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Ievads 
 

Arvien pieaugošas prasības pēc jaunām prasmēm, ekonomiskās, demogrāfiskās 

un tehnoloģiskās pārmaiņas rada nepieciešamību pieaugušajiem turpināt mācīties. Pēc 

sākotnējās izglītības ieguves mācīšanās bieži vien turpinās darba vietā. Tādēļ ir būtiski 

meklēt atbildes uz jautājumiem, kā darba vietas var padarīt par draudzīgu vidi 

mācīšanās procesa norisei? Kā nodrošināt, lai katrs nodarbinātais attīstītu prasmes un 

kompetences, kas noderēs viņa vai viņas karjeras izaugsmei un uzņēmuma 

konkurētspējai? Kā valsts var labāk atbalstīt darba devējus un darba ņēmējus, lai 

veicinātu pieaugušo izglītību?  

Šajā ziņojumā ir apkopoti galvenie aptaujas “Par darbinieku izglītības 

pasākumiem” rezultāti, ko īstenoja Latvijas Darba devēju konfederācija sadarbībā ar 

Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), IZM īstenotā Erasmus+ projekta “Nacionālie 

koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” ietvaros. 

Šīs aptaujas galvenais mērķis bija noskaidrot, kādus darbinieku izglītības 

pasākumus īsteno uzņēmumi Latvijā, ar kādiem šķēršļiem darba devēji saskaras un kāds 

ir darba devēju viedoklis par valsts atbalsta instrumentu pieaugušo izglītības 

veicināšanai lietderīgumu un nepieciešamo atbalstu darba devējiem, lai atbilstoši 

rekomendētu un plānotu attiecīgus uzlabojumus izglītības politikā attiecībā uz 

pieaugušo izglītības veicināšanu. Tāpat arī aptaujas ietvaros tika apkopoti labās prakses 

piemēri darbinieku izglītošanā, kas dod iespēju mācīties un iedvesmoties no 

inovatīviem mācību risinājumiem uzņēmumos un kas uzskatāmi parāda, ka ne vienmēr 

nepieciešami lieli finanšu ieguldījumi, lai mācītos, bet vēl svarīgāka ir motivācija un 

radoša pieeja. 

Aptauju veica un ziņojumu sagatavoja Anita Līce, Latvijas Darba devēju 

konfederācijas Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja. 
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Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi 
 

ES – Eiropas Savienība 

ESF – Eiropas Sociālais fonds 

LDDK – Latvijas Darba devēju konfederācija  

LIAA – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 

LTRK – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera 

NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra 

Obligātās mācības – mācības darba drošībā un aizsardzībā, civilā apmācība un ugunsdrošībā, 

pirmās palīdzības sniegšanā 

RD – Rīgas Dome 

RSU – Rīgas Stradiņa universitāte 

VIAA – Valsts izglītības attīstības aģentūra 

ZM – Zemkopības ministrija  

Uzņēmumu apzīmējums pēc izmēra: 

 Mikro uzņēmums – darbinieku skaits no 1 līdz 9 

 Mazs uzņēmums – darbinieku skaits no 10 līdz 49 

 Vidējs uzņēmums – darbinieku skaits no 50 līdz 249 

 Liels uzņēmums – darbinieku skaits 250 vai vairāk 
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Kopsavilkums  
 Darbinieku izglītošanās nozīmīgums darba devējiem, kas piedalījās aptaujā, ir ļoti augsts. 

Kopā 94 % apstiprināja, ka tā ir vai nu ļoti būtiska (65 %) vai drīzāk būtiska (30 %), 

un vien 5 % uzņēmumu tā ir drīzāk nebūtiska.  

 36 % darba devēju ir atsevišķi izdalīta pozīcija budžetā, kas ir paredzēta darbinieku 

izglītības nodrošināšanai. 57 % darba devēju šādas iezīmētas pozīcijas budžetā nav, taču 

darbinieku izglītības izmaksas tiek segtas pēc nepieciešamības. Vien 4 % darba devēju 

netērē līdzekļus darbinieku izglītībai.  

 Visbiežāk izmantotā darbinieku mācīšanas metode ir pieredzējušu darbinieku iesaiste 

jaunu darbinieku apmācībā: 98 % darba devēju to izmanto bieži vai dažreiz. Tāpat arī 

darbinieki bieži piedalās kursos vai semināros (96 % - dažreiz vai bieži), tiek organizēta 

jaunu darbinieku ievadapmācība (93 %) un nodrošināta izglītojoša literatūra un 

materiāli (93 %). Nereti tiek piesaistīti ārējie eksperti vai lektori (76 %) un darbinieki 

piedalās profesionālās organizācijās (74 %). Ievērojami liels īpatsvars darba devēju 

atbildēja, ka nodrošina darbinieku pārkvalifikāciju: 13 % - bieži un 58 % - dažreiz.  

 Kopumā no 9 minētajām darbinieku izglītības mācību metodēm respondenti atzīmēja 

vidēji 7.3 dažādas metodes kā izmantotas bieži vai dažreiz, kas norāda uz to, ka darba 

devēji darbinieku izglītības nodrošināšanai kombinē ļoti dažādas metodes.  

 Īstenojot izglītības pasākumus darbiniekiem, darba devēji visbiežāk veicina profesionālo 

zināšanu un prasmju apguvi vai papildināšanu (94 % bieži vai dažreiz), kā arī specifisku 

zināšanu un prasmju apguvi (piemēram, specifiskas tehnoloģijas, metodikas) (93 %).  

 Darba devēji visbiežāk veicina šādu pamatkompetenču attīstību: digitālās prasmes (79 % 

bieži vai dažreiz), prasme mācīties (66 %), saziņa svešvalodās (63 %), pašiniciatīva un 

uzņēmējdarbība (59 %), sociālās un pilsoniskās prasmes (56 %). Saziņu dzimtajā valodā 

veicina 50 % darba devēji, turklāt 32 % - bieži. Salīdzinoši retāk darba devēji veicina 

kultūras izpratni un izpausmi (48 %) un matemātiskās prasmes un pamatprasmes 

dabaszinībās un tehnoloģijās (46 %).  

 Visbiežāk norādītie šķēršļi, kas līdz šim visvairāk traucēja uzņēmumam īstenot un atbalstīt 

darbinieku izglītību, ir nespēja savienot mācības ar darba grafiku un pārāk lielas 

mācību izmaksas. Pārējie biežāk minētie šķēršļi: nebija piemērota izglītības vai apmācību 

pasākuma, mācības netika piedāvātas sasniedzamā attālumā no dzīves vai darba vietas, 

darbinieku motivācijas trūkums, pārāk birokrātiskas procedūras valsts atbalsta programmās.  

 Darba devēji ir maz informēti un iesaistīti valsts atbalsta programmās pieaugušo 

izglītības veicināšanai, liels īpatsvars respondentu nespēja novērtēt aktuālo valsts atbalsta 

instrumentu lietderīgumu. Respondenti bija salīdzinoši vairāk informēti par VIAA projektu 

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, iespēju darba devēja 

izdevumus par kvalifikācijas paaugstināšanas kursiem neaplikt ar darbaspēka nodokļiem, kā 

arī par ES fondu atbalstu uzņēmumiem nodarbināto apmācībām. Šīs atbalsta aktivitātes arī 

saņēma pozitīvāko vērtējumu attiecībā uz to noderīgumu, salīdzinot ar NVA īstenotajām 

programmām darba devējiem. 

 Attiecībā uz nepieciešamo atbalstu, visbiežāk darba devēji rosināja sniegt finansiālu 

atbalstu līdzfinansējuma vai nodokļu atlaižu formā par izdevumiem darbinieku 

izglītībai, kā arī atbilstoša piedāvājuma nodrošināšanu.  
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Metodoloģija un respondenti  
Aptauja tika veikta no 2019. gada 16. jūlija līdz 31. augustam ar elektroniskas 

aptaujas anketas palīdzību, to izsūtot Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) 

biedriem (darba devējiem un darba devēju organizācijām), kā arī ESF projektā 

“Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību 

praksēs uzņēmumos” (SAM 8.5.1.) iesaistītajiem uzņēmumiem.  

Uz aptaujas anketu atbildēja 189 respondenti. Informācija par respondentiem 

apkopota tabulā Nr. 1. 

Datu analīze tika veikta ar Ms Excel un RStudio programmu palīdzību. 

