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Latvijas Darba devēju konfederācija ir lielākā un 

ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija

Latvijā

LDDK ir nacionāla līmeņa darba devēju pārstāvis, sociālekonomisko sarunu
partneris Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai, 
pārstāv darba devēju intereses Saeimā.

LDDK biedri nodarbina

44% Latvijas darba

ņēmēju44% 

LDDK apvieno un pārstāv

105 62 40 
uzņēmumus, kuros

strādā vairāk nekā 50 

darbinieku

nozaru un reģionālās

uzņēmēju asociācijas un 

federācijas

LDDK biedru kopējais

apgrozījums

miljardi eur



Iesaistās visos būtiskākajos

izglītības un nodarbinātības

politikas plānošanas pasākumos, 

pārstāv darba devējus ministrijās, 

Saeimā, MK, AIP, AIKA u.c.

Iesaista darba devējus izglītībā

procesos (licencēšana un 

akreditācija, profesijas

standartu, mācību programmu, 

eksāmenu izstrāde)

Īsteno projektus:

Iesaista uzņēmumus prakšu un 

darba vidē balstītu (DVB) 

mācību īstenošanā (SAM 8.5.1.)

LDDK iesaiste izglītībā

Darba devēju iesaiste

profesionālās izglītības satura

reformas īstenošanā (SAM 8.5.2.)

Projekti / iniciatīvas

izglītības – darba tirgus

sadarbības atbalstam

Koordinē 11 Nozaru

ekspertu padomes







Izaicinājumi augstākajā izglītībā



Avots: IZM 2020

Sociālās zinātnes, komerczinības un 

tiesības / 39

Veselības aprūpe & labklājība / 17

Inženierzinātnes, ražošana

& būvniecība / 13

Humanitārās zinātnes & māksla / 9

Dabaszinātnes, matemātika & IT / 7

Izglītība / 4

Lauksaimniecība / 1

Pakalpojumi / 10

100 

absolventi



Reflektantu sagatavotība studijām STEM jomā

Atbirums vislielākais 
inženierzinātnēs

Neliels skaits 
jauniešu izvēlas 
kārtot CE fizikā un 
ķīmijā

Karjeras atbalsts 
skolēniem pamatskolā

Trūkst eksakto mācību 
priekšmetu skolotāju



Risinājumi

• sniegt iespēju personām ar nepatiekamu zināšanu līmeni 
sagatavoties studijām vai eksāmenu kārtošanai vispārējās 
vidējās izglītības ieguvei;

• sniegt iespēju pieaugušajiem pārkvalificēties vai paaugstināt 
kvalifikāciju arī STEM nozarēs, tai skaitā atkārtojot vidējās 
izglītības mācību saturu.

• Sniegt iespēju studentiem iegūt vērtīgu pieredzi , darba 
tirgum atbilstošas zināšanas un prasmes, kā arī nākotnes 
nodarbinātības iespējas;

• Veidot ciešāku darba devēju un augstākās izglītības iestāžu 
sadarbību studiju satura īstenošanā u.c.

Sagatavošanas kursi studijām augstskolā vai vispārējās 

vidējās izglītības satura atkārtošanai pieaugušajiem
Darba vidē balstītas mācības augstākajā 

izglītībā

Kombinējot digitālus un klātienes mācību 

risinājumus:
Nodrošinot elastīgu pieeju:



REZULTĀTS 

LATVIJĀ

70%
Darba vidē balstītās mācībās iesaistītie audzēkņi

6 mēnešu laikā pēc kvalifikācijas ieguves ir

nodarbināti



Izaicinājumi profesionālajā 
izglītībā



Izaicinājumi/Ieteikumi

1. 2.

3. 4.

Profesionālās izglītības programmu 
finansēšanas kārtība un izmaksas 

Izglītības iestāžu tīkls un programmu 
piedāvājums

Izglītības kvalitātes monitorings -
absolventu nodarbinātības datu 
apkopošana

Ieviest Valsts kontroles 
rekomendācijas



Izaicinājumi/Ieteikumi

1. 2.

3. 4.

DVB - Darba vidē balstītas mācības 
Profesionālās izglītības un profesiju
prestižs

Stiprināt Nozaru ekspertu padomju 
(NEP) kapacitāti

Mācīšanās rezultātu 
novērtēšana



Paldies!

+371 67225162www.lddk.lv lddk@lddk.lv


