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Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK)

 Apvieno darba devēju organizācijas - nozaru, reģionālās un 

profesionālās asociācijas un federācijas, kā arī nozaru līderus 

– atsevišķus uzņēmumus, kuros strādā vairāk nekā 50 

darbinieki.

 Misija – veidot Latvijas uzņēmējdarbību atbalstošu vidi, 

veicinot uzņēmēju konkurētspēju un pārstāvot darba devējus 

sociālā dialoga ietvaros nacionālā, ES un starptautiskā līmenī.
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Access to a skilled workforce!

Cilvēkresursu attīstība tautsaimniecībai

Cilvēkkapitāls ir svarīgs izaugsmei un darba vietu radīšanai 
 lai radītu inovatīvus produktus, procesus, pakalpojumus 
 lai palielinātu klientu skaitu
 lai iekarotu jaunus tirgus
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Mērķi izglītībā (stratēģija 2014-2020)

• Uzlabot izglītības sistēmas kvalitāti un 

pētniecības pieejamību

• Nodrošināt profesionāļu pieejamību darba tirgū

• Samazināt nodokļus par izglītību un 

apmācībām

• Sekmēt pieaugušo tālākizglītību
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Mērķi pieaugušo izglītībā

Samazināt nodokļus 
par izglītību un 
apmācībām

Sekmēt pieaugušo tālākizglītību

Sasnie-
dzamie 
rezultāti, 
Darbi

• IIN attaisnotie izdevumi par 
izglītības un veselības 
izdevumiem 213 EUR 
vismaz 720 EUR

• Atbrīvot no PVN 
neformālās izglītības 
kvalifikācijas 
paaugstināšanas kursus, 
kurus izglītības iestādes 
sniedz uzņēmumiem

• 7%  15 % no iedzīvotājiem 25-64 gadu vecumā, kas 
piedalās apmācībās vai izglītībā pēdējo 4 nedēļu laikā 

Darbi:
• Darba devēju interešu ievērošana jaunajā 

Mūžizglītības politikas plānošanas dokumentā
• Stimulu un atbalsta programmu izstrāde
• Sekmēt teritoriāli pielāgotu mūžizglītības programmu 

izstrādi, kurās iegūtās prasmes vērstas uz darba 
prasmju un darbā iekārtošanās iespēju 
paaugstināšanu

• Sekmēt karjeras atbalsta koncepcijas apstiprināšanu, 
paredzot pasākumus darba iespēju popularizēšanu 
nozarēs, kā arī karjeras atbalsta pieejamību 
jauniešiem un nodarbinātajiem. 
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Piemēri:
dažādās vajadzības pēc 
pieagušo izglītības
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Darba devēji vērtē darbinieku zināšanu, prasmju 
un īpašību svarīguma novērtējums (NVA, 06.2014)

Visi darba devēji Rīga Pierīga

Darba disciplīnas ievērošana 97.6% 98.9% 97.9%

Profesionālās zināšanas un prasmes 91.6% 96.8% 91.5%

Prasmes strādāt gan individuāli, gan kolektīvā 90.2% 91.6% 89.4%

Saskarsmes prasmes 88.1% 92.6% 89.4%

Gatavība uzņemties jaunus darba pienākumus 87.7% 90.4% 91.5%

Prasmes uzņemties iniciatīvu un atbildību 86.1% 86.3% 80.9%

Prasmes pielāgoties jauniem apstākļiem (mainīgai darba videi) 85.9% 84.0% 89.4%

Pieredze 85.1% 91.5% 89.6%

Prasmes pieņemt patstāvīgus lēmumus 81.9% 81.1% 85.4%

Prasmes patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas un prasmes 80.4% 88.3% 80.9%

Gatavība strādāt papildus stundas 79.2% 76.8% 79.2%

Latviešu valodas zināšanas 78.7% 91.6% 72.3%

Spēja vienlaicīgi veikt vairāku amatu pienākumus 71.9% 72.6% 80.9%

Gatavība mācīties 71.7% 75.5% 80.9%

Prasme aizstāvēt savas tiesības 66.7% 68.4% 68.1%

Krievu valodas zināšanas 66.6% 88.4% 58.3%

Datorzināšanas un prasmes 49.0% 61.1% 66.0%

Citu svešvalodu zināšanas 45.6% 62.1% 52.1%

Gatavība mainīt darbavietu uzņēmuma/iestādes ietvaros 42.0% 41.1% 53.2%

Prasmes darbā ar biroja iekārtām (ar kopēšanas iekārtām, ar faksa aparātu) 33.4% 46.3% 46.8%

Gatavība mainīt profesiju 17.1% 11.7% 34.0%
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Vai darba devējs iegulda (plāno ieguldīt) darbinieku 

apmācībās? (NVA, 06.2014)
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Bezdarbnieku 
apmācība (LM)
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Darba devēju pasūtītās apmācības 
Partnerībās organizētās apmācībām (EM) 
caur LDDK (piemēri)

• Efektīva uzkopšanas darbu veikšana

• Revīzijas darba optimizācija un darba vides pielāgošana, 

izmantojot IT resursus

• Praktiskā grāmatvedība atbilstoši Latvijas un 

starptautiskajiem normatīvajiem dokumentiem

• Praktikums revidentu palīgiem: revīzija no A līdz Z

• Vadības pārskats un risku vadība

• Iekšējais audits

• Klientu apkalpošanas pakalpojumu sniedzēju uzņēmumu 

darbības vadības procesu optimizācija

• Uzņēmuma konkurētspējas attīstības stratēģijas un finanšu 

plana izstrāde un ieviešana mazos un vidējos uzņēmumos
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Kā uzlabot pieaugušo 
izglītības plānošanu?
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• IZM – atbildīgā
• Koordinēta politikas 

izstrāde, lai nodrošinātu 
finanšu instrumentu 
savstarpējo papildinātību 
(EM, LM, IZM)

• Plānošana reģionālā līmenī:
• Informācijas koordinācija 
• (pieprasījums-piedāvājums), 

programmu plānošana, datu 
analīze)

• Darba devēju organizāciju 
iesaistīšana un aktivizēšana 
(informācija, atbilstošs 
piedāvājums, piedāvājuma 
salāgojums)
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Anita.Lice@lddk.lv
www.lddk.lv
@darbadeveji 

http://www.lddk.lv/
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1.Darba grupa: Darba tirgus vajadzības 
un atbalsts darba devējiem darbinieku 
izglītošanai
1. Kāds atbalsts darba 
devējiem ir nepieciešams, 
lai izglītotu darbiniekus?

2. Kādā veidā?

• Kādiem darba devējiem? 
• Kādus darbiniekus?
• Kādu profesiju 

pārstāvjus?
• Kāda veida izglītība?
• Finanšu, nefinanšu 

atbalsts?

• Koordinators, atbalsta sniedzējs. No kā 
darba devējs vēlētos saņemt izglītības 
pakalpojumu? 

• Informācija. Vai viņam ir skaidrs 
piedāvājums? Kur darba devējs meklētu 
atbalstu? 

• Organizācija. Kā darba devējiem ērtāk un 
atbilstošāk: informācija, konsultēšana, 
vajadzību pieteikšana, atbilstoša 
piedāvājuma meklēšana, izglītotāja izvēle, 
apmaksas nosacījumi, līguma slēgšana. 
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