 

Tabula Nr. 1 

Respondenti pēc nozares, darbinieku skaita, darbības tirgus un pārstāvētā kapitāla, skaits 

un % 

  Skaits % 

Nozare A Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 20 11 

B Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 1 1 

C Apstrādes rūpniecība 20 11 

D Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana 5 3 

E Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija 5 3 

F Būvniecība 13 7 

G Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts 16 8 

H Transports un uzglabāšana 10 5 

I Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 20 11 

J Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 12 6 

K Finanšu un apdrošināšanas darbības 6 3 

L Operācijas ar nekustamo īpašumu 1 1 

M Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 6 3 

N Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 2 1 

O Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana 4 2 

P Izglītība 4 2 

Q Veselība un sociālā aprūpe 8 4 

R Māksla, izklaide un atpūta 1 1 

S Citi pakalpojumi 34 18 

T Mājsaimniecību kā darba devēju darbība; pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu 
sniegšana individuālajās mājsaimniecībās 

1 1 

Darbi-

nieku skaits 

1-9 66 35 

10-49 36 19 

50-249  50 26 

250 vai vairāk 37 20 

Darbības 
tirgus 

Latvijas 110 58 

Latvijas un ārvalstu 70 37 

Ārvalstu 9 5 
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Pārstā-

vētais 
kapitāls 

Privātais – vietējais 112 59 

Privātais – ārvalstu 23 12 

Pašvaldības 21 11 

Valsts 16 8 

Privātais – vietējais un ārvalstu 9 5 

Valsts, Privātais – vietējais 3 2 

Pašvaldības, Privātais – vietējais 2 1 

Valsts, Pašvaldības 1 1 

Valsts, Pašvaldības, Privātais – vietējais 1 1 

Valsts, Privātais – ārvalstu 1 1 

Avots: Autora aprēķini, 2019. gadā veikta darba devēju aptauja, n = 189 

Visvairāk respondentu pārstāvēja šādas nozares: “Citi pakalpojumi” (18 %), 

“Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība”, “Apstrādes rūpniecība” un 

“Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi” (katrā 11 %), “Vairumtirdzniecība un 

mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts” (8 %), “Būvniecība” (7 %) un 

“Informācijas un komunikācijas pakalpojumi” (6 %). Pielikumā pievienota informācija par 

atbildēm uz jautājumiem katrā no šīm nozarēm.  

Darba devēju ar darbinieku skaitu līdz 49 bija 102 jeb 54 %, bet ar vismaz 50 

darbiniekiem – 87 jeb 46 %. Visvairāk respondentu (58 %) darbības tirgus ir Latvijā un 59 % - 

pārstāvētais kapitāls ir privātais – vietējais.  

 

Tabula Nr. 2 

Respondenti pēc nozares un darbinieku skaita, skaits  

Nozare Darbinieku skaits Kopā 

 
1-9 10-49 50-249 250 vai 

vairāk 

 

A Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 9 3 6 2 20 

B Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 
   

1 1 

C Apstrādes rūpniecība 3 3 10 4 20 

D Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa 
kondicionēšana 

1 1 1 2 5 

E Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un 

sanācija 

 
1 4 

 
5 

F Būvniecība 3 1 6 3 13 

G Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un 

motociklu remonts 

7 3 4 2 16 

H Transports un uzglabāšana 
 

2 5 3 10 

I Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 7 11 1 1 20 

J Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 6 1 4 1 12 

K Finanšu un apdrošināšanas darbības 5 
  

1 6 

L Operācijas ar nekustamo īpašumu 
 

1 
  

1 

M Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 5 
 

1 
 

6 

N Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 
 

1 
 

1 2 

O Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana 
  

1 3 4 

P Izglītība 2 1 1 
 

4 

Q Veselība un sociālā aprūpe 
 

1 2 5 8 
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R Māksla, izklaide un atpūta 1 
   

1 

S Citi pakalpojumi 16 6 4 8 34 

T Mājsaimniecību kā darba devēju darbība; pašpatēriņa preču 
ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās 

1 
   

1 

Kopā 66 36 50 37 189 

Avots: Autora aprēķini, 2019. gadā veikta darba devēju aptauja, n = 189 

Mazie darba devēji bija izteiktāk pārstāvēti izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu 

un citu pakalpojumu nozarēs, savukārt vidējie un lielie – apstrādes rūpniecības, būvniecības un 

veselības un sociālās aprūpes nozarēs.  

  



9 

 

Aptaujas rezultāti 

1.  Darba devēju īstenotie darbinieku 

izglītības pasākumi  
Darbinieku izglītošanās nozīmīgums darba devējiem, kas piedalījās aptaujā, ir ļoti 

augsts. Kopā 94 % apstiprināja, ka tā ir vai nu ļoti būtiska (65 %) vai drīzāk būtiska (30 %), un 

vien 5 % uzņēmumu tā ir drīzāk nebūtiska (attēls Nr.1). 

 

Attēls Nr. 1. Darbinieku izglītošanās būtiskums uzņēmuma darbības nodrošināšanā; 

respondentu skaits  
Avots: Autora aprēķini, 2019. gadā veikta darba devēju aptauja, n = 189 

 

Izvērtējot darbinieku izglītošanās būtiskumu pēc uzņēmuma lieluma, redzama tendence, ka 9 

no 10 darba devējiem, kam darbinieku izglītība drīzāk nav būtiska, ir mikro vai mazie 

uzņēmumi.  

Darba devēji tika aicināti novērtēt, cik liels īpatsvars no darbiniekiem pēdējā gada laikā ir 

mācījušies obligātās mācības (darba drošībā un aizsardzībā, civilā apmācība un ugunsdrošībā, 

pirmās palīdzības sniegšanā) un cik – citas mācības. Kā redzams attēlā Nr. 2, darba devēji 

attiecībā uz darbinieku iesaisti obligātajās mācībās visbiežāk norādīja, ka tās ir apguvuši vai nu 

76-100 %, vai 1-25 % darbinieku. Jāmin, ka tas var būt atkarīgs gan no uzņēmuma darbības 

specifikas, gan darbinieku mainības.  
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 Attēls Nr. 2. Darbinieku īpatsvars, kas mācījās pēdējā gada laikā, respondentu skaits 
Avots: Autora aprēķini, 2019. gadā veikta darba devēju aptauja, n = 189 

 
54 % no visiem respondentiem norādīja, ka obligātās mācībās mācījušies mazāk kā puse  

darbinieku, bet 46 % - ka vairāk kā puse. Lielāko īpatsvaru darbinieku obligātajās mācībās 

pēdējā gada laikā ir iesaistījuši apstrādes rūpniecības darba devēji – 65 % no šīs nozares 

respondentiem norādīja, ka obligātās mācībās mācījušies 76-100 % darbinieku. Vismazāko 

darbinieku daļu obligātajās mācībās pēdējā gada laikā iesaistījuši mikro un mazie uzņēmumi 

(“1-25 %” norādīja 39 % no mikro un 47% no mazajiem uzņēmumiem), bet visvairāk – vidējie 

un lielie (“76-100 %” norādīja 44 % no vidējiem un 57 % no lielajiem uzņēmumiem). 

Attiecībā uz citām mācībām, 57 % norādīja, ka mācījās mazāk kā puse, un 43 % - ka vairāk kā 

puse. Tikai darba devēji ar 10-49 darbiniekiem pēdējā gada laikā aptvēruši salīdzinoši mazu 

darbinieku daļu (67% no tiem norādīja, ka mācījušies mazāk kā puse darbinieku), bet pārējo 

darba devēju mācības aptvērušas līdzīgu darbinieku daļu – puse – vairāk kā pusi darbinieku, 

bet otra puse – mazāk kā pusi darbinieku. 

36 % darba devēju ir atsevišķi izdalīta pozīcija  budžetā, kas ir paredzēta darbinieku izglītības 

nodrošināšanai (skat. attēlu Nr. 3). 57 % darba devēju šādas iezīmētas pozīcijas budžetā nav, 

taču darbinieku izglītības izmaksas tiek segtas pēc nepieciešamības.  

 

Attēls Nr. 3. Darba devēju īpatsvars, kuru budžetā ir paredzēta atsevišķa pozīcija 

darbinieku izglītības nodrošināšanai  
Avots: Autora aprēķini, 2019. gadā veikta darba devēju aptauja, n = 189 
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Vien 4 % darba devēju (jeb 7 no respondentiem) netērē līdzekļus darbinieku izglītībai. 

