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Pozīcijas ziĦojums Nr.5  

2009. gada 22. maijā  

Ārvalstu investoru padomes Latvijā 
ZiĦojums par duālu arodizglītības un apmācības sistēmu 

 

  
1. Kopsavilkums  
Ārvalstu investoru padome Latvijā (ĀIPL) uzskata, ka duālas arodizglītības un apmācības 
sistēmas ieviešana Latvijā atrisinātu ar profesionālās izglītības kvalitāti saistītās problēmas, 
tādējādi novēršot atsevišėus trūkumus darba tirgū, kā norādīts ĀIPL 2008. gada pētījumā par 
darba tirgu, šāda sistēma palielinātu profesionālās izglītības prestižu, un tādējādi vairāk studentu 
izvēlētos saĦemt šādu izglītību. Turklāt darba tirgum kopumā un jo īpaši darba devējiem būtu 
pieejami augsti kvalificēti un motivēti profesionāĜi, kas apguvuši visjaunākās nozarēs pieprasītās 
praktiskās prasmes. 
Lai Latvijā attīstītu duālas arodizglītības un apmācības sistēmas modeli, ĀIPL iesaka izpētīt un 
izmantot Vācijas un Šveices piemērus. 
ĀIPL arī apstiprina, ka ir gatava sniegt visu tai pieejamo papildinformāciju un kontaktinformāciju 
saistībā ar ierosināto izglītības konceptu, kā arī nodrošināt tās biedru uzĦēmumu iesaistīšanos 
duālas arodizglītības un apmācības sistēmas pilotprojekta īstenošanā Latvijā.  
ĀIPL pārstāvji ir sazinājušies ar Šveices iestādēm, kuru pārstāvji apstiprinājuši savu atbalstu un 
pauduši gatavību sniegt turpmāku palīdzību un, ja nepieciešams, sniegt detalizētāku informāciju 
par duālu arodizglītības un apmācības sistēmu. 
  
2. Rekomendācijas/Ierosinājumi  

1. Paredzēt skaidrāku uzĦēmēju dalību arodizglītības un apmācības sniegšanā Izglītības un 
zinātnes ministrijas koncepta ietvaros. 

2. Izstrādāt arodizglītības un apmācības institūciju, valsts iestāžu un uzĦēmumu sadarbības 
sistēmu. 

3. Izstrādāt kritērijus uzĦēmumu dalībai duālajā arodizglītības un apmācības sistēmā.  
4. Izstrādāt plānus/instrumentus uzĦēmumu motivēšanai piedalīties duālajā arodizglītības un 

apmācības sistēmā, piemēram, noteikt nodokĜu atvieglojumus.  
5. Nodrošināt plašas iespējas pārejai no uz skolām balstītas sistēmas uz duālu arodizglītības 

un apmācības sistēmu, kā arī iespējas pārejai no arodizglītības un apmācības uz augstāko 
izglītību (šis jautājums kā problēma, kam nepieciešams risinājums, ir minēts Izglītības un 
zinātnes ministrijas koncepcijā „Profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšana un 
sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā”. 

6. Apkopot informāciju par uzĦēmumiem, kā arī amatniecības un tirdzniecības kamerām; 
industrijas asociācijām; lauksaimniekiem; juristiem, notāriem; neatkarīgiem grāmatvežiem 
un nodokĜu konsultantiem, ārstiem, zobārstiem, veterinārārstiem, farmaceitiem, u.c. kas 
būtu gatavi piedalīties duālajā arodizglītības un apmācības sistēmā.  

7. Iesaistīt arodizglītības un apmācības sistēmā industrijas, amatniecības kameru un 
industriju asociāciju pārstāvjus.  

8. Īstenot Latvijā duālās arodizglītības un apmācības sistēmas pilotprojektu. 
3. Pamatojums  



 

Ārvalstu investoru padome Latvijā 
Elizabetes iela 2, 539. kab. 
Pasaules tirdzniecības centrs „Rīga” 
Tālr.: +371 67217201; e-pasts: ficil@ficil.lv 
Tīmeklī: www.ficil.lv 

2(4)

