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Cik
darbinieku mācību metodes 
pielieto katrs darba devējs?
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Aptauja darba devējiem:

Kā īsteno darbinieku izglītību?

Ar kādiem šķēršļiem saskaras?

Kāds ir viedoklis par valsts atbalsta instrumentiem?

Kāda ir labā prakse darbinieku izglītošanā?

LDDK + IZM



Respondenti

• Nosūtīta LDDK biedriem un ESF projektā «Profesionālo izglītības 
iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību 
praksēs uzņēmumos» (SAM 8.5.1.) iesaistītajiem uzņēmumiem

• Atbildes apkopotas 16.07.2019. – 31.08.2019.

• 189 respondenti (visas NACE nozares)
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Kā darba devēji 
māca savus 
darbiniekus?1.



Darbinieku izglītība darba devējiem ir 
ļoti būtiska
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36% ir atsevišķi izdalīta pozīcija budžetā, 
57% - izmaksas sedz pēc vajadzības





Katrs darba devējs vidēji 
pielieto 

7.3 dažādas metodes 
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Citas minētās mācību metodes

• Darba vidē balstītas mācības

• Mācības apvienotas ar komandas saliedēšanas pasākumiem

• Pieredzes apmaiņa, zināšanu pārnese: iekšēja, ārēja, 
starptautiska, lekcijas, darbnīcas, domnīcas/diskusijas, 
braucieni, mobilitāte

• Mācību kultūras un personīgās izaugsmes veicināšanas 
kampaņas
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Šķēršļi īstenot 
darbinieku izglītību2.





Darba devēji vs iedzīvotāji (CSP, 2016), %
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Valsts atbalsta 
programmu 
novērtējums3.



- Grūti spriest

Grūti spriest



Cits minētais noderīgais atbalsts

• Asociāciju organizētās apmācības

• NVA programmas (cilvēkiem ar invaliditāti, skolēnu vasaras 
darbs)

• Pašvaldību atbalsts (Rīga, Madona, u.c.)

• LDDK organizētais atbalsts darba vidē balstītām mācībām un 
praksēm

• ZM finansētās mācības

• U.C.

16



Kāds atbalsts būtu noderīgs?

• Finansiāls (nodokļi, līdzfinansējums, transporta izdevumi, 
turpināt esošos ES fondu atbalstus)

• Atbilstošs piedāvājums

• Informatīvs (laicīgi, pilnīgāk, vairāk, vieglāk atrodami)

• Cits: 
• Darba vidē balstītas mācības

• Darbinieku kompetenču izvērtēšana

• Morālo

• Mazāk traucēt ar biežām pārbaudēm..
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KOPSAVILKUMS



✓ Katrā darba vietā tiek pielietots metožu «komplekts» 
darbinieku izglītībai

✓ Darba devēji pārsvarā veicina profesionālo un specifisko 
zināšanu, prasmju apguvi, bet lielākā daļa veicina arī 
digitālo prasmju, prasmi mācīties, svešvalodu zināšanas, 
pašiniciatīvu un uzņēmējdarbību, sociālās un pilsoniskās 
prasmes

✓ Biežākie šķēršļi: nevar savienot ar darba grafiku un 
izmaksas

✓ Darba devēji ir maz informēti un iesaistīti valsts atbalsta 
programmās pieaugušo izglītības veicināšanai

✓ Visnoderīgākais atbalsts: finansiāls vai nodokļu atlaides, kā 
arī atbilstošs piedāvājums



Paldies par ieguldījumu 
mūžilgas mācīšanās 

veicināšanā!
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