Jāmin, ka galvenā (un gandrīz vienīgā) izmantotā darbinieku izglītības metode šajos 

uzņēmumos ir zināšanu nodošana jaunajiem darbiniekiem no pieredzējušajiem darbiniekiem. 

Pieredzējušu darbinieku iesaiste jaunu darbinieku apmācībā ir arī visbiežāk izmantotā 

metode citiem darba devējiem (skat. attēlu Nr. 4): 98 % darba devēju to izmanto vismaz 

dažreiz. Tāpat arī darba devēji bieži sūta darbiniekus uz kursiem vai semināriem (96 % - dažreiz 

vai bieži), organizē jaunu darbinieku ievadapmācību (93 % - dažreiz vai bieži) un nodrošina 

izglītojošu literatūru un materiālus (93 %). Nereti tiek piesaistīti ārējie eksperti vai lektori 

(76 %) un darbinieki piedalās profesionālās organizācijās, kas veicina viņu kompetenču 

pilnveidi (74 %). Ievērojami liels īpatsvars darba devēju atbildēja, ka nodrošina darbinieku 

pārkvalifikāciju: 13 % - bieži un 58 % - dažreiz.  

Kopumā no 9 minētajām darbinieku izglītības mācību metodēm respondenti atzīmēja 

vidēji 7.3 dažādas metodes kā izmantotas bieži vai dažreiz, kas norāda uz to, ka darba devēji 

darbinieku izglītības nodrošināšanai kombinē ļoti dažādas metodes. 

 

Attēls Nr. 4. Darba devēju īstenotie darbinieku izglītības pasākumi  
Avots: Autora aprēķini, 2019. gadā veikta darba devēju aptauja, n = 189 

 

Citi minētie darba devēju īstenotie darbinieku izglītības pasākumi ir apkopoti tabulā 

Nr. 3. Kā redzams tabulā, darba devēji iekšēji nodrošina ļoti daudzveidīgu mācību 

piedāvājumu, nereti mācības kombinējot ar darbu, lai nodrošinātu darba vidē balstītas mācības, 

kā arī nereti mācības tiek apvienotas ar komandas saliedēšanas pasākumiem. Īpaša uzmanība 

tiek pievērsta pieredzes apmaiņai. Salīdzinoši retāk minēti ārēji nodrošinātas mācības un 

starptautiskas mācības. Atsevišķos gadījumos darba devēji pievēršas arī mācību kultūras 

veicināšanai un darbinieku personīgās izaugsmes veicināšanai. 
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Tabula Nr. 3 

Citi minētie darba devēju īstenotie darbinieku izglītības pasākumi 

 

Iekšēji nodrošinātas mācības 

Amata apgūšana. 

Apmācība amata pienākumu veikšanai. 

Darba vidē balstītās mācības profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. 

Darbinieki padziļināti izpēta kādas tēmas un apmāca kolēģus.  

Darbinieku komunikācijas/atpūtas pasākumi, kas ietver apmācību elementus. 

Darbinieku supervīzijas. 

Darbs reālā darba vidē, uzsākot darbu. 

Iekšējais uzņēmuma TED talk par vispārīgām tēmām. 

Iekšējās apmācības, kuras vada uzņēmuma darbinieks. 

Izglītība prakses veidā, veicot praktiskus darbus. 

Jaunu ideju rosinoši semināri. 

Koučings. 

Materiālu izgatavotāju organizētie semināri. 

Mācības, ko nodrošina iekšējie pasniedzēji. 

Mācīšanās un attīstības kultūras veicināšanas pasākumi - gan īstenojot komunikāciju iekšējā darbinieku žurnālā 

un Intranet, gan dažādus īpašus projektus (piemēram, Mācīšanās mēnesis, Apmācību vadītāju dienas, Amatu 

dienas, Iekšējo treneru pasākumi utml.). 

Pakalpojuma sniegšanas objektos uz vietas - evakuācijas mācības, profesionālās pilnveides apmācības darba 

vietā. 

Pašu izstrādātas mācību programmas. Mācību simulācijas spēles izstrāde/pielāgošana biznesa vajadzībām. 

Pašu veidotas mācības par nozares tendencēm. 

Personību attīstošās mācības.  

Pieredzes apmaiņas braucienu grupas uzņēmumu ietvaros uz citām mūsu grupas rūpnīcām. 

Regulāras iekšējās apmācības vienas profesijas darbinieku grupām. 

Regulāri tiek veiktas jauno darbinieku apmācības un praktisko iemaņu atjaunošana esošajiem darbiniekiem 

(Spriegumaktīvie darbi GVL, KL un sadalnēs; Kabeļu uzmavu montāža ar spriegumu līdz 20 kV; Praktiskā 

augstkāpšana u.c. 

Savs mācību centrs. 

Tematiskas instruktāžas. 

Uzņēmumā ir savs mācību centrs, sertificēti apmācību vadītāji un instruktori; ir savas izstrādātas mācību 

programmas; darbinieki un uzņēmums iesaistās kompleksās apmācībās ar citām institūcijām (piemēram, krīzes 

situācijas, pretterorisma mācības); tiek veiktas profesionalitātes pārbaudes; tiek veikta profesionālo skolu un 

augstskolu mācību prakses nodrošināšana (t. sk. darbiniekiem). 

 

Pieredzes apmaiņa 

Dalība iekšējos un ārējos, t. sk. starptautiskos, pieredzes apmaiņas pasākumos un konferencēs. 

Darbinieki - speciālisti organizē prezentācijas - lekciju kursu saviem kolēģiem. 

Dažādi saliedējoši pasākumi visiem darbiniekiem, tādi kā meistarklases. 

Klīnisku gadījumu izskatīšana, izvērtēšana un dalīšanās pieredzē.  

Komandas saliedēšanas pasākumi, iekšējās (balstītas uz pieredzes dalīšanos) apmācības darba drošībā, prakses 

vadīšana kā vadītājprasmju attīstības rīks, mediju treniņi, speciāli pielāgoti kursi specifiskām darba grupām, 

pieredzes apmaiņas braucieni. 

Mentorings, iekšējo treneru apmācības, ekspertu klubs, ēnošana, pieredzes apmaiņas struktūrvienībās.  

Pieredzes apmaiņas braucieni uz līdzīgiem uzņēmumiem. 

Pieredzes apmaiņas braucieni, organizējam seminārus Latvijas profesionālajām mācību iestādēm, kurās mācās 

topošie viesmīlības speciālisti. 

Pieredzes apmaiņas darbnīcas, lekcijas. Piedalīšanās radošās darbnīcās. 

Pieredzes apmaiņas komandējumi. Piedalīšanās izstādēs.  

Pieredzes apmaiņas pasākumi ar citām slimnīcām, citu valstu slimnīcām. 

Pieredzes apmaiņas pasākumi Latvijā un ES. 

Zināšanu pārnese uzņēmuma iekšienē starp struktūrvienībām. 

 

Ārēji nodrošinātas mācības 

Angļu valodas kursi. 

Apmaksāta brīvdiena pieaugušo apmācībām no ES fondiem. 

Ārvalstu ekspertu piesaiste iekārtu/ aprīkojuma iespēju apguvei, apmācībām, kā ar to rīkoties. 

Kvalifikācijas paaugstināšanas kursi sava amata ietvaros, piemēram, autokrāvēju kursi. 

Kvalifikāciju uzturošie kursi specialitātē. 

Piedalīšanās konferencēs. 

Produktu un iekārtu pārdevēju organizēti semināri, apmācības. 

Vispārizglītojoši semināri par aktuālām tēmām, kuru apmeklējums ir brīvprātīgs. 
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Tehnoloģiski risinājumi 

Youtube. 

Mācības attālināti (skype webināri). 

 

Starptautiskas mācības 

Ārvalstu studiju izdevumu segšana. 

Izglītības pasākumi ārzemēs. 

Pieredzes apmaiņas braucieni gan Latvijā, gan ārzemēs-nozarē. 

Starptautiskas mācības. 

 
Darbinieku zināšanas un prasmes, kuras tiek veicinātas darba vietā, redzamas attēlā 

Nr. 5. Īstenojot izglītības pasākumus darbiniekiem, darba devēji visbiežāk veicina profesionālo 

zināšanu un prasmju apguvi vai papildināšanu (94 % bieži vai dažreiz), kā arī specifisku 

zināšanu un prasmju apguvi (piemēram, specifiskas tehnoloģijas, metodikas) (93 % bieži vai 

dažreiz). Augstais šo zināšanu un prasmju veicināšanas īpatsvars ir skaidrojams ar to, ka tās ir 

nepieciešamas darba pienākumu veikšanai.  

