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KAS IR PRODUKTIVITĀTE?
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DARBA TIRGUS DISPROPORCIJAS UN 
STRATĒĢIJAS TO KOREKCIJAI

Stratēģijas darba tirgus disproporciju mazināšanai:
 nepieļaut mazkvalificēto darbinieku skaita pieaugumu
 samazināt mazkvalificēto darbinieku skaitu
 nodrošināt darbaspēku perspektīvajām tautsaimniecības nozarēm
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Iedzīvotāju iesaistīšanās līmenis mūžizglītībā

(% no iedzīvotājiem vecumā 25-64 gadi)

Pieaugušo izglītības loma - profesionālās mobilitātes veicināšana,
it īpaši no sektoriem ar zemu produktivitāti uz sektoriem ar augstāku; 
darbaspēka/prasmju korekcijas īstermiņā un vidējā termiņā

 prasmju uzlabošana, pārkvalifikācija (up-skilling)
 darbaspēka / prasmju nodrošināšana perspektīvajām nozarēm

5,8

10,7

12,4

25,4

29,4

31,3

L
ie

tu
v
a

E
S
-2

8

Ig
a
u

n
ij
a

S
o

m
ij
a

Z
v
ie

d
ri

ja

D
ā
n

ij
a

ZEMA IESAISTĪŠANĀS PIEAUGUŠO 
IZGLĪTĪBĀ
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+40’000

+85’000Latvija
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KVALIFIKĀCIJAS CELŠANĀ NETIEK 
IESAISTĪTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

 uzņēmēji kvalificētu darbaspēku meklē tirgū vai apmāca; neizmanto 
izglītības iestāžu piedāvājumu

 Galvenie iemesli – neatbilstošs saturs, laiks, izmaksas

Avots: PwC Baltijas vadītāju aptauja, FICIL, 2016

Kā risina speciālistu trūkumu uzņēmumā? Būtiskākie šķēršļi darbinieku kvalifikācijas celšanai?

Avots: Darba devēju aptauja par kvalificēta darbaspēja pieprasījumu, LDDK, 2016
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Trūkst uzņēmuma vadības atbalsta

Nav laika

Nevar savienot ar darba grafiku

Darbinieki nav motivēti mācīties

Pārāk liels attālums

Nav piemērota piedāvājuma

Pārāk dārgi izmaksā

5 - ļoti būtiski 4 3 2 1 - nav būtiski vispār



PAŠREIZĒJIE PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS 
PASĀKUMI NENODROŠINA ILGTSPĒJĪGU UN 
VISPUSĪGA PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS SISTĒMU

Vecums         10 20 30 40 50 60

Aktīvās novecošanās 
stratēģijas risinājumi 50+ 

Projekti jauniešiem līdz 
29 gadiem (JSPA, NVA, 
VIAA)

Atbalsts nodarbināto prasmju pilnveidošanai. STEM, rūpnieciskais dizains, 
datorzinātnes, loģistika, u.c. (NVO)

Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu 
investoru piesaisti (LIAA, NVO)

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide (VIAA) 
prioritāri - mazkvalificētie darbinieki 45+

Bezdarbnieku apmācība un pārkvalifikācija (NVA)

Ieviešot tikai plānotos ES SF pasākumus netiks sasniegti pieaugušo izglītības 
mērķi. Nepieciešama pieaugušo izglītības sistēma, kas spēj ātri pielāgoties 
tirgus vajadzībām. 6



EM PĀRZIŅĀ ESOŠĀS PROGRAMMAS 
NODARBINĀTO APMĀCĪBĀM
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Atbalsts nodarbināto apmācībām
Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai 

sekmētu investoru piesaisti

18 milj. EUR 4 milj. EUR 2,9 milj. EUR

10 nozaru asociācijas (apstrādes rūpniecība, 
IKT, tūrisma nozare) organizē apmācības pēc 

komersantu pieprasījuma

LIKTA un LTRK organizē mācības pēc 
komersantu pieprasījuma 

LIKTA un LTRK organizē 
mācības pēc komersantu 

pieprasījuma 

Sīkie (mikro), mazie, vidējie, 
lielie komersanti (atbalsts 70%-30% 

no izmaksām)

Pašnodarbinātas personas, mikro, mazie, vidējie, lielie 
komersanti (atbalsts 70% - 30% no izmaksām)

vidējie, lielie komersanti (atbalsts 45% -

35% no izmaksām)

Nodarbināto prasmju pilnveidošana

Darbinieku 
kvalifikācijas un 

prasmes 
informācijas un 
komunikācijas 

tehnoloģiju jomā

Investoru piesaiste – investoram 
ir pieejams finansējums 

darbinieku apmācībām, ja tiek 
radītas vismaz 15 darba vietas vai 

investēts pamatlīdzekļos 
(ražotnes izveidē) vismaz 1 milj. 

