
 

 

Rīgas Juridiskās augstskolas absolventu aptaujas rezultāti 2019.gadā 

 

2019.gada oktobrī Rīgas Juridiskā augstskola (RJA) organizēja absolventu aptauju, kuras mērķis 

bija noskaidrot, kā augstskolā iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences atbilst mūsdienu darba 

tirgus prasībām. Kopumā aptaujā piedalījās 60 augstskolas absolventu: puse no absolventiem absolvēja 

kādu bakalaura programmām un puse – kādu no maģistra programmām. Absolventi pabeidza studijas 

laika posmā no 2013. līdz 2019.gadam. 

Vairāk nekā puse absolventu, kas beidza bakalaura studijas RJA, turpināja studijas maģistratūrā, 

proti, 16% absolventu turpināja studijas RJA, 19% citā Latvijas augstskolā, tikpat daudz absolventu 

turpināja studijas citā augstskolā ārzemēs (sk.1.att.). 27% bakalaura programmu beidzēju neturpināja 

studijas maģistratūrā.  

 
1.att. Atbildes uz jautājumu “Ja absolvējāt RJA bakalaura studiju programmu, vai turpinājāt 

studijas maģistra studiju programmā?” 

Respondentu skaits: 60, pētījumu veikšanas periods: 2019.gada oktobris 

 

Absolventiem tika jautāts, vai viņi ieteiktu absolvēto studiju programmu citiem (sk.2.att.). 

Vairāk nekā puse (51%) bakalaura studiju programmu absolventu un 67% maģistra programmas 

absolventu noteikti ieteiktu citiem studijas RJA. Aptuveni trešdaļa bakalauru studiju programmas 

beidzēju un ceturtdaļa maģistra studiju programmu beidzēju drīzāk ieteiktu studijas RJA. Tikai daži 

respondenti neieteiktu studijas RJA – 8% bakalaura studiju un 5% maģistra studiju beidzēju  drīzāk vai 

noteikti neieteiktu studijas RJA.   
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2.att. Atbildes uz jautājumu “Vai Jūs ieteiktu citiem apgūto studiju programmu?” 

Respondentu skaits: 60, pētījumu veikšanas periods: 2019.gada oktobris 

 

Tālāk respondentiem tika lūgts novērtēt bakalaura studiju programmu kvalitāti (skat. 3.att.). 

Gandrīz puse maģistra studiju programmu beidzēju un piektā daļa bakalaura studiju programmu 

beidzēju izskata, ka studiju kvalitāte ir ļoti augsta. Neviens bakalaura studiju programmas absolvents 

studiju kvalitāti nenovērtēja kā zemu vai ļoti zemu (maģistra programmu absolventu vidū kopā 6% 

respondentu novērtēja kā zemu vai ļoti zemu). Bakalaura studiju programmu absolventi kopumā 

komentāros ir norādījuši, ka studiju kvalitāte, salīdzinot ar citām Latvijas augstskolām, RJA ir ļoti 

augsta – augstskola piedāvā augstas klases, starptautiski atzītu akadēmisko personālu, starptautiskās 

sadarbības iespējas. Augstskola spēj nodrošināt nepieciešamas zināšanas, prasmes un kompetences, lai 

veidotu starptautisko karjeru. Tika ierosināts, ka būtu lielāka uzmanība jāpievērš nacionālās tiesību 

sistēmas jautājumiem.  
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3.att. Atbildes uz jautājumu “Lūdzu novērtējiet kvalitāti apgūtajā studiju programmā” 

Respondentu skaits: 60, pētījumu veikšanas periods: 2019.gada oktobris 

 

Tālāk respondentiem tika jautāts (skat.4.att.), cik ilgā laikā pēc RJA absolvēšanas viņi ieguva 

darbu. Lielākā daļa (58%) norādīja, ka strādāja jau studiju laikā. Vairāk nekā piektdaļa kļuva par 

nodarbinātiem trīs mēnešu laikā, 7% absolventu norādīja, ka ieguva darbu 4-6 mēnešu laikā, daži 

respondenti norādīja, ka viņiem bija nepieciešams vairāk nekā seši mēneši, lai atrastu darbu.   

 
4.att. Atbildes uz jautājumu “Cik ilgā laikā pēc RJA absolvēšanas kļuvāt par nodarbināto?” 

Respondentu skaits: 60, pētījumu veikšanas periods: 2019.gada oktobris 

 

Lielākā daļa RJA absolventu (74%) norādīja, ka viņi strādā pilnu darba laiku (skat.5.att.). 