Pārējo prasmju saraksts, kuru veicināšanas biežumu vērtēja darba devēji, tika veidots, 

balstoties uz ES pamatkompetenču mūžizglītībai ietvaru1 (turpmāk – pamatkompetences), 

attiecīgi – šīs kompetences ir būtiskas ikvienam un izmantojamas ikvienā darba vietā. Darba 

devēji visbiežāk veicina šādu pamatkompetenču attīstību: digitālās prasmes (79 % bieži vai 

dažreiz), prasme mācīties (66 %), saziņa svešvalodās (63 %), pašiniciatīva un uzņēmējdarbība 

(59 %), sociālās un pilsoniskās prasmes (56 %). Saziņu dzimtajā valodā veicina 50 % darba 

devēji, 32 % - bieži. Salīdzinoši retāk darba devēji veicina kultūras izpratni un izpausmi (48 %) 

un matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās (46 %).  

 

 

Attēls Nr. 5. Darbinieku zināšanu, prasmju un kompetenču attīstība darba vietā  
Avots: Autora aprēķini, 2019. gadā veikta darba devēju aptauja, n = 189 

 

  

                                                      
1 2018. gada 22. maija Eiropadomes rekomendācija par pamatkompetencēm mūžizglītībai (2018/C 189/01). 

Pieejama: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0604%2801%29 
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Citas darba devēju minētās prasmes un kompetences, kuras darbinieki attīsta darba vietā, 

apkopotas tabulā Nr. 4. Kā redzams tabulā, darba devēji darbiniekus izglīto gan par uzņēmumu 

un ar to saistīto darbību, gan nodrošina profesionālo prasmju attīstību. Atsevišķi darba devēji 

uzsvēruši arī darbinieku vispārējo kompetenču un personības attīstību darba vietā.  

 

Tabula Nr. 4 

Citi minētie darba devēju īstenotie darbinieku izglītības pasākumi 

 

Vispārējās kompetences un personības attīstība 

Attapība un darba kultūra. 

Drošums un drošība, disciplīna, sociālā atbildība, personības attīstība, dažādība, veselīgs dzīvesveids, garīgā 

veselība, vides pārvaldība, sports un fiziskās aktivitātes (šaušana, tuvcīņa, komandu sporta veidi, vingrošana 

fizioterapeita vadībā u.c. sporta nodarbības). 

Komunikācijas prasme, spēja pieņemt patstāvīgus lēmums. 

Koučings un mentorings 

Līderības prasmes, komunikāciju prasmes, uz klientu vajadzībām vērstas konsultēšanas prasmes. 

Orientācija uz klientu apkalpošanu. Komandas vadība. Problēmu risināšana. Plānošana, organizēšana un elastība. 

Spēja pieņemt lēmumus.   

Orientēšanās svešās pilsētās. 

Personību attīstošās prasmes. 

Sadarbība. 

Saskarsme. 

Vadītprasmes; emocionālā inteliģence. 

 

Profesionālas prasmes 

Agile filozofija un darba metodes. Apgūstam dizaina domāšanu un citas inovatīvas darba metodes. 

Elektrozinības, projektēšana. 

IT infrastruktūras drošības un kiberdrošības jomā. 

Kvalitātes vadība. 

Projektu vadība. 

Tirgus izpēte, SEO mārketings. 

 

Mācības par uzņēmumu un saistīto darbību, pēctecības nodrošināšana 

Dažādības vadība, pēctecības veidošana, drošības kultūra, iekšējo auditoru apmācības. 

Lojalitāte uzņēmuma mērķiem - eko produkcijas virziena attīstīšanai. 

Pašaizsardzības un speciālo līdzekļu pielietošana apsardzes darbības jomā. 

Profesionālā izglītība un pārsvarā labo speciālistu zināšanu nodošana citiem darbiniekiem. 

Profesionālo prasmju pēctecības veicināšana. 

Uzņēmuma vērtības, kultūra, kvalitāte un drošība (personas datu aizsardzība, peļņa un ētika, konkurences 

tiesības, IT drošības u.c.), emociju vadības prasmes (projekts “Izvēlies dzīvesprieku!”), specifiski uzņēmuma 

procesi (piem., ikgadējā darbinieku novērtēšana, apmierinātības pētījuma komunikācija, iekšējās sistēmas utml.), 

klientu serviss, pārmaiņu vadība, vadītprasmes u.c. 

Veicinām zināšanas par uzņēmuma procesiem (nodrošināta vizuāli uztverama informācija - procesu kartes, kas 

ir sasaistītas ar izstrādātajiem dokumentiem). 
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2.  Labās prakses piemēri darbinieku 

izglītības nodrošināšanā 
 

 

AS “Latvenergo” vērtību spēle 

AS “Latvenergo” 2015. gadā izveidoja "Latvenergo vērtību spēli" - galda spēli, kurā var 

izspēlēt dažādas situācijas un ir jāatbild uz jautājumiem par šādām jomām: uzņēmuma 

reputācija, uzņēmuma resursu izmantošana, interešu konflikts, koruptīvas darbības un 

krāpšana, darba drošība, informācijas aizsardzība. Jautājumi veidoti tā, lai darbinieki gan varētu 

demonstrēt izpratni par ētikas normām un iekšējo normatīvo dokumentu prasībām, par pareizu 

rīcību strīdīgās situācijās, gan rosinātu diskusijas. Spēles laikā par pareizām atbildēm vai 

veiksmīgu situācijas risinājumu tiek krāti punkti, uzvarētājs saņem simbolisku balvu. Spēle tiek 

izmantota struktūrvienību komandas pasākumos, klientu apkalpošanas darbinieku apmācībai 

un jauno darbinieku apmācībai. Šobrīd spēli ir spēlējuši ap 60 % darbinieku. 

Uzņēmuma ieguvums - darbinieki brīvā un draudzīgā veidā gan pārbauda savas 

zināšanas, gan tās nostiprina, kā arī notiek viedokļu apmaiņa starp spēlētājiem. Nereti diskusijas 

par spēlē skartajām jomām risinās arī pēc spēles, darbiniekiem ir motivācija pārlasīt normatīvos 

dokumentus, lai pārliecinātos par pareizajām atbildēm. 

Darbinieki kā galvenos ieguvumus min - interesanti un dinamiski pavadīts laiks, iespēja 

paskatīties uz situācijām no klienta viedokļa un spraigas diskusijas ar kolēģiem. 

 

 

Mācības darbiniekiem un sabiedrībai (AS Swedbank) 

Skolu programma “Dzīvei gatavs” ir visa mācību gada garumā pieejams palīgs 

skolotājiem un atbalsts skolēniem ikdienas mācību procesā, uzņēmuma ekspertiem vieslekcijās 

sniedzot priekšstatu, kā viņu jomas profesijās noder skolā apgūstamās zināšanas. Programmas 

pamatlicēji ir aptuveni 80 Swedbank darbinieki, kas trīs mācību gadu laikā novadījuši teju 2200 

vieslekcijas Latvijas skolās. 

Vienlaikus sekmējot nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai piemērotu zināšanu un prasmju 

apguvi skolā, skolēnu mācīšanos ar izpratni un motivāciju mācīties, skolu programma “Dzīvei 

gatavs” ir iespēja Swedbank darbiniekiem pilnveidot prasmes un profesionālās iemaņas, 

piemēram,  uzstāšanās, līderības prasmes, un gūt tūlītēju atgriezenisko saiti par savu sniegumu, 

kā arī attīsta prasmi rast risinājumus neikdienišķās situācijās un ir daļa no karjeras attīstības. 

Dalība programmā veido darbinieku izpratni par savas organizācijas darbu, lepnumu par 

piederību organizācijai, sava darba vērtības apzināšanos, lielāku iesaistīšanos un lojalitāti.  
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Skolu programmai aicināti pievienoties arī citi uzņēmumi un iestādes, kuri ar savu 

darbinieku zināšanām un prasmēm gatavi bagātināt skolēnu mācību procesu, vienlaikus dodot 

saviem darbiniekiem iespēju īstenot sociālas investīcijas. 

