto pašvērtējumu 
un mērķtiecību varētu radīt vilšanos un neapmierinātību ar 
izaugsmes iespējām, tādejādi veicinot aiziešanu no darba vai 
profesijas maiņu.



Paldies par uzmanību!


