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LDDK =

112 nozaru līderi
(uzņēmumi, kuros strādā 50 un 

vairāk darbinieku)

64 nozaru 

asociācijas
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LDDK – IETEKMĪGĀKĀ DARBA DEVĒJUS 
PĀRSTĀVOŠĀ ORGANIZĀCIJA LATVIJĀ

LDDK biedri nodarbina 44% visas 

Latvijas darba ņēmēju

LDDK biedru kopējais apgrozījums ir 

40 miljardi eiro

Kopā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību 

savienību (LBAS) – valdības 

sociālais partneris



PLATFORMAS NACIONĀLAJĀ LĪMENĪ

LDDK un LBAS ir pienākums sniegt viedokli par likumdošanas 

un politikas iniciatīvām! 

• NTSP un tās apakšpadomes

• Ministriju darba grupas un komisijas

• Ministru kabineta sēdes

• Ministru kabineta komiteja

• Valsts sekretāru sanāksme

• Valsts vecāko amatpersonu sanāksme

• Saeima un tās komisijas



LDDK iesaiste 
Eiropas Sociālā fonda projekts «Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības 

efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” ( 01.12.2010. – 31.10.2015). 

Aktivitātes:

Ārpus formālās izglītības iegūto prasmju atzīšanas aprobācija

Profesionālās izglītības iestāžu, profesionālās izglītības programmu un eksaminācijas centru akreditācijas 
ekspertu atlase- vienota datu bāze un apmācība:

Nozaru ekspertu padomju (NEP) izveidoja akreditācijas ekspertu atlases kritērijus– deleģēja jaunus ekspertus 
vai saskaņoja esošos un iesniedza sarakstus IKVD. 2012.gada 19.septembra profesionālās izglītības kvalitātes 
novērtēšanā piedalās tikai NEP deleģēti eksperti (uz 27.03.2013. - 207 eksperti)

Ekspertu komisijā iekļauj personas, kuras ir apguvušas dienesta organizētos izglītības iestāžu darbības, 
izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas kursus un atbilst prasībām, kur viena no tām ir NEP vai 
likumā noteiktas institūcijas, kas koordinē nozaru ekspertu padomju darbību (ja nozarē nav izveidota nozaru 
ekspertu padome), deleģējums profesionālās izglītības iestāžu, profesionālās izglītības programmu un 
eksaminācijas centru akreditācijas ekspertiem. (MK not.Nr.831).



Kursu programma
1. Izglītības politikas prioritātes un attīstība ES kontekstā  (t.sk. EQAVET).

2. Tiesību akti un normatīvie akti izglītības iestādes darbībā; Patstāvības princips un tā īstenošanas aktualitāte izglītības 
iestādes vadības un kvalitātes novērtēšanas procesā.

3. Profesionālās izglītības programmu nodrošinājums, licencēšanas kārtība un nozīme; Profesionālās izglītības programmu 
licencēšanas kritēriji.

4. Nozares attīstības tendences. Nozares pieprasījums izglītības jomā. Kvalifikāciju kartes.

5. Ekspertu loma profesionālās kvalifikācijas eksāmenos.

6. Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšana.

7. Kvalitātes novērtēšanas tiesiskais regulējums; Kvalitātes novērtēšanas procesa organizācija un tā efektivitāte. Ekspertu 
padomes loma kvalitātes novērtēšanā.

8. Ekspertu komisijas darbības tiesiskais regulējums. Kvalitātes novērtēšanas procesa norises posmi. Ekspertu komisijas 
pienākumu sadale. 

9. Novērtēšanas principi. Novērtēšanas metodika. Novērtējuma līmeņu apraksti, to piemērošana. Ekspertu komisijas 
ziņojuma sagatavošana, saskaņošanas un iesniegšanas kārtība, pozitīva prakse, ieteikumi.



DARBA DEVĒJU LOMA

1. Sadarbība ar izglītības sektoru – prasību definēšanā - NEP 
un to deleģētie nozares eksperti piedalās profesijas 
standartu, izglītības programmu un kvalifikācijas 
eksāmenu satura izstrādē un vērtēšanā, akreditācijā 
u.tml.

2. Dalība profesionālos kvalifikācijas eksāmenos 

3. Pienākums pildīt normatīvo aktu  vai pasūtītāju prasības , 
kas rada interesi savu darbinieku prasmju apliecināšanai 



Darba devēja loma profesionālās kvalifikācijas 
eksāmenā

1. Komisijas priekšsēdētājs ir darba devēju pārstāvis  (ar darba stāžu ne mazāk 
kā trīs gadi attiecīgajā tautsaimniecības nozarē)

2. Vērtē  - atbilstību profesijas standartam, praktiskās un teorētiskās zināšanas 

3. Piedalās lēmuma pieņemšanā par kvalifikācijas apliecības piešķiršanu

4. Darba devēji darba tirgū atzīst kvalifikācijas apliecību, kas iegūta ārpus 
formālās sistēmas apgūtās kompetences novērtēšanas procesā



Statistika par ārpus formālās (ĀF) izglītības sistēmas apgūto 
profesionālo kompetenču  novērtēšanu mācību centrā “BUTS”

Cilvēku skaits ĀF eksāmenos 2014.gads 2015.gads 2016.gads 2017.gada 

9 mēn.

Pieteicās uz konsultāciju 486 572 524 495

Apmeklēja konsultācijas par ĀF 

eksāmenu norisi

485 565 521 493

Kārtoja ĀF eksāmenu 459 538 518 493

Ieguva kvalifikāciju 447 535 505 489



Populārākās iegūtās kvalifikācijas mācību centrā BUTS 2014. 2015. 2016. 2017. g. 9 mēn.

Aprūpētājs 146 175 150 216

Auklis 96 4 - 25

Autoelektriķis 8 13 - 18

Ēku celtnieks 11 14 18 6

Gāzmetinātājs 2 4 11

Lietvedis 15 11 - 15

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) 55 67 56

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG) 15 35 5

Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG) 12 38 22 ???

Pavārs 20 6 25 13

Rokas lokmetinātājs (MMA) 55 34 31 12

Sanitārtehnisko iekārtu montētājs 3 29 38 32

Frizieris 3 28 26 5/ ???

Apdares darbu strādnieks 3 10 1 ???

Autoatslēdznieks 29 - 5

Elektromontieris 4 28 15

Elektrotehniķis 1 31 62

Grāmatvedis 22 26 19/ ???

Šuvējs 6 - 6

Manikīra un pedikīra speciālists 5 25 10

Konditors - 5 -

Datorsistēmu tehniķis - 7 3/ ???



Darba devēji, kuri ir atbalstījuši savus darbiniekus, 
lai tie iegūtu kvalifikāciju:

1. Rīgas satiksme – 22 Autoatslēdznieki

2. SIA Lanos (Saldus) – 10 MAG metinātāji

3. SIA Senior Baltic (Rīga) – 5 aprūpētāji

4. Tukuma sociālās aprūpes dienests – 8 aprūpētāji

5. SIA IGR (Talsi) – 5 pavāri

6. SIA Remus elektro (Rīga) – 8 elektromontieri

7. SIA Leax Rēzekne – 6 MMA metinātāji

8. SIA Doma-būve (Rīga) – 4 elektromontieri

9. SIA RBSSKALS Būvvadība – 4 elektromontieri

10. Dobeles namsaimnieks – 12 sanitārtehnisko iekārtu montētājs 

11. Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca – 2 aprūpētāji

12. Rezidence „Dzintara melodija” (Rīga) – 8 aprūpētāji
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