 

 

Mācības ilgtspējīgas iestādes darbības nodrošināšanai (Vidzemes slimnīca) 

SIA “Vidzemes slimnīca” darbinieku izglītošanas process ir mērķtiecīgs. Slimnīca 

organizē apmācības vairākos posmos, tā nodrošinot dažādu metožu izmantošanu mācību 

procesā, iesaistot pēc iespējas plašāku darbinieku loku un veicinot apmācību procesā gūto 

zināšanu izmantošanu darba procesā. 

Procesu optimizēšanas vai slimnīcai svarīgu lēmumu pieņemšanas nolūkā SIA 

“Vidzemes slimnīca” ir ieviesusi praksi veidot darba grupas. Piemēram, uzstādot mērķi par 

procesu optimizāciju, efektivitātes uzlabošanu kādā no slimnīcai nozīmīgām jomām, SIA 

“Vidzemes slimnīca” izveido darba grupu, kurā piedalās vairāku profesiju pārstāvji. Lai 

prasmīgāk un efektīvāk veiktu pārmaiņas un uzlabotu efektivitāti, darba grupas pieaicina 

apmācību kompānijas vai ekspertus attiecīgā jomā no citiem uzņēmumiem. 

Lai nodrošinātu jaunumu medicīnā apguvi, slimnīca ārstus - speciālistus nosūta 

komandējumos, apmaksājot mācības vai zinātniskās konferences ārvalstīs, jauno tehnoloģiju 

un metožu apguvi pacientu ārstēšanā vai dažādu manipulāciju veikšanā. 

Lai veicinātu sadarbību zinātnes, izglītības un cilvēkresursu attīstībā, 2019. gada 

12. aprīlī tika parakstīts sadarbības līgums starp Rīgas Stradiņa universitāti (RSU), SIA 

Vidzemes slimnīca, Valmieras pilsētas pašvaldību un Vidzemes Augstskolu. Līgumā paredzēts 

RSU Medicīnas fakultātes 6. kursa studentu praktisko apmācību ķirurģijā un anestezioloģijā 

reanimācijā attīstīt Vidzemes slimnīcā, iedrošinot jaunos ārstus izvēlēties darbu Valmierā, 

veicinot mediķu paaudžu nomaiņu un nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību 

un kvalitāti. 

 

 

Mācības kā piedzīvojums (Cēsu alus) 

2017.gada vasarā AS “Cēsu alus” īstenoja unikālu mācību un komandas saliedēšanas 

pasākumu -  projektu “Iespējamā misija”. Tas bija gan biznesa pētījums, gan inovatīvs mācību 

projekts, iesaistot pusi no uzņēmuma darbiniekiem. Projekta uzdevums bija radīt mācību 

programmu ar augstu darbinieku iesaistes līmeni un izmantot iegūtās zināšanas praktiski – 
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sniedzot augsta līmeņa pārdošanas un apkalpošanas servisu divos lielos koncertos Rīgā. Tika 

veikts pētījums un identificētas nepieciešamās kompetences tirdzniecības nodrošināšanai, 

veikta darbinieku apmācība un instruktāžas, kas noslēdzās ar reālu tirdzniecības darbu koncertā. 

Komandas individuāli plānoja tirdzniecības vietu iekārtojumu un pārdošanas stratēģiju, lai 

maksimāli efektīvi veiktu klientu apkalpošanu. Mācību projekta ietvaros darbinieki varēja likt 

lietā savas zināšanas un prasmes projektu vadībā, LEAN metodes izmantošanā, klientu 

apkalpošanā, komandas veidošanā un sadarbībā, kā arī apgūt tirdzniecības organizatoriskās 

prasmes un iegūt jauna līmeņa pieredzi darbā ar klientiem. Šobrīd tirdzniecība liela apjoma 

koncertos un pasākumos ir kļuvusi par regulāru praksi, un Cēsu alus darbinieku iesaiste 

joprojām ir augstā līmenī. 

 

 

Mācīšanās, mācot un darot (Visma Enterprise) 

Visma Enterprise ir Latvijas lielākās uzņēmumu pārvaldības sistēmas Horizon ražotājs. 

Uzņēmums nodrošina atbalstu vairāk nekā 20 000 sistēmas lietotājiem, tāpēc tā darbiniekiem 

ir labi jāpārzina gan jau esošās sistēmas iespējas, gan tās nemitīgo jauninājumu saturu. 

Zināšanas par jauninājumiem Horizon izstrādātāji nodod dokumentu un lekciju veidā 

HORIZON Akadēmijas pasākumos. Tomēr vienpusēja informācijas nodošana nav efektīva, 

tāpēc uzņēmums organizē arī interaktīvu spēli “Visurgājējs”. Tās laikā darbiniekiem ir iespēja 

aizpildīt testu, kas ne tikai pārbauda zināšanas, bet liek domāt un palīdz apgūt produktos 

iestrādātās izmaiņas, uzlabojumus. 

Lai veicinātu radošumu un jaunu risinājumu/ pieeju izveidi, tiek organizēts Hackaton – 

ārpus darba vides un tiešajiem darba pienākumiem interesentu komandas divas dienas strādā 

pie jaunām idejām. 

Lai paplašinātu redzesloku, uzlabotu sociālās kompetences un efektivizētu savu darbību, 

ar šo gadu ieviestas DAUKAs pēcpusdienas, pēc TED talk principa kolēģis 20 minūtes izklāsta 

savu ideju, ir iespēja uzdot jautājumus. Tēmas izvirza paši darbinieki, pasākumi ir labi 

apmeklēti un novērtēti. Šogad notikušas jau 10 lekcijas. 

 

Uzņēmums kā starptautiska līmeņa mācību iestāde (Lidosta “Rīga”) 

Lidostas “Rīga” Mācību centra 16 darbinieki, iesaistot atbilstoši sagatavotus citu 

struktūrvienību darbiniekus, organizē un īsteno mācības Lidostai specifisku amata pienākumu 

veikšanai. Katram amatam Lidostā ir noteikts nepieciešamo mācību apjoms un biežums. 

Mācību centrs īsteno mācības arī citu uzņēmumu pārstāvjiem. Gadā vidēji tiek novadīti 1500 

klātienes kursi (neskaitot ārpakalpojuma mācību sniedzēju vadītos) un apmācīti teju 17 tūkstoši 

darbinieki (darbinieki parasti katru gadu apmeklē vairākus mācību kursus). 2017.g. lidosta 
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“Rīga” kļuva par ceturto ACI (Airport Council International) oficiālo mācību centru Eiropā, 

kas apliecina lidostas “Rīga” Mācību centra sasniegumus un spēju organizēt starptautiski atzītas 

un augstas kvalitātes mācības. Šis statuss ir pavēris vēl plašākas iespējas darbinieku mācībām 

un starptautiskai sadarbībai. 

Mācību efektivitāti nodrošina integrēta un kompleksa pieeja, piemēram, 2019.g. 

kampaņa “Drošība pirmajā vietā”, kas veltīta drošas braukšanas veicināšanai. Drošība un 

drošums ir Lidostas pamatvērtības - tematiskas pasākuma aktivitātes tika nodrošinātas ilgākā 

laika periodā, izvērtējot darba vidi, mērķtiecīgi strādājot ar identificētajiem riskiem un iesaistot 

un izglītojot darbiniekus dažādos līmeņos, atkarībā no veicamajiem pienākumiem. 

 

Mācīšanās kā spēle, vienam no otra 

AS Sentor Farm aptiekas (zīmols Mēness aptieka) darbinieku mācībām izmanto mācību 

simulācijas spēli, kas ir pielāgota aptiekas darbinieku klientu apkalpošanas, farmaceitiskās 

aprūpes kompleksa risinājuma atrašanas prasmju attīstībai. Tās mērķis ir nodrošināt, ka 

farmaceiti prot sniegt klientiem farmaceitisko aprūpi, piedāvājot kompleksus risinājumus. 

Šobrīd ~50% darbinieku izspēlējuši šo spēli. Spēle ļauj pieredzējušiem kolēģiem dalīties 

profesionālajā pieredzē un dalībniekiem apgūt labus risinājumus sarežģītiem gadījumiem darbā 

ar klientiem. 
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3. Šķēršļi īstenot darbinieku izglītību 
Darba devēji tika aicināti atzīmēt trīs galvenos šķēršļus, kas līdz šim visvairāk traucēja 

uzņēmumam īstenot un atbalstīt darbinieku izglītību. Atbilžu rezultāti ir redzami attēlā Nr. 6. 

