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Augstvērtīgie tirgus segmenti pieprasa izcilus produktus kopā ar pakalpojumiem, 
t.sk. labi pārvaldītu un izsekojamu partnerību ar resursu piegādātājiem

LF INTEGRĀCIJA GLOBĀLAJĀ PIEGĀDES ĶĒDĒ 
= PLAŠĀKAS KOMPETENCES
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- Saistītie pakalpojumi
- Piegāžu stabilitāte

...............

Fiziskais produkts

(Saplāksnis)

Attīstība & izaugsme 
kopā ar klientu

Attīstība & izaugsme 
kopā ar resursu sagādi 

(piem.,mežsaimniecībā)

1992
2019

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Birch_plywood.jpg


LF ZINĀŠANU IETILPĪBA & PROCESU DAŽĀDĪBA 
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250 dažādas profesijas

25 apmācību stundas uz 1 darbinieku

Multiprasmes – līdz pat 3 aktīvām profesijām

15+ gadi 
(prakse reālā darba vidē)

70+ gadi

DARBINIEKS
POTENCIĀLAIS 

DARBINIEKS

POTENCIĀLAIS 
DARBINIEKS
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LF REDZĒJUMS PAR PUŠU SADARBĪBU AKTĪVAI IESAISTEI
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Valsts uzdevums:
Nodrošināt pamatkompetences +
aktivizēt iesaisti & sadarbību darba tirgū

Darba devēja uzdevums: 
Kompetenču aktualizācija + motivācija

Darbinieka uzdevums:
Gatavība mainīties + mācīties
(mūžizglītība, t.sk. augstākās izglītības sistēmā)

Valsts uzdevums:
Nodrošināt sistēmas «arhitektūru», aktīvi atbalstīt pārmaiņas & mobilitāti

Potenciālā darba devēja uzdevums:
Dot iespēju iepazīties & praktizēties 

Potenciālā darbinieka uzdevums:
Pieņemt kvalitatīvu lēmumu par 
savu nākotni darba tirgū

Pārējo partneru uzdevums:
Nodrošināt efektīvu kompetenču pārnesi/attīstību



LF IESAISTE IZGLĪTĪBAS DARBĀ
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Skolēnu & studentu
ekskursijas uzņēmumā

Prakses vietas 
dažādos līmeņos

Dimplomdarbu 
izstrāde

Vieslekcijas 
augstskolās

Pasniedzēju 
stažēšanās

Pētniecības projekti 
sadarbībā ar augstskolām 

& institūtiem

Sadarbība ar 
tehniskajām skolām



Radām pieprasījumu ne tikai kokapstrādē, bet daudz plašākam spektram profesiju –
ķīmijas rūpniecībā, mašīnbūvē, mežsaimniecībā u.c.

Nozaru robežas izzūd, biznesa modeļi transformējas

Nepieciešama kompetenta & efektīva partneru sadarbība starp nozarēm («klasteri»)

LF INTEGRĀCIJA TAUTSAIMNIECĪBĀ UN SABIEDRĪBĀ
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~12 t dienā rūpnieciskie milti 
(šobrīd LV piegādes ~20%)

~1,2 tūkst.t metāla gadā, ~15 km elektrokabeļu
~1,2 milj.EUR elektronika jeb ~13 tūkst. vienības

Mūsu Iekārtu rūpnīca 15 gadu laikā ir izaugusi par 
visa koncerna tehniskās kompetences centru un 
starptautiski atzītu spēlētāju mašīnbūves jomā

Saplākšņa līmes 
sastāvdaļas «aug Latvijā»:



LV IZAICINĀJUMS – «KRITISKĀ MASA» PIEPRASĪJUMA RADĪŠANAI
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Latvijā ir grūtāk panākt Eiropā pierasto aktīvo un plašo līdzdarbību izglītības sistēmā no 
nozaru vadošo uzņēmumu puses (iesaiste kompetenču attīstības procesā), jo Latvijas lielo 
uzņēmumu rīcībā esošie resursi un pārstāvība ir ievērojami mazāki:

• ES vidējā pievienotā vērtība absolūtos skaitļos ir ievērojami lielāka (vairāk var ieguldīt attīstībā)

• ES lielo uzņēmumu īpatsvars pievienotās vērtības radīšanā ir lielāks (vadošo uzņēmumu loma –
«klastera» princips, kur mazie pakalpojumu sniedzēji ir efektīvi un strādā jau ar gatavām prasībām)

• Latvijā pašu lielo uzņēmumu skaits ir ļoti mazs absolūtajā izteiksmē (nepārstāv visas nozares)

EUROSTAT dati par 2015.g.

No valsts puses svarīgi:

minimāla birokrātija, 

īpaši elastīga pieeja un 

kompetenti eksperti 

(NEP- nozaru ekspertu 

padomes)

KOPĀ

KOPĀ

Mazie (10-49)
Mikro (0-9)

Vidējie (50-249)
Lielie (250+)

Mazie (10-49)
Mikro (0-9)

Vidējie (50-249)
Lielie (250+)



LV IZGLĪTĪBAS SISTĒMA PĀRMAIŅU PRIEKŠĀ
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Robežas izzūd, 

izmaiņu ātrums pieaug...

VIDĒJĀ 
IZGLĪTĪBA

AUGSTĀKĀ 
IZGLĪTĪBA

Ko tas nozīmē darba tirgum & nepieciešamajām kompetencēm?

✓ Precīzi definēta funkciju izpilde no ārpuses (kā plānveida ekonomikā) vairs nav iespējama

✓ Visu funkciju izpilde un attīstība tikai sava uzņēmuma ietvaros vairs nav efektīva

Modelis = mērķtiecīga partnerība SADARBĪBAS EKONOMIKĀ

JAUNIEŠU 
IZGLĪTĪBA

PIEAUGUŠO 
IZGLĪTĪBA

MĀCĪBU 
PERIODS

DARBA 
PERIODS

PROFESIONĀLĀ 
IZGLĪTĪBA

AKADĒMISKĀ 
IZGLĪTĪBA
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Izglītības sistēma = efektīvs & stimulējošs atbalsts ikvienam cilvēkam kā personībai, 
lai pieņemtu kvalitatīvu lēmumu par savu nākotni darba tirgū 

Valsts kā mugurkauls, partneru atvērtība sadarbībai un pašiniciatīva pārmaiņām

(POTENCIĀLAIS) 
DARBINIEKS

UZŅĒMUMS

VALSTS

PARTNERI

Nodrošina sistēmas «arhitektūru», pamatkompetences nākotnei, 
veido motivācijas sistēmas, kas aktivizē visu pušu sadarbību  
(piemēram, mērķtiecīgi karjeras konsultanti skolās un ne tikai)

Prakses vietas, 
kompetenču aktualizācija

Gatavība mainīties & mācīties

Kompetenču pārnese 
& attīstība

K.K., ...?


