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Latvijas Darba devēju 
konfederācija

Nacionālā līmeņa darba devēju pārstāvis, sociālekonomisko sarunu 
partneris Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai

LDDK BIEDRI

NODARBINA
LDDK BIEDRI

APTVER
LDDK BIEDRI

APTVER

BIEDRU KOPĒJAIS

APGROZĪJUMS

44% 63 114 40

Visas Latvijas 

darba ņēmēju
Nozaru asociācijas Uzņēmumus Miljardi eiro



LDDK stratēģija
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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

6



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 uzņēmumu 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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Projekta finanšu sadalījums 7 gadiem
(no 2017. gada 27. janvāra līdz 2023. gada 31. augustam)
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Mācību praksēs un DVB mācībās līdz 
16.05.2018. iesaistījušies
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1400
UZŅĒMUMI

34
IZGLĪTĪBAS 

IESTĀDES

2916
AUDZĒKŅI



Audzēkņu skaits, kuri iesaistīti projektā 
līdz 16.05.2018. 
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2275
PRAKSĒS

641
DVB



Finanšu rādītāju apguve līdz 
16.05.2018.
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IEMESLI: 
• Projekts uzsākās gadu vēlāk, nekā tika plānots

• MK noteikumu NR. 484 «Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības» precizēšana un grozījumi 

• Izpratnes veidošana gan profesionālajām izglītības iestādēm, gan darba devējiem par DARBA VIDĒ BALSTĪTU 
MĀCĪBU būtību, ieviešanas procesu u.tml.

APGŪTI 59,57%
no plānotajiem 

izdevumiem  



Sadarbība ar SAM 8.5.3.  
darba vidē balstītu mācību uzņēmumu 
vadītāju pedagoģiskās kompetences 

mācību organizēšanu
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Lai uzņēmums varētu piedalīties 
projektā

Darba vidē balstītu mācību vadītājs uzņēmumā atbilst šādām prasībām – personai ir Latvijas Amatniecības 

kameras piešķirta amata meistara kvalifikācija un attiecīgs meistara prakses sertifikāts vai personas 

pedagoģiskā kompetence, profesionālā izglītība nozarē, savukārt pieredze atbilst šādām prasībām:

• personai ir pedagoga profesionālā kvalifikācija

• personai ir pedagoģiskās zināšanas, kas iegūtas MK noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un 

profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību minētajā pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveides B programmā vismaz 72 stundu apjomā

• personai ir pedagoģiskās zināšanas, kas iegūtas, apgūstot darba vidē balstītu mācību vadītājiem paredzēto 

izglītības programmu ne mazāk kā 32 akadēmisko stundu apjomā. Izglītības programmu izstrādā un pēc 

saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju īsteno izglītības iestādes

• personas profesionālā izglītība nozarē vai pieredze atbilst vismaz vienai no šādām prasībām - personai ir 

profesionālā izglītība nozarē un vismaz triju gadu darba pieredze nozarē

19



Pedagoģiskās zināšanas
72h = 273 uzņēmēju pārstāvji
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97
UZŅĒMĒJU 
PĀRSTĀVJI 
2017. GADĀ

176
UZŅĒMĒJU 
PĀRSTĀVJI 
2018. GADĀ



Pedagoģiskās zināšanas
32h kursi = 333 uzņēmumu pārstāvji 
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68
UZŅĒMĒJU 
PĀRSTĀVJI 
2017. GADĀ

265
UZŅĒMĒJU 
PĀRSTĀVJI 
2018. GADĀ



Identificētās problēmas 
un piedāvātie risinājumi

22



Izglītības programmu aktualizācija 
DVB mācību īstenošanai līdz 

11.04.2018. (IKVD dati)
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34
IZGLĪTĪBAS 

IESTĀDES

20
AKTUALIZĒJUŠAS

149 

PROGRAMMAS

10
ĪSTENO

DVB

MĀCĪBAS



Priekšlikumi tiesību aktu grozījumiem

•
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MK noteikumos Nr. 484 "Kārtība, kādā organizē un 

īsteno darba vidē balstītas mācības” 

Paplašina un 

vienkāršo

regulējumu

MK noteikumos Nr. 483 Darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1. specifiskā atbalsta 

mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības 

iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē 

balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" 

īstenošanas noteikumi.

Paplašina 

projekta 

mērķauditoriju 

un vienkāršo 

regulējumu

Grozījumus likumā «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» Dotu iespēju 

uzņēmējiem 

maksāts 

stipendiju arī 

praksēs



Grozījums likumā 
«Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» 

Papildināt 9.panta 81 punktu

«stipendijas līdz 280 euro mēnesī, ko izglītojamam atbilstoši MK
noteiktajai kārtībai, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas
mācības un prakses, izmaksā komersants, iestāde, biedrība,
nodibinājums, fiziskā persona, kura reģistrēta kā saimnieciskās
darbības veicēja, kā arī individuālais uzņēmums, tai skaitā zemnieku
vai zvejnieku saimniecība, un citi saimnieciskās darbības veicēji».

LDDK Padomes sēdē 2017.gada 22.augustā pieņemts lēmums virzīt 
šādu priekšlikumu FM.

Priekšlikumu atbalstījušas Nozaru ekspertu padomes (NEP).

28.02.2018. LDDK, Profesionālās izglītības biedrības un IZM tikšanās -
atbalstīja priekšlikuma tālāku izstrādi un iesniegšanu Finanšu ministrijai.
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Projekta publicitāte

Jaunās iniciatīvas: 
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@DVBmacibas

@DVBmacibas

Darba vidē balstītas mācības

LDDK mājaslapa

https://twitter.com/DVBmacibas
https://www.facebook.com/DVBmacibas/
https://www.linkedin.com/company/27149031/admin/updates/
http://www.lddk.lv/projekts/sam-8-5-1-palielinat-kvalificetu-profesionalas-izglitibas-iestazu-audzeknu-skaitu-pec-to-dalibas-darba-vide-balstitas-macibas-vai-macibu-prakse-uznemuma-istenosanas-noteikumi/


Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas filiāle un Krāslavas uzņēmumi, 

kas īsteno DVB mācības



Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas filiāle un Krāslavas uzņēmumi, 

kas īsteno DVB mācības



Projekta mērķis ir ne tikai 
sasniegt rezultatīvos rādītājus, 

bet arī celt profesionālās 
izglītības prestižu- domāšanas 

un sistēmas maiņa
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Paldies!

www.lddk.lv

lddk@lddk.lv