Visbiežāk norādītie šķēršļi ir nespēja savienot mācības ar darba grafiku un pārāk lielas mācību 

izmaksas (katru norādīja puse no respondentiem). Pārējie šķēršļi dilstošā secībā: nebija 

piemērota izglītības vai apmācību pasākuma, mācības netika piedāvātas sasniedzamā attālumā 

no dzīves vai darba vietas, darbinieku motivācijas trūkums, pārāk birokrātiskas procedūras 

valsts atbalsta programmās. Salīdzinoši retāk minēti šķēršļi ir: darbinieki jau ir pārāk 

kompetenti, valsts vai pašvaldību iestāžu atbalsts, darbiniekiem nebija laika ģimenes apstākļu 

dēļ un risks, ka izglītoti darbinieki pāries strādāt pie konkurentiem.  

 

Attēls Nr. 6. Šķēršļi, kas kavē īstenot darbinieku izglītības pasākums darba vietā (3 

būtiskākie) 
Avots: Autora aprēķini, 2019. gadā veikta darba devēju aptauja, n = 189 

 

Citi darba devēju minētie šķēršļi īstenot mācības darbiniekiem apkopotas tabulā Nr. 5. 

Tika minēti gan šķēršļi, kas ir saistīti ar uzņēmuma darbību, gan šķēršļi, kas saistīti ar ārējiem 

apstākļiem. 

Tabula Nr. 5 

Citi minētie šķēršļi īstenot mācības darbiniekiem 

 

Saistīti ar uzņēmuma darbību 

Apmācības procesā meistaram jāstrādā virsstundas. 

Darba noslogotības dēļ (mācības) netiek uzskatīta par prioritāti. 

Darba slodze. 

Esam sezonāli tendēts uzņēmums, kuram nav garantijas, ka apmācītie darbinieki arī pēc gada atgriezīsies pie 

mums, ņemot vērā, ka  vasarā nepieciešamo darbinieku skaitu ziemas sezonā, ienākumu dēļ, esam spiesti 

samazināt. 

Gausais atbalsts no vadības puses.  

Lai kvalitatīvi veiktu apmācību, nepieciešams brīvais laiks ārpus darba laika. 

Maz darbinieku, lai uzaicinātu lektoru, darbu noslodze sezonas laikā. 

Mācības plānojam rudens un ziemas periodā. Vasarā liels darba apjoms. 

Ņemot vērā lielo darbinieku skaitu uzņēmumā, papildus būtiski šķēršļi/izaicinājumi saistīti ar paaudzēm un 

darbinieku vecuma amplitūdu – sākot no 18 līdz 83 gadiem, kas iespaido mācīšanās risinājuma izvēli (piem., 

klātienes mācības vai e-mācības) un mācīšanās ātrumu. Ņemot vērā nozares specifiku, darbiniekiem ir ļoti 
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atšķirīgs kultūras un inteliģences līmenis. Arī darbinieku mainība ietekmē mācību plānošanas un īstenošanas 

procesu.   

Pārsvarā laika trūkums. 

Trūkst apkopotas informācijas par iespējam piesaistīt lektorus ar valsts finansiālu atbalstu, lai apmācītu 

pašvaldības darbiniekus. 

Visaptverošas apmācību programmas neesamība uzņēmumā. 

 

Saistīti ar ārējiem apstākļiem 

Apmācību kvalitāte. Meklējam un vēlamies saviem darbiniekiem pēc iespējas labākās apmācības, bet ne vienmēr 

apmācības ir pietiekami augstā kvalitātē, tādēļ daudz ieguldām paši apmācību organizēšanā un lektoru izvēlē. 

Birokrātiskas un laikietilpīgas procedūras. 

Mācību iestādēm jābūt lielākai ieinteresētībai sakārtot dokumentus un savlaicīgu informēt darba devējus par 

prakšu laikiem. 

Nav valsts programma profesionālo kategoriju autovadītājiem! 
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4. Valsts atbalsta programmu novērtējums 
 Darba devēji tika aicināti novērtēt dažādas aktuālas valsts atbalsta programmas, kas 

tiek īstenotas ar mērķi veicināt darbinieku un arī kopumā iedzīvotāju dalību pieaugušo izglītībā. 

Atbildes (skat. attēlu Nr. 7) liecina par salīdzinoši zemo respondentu informētību un iesaisti 

valsts atbalsta programmās, ņemot vērā, ka aptuveni 2/3 – 3/4 respondentu vērtējumu par 

atbalsta programmām nesniedza, bet atbildēja “grūti spriest” (attālā Nr. 7 – pelēkā krāsā).  

 

Attēls Nr. 7. Valsts atbalsta instrumentu noderīgums 
Avots: Autora aprēķini, 2019. gadā veikta darba devēju aptauja, n = 189 

 

 Darba devēji ir salīdzinoši vairāk informēti par VIAA projektu “Nodarbināto personu 

profesionālās kompetences pilnveide”, iespēju darba devēja izdevumus par kvalifikācijas 

paaugstināšanas kursiem neaplikt ar darbaspēka nodokļiem, kā arī par ES fondu atbalstu 

uzņēmumiem nodarbināto apmācībām. Šīs atbalsta aktivitātes arī saņēma pozitīvāko vērtējumu 

attiecībā uz to noderīgumu, salīdzinot ar NVA īstenotajām programmām darba devējiem, kas 

vērstas uz bezdarbnieku un darba meklētāju apmācībām darba vietā. 

Citi atbalsta veidi, kas darba devējiem ir bijuši noderīgi, ir apkopoti tabulā Nr. 6.: darba 

devēju un uzņēmēju organizāciju, valsts un pašvaldības iestāžu īstenotie un nodrošinātie 

atbalsta pasākumi, kā arī citi atbalsta pasākumi. 

Tabula Nr. 6 

Citi minētais atbalsts, kas darba devējiem ir bijis noderīgs 

 

Darba devēju un uzņēmēju organizāciju īstenotie atbalsta pasākumi 

Biedrības "Latvijas Darba devēju konfederācija" darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskais 

atbalsta mērķis "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skatu pēc to dalības darba vidē 

balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā". 

LIAA Latvijas loģistikas asociācijas biedru darbaspēka kvalifikācijas celšana. 

LTRK (īstenotās mācības). 
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Piedalījāmies darba vidē balstītajās mācībās (LDDK īstenota projekta ietvaros). Ļoti patīk šī ideja, ka, jau 

mācoties, izglītojamais jau var iejusties darba vidē un piemērot teoriju praksē. 

Sadarbība ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) un izglītības iestādēm (profesionālās izglītības 

iestādes, augstskolas) mācību prakses nodrošināšanā. 

Atbalsts uzņēmumiem nodarbināto apmācībām (SAM 1.2.2.1.) (līdzfinansējums darbinieku apmācību izmaksām; 

īsteno nozaru asociācijas: LIKTA, MASOC, LAĶĪFA, LETERA u.c.). 

 

Valsts un pašvaldības iestāžu īstenots, nodrošināts atbalsts 

Alsungas domes projekts jaunajiem uzņēmējiem. 

Atbalsts ilgākam darba mūžam (NVA īstenots projekts). 

Atbalsts uzņēmumiem nodarbināto apmācībām (SAM 1.2.2.3.) (līdzfinansējums darbinieku apmācībām). 

Esam izmantojuši dažreiz arī telpas mācībām NVA filiālēs, kas ir bijis ļoti ērti un vērtīgi atsevišķos gadījumos. 

LIAA Kuldīgas Biznesa inkubators. 

Madonas pašvaldības atbalsts jauniešiem, kas vēl mācās. 

Magnetic Latvia. 

NVA organizētais nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, 

speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.  

RD organizētās bezmaksas mācības par stresu un fiziskiem vingrinājumiem (vadīja fizioterapeits). 

Rīgas domes rīkotās mācības (supervīzijas) sociālajiem darbiniekiem. 

Skolēnu vasaras darbs (NVA programma). 

Šobrīd uzņēmumam ir iespēja saņemt 50% ES fondu līdzfinansējumu. Pie šāda atbalsta apmēra šobrīd atbalsts ir 

pietiekošs. 

Uzņēmumā noorganizēta atvērto durvju diena (sadarbībā ar Cēsu NVA) darba meklētājiem. 
ZM finansētās apmācības. 