ĀIPL 2008. gada pētījuma par darba tirgu rezultāti skaidri parāda un apstiprina ĀIPL biedru 
uzĦēmumu sākotnējo uzskatu, ka nekavējoties ir jāpievērš uzmanība Latvijas darbaspēka 
kvalitātei un ka tas ir būtisks valsts ekonomikas attīstības un labklājības priekšnoteikums. Kā 
lielākās ar personāla komplektēšanu saistītās problēmas norāda darba Ħēmēju motivāciju un darba 
kvalitāti, kvalifikācijas neatbilstību pieprasījuma un piedāvājuma attiecībai. Galvenās problēmas, 
kas identificētas 2008. gada pētījumā par darba tirgu: 

Tirgus 
− motivēta un kvalificēta darbaspēka trūkums; 
− nākamajos 5 līdz 7 gados ir paredzams speciālistu un kompetenta darbaspēka trūkums. 

 
UzĦēmumi 
− nepieciešamība pēc darbiniekiem ar īpaši augstām profesionālajām prasmēm, pozitīvām 

personiskajām īpašībām un atbilstošu darba pieredzi; 
− industrijas asociācijas iegulda pārāk maz darba, lai palīdzētu apmierināt uzĦēmumu 

vajadzību pēc darbaspēka. 
 
Dokumentā „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēăija” iespējams izlasīt jauniešu viedokli par 
Latvijas ekonomiku 2030. gadā: „Studentiem ir plašas iespējas apgūt praktiskas zināšanas, jo 
pastāv cieša uzĦēmumu, augstskolu un valsts sadarbība. Tādējādi studentiem ir iespēja 
izmēăināt/pārbaudīt dažādus nozares virzienus praksē, un pēc augstskolas beigšanas studenti var 
pilnībā izmantot savas zināšanas.” 
 
Pamatojoties uz secinājumiem ĀIPL 2008. gada pētījumā par darba tirgu, Ħemot vērā darba 
devēju lielās bažas, pētījumus par vairāku citu valstu pieredzi profesionālās izglītības jomā un 
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēăiju, ĀIPL iesaka izveidot duālu arodizglītības un apmācības 
izglītības sistēmu, kas līdzinātos Vācijas un Šveices sistēmai. 
 
Pateicoties duālai arodizglītības un apmācības sistēmai Vācijā/Šveicē ir izdevies atrisināt vairākas 
tālāk minētās problēmas. 
 
Darba Ħēmēju darba kvalitāte un motivācija 
„Visbiežāk minētais apmācības nodrošināšanas iemesls ir šāds –  apmācība palīdz attīstīt 
darbinieku atbilstoši uzĦēmuma prasībām. Šis vērtējums, ko pieminēja 94% no visiem apmācību 
piedāvājošajiem uzĦēmumiem, pilnībā atbilst uzskatam, ka praktiski orientētu un tieši 
izmantojamu kvalifikāciju iespējams apgūt tikai piedzīvojot „reālas” situācijas uzĦēmumā. 
UzĦēmumā notiekošā apmācībā jo īpaši ir iespējams attīstīt sociālās prasmes un raksturīpašības, 
kas nepieciešamas veiksmīgam darbam uzĦēmumā. 
Trešais svarīgākais iemesls, ko pieminēja 80% uzĦēmumu, ir uzĦēmumu iespēja novērst 
darbinieku skaita svārstības, piedāvājot apmācību, jo apmācības laikā praktikantiem izveidojas 
saikne ar „viĦu” uzĦēmumu.” (Germany’s Vocational Education at a glance, 2003. gads, Bonna, 
9. lappuse) 
 
Profesionālās izglītības atbilstības nozares un uzĦēmumu prasībām nodrošināšana 
Būtiski, ka 90% apmācību piedāvājošo uzĦēmumu sūdzas, ka darba tirgū nevar atrast prasmīgus 
darbiniekus ar atbilstošām prasmēm un profesionālajiem paradumiem. Šie uzĦēmumi informē, ka 
vispārējā darba tirgū tiem ir grūti atrast darbiniekus, kas atbilstu to prasībām. 
Sistēmai ir jābūt elastīgākai, lai efektīvāk reaăētu uz pārmaiĦām darba tirgū – ir jāuzlabo, jāmaina 
un jāievieš jaunas profesijas. 
 
