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Latvijas personāla vadīšanas asociācija

• Profesionāla biedrība, kas apvieno Latvijas uzņēmumu 

personāla vadītājus;

• Šobrīd 236 biedri (uzņēmumi un fiziskas personas);

• No 2002. gada Eiropas personāla vadīšanas asociācijas 

biedrs;

• Galvenās aktivitātes: semināri, pieredzes apmaiņas 

pasākumi biedriem.



Pieaugušo izglītība un LPVA

• pieaugušo izglītība — personu daudzveidīgs 

izglītošanas process, kas cilvēka mūža garumā nodrošina 

personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū*

• Personālvadības un biznesa vidē biežāk lieto terminus 

darbinieku attīstība un mācības (Turpmāk DA)

*Izglītības likums



DA telefonintervijas

• Intervēti 7 asociācijas biedri no dažādām nozarēm: 

bankas, ražošana, mazumtirdzniecība uc.

• Kopā 5100 darbinieki



Kas mainījies DA pēdējo trīs gadu laikā?

• DA pievērš daudz vairāk uzmanības kā pirms trīs gadiem

• Mainījušās prioritātes DA

• Pēdējā laikā DA pieejami Eiropas projektu līdzekļi

• Uzņēmumi kļuvuši prasīgāki pret mācību kompānijām



Galvenie darbinieku attīstības mērķi uzņēmumā

• Biznesa mērķu sasniegšana

• Produktivitātes celšana

• Efektivitātes celšana visās nozīmēs

• Klientu apmierinātības paaugstināšana

• Iekšējās komunikācijas uzlabošana

• Pēctecības nodrošināšana

• Lai darbiniekiem patiktu nākt uz darbu



Visvairāk attīstītās kompetences

• Vadītprasmes, tai skaitā vidējā līmeņa vadītājiem

• Pārdošanas prasmes

• Klientu apkalpošana

• Tehniskās profesionālās kompetences

• Jaunu tehnoloģiju pielietošana

• Projektu vadība



Kā notiek DA?

• Iekšējie un ārējie pasniedzēji

• 70-20-10



Biežāk izmantotie DA veidi

• Grupu apmācības klasē

• Tehniskās apmācības darba vietā

• Ievadīšana darbā: darba vietā

• Attīstības projekti

• Izstāžu apmeklējumi

• Vadītājiem 360 grādu vērtēšana

• Mentorings, koučings 

• Darbiniekiem: attālinātās mācības, moduļu sistēma: 

mācības-prakse-nākošais modulis

• Attīstības pārrunas



Eiropas finanšu izmantošana DA 

• 2/7 neizmantoja, tātad 5/7 izmantoja

• Galvenokārt iesaistoties citu organizāciju projektos: 

mācību firmas, LRTK, pārtikas uzņēmumu federācija, 

poligrāfijas asociācija

• Nomāc birokrātija un ilgais naudas atpakaļsaņemšanas 

laiks

• Pluss: mācību budžets pat dubultojas

• Mīnuss- ceļas mācību pakalpojumu cenas



Ieguvumi no DA ieguldītajiem resursiem 

• Uzlabojušies uzņēmuma finanšu rezultāti.

• Piederības sajūta uzņēmumam. 

• Augušas amata kompetences, profesionalitāte.

• Spēj nodrošināt izaugsmi iekšienē. Kvalitatīvs, 

profesionāls pakalpojums, ko novērtē klients.

• Nemācoties esam uz eskalatora, kas ved lejup. 

Jākāpj uz augšu, lai saglabātu esošo līmeni.



Ieguvumi no DA ieguldītajiem resursiem II 

• Bez mācībām nav iespējams. Dzīvesveida sastāvdaļa.

• Pēctecība. 

• Eksportspēja. 

• Uzticēšanās, pašapziņa, mainības samazināšana.

• Iekšējās komunikācijas uzlabošanās.

• Mācības motivē cilvēkus. 

• Darba prieks.



Pieaugušo izglītības piemēri

• Nordea pakalpojumu izcilības projekts 

https://www.youtube.com/watch?v=SGEQgl0GTyI&feature

=youtu.be

• Latvijas Balzāms: Stipendijas RTU studentiem.Maģistra 

darbu prēmēšana. RTU laboratoriju modernizēšana. 

• Dalība duālās izglītības projektos.

• Lattelecom Datormācības senioriem. 

https://www.youtube.com/watch?v=SGEQgl0GTyI&feature=youtu.be




Ko uzņēmumi gaida no izglītības sistēmas?

• Vidējās un pamatizglītības kvalitāte, sevišķi laukos, ir 

zema. Nedod pietiekoši zināšanu profesionālās izglītības 

apguvei: piemēram, % rēķini nav apgūti.

• Kā var studēt un strādāt pilnu darba dienu? Nesaprot. 

• Izglītība nedod pietiekošas praktiskās iemaņas. Nav 

gatavi darbam.

• Lielākā problēma- profesionālā izglītība. 

• Augstākā izglītība sačakarēta pateicoties padomjlaiku 

profesoru ambīcijām. 

• Akadēmiskā izglītība ir prestižāka, bet darbam vajag 

profesionālo augstāko izglītību.



Ko uzņēmumi gaida no izglītības sistēmas II?

• Vajag gatavot speciālistus ar līmeni drusku virs 

strādnieka- 1.līmeņa vadītājs.

• Trūkst vidējā koledžas līmeņa speciālistu pārtikas nozarē. 

Grūtas mācības-ķīmijas uc.

• Trūkst un maz gatavo ārstus-rehabilitogus.

• No valsts neko negaida. 



Ko gaida no valsts DA veicināšanai?

• Padarīt prakšu programmu interesantāku darba devējiem. 

Daudz apgrūtinājumu.

• Motivēt darba devējus ņemt jauniešus praksē. 

• Samazināt emigrāciju.

• Izglītības satura veidošanā vairāk iesaistīt uzņēmumus.

• Mācīt un mācīties inženierzinātnes.



Paldies !

www.lpva.lv

anita.sane@gmail.com