Cits atbalsts 

Cilvēku ar invaliditāti nodarbināšana un ievirzīšana darba tirgus vidē. 

Darba prakse. 

Kinetic apmācības nagu kopšanas speciālistiem. 

Materiāli tehniskā bāze. 

RSU Darba drošības un vides institūta organizētie semināri ESF projekta ietvaros. 

http://stradavesels.lv/kalendars/ 

 
  

Darba devēji tika aicināti arī sniegt priekšlikumus, kādu atbalstu viņi vēlētos saņemt 

turpmāk. Priekšlikumi ir apkopoti tabulā Nr. 7.  

Tabula Nr. 7 

Kādu atbalstu darba devēji vēlētos saņemt turpmāk? 

 

Finansiāls atbalsts 

Atmaksāti kvalifikācijas uzturēšanas un celšanas kursi vismaz 1x5 gados. 

Augstākās izglītības iegūšanas izmaksu neaplikšana ar nodokļiem, ja izdevumus sedz darba devējs. Mēs 

ieguldīšanu darbiniekos uzskatām par nozīmīgu investīciju. Kādam ir svarīga tehnoloģiskās iekārtas, ar kurām 

ražo un nodrošina uzņēmuma pamatdarbību. Mums tie ir cilvēki, viņu zināšanas un spējas. Tāpat kā tehnoloģijām, 

arī cilvēku zināšanām nepieciešami nemitīgi "uzlabojumi". 

Būtu labi, ja visas nozaru asociācijas varētu organizēt darbinieku apmācībās ar ESF atbalstu. 

Būtu noderīgs atbalsts (kompensācijas vai atlaides) strādājošiem jauniešiem tālākizglītībai. Būtu noderīgi, ja tiktu 

līdzfinansēti arī izaugsmes treniņi, koučings u.tml. mūsdienīgas personības un līderības apmācības. 

Darba devēja izdevumu par kvalifikācijas paaugstināšanas kursiem neaplikšana ar darbaspēka nodokļiem. 

Darba devēja izmaksu par darbinieka mācību maksas segšanu neaplikšanu ar nodokļiem. 

ES fondu finansētas mācības dažādās jomās. 

Finansējumu. 

Finansiālu atbalstu darbiniekam un pašai biedrībai, lai veiktu apmācību. 

Lielāku līdzfinansējumu un apmācības reģionos. 

Līdzfinansējums autovadītāju profesionālās kvalifikācijas celšanai. 

Līdzfinansējums darbinieka izglītībai, ja pārkvalificē no citas nozares uz IT. 

Līdzfinansējums darbinieku apmācību izmaksām. 

Līdzfinansējums pieaugušo izglītībai ar sakarīgiem kursiem. 

Līdzfinansējums privāto (izglītības iestāžu īstenotiem kursiem). 

Līdzfinansējumu mācību izdevumu segšanai gan paaugstinot kvalifikāciju, gan iegūstot kvalifikāciju. 

Līdzfinansēt komunālos maksājumus. 

Ļoti noderīgi būtu turpināt atbalsta instrumentu - Atbalsts uzņēmumiem nodarbināto apmācībām (SAM 1.2.2.1.). 

Nodokļu atlaide visiem izdevumiem, kas saistīti ar darbinieku profesionālās kvalifikācijas celšanu. 

Samazināt maksājamo nodokļu apjomu par darba algām, tas ļoti veicinātu gan uzņēmuma attīstību, gan 

ieguldīšanu vēl vairāk darbinieku izglītībā. 
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Transporta izdevumu kompensācija. 

Transporta kompensācija, ja mācības notiek patālu. 

Vairāk budžeta vietas farmaceitu un farmaceita asistentu izglītošanai un nosacījumi, ka pēc diploma iegūšanas 

… gadi jānostrādā nozarē. 

Atbilstošs piedāvājums 

Atbalstu jauniešiem vasaras mēnešos. 

Darbinieku, zināšanu, prasmju un kompetenču paaugstināšanas kursus atbilstoši specialitātei. 

Iespēja konsultēties vai mācīties no ārzemju izglītības un attīstības ekspertiem; kvalitatīvs kursu piedāvājums par 

aktuālām tēmām (piem., lielo datu analīze, Agile projektu vadības metodika,  līderības prasmes u.c.); Atbalsts 

digitālās kompetences celšanai. 

Lai zināšanas, ko students saņem, atbilst pašreizējam laikam, jo mūsu (pašreizējā mācību) programma ir 

novecojusi. 

Plašākas programmas vietējos mācību centros, lai būtu iespējams paaugstināt kā bezdarbnieku, tā arī darbinieku 

kvalifikāciju.  

Rīkot mācības pa novadiem lauksaimniekiem izdevīgos laikos un lauksaimniekiem vajadzīgās tēmās, tai skaitā 

garīgās lietas, kuras nemāca profesijā, varbūt, piem.-attieksmi pret darba pienākumiem, par neierašanos darbā, 

par cieņas un konfidencialitātes (nodrošināšanu) uzņēmumā, ārpus tā, par runas kultūru, par uzticamību, 

godīgumu, par subordināciju, par nodokļu politiku uzņēmumā, par savstarpējām attiecībām kolektīvā utt. 

Specializētie kursi medicīnas darbiniekiem. 

Trūkst kursu profesionālo mācību priekšmetu/kursu esošiem pedagogiem. 

Turpināt iespēju apmācīt darbiniekiem plaši pielietojamas kompetences – valsts valoda, svešvalodas, 

datorprogrammu prasmes, autovadītāju apmācība.  

Uzņēmumam svarīgu izglītības programmu piedāvājums. Līdz šim pietrūkst izglītības iestāžu attiecīgais atbalsts 

un piedāvājums. 

Valodu apguvi. 

Valsts valodas prasmju mācības darbiniekiem. 

Uzlabojumi esošajos atbalsta pasākumos 

Apmācības pēc darba devēja pieprasījuma (NVA programmās). 

Birokrātiskā sloga samazināšana.  

Būtu ļoti labi, ja NVA īstenotajos atbalsta pasākumos nebūtu atruna, ka nedrīkst piedalīties ārstniecības iestādes. 

Laikā, kad trūkst 30% mediķu, tas ir ļoti būtiski! 

ESF projektos ar atbalstu nodarbināto apmācībām nepieciešams palielināt atbalsta finansējumu lielajiem 

uzņēmumiem vismaz uz 50%. Pie esošā atbalsta 30% apmērā finansiālais ieguvums neatsver administratīvo 

slogu, ko uzliek dalība ERAF projektos. 

Nodrošināt iespēju arī uzņēmumam pieteikt darbinieku mācībām VIAA projekta “Nodarbināto personu 

profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros (nodarbinātie var pieteikties izglītības programmām un saņemt 

90% izmaksu segšanu, kā arī 100% apmērā segt izmaksas ārpus formālās izglītības apgūtas profesionālās 

kompetences novērtēšanai). 

Paaugstināt līdzfinansējuma apmēru uzņēmumiem, kurā strādā vairāk nekā 250 cilvēki. 

Informatīvs atbalsts 

Laicīga informācija par apmācībām. 

Pilnīgāku informēšanu par iespējām un jaunumiem. 

Vairāk informācijas par atbalstiem. Diemžēl, neesmu uzdūrusies vairākām, iespējams, noderīgām un 

interesantām iespējām.  

Vairāk informācijas par augstāk minētajām iespējām! 

Vairāk informāciju par iespējām. 

Vieglāk atrodamu informāciju par iespējām izglītoties. 

Cits atbalsts 

Darba vidē balstītas mācības. 

Darbinieku kompetenču izvērtēšana uzņēmumā, palīdzība ar visaptverošas uzņēmuma apmācību programmas 

izveidošanu, kas palīdzētu celt vispārējo kvalifikāciju; programmas maksimāla salāgošana ar jau pieejamajiem 

izglītības atbalsta instrumentiem. 

Iesaistīšanu sociāli atbildīgos projektos. 

Iespēju izglītoties tuvāk dzīvesvietai. 

Jebkurš. 

Materiālo un morālo. 

Pašvaldības atbalstu. 

Pārtraukt traucēt darbā ar biežām pārbaudēm. 