Duāla arodizglītības un apmācības sistēmas pievilcība jauniešu acīs  
Arodizglītība un apmācība atkarībā no tās veida, ilguma un apjoma var nodrošināt prestižu 
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sabiedrībā, iespēju agri sākt sevi uzturēt, pavērt ceĜu uz dzīves sniegtajām iespējām un palielināt 
sociālo drošību. Vācijā un Šveicē arodizglītību un apmācību izvēlas aptuveni divas trešdaĜas 
jauniešu (vecumā no 15 līdz 19 gadiem). 
Turklāt Vācijā aptuveni 20% no visiem pirmā kursa studentiem pēc duālās sistēmas apmācības 
pabeigšanas uzsāk mācības augstākās izglītības iestādē (Germany’s Vocational Education at a 
glance, 2003. gads, Bonna, 9. lappuse). Šveicē šīs skaitlis ir pat lielāks. 
 
Duāli veidotai arodizglītībai un apmācībai ir šādas priekšrocības (identificējusi Dr. Gisela 
Dybowski, Pētniecības un pakalpojumu koncepciju/Starptautiskās profesionālās 
izglītības/Izglītības mārketinga nodaĜas vadītāja): 
praktikantiem 
• darba tirgus prasībām atbilstoša apmācība, t.i. lielākas iespējas darba tirgū pēc apmācības 
pabeigšanas; vienoti kvalifikācijas standarti; 
• sociālo prasmju apguve, personības attīstība; 
• motivējoša situācija (pelnīšana un mācīšanās). 
UzĦēmumiem: 
• tiek veidota nākamā prasmīgu darbinieku paaudze; 
• zemas nodarbināšanas izmaksas; 
• ietekme uz arodizglītības un apmācības saturu un organizēšanu. 
Valstij: 
• iespēja visiem skolu absolventiem piedāvāt arodizglītību un apmācību; 
• privātā sektora ieguldījums atvieglo valsts budžeta slogu; 
• partneri konkurētspējīgu valsts apmācības standartu izstrādei. 
 
Duālas arodizglītības un apmācības sistēmas priekšnoteikumi Vācijā un Šveicē 
1.) Stratēăiskās saistības: 

− plaša vienprātība sabiedrībā nodrošināt VISIEM skolu absolventiem arodizglītību un 
apmācību; 

− spēcīga stratēăiska koncepcija jauno darbinieku apmācībai, sadarbojoties ar uzĦēmumiem; 
− stratēăisks lejupejošs (top-down) lēmums, ko pieĦem valdība un uzĦēmumi, lai izveidotu 

sadarbības sistēmu; 
− valsts sektora (valdības, skolu) vēlme uztvert privāto sektoru kā vienlīdzīgu partneri 

arodizglītībā un apmācībā; 
− privātā sektora vēlme akceptēt tā sniegtās izglītības un apmācības kvalitātes kontroli; 
− pamatlikums par arodizglītību un apmācību, kas reglamentē iesaistīto personu lomas. 

 
Vācijā arodizglītībai un apmācībai tiek tērēti 2,5% no uzĦēmumu ienākuma nodokĜa, proti, 
arodizglītības un apmācības studentu stipendijas tiek maksātas no uzĦēmumu/kameru biedru 
maksātajiem nodokĜiem. 
Atalgojumu par mācību stundām nosaka un reglamentē atbilstoši izglītības veidam. 
Ir izveidoti reăionāli prakses centri, kur arodizglītības un apmācības studenti var apgūt izvēlēto 
profesiju. 
 
Vācijā nozīmīgas pilnvaras reăionālā līmenī ir neatkarīgām uzĦēmējdarbības organizācijām, jo 
īpaši tirdzniecības un rūpniecības kamerām (IHK) un amatniecības kamerām (HWK). Tās ir 
atbildīgas par reăiona apmācību piedāvājošo uzĦēmumu ieteikšanu un uzraudzību, kā arī par šo 
uzĦēmumu un to apmācības speciālistu piemērotības pārbaudīšanu. To uzdevums ir arī reăistrēt 
apmācības līgumus un izveidot eksaminācijas padomes arodizglītības un apmācības, kā arī 
turpmākas apmācības vidusposma un gala pārbaudījumiem. Tās arī paredz atsevišėus noteikumus 
saviem reăioniem, kuros tām ir tiesības šādi rīkoties saskaĦā ar likumu „Par arodizglītību un 
apmācību” un likumu „Par mājamatniecību”. Protams, par atbildīgajām reăionālajām iestādēm, 
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kas uzrauga uzĦēmumā notiekošu arodizglītību un apmācību, ir atbildīgi Vācijas pavalstu 
(Länder) ekonomikas ministri un Šveices kantoni. 
 
