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Darba devēju ietekme

Misija:
Veidot Latvijas uzņēmējdarbību atbalstošu vidi, veicinot uzņēmēju konkurētspēju un 

pārstāvot darba devējus sociālā dialoga ietvaros nacionālā, Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī



LDDK prioritātes 
2018./2019. gadā

DARBA DEVĒJU 

KONKURĒTSPĒJA
KVALIFICĒTA DARBASPĒKA

PIEEJAMĪBA

ELEKTROENERĢIJAS

MAKSAS KONKURĒTSPĒJA

VESELĪBAS APRŪPES

SISTĒMAS REFORMA

1. 2. 3. 4. 5.

SOCIĀLAIS DIALOGS



Kvalificēta darbaspēka
pieejamība

• Virzība uz darba attiecību un nodarbinātības tiesiskā regulējuma 

elastību, sabalansējot darba devēju un darba ņēmēju intereses

• Darba devēju iesaiste bezdarbnieku apmācībās un pieaugušo 

izglītībā, profesionālās izglītības satura reformā un darba vidē 

balstītu mācību un prakšu īstenošanā

• Konkurētspējīgi darba nodokļi, sabalansēta imigrācijas politika

• Veicināt Latvijas konkurētspēju – paaugstinot produktivitāti, turpināt 

ES Kohēzijas politiku un novērst depopulāciju



Kāpēc īstenojam šo projektu?

• Lai veicinātu nodarbinātību un nākotnes darbaspēka 
kompetences atbilstoši darba tirgus prasībām

• Lai mazinātu jauniešu bezdarbu

• Lai paaugstinātu profesionālās izglītības prestižu
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Kas ir darba vidē balstītas (DVB) mācības?
Kāda ir atšķirība starp DVB mācībām un praksēm?

Audzēknis, nonākot uzņēmumā PRAKSĒ,  atbilstoši prakses programmai 
praktiskā veidā apgūst tās iemaņas, kuras tikai teorētiski apguvis skolā

Audzēknis, īstenojot uzņēmumā DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS, 
individuālajā plānā paredzēto  TEORIJU UN PRAKSI APGŪST UZŅĒMUMĀ
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Domāšanas maiņa – sadarbība, iesaiste, 
atvērtība, atbildība
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Jaunieši Uzņēmēji

Profesionālās 
izglītības iestādes

Valsts/sabiedrība

DVB 
mācības



Projekta mērķis ir ne tikai 
sasniegt rezultatīvos rādītājus, 

bet arī celt profesionālās 
izglītības prestižu-

domāšanas un sistēmas 
maiņa
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ESF projekts 

«Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība 
darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs 

uzņēmumos» 
Nr. 8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 8.5.1.
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PROJEKTA MĒRĶIS

iesaistīt profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus:
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PRAKSĒS DARBA VIDĒ BALTSTĪTĀS 

MĀCĪBĀS
225 euro mācību gadā vienam audzēknim individuālo aizsardzības līdzekļu, 

apdrošināšanas, medicīnas izdevumu apmaksai

20,76 euro Profesionālajai izglītības iestādei mācību gadā par viena audzēkņa 

iesaisti projektā  

Līdz 120 euro uzņēmumam par 

audzēkņa prakses nodrošināšanu

Līdz 224 euro uzņēmumam par DVB

mācību nodrošināšanu audzēknim



3 soļi profesionālajai skolai līdz dalībai 
projektā

Sadarbības līgums starp skolu un LDDK

Ja īsteno DVB mācības – aktualizēt mācību 

programmas atbilstoši DVB mācību regulējumam

Ja īsteno DVB mācības – vienoties ar uzņēmumu 

par audzēkņa individuālā plāna saturu un 
apjomu, kuru audzēknis apgūs uzņēmumā
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3 soļi uzņēmumam līdz dalībai projektā

Sadarbības līgums starp uzņēmumu un LDDK

Ja īsteno DVB - atzinums no Nozaru ekspertu 
padomes (NEP) par UZŅĒMUMA atbilstību īstenot 
DVB

Mācību līgums starp PII – AUDZĒKNI – UZŅĒMUMU, 
un ja īsteno DVB mācības: divpusēja vienošanās 
starp audzēkni un uzņēmumu par stipendijas 
izmaksu vai darba līgums
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Mācību praksēs un DVB mācībās līdz 
2019.g. iesaistījušies
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2080
UZŅĒMUMI

38
IZGLĪTĪBAS 

IESTĀDES

6282
AUDZĒKŅI



Audzēkņu skaits, kuri iesaistīti projektā 
līdz 2019.g. 
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4744
PRAKSĒS

1538
DVB



Apbalvošanas ceremonija

«Dari un mācies – viss tikai sācies!»



• Labākie DVB mācību uzņēmumi 2018: Kurzemē – SIA Skandi
motors, Liepājas filiāle; Zemgalē – SIA Sporta komplekss 
Zemgale-V; Latgalē – SIA Zaļā sala R; Vidzemē – IK Mazais 
birojs; Rīgas reģionā – SIA Elizabetes Centrs.

• Labākie mācību prakšu uzņēmumi 2018: Kurzemē – SIA IMA 
autoserviss; Zemgalē – SIA Sedumi; Latgalē – VAS Latvijas 
Dzelzceļš Daugavpils vagonu tehniskās apkopes punkts; 
Vidzemē – AS Valmieras piens; Rīgas reģionā – AS Grindeks.



Uzņēmējdarbības viens no veiksmes faktoriem ir profesionāli darbinieki. Lai mēs 

spētu saviem klientiem nodrošināt augsta līmeņa servisu, mums ir nepieciešami 

profesionāli un izglītoti speciālisti, tāpēc jau kopš 2008.gada aktīvi sadarbojamies 

ar Liepājas Valsts tehnikumu un sniedzam atbalstu topošo automehāniķu 

izglītošanas un prakses jomā. Tādejādi mēs ne tikai esam sociāli atbildīgi, bet jau 

mācību laikā nodibināt kontaktus ar potenciālajiem darbiniekiem uzņēmuma 

vajadzībām.

Uģis Deķeris | SIA Skandi motors, filiāles Liepājā vadītājs

Labākais DVB mācību uzņēmums 2018 Kurzemē 



Mums ir patiess prieks un gods saņemt šādu atzinību. Kā viens no lielākajiem piena 

pārstrādes uzņēmumiem Latvijā, jūtam atbildību pret sabiedrību un tās jauno 

paaudzi, ik gadu vairākiem desmitiem jauniešu nodrošinot vērtīgu pieredzi un 

priekšstatu par nākotnes darba iespējām.

Māris Cers | AS Valmieras piens valdes priekšsēdētājs 

Labākais mācību prakšu uzņēmums 2018 Vidzemē



VIDEO



Paldies!

www.lddk.lv

lddk@lddk.lv