 

Visbiežāk darba devēji rosināja sniegt finansiālu atbalstu līdzfinansējuma vai nodokļu 

atlaižu formā par izdevumiem darbinieku izglītībai, kā arī atbilstoša piedāvājuma 

nodrošināšanu. Tika sniegti priekšlikumi arī esošo atbalsta pasākumu uzlabošanai, kā arī 

vairāki darba devēji uzsvēra, ka nepieciešams uzlabot informācijas pieejamību par pieejamo 

atbalstu.   
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Pielikumi 

1. pielikums. Apstrādes rūpniecības nozares 

darba devēju atbildes 

 

Attēls Nr. 1.1. Darba devēju īstenotie darbinieku izglītības pasākumi apstrādes 

rūpniecības nozarē 
Avots: Autora aprēķini, 2019. gadā veikta darba devēju aptauja, n = 20 
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Attēls Nr. 1.2. Darbinieku zināšanu, prasmju un kompetenču attīstība darba vietā 

apstrādes rūpniecības nozarē 
Avots: Autora aprēķini, 2019. gadā veikta darba devēju aptauja, n = 20 

 
Attēls Nr. 1.3. Šķēršļi, kas kavē īstenot darbinieku izglītības pasākums darba vietā 

apstrādes rūpniecības nozarē (3 būtiskākie) 
Avots: Autora aprēķini, 2019. gadā veikta darba devēju aptauja, n = 20 

 

 

 

 

Attēls Nr. 1.4. Valsts atbalsta instrumentu noderīgums apstrādes rūpniecības nozarē 
Avots: Autora aprēķini, 2019. gadā veikta darba devēju aptauja, n = 20 
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2. pielikums. Būvniecības nozares darba 

devēju atbildes 

 

Attēls Nr. 2.1. Darba devēju īstenotie darbinieku izglītības pasākumi būvniecības nozarē 
Avots: Autora aprēķini, 2019. gadā veikta darba devēju aptauja, n = 13 

 

 

 

Attēls Nr. 2.2. Darbinieku zināšanu, prasmju un kompetenču attīstība darba vietā 

būvniecības nozarē 



27 

 

Avots: Autora aprēķini, 2019. gadā veikta darba devēju aptauja, n = 13 

 

 
 

Attēls Nr. 2.3. Šķēršļi, kas kavē īstenot darbinieku izglītības pasākumus darba vietā 

būvniecības nozarē (3 būtiskākie) 
Avots: Autora aprēķini, 2019. gadā veikta darba devēju aptauja, n = 13 

 

 

 

 

Attēls Nr. 2.4. Valsts atbalsta instrumentu noderīgums būvniecības nozarē 
Avots: Autora aprēķini, 2019. gadā veikta darba devēju aptauja, n = 13 
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3. pielikums. Citu pakalpojumu nozares 

darba devēju atbildes 

 

Attēls Nr. 3.1. Darba devēju īstenotie darbinieku izglītības pasākumi citu pakalpojumu 

nozarē 
Avots: Autora aprēķini, 2019. gadā veikta darba devēju aptauja, n = 34 

 

 

Attēls Nr. 3.2. Darbinieku zināšanu, prasmju un kompetenču attīstība darba vietā citu 

pakalpojumu nozarē 
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Avots: Autora aprēķini, 2019. gadā veikta darba devēju aptauja, n = 34 

 

 

Attēls Nr. 3.3. Šķēršļi, kas kavē īstenot darbinieku izglītības pasākumus darba vietā citu 

pakalpojumu nozarē (3 būtiskākie) 
Avots: Autora aprēķini, 2019. gadā veikta darba devēju aptauja, n = 34 

 

 

 

 

Attēls Nr. 3.4. Valsts atbalsta instrumentu noderīgums citu pakalpojumu nozarē 
Avots: Autora aprēķini, 2019. gadā veikta darba devēju aptauja, n = 34 
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4. pielikums. Informācijas un komunikācijas 

pakalpojumu nozares darba devēju atbildes 
 

 

Attēls Nr. 4.1. Darba devēju īstenotie darbinieku izglītības pasākumi informācijas un 

komunikācijas pakalpojumu nozarē 
Avots: Autora aprēķini, 2019. gadā veikta darba devēju aptauja, n = 12 

 

 

Attēls Nr. 4.2. Darbinieku zināšanu, prasmju un kompetenču attīstība darba vietā 

informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarē 
Avots: Autora aprēķini, 2019. gadā veikta darba devēju aptauja, n = 12 
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Attēls Nr. 4.3. Šķēršļi, kas kavē īstenot darbinieku izglītības pasākumus darba vietā 

informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarē (3 būtiskākie) 
Avots: Autora aprēķini, 2019. gadā veikta darba devēju aptauja, n = 12 

 

 

 

Attēls Nr. 4.4. Valsts atbalsta instrumentu noderīgums informācijas un komunikācijas 

pakalpojumu nozarē 
Avots: Autora aprēķini, 2019. gadā veikta darba devēju aptauja, n = 12 
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5. pielikums. Izmitināšanas un ēdināšanas 

pakalpojumu nozares darba devēju atbildes 

 

Attēls Nr. 5.1. Darba devēju īstenotie darbinieku izglītības pasākumi izmitināšanas un 

ēdināšanas pakalpojumu nozarē 
Avots: Autora aprēķini, 2019. gadā veikta darba devēju aptauja, n = 20 

 

 

Attēls Nr. 5.2. Darbinieku zināšanu, prasmju un kompetenču attīstība darba vietā 

izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē 



33 

 

Avots: Autora aprēķini, 2019. gadā veikta darba devēju aptauja, n = 20 

 
Attēls Nr. 5.3. Šķēršļi, kas kavē īstenot darbinieku izglītības pasākumus darba vietā 

izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē (3 būtiskākie) 
Avots: Autora aprēķini, 2019. gadā veikta darba devēju aptauja, n = 20 

 

 

 

Attēls Nr. 5.4. Valsts atbalsta instrumentu noderīgums izmitināšanas un ēdināšanas 

pakalpojumu nozarē 
Avots: Autora aprēķini, 2019. gadā veikta darba devēju aptauja, n = 20 
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6. pielikums. Lauksaimniecības, 

mežsaimniecības un zivsaimniecības 

nozares darba devēju atbildes 

 

Attēls Nr. 6.1. Darba devēju īstenotie darbinieku izglītības pasākumi lauksaimniecības, 

mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē 
Avots: Autora aprēķini, 2019. gadā veikta darba devēju aptauja, n = 20 
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Attēls Nr. 6.2. Darbinieku zināšanu, prasmju un kompetenču attīstība darba vietā  

lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē 
Avots: Autora aprēķini, 2019. gadā veikta darba devēju aptauja, n = 20 

 

 

Attēls Nr. 6.3. Šķēršļi, kas kavē īstenot darbinieku izglītības pasākumus darba vietā 

lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē (3 būtiskākie) 
Avots: Autora aprēķini, 2019. gadā veikta darba devēju aptauja, n = 20 

 

 

 

 

Attēls Nr. 6.4. Valsts atbalsta instrumentu noderīgums lauksaimniecības, 

mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē 
Avots: Autora aprēķini, 2019. gadā veikta darba devēju aptauja, n = 20 
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7. pielikums. Vairumtirdzniecības un 

mazumtirdzniecības; automobiļu un 

motociklu remonta nozares darba devēju 

atbildes 

 

Attēls Nr. 7.1. Darba devēju īstenotie darbinieku izglītības pasākumi vairumtirdzniecības 

un mazumtirdzniecības; automobiļu un motociklu remonta nozarē 
Avots: Autora aprēķini, 2019. gadā veikta darba devēju aptauja, n = 16 
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Attēls Nr. 7.2. Darbinieku zināšanu, prasmju un kompetenču attīstība darba vietā  

vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības; automobiļu un motociklu remonta nozarē 
Avots: Autora aprēķini, 2019. gadā veikta darba devēju aptauja, n = 16 

 

Attēls Nr. 7.3. Šķēršļi, kas kavē īstenot darbinieku izglītības pasākumus darba vietā 

vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības; automobiļu un motociklu remonta nozarē 

(3 būtiskākie) 
Avots: Autora aprēķini, 2019. gadā veikta darba devēju aptauja, n = 16 
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Attēls Nr. 7.4. Valsts atbalsta instrumentu noderīgums vairumtirdzniecības un 

mazumtirdzniecības; automobiļu un motociklu remonta nozarē 
Avots: Autora aprēķini, 2019. gadā veikta darba devēju aptauja, n = 16 

 