2.) Juridiskās saistības: likums „Par arodizglītību un apmācību” 

− privātā un valsts sektora partnerība: nosaka iesaistīto personu lomas, to tiesības un 
pienākumus; 

− skaidri finansēšanas noteikumi: uzĦēmumi sedz savas ar apmācību saistītās izmaksas 
(piemēram, samaksu praktikantiem, pasniedzējiem, izdevumus par materiāliem), valdība 
piešėir finansējumu skolām; pētījumi arodizglītības un apmācības jomā un apmācības 
reklāmas programmas. Šveicē veiktie pētījumi liecina, ka praksi piedāvājošā uzĦēmuma 
praktikantu darba ražīgums pārsniedz šī uzĦēmuma ar praksi saistītos izdevumus; 

− organizatorisko infrastruktūru nodrošina kameras un industrijas asociācijas: apmācību 
nodrošinošo uzĦēmumu akreditācija, apmācības un darba pieredzes līgumu reăistrācija, 
eksāmeni un sertificēšana; 

− arodizglītības un apmācības galvenie elementi: nepieciešamās arodizglītības un apmācības 
standartu sastāvdaĜas; apmācības līgumu noteikumi; iepriekšējo studiju atzīšanas 
noteikumi; samaksa par praksi; plaša arodizglītības un apmācības diplomu atzīšana u.c.; 

− Federālais arodizglītības un apmācības institūts (BiBB): platforma lēmumu pieĦēmēju 
dialogam, pētniecības un attīstības institūts, veic pētījumus, izstrādi un sniedz 
konsultācijas par politiku un praksi. 

 
Ieteikums Latvijā īstenot duālās arodizglītības un apmācības sistēmas pilotprojektu 
 
Iepriekš aprakstītais koncepts Latvijā nav jauns – ĀIPL ir identificējusi vairākas pozitīvi 
vērtējamas iniciatīvas, kas zināmā mērā atspoguĜo ideju par duālu arodizglītības un profesionālās 
izglītības apmācības ideju, piemēram, uzĦēmums Knauf, Bucher Schörling Ventspilī, Valmieras 
Profesionālās izglītības centrs, Jelgavas reăiona Pieaugušo izglītības centrs un citas iestādes. 
 
Lai rūpīgi pārbaudītu sistēmas priekšrocības, ĀIPL uzskata, ka modelis jāizstrādā detalizētāks un 
izvēlētajā nozares sektorā jāīsteno praksē kā pilotprojekts. 
 
TādēĜ ĀIPL iesaka izvēlēties transporta un loăistikas nozari, jo tas ir viens no stratēăiski 
nozīmīgākajiem Latvijas sektoriem (kā noteikts Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēăijā). Vēl 
viens iemesls izvēlēties šo nozari ir ievērojamais speciālistu trūkums – ir vairākas vietas, kur iegūt 
bakalaura un maăistra grādus transporta un loăistikas nozarē, taču nozarei vajag daudz vairāk 
darbinieku, kam būtu arodizglītības un apmācības diplomi, tomēr šī joma šobrīd nav pietiekami 
attīstīta (loăistikas darbiniekus un transporta pārvadājumu komercdarbiniekus sagatavo divās 
profesionālās izglītības iestādēs – Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāles profesionālajā 
vidusskolā un Rīgas Tehniskajā koledžā). 
 
Vairāki ĀIPL biedru uzĦēmumi turklāt ir pauduši gatavību iesaistīties šādā pilotprojektā un, 
sadarbojoties ar attiecīgajām izglītības iestādēm, veltīt savus profesionālos resursus jauno 
transporta un loăistikas profesionāĜu apmācībai, kad šāds modelis būtu izveidots.  
 
Šveices Ekonomikas ministrija, kas ir atbildīga par arodizglītību un apmācību, ir apstiprinājusi 
savu vēlmi atbalstīt Latvijas centienus izveidot labi funkcionējošu arodizglītības un apmācības 
sistēmu un turpināt to atbalstīt pēc tam. 

 


