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Ekonomikas izrāviens 

Konkurētspēja un produktivitāte 

[16] Latvijas ekonomikas pamats ir efektīva, pārdomāta un koncentrēta resursu izmantošana, lai 
veicinātu uzņēmējdarbības attīstību valstī. Nozīmīgākie ir tie uzņēmumi (lielie, vidējie un 
mazie), kas rada produktus un pakalpojumus eksportam. Īpaši tiek sekmēta radošu un augstu 
pievienoto vērtību veidojošu uzņēmumu dibināšana un attīstība. Jebkuram publiskajam 
finanšu ieguldījumam ir jābūt vērstam uz efektivitātes un resursu ekonomiskās atdeves 
palielināšanu. 

[17] Augstas kvalitātes nodrošināšana un darba ražīguma kāpināšana ir viens no svarīgākajiem 
nosacījumiem mūsu uzņēmēju konkurētspējas paaugstināšanai, tādēļ uzņēmēji tiek mudināti 
regulāri vērtēt savu resursu izmantošanas efektivitāti, darbinieku darba ražīgumu un 
inovāciju potenciālu, lai Latvija eksportētu iespējami pārstrādātus produktus un pakalpojumus 
ar palielinātu vērtību. Aizvien mazāk mūsu resursu tiek eksportēts izejmateriālu veidā. 



LTRK pozīcija nodarbināto papildus izglītības atbalsta pasākumu 

plānošanai un ieviešanai
Problēmas Vēlamie ieguvumi / Sasniedzamie 

rādītāji 

Veicamie pasākumi un risinājumi

Zema darbaspēka produktivitāte 

(viena no zemākajām ES)

Darbaspēka produktivitātes pieaugums 

un Latvijas uzņēmumu konkurētspēja 

globālajā tirgū. 

Izpratnes radīšanas un apmācību 

aktivitātes  šādās tematiskajās jomās -

procesu optimizācija, ražošanas 

vadība, LEAN principi, personiskā 

efektivitāte, u.c.

Darba tirgum atbilstošu prasmju 

trūkums. Speciālistu trūkums 

nozarēs (IKT, vieglā rūpniecība, 

kokrūpniecība, būvniecība, u.c.)

Vidējā atalgojuma un nodokļu 

ieņēmumu pieaugums. Jaunu darba 

vietu radīšana.

Nodarbināto papildus izglītības 

pasākumi zināšanu un prasmju 

pilnveidošanai atbilstoši aktuālajam 

nozaru uzņēmumu pieprasījumam. 

Jauniešu zemais nodarbinātības 

līmenis.

Novecošanās riskam pakļauto 

darbinieku konkurētspēja darba 

tirgū.

Palielināt uzņēmēju interesi strādāt ar 

nelabvēlīgā situācijā esošiem darba 

ņēmējiem. Jauno speciālistu ienākšana 

nozaru uzņēmumos.

Darbinieku prasmju saglabāšana un 

darba attiecību turpināšana uzņēmumā 

vai nozarē. 

Apmācību pasākumi jauniešu prasmju 

pilnveidei atbilstoši darba devēja 

pieprasījumam.

Nozarē un uzņēmumā tiek piedāvātas 

apmācību programmas, kas saglabā 

novecošanās riskam pakļauto 

darbinieku konkurētspēju.

Nodarbināto papildus izglītības atbalsta pasākumu piedāvājumu izstrādi un ieviešanu ir jākoordinē nozaru 

asociācijām un darba devēju organizācijām, iesaistot attiecīgo nozaru ekspertus.



• Valsts līmeņa darba devēju organizācijām un lielākajām nozaru asociācijām ir 

nepieciešamā informācija un zināšanas par nozarēm nepieciešamajām kompetencēm un 

nozaru attīstības potenciālu.

• Valsts līmeņa darba devēju organizācijām un lielākajām nozaru asociācijām ir nozīmīga 

pieredze nodarbināto apmācību projektu realizācijā atbilstoši darba devēju pieprasījumam.

• Ar darba devēju organizāciju  piedalīšanos var sasniegt  izvirzītos rādītājus atbilstoši 

nacionāliem un Eiropas Komisijas noteiktiem mērķiem attiecībā uz pieaugušo tālākizglītību 

un nodarbinātību. 

Darba devēju organizāciju loma nodarbināto papildus izglītības 

pasākumu realizācijā



Uzņēmumiem aktuālas kompetences 

paaugstināšana

Mērķi:

 Ražošanas produktivitātes palielināšana;

 Jaunu tehnoloģiju un darba paņēmienu 

ieviešana;

 Komersantu konkurētspējas uzlabošana;

 Produktu un pakalpojumu pievienotās vērtības 

pieaugums;

 Resursu patēriņa samazināšana;

Rezultāts:

 Uzņēmuma saimnieciskās darbības rādītāju 

uzlabošanās;

 Darba samaksas pieaugums;

 Palielinās valsts nodokļu ieņēmumi;
 Uzņēmuma konkurētspēja.

Uzņēmumu 

konkurētspējas 

stratēģija

Darba tirgus 

attīstības 

stratēģija

Nozarēm nepieciešamā 

nodarbināto personu kompetence

Darba ņēmēju prasmju pielāgošana darba 

tirgus pieprasījumam (integrācijas pasākumi)

Mērķi:

 Mērķtiecīgi ieguldījumi prasmju pilnveidošanā 

atbilstoši nozares aktuālajam pieprasījumam;

 Jauniešu nodarbinātības veicināšana, 

orientācija uz konkrētām nozarēm un 

profesijām;

 Saglabāt darba vietas cilvēkiem, kas zaudē 

konkurētspēju darba tirgū;

 Aktīvas sadarbības izveide starp plānošanas 

reģioniem, nozaru asociācijām, NVA un mācību 

iestādēm (ieskaitot PIKC);  

Rezultāts:

 Ieviesta moduļu veida apmācību prakse, kas 

gatavo speciālistus pieprasītājās profesijās; 

 Mērķtiecīgi tiek virzīti cilvēki uz brīvajām darba 
vietām.

Plānošanas reģioni, NVA, Darba 

devēju organizācijas, Mācību 

iestādes, karjeras konsultanti

Nozaru 

uzņēmumi



Paldies par uzmanību!