Nākamā populārākā atbilde (10%) bija tāda, ka absolventi strādā pilnu darba laiku un turpina mācības.  
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5.att. Atbildes uz jautājumu “Lūdzu norādiet savu nodarbinātības statusu” 

Respondentu skaits: 60, pētījumu veikšanas periods: 2019.gada oktobris 

 

 Absolventi norādījuši, ka viņi strādā kā juristi (lielākā daļa), projektu vadītāji, biznesa analītiķi, 

pētnieki, ierēdņi, advokāti, konsultanti, datu aizsardzības speciālisti.  Daudzi absolventi ir norādījuši, 

ka ieņem arī vadošus amatus, piemēram, vada savus uzņēmumus, ir nodaļu vai departamenta vadītāji, 

kā arī strādā starptautiskās organizācijās. Aptuveni trešdaļa absolventu ir nodarbināti pakalpojumu 

sfērā, piektdaļa strādā valsts pārvaldē, 15% pētniecības organizācijas, tikpat daudz arī IKT sektorā. 

Pārējie absolventi ir norādījuši kādu citu tautsaimniecības sektoru (finanšu sektors, būvniecība, 

izglītība u.c.). Jāatzīmē, ka aptuveni piektdaļa absolventu ir dibinājuši savu uzņēmumu, savukārt 

aptuveni 15% plāno dibināt savu uzņēmumu tuvākā laikā. 

 
6.att. Atbildes uz jautājumu “Kādi ir Jūsu vidēji mēneša ienākumi pēc nodokļu nomaksas?” 

Respondentu skaits: 60, pētījumu veikšanas periods: 2019.gada oktobris 

 

Runājot par absolventu atalgojumu (skat.6.att.), lielākā daļa (38%) saņem mēnesī pēc nodokļu 

nomaksas vairāk nekā 2000 EUR. Nākamais populārākais ienākumu līmenis: 1000-1250 EUR. Jāņem 

vērā, ka aptauju pildīja gan bakalaura programmu beidzēji, gan maģistra programmu beidzēji, kuri ir 

absolvējuši pēdējo sešu gadu periodā, līdz ar to ienākumu līmenis variē. Tie, kuri ir absolvējuši RJA 

maģistra studiju programmas, pārliecinoši pelna vairāk nekā 2000 EUR mēnesī pēc nodokļu apmaksas.  
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7.att. Atbildes uz jautājumu “Vai Jūsu pašreizējais darbs atbilst Jūsu iegūtajai izglītībai RJA?” 

Respondentu skaits: 60, pētījumu veikšanas periods: 2019.gada oktobris 

 

Tālāk absolventiem tika jautāts, vai viņu pašreizējais darbs atbilst iegūtajai izglītībai (skat.7.att.). 

29% absolventu atzina, ka pašreizējais darbs pilnībā atbilst iegūtajai izglītībai RJA, aptuveni puse 

norādīja, ka darbs drīzāk atbilst iegūtajai izglītībai. Daži absolventi norādīja, ka tomēr viņu darbs 

drīzāk neatbilst (12%) vai pilnībā neatbilst (9%) iegūtajai izglītībai. 

 
8.att. Atbildes uz jautājumu “Lūdzu, novērtējiet apgalvojumus par RJA iegūtās izglītības atbilstību 

darba tirgus tendencēm” 

Respondentu skaits: 60, pētījumu veikšanas periods: 2019.gada oktobris 

 

RJA absolventi arī atzinīgi novērtēja RJA iegūtās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām 

(skat. 8.att.). Gandrīz visi absolventi noradīja, ka iegūtās prasmes, zināšanas, kā arī kompetences un 

iegūtais grāds atbilst darba tirgus prasībām.  
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9.att. Atbildes uz jautājumu “Novērtējot apgalvojumus sava pēdējā ieņemamā amata kontekstā” 

Respondentu skaits: 0, pētījumu veikšanas periods: 2019.gada oktobris 

 

 Tāpat absolventi ir atzinuši, ka tas, ka viņi ir ieguvuši izglītību RJA, ietekmēja iespējas tikt 

pieņemtam esošā darbā. Studiju process ir arī sagatavojis absolventus darba tirgum, sniedzot 

nepieciešamās praktiskās iemaņas, kontaktus, kā arī teorētiskās zināšanas (skat. 9.att.). Absolventi 

ieteica, ka, lai vēl veiksmīgāk sagatavotu studentus darba tirgus prasībām, RJA būtu lielāks uzsvars 

jāvelta IKT iemaņu uzlabošanai, ieviest obligāto praksi, iesaistīt studiju procesā RJA absolventus 

(lekcijas, semināri, pasākumu organizēšana), kā arī lielāku uzsvaru veltīt Latvijas tiesību sistēmai (lai 

veidotu karjeru Latvijā).  Tāpat bija ieteikums studiju procesā iekļaut aktuālos jautājumus izvēles 

kursu veidā.  
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