EUR

Atbilstošas kvalifikācijas 
darbaspēks, kas sekmētu 
netehnoloģisko inovāciju 

ieviešanu
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NODARBINĀTO APMĀCĪBU 
PROGRAMMA

Kopējās 
attiecināmās 

izmaksas, 
ERAF 

24 908 242 
EUR 

1.2.2.1. 

pasākums 

Tehnoloģiskās 

apmācības 

18 000 000 

EUR

1.2.2.3. 

pasākums 

Netehnoloģiskā

s apmācības 

6 908 242 

EUR

1.2.2.1.pasākums «Tehnoloģiskās apmācības» 

✓ Finansējums 9 000 000 EUR (1.kārta)
✓ Termiņš 31.12.2018.
✓ Finansējuma saņēmējs – nozaru asociācijas:

• Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija 
• Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija 
• Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija 
• Zaļās mājas 
• Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija 
• Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija 
• Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija 
• Vieglās Rūpniecības uzņēmumu asociācija 
• Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija 
• Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija 

1.2.2.3.pasākums «Netehnoloģiskās apmācības» 

✓ Finansējums 6 908 242 EUR
✓ Termiņš 31.12.2020.
✓ Finansējuma saņēmējs – nozaru asociācijas, valsts pārvaldes institūcija:

• Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija 
• Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
• Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra



1.2.2.1.pasākums «Atbalsts nodarbināto 
apmācībām» 1.kārta (1)

➢ Mērķis - Nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai sekmētu
tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

➢ Kopā pieejamais ES fondu finansējums: 18 milj. euro
➢ 1.kārtā – 9 milj. euro
➢ vienam projektam maksimālā – 900 000 euro

➢ 2.kārtu plānots uzsākt 2019.gadā, plānotais ES fondu finansējums 9 milj. EUR

➢ Finansējuma saņēmējs – nozaru asociācijas, šādās nozarēs:
▪ Apstrādes rūpniecība
▪ Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
▪ Tūrisms

➢ Gala labuma guvēji – sīkie (mikro), mazie, vidējie, lielie komersanti

➢ Atbalsta intensitāte - 30%-70% (atkarībā no komersantu statusa)

➢ Atbalstāmās apmācību jomas – STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes
un matemātika), rūpnieciskais dizains, datorzinātnes u.c. jomas
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1.2.2.1.pasākums «Atbalsts 
nodarbināto apmācībām» 1.kārta (2)

➢ Noslēgti līgumi ar nozaru 10 asociācijām:

▪ Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (LAĶIFA)
▪ Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (MASOC)
▪ Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA)
▪ Zaļās mājas (ZM)
▪ Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija (LLDRA)
▪ Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija (LPUF)
▪ Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija (LPUA)
▪ Vieglās Rūpniecības uzņēmumu asociācija (VRUA)
▪ Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA)
▪ Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija (LETERA)

➢ Apmācību sniedzēji - ārpakalpojuma veidā izvēlēti:
▪ apmācību centri (Advanced Training&Development; Baltijas Datoru akadēmija;

Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts; BSM konsultanti;
Leilands un Putnis; Komercizglītības centrs; Viesnīcu un restorānu mācību centrs
u.c.)

▪ izglītības iestādes (Rīgas Tehniskā universitāte, Stokholmas Ekonomikas
augstskola Rīgā, Rīgas 3.arodskola; Tallinn Polytechnic School u.c.)

➢ Apmācības uzsāktas 2016.gada III ceturksnī

➢ Informācija par veiktajām apmācībām ir publiski pieejama asociāciju mājas lapās 10



1.2.2.1.pasākums «Atbalsts 
nodarbināto apmācībām» 1.kārta (3)

Finansējuma 
saņēmējs

Apmācību tēmas Apmācīto darbinieku 
profesijas

LAKIFA Kvalitātes risku vadība farmācijā; Apmācības par
kompozīta materiālu pielietošanu, ventilācijas
iekārtām tīro telpu nodrošināšanai

Ražošanas direktori, kvalitātes
vadītāji, elektromehānisko
iekārtu inženieri

MASOC Inovāciju un procesu efektīva vadība ražošanas
uzņēmumā (1.-3.modulis); Kvalificētu metinātāju
apmācība un atestācija ražošanas efektivitātes
uzlabošanai; Nesagraujošā testēšana ar vizuālo
metodi

Metinātāji un griezēji, produktu
vērtētāji un izmēģinātāji,
mehatroniķi, konstruktori

LIKTA Projektu vadība IT nozarē (sagatavošanas kurss
IPMA sertifikācijai un sertifikācija), Programmatūras
testēšana, Oracle tehnoloģiju programmēšana un
uzturēšana; IT infrastruktūras pārvaldība/drošība

Programmētāji, datubāzu
administratori, IT darbības
speciālisti, tehniķi

ZM Apmācības par harvesteriem, forvarderiem; Piegādes
ķēžu vadība un stratēģijas mūsdienīgā ražošanas
uzņēmumā; Volvo un Scania kokvedēja vadīšana

Meža mašīnu/kravas automobiļu
vadītāji/operatori, datu ievades
operatori

LLDRA Ražošanas un pakalpojumu procesu inovāciju vadība;
Risku vadība ražošanas uzņēmumā; Pasīvo ēku
projektēšanas un būvniecības pamatprincipi; Lean,
Six Sigma pieeja

Eksporta/ražošanas/būvdarbu
vadītāji, inženieri, ražošanas
kontrolieri, mērnieki

1
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1.2.2.1.pasākums «Atbalsts 
nodarbināto apmācībām» 1.kārta (4)

1
2

Finansējuma 
saņēmējs

Apmācību tēmas Apmācīto darbinieku 
profesijas

LPUF Procesu orientācija un risku vadība; Starptautiski
atzītas pārvaldības sistēmas

Struktūrvienību vadītāji, graudu
apstrādes operatori

LPUA Lietišķo mērījumu ieviešana ražošanas procesos;
Efektivitātes paaugstināšana ražošanas
uzņēmuma procesu pārvaldībā

Tehnologi, iespieddarbu
speciālisti, kartogrāfi

VRUA Vieda un ilgtspējīga saimniekošana ražošanas
vidē; Inovāciju procesi ražošanas vadības vidē ar
jaunāko IT pielietošanas iespēju izvērtējumu

Meistara palīgi, tehniķi, operatori

LVRA Nano un biotehnoloģiju izmantošana; Lean pieeja Struktūrvienību vadītāji, pavāri,
viesmīļi, citi jomas speciālisti

LETERA Multivides tehnoloģiju dizains; Oracle tehnoloģiju
programmēšana un administrēšana;
Telekomunikāciju sistēmu un tīklu administrēšana
un uzturēšana; Ražošanas procesu un drošības
vadība; IPC standarti

Telekomunikāciju, informācijas
sistēmu/elektro inženieri/
tehnologi, automatizētās/
montāžas līnijas operatori,
kvalitātes kontrolieri



1.2.2.3.pasākums «Atbalsts IKT un
netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām,
lai sekmētu investoru piesaisti» (14.06.2016. MK
noteikumi Nr.365) (1)

Mērķis: veicināt pašnodarbināto personu, sīko (mikro), mazo, vidējo un lielo
komersantu produktivitāti un darba efektivitāti, paaugstinot to darbinieku
kvalifikāciju un prasmes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā,
nodrošināt komersantus ar atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku, kas sekmētu
netehnoloģisko inovāciju ieviešanu komersantos, kā arī nodrošināt atbalstu
apmācībām, kas veicinātu investoru piesaisti valstij.

Pieejamais ES fondu finansējums: 6 908 242 euro

Projektu īstenotāji:
• Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija (LIKTA)
• Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK)
• Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)

Gala labuma guvēji: pašnodarbinātas personas, sīkie (mikro), mazie,
vidējie, lielie komersanti

Īstenošana: līdz 31.12.2020.

1
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1.2.2.3.pasākuma nosacījumi (2)

Atbalsta intensitāte:

Apmācību jomas: datorikas apmācības (LIKTA), netehnoloģiskās apmācības
(LTRK), apmācības investoru piesaistē (LIAA). Apmācības finansē darba devējs.

Sasniedzamie iznākuma rādītāji (līdz 31.12.2018.): 422 atbalstīti komersanti
un 5540 personas, kas saņem nefinansiālu atbalstu (unikālās vienības)

Statuss: gala labuma guvēju atlases kārtības saskaņošana ar LIKTA, LTRK, LIAA,
projektu iesniegumu iesniegšana sadarbības iestādē līdz 03.09.2016.

Uzraudzība: reizi ceturksnī tikšanās ar LIKTA, LTRK, LIAA

1
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Paldies!

Ekonomikas ministrija
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519

Tālrunis: +371 6 7013 100
Fakss: +371 6 7280 882
E-pasts: pasts@em.gov.lv
Mājaslapa: www.em.gov.lv

Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam
Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija
Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem
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