
 

 

 

 

 

 

 

 

BUILD UP SKILLS - LATVIJA JAUNUMI

 

Š A J Ā  I Z D E V U M Ā :Š A J Ā  I Z D E V U M Ā :Š A J Ā  I Z D E V U M Ā :Š A J Ā  I Z D E V U M Ā :  
 Dārgo lasītāj

Brīdī, kad domājam par nepieciešamību samazināt importētos energoresursus, par 
dzīvojamā fo
vērtības preču un pakalpojumu ražošanu, neizbēgami mums ir jāsaskaras ar 
jautājumu par būvniecībā strādājošo kvalifikāciju

 

Latvija noteikusi vairākus

 

Tikai kvalificēti strādājošie spēs nodrošināt, ka ieguldījumi energoefektivitātes 
paaugstināšanā un atjaunojamo energoresursu izmantošanā būtu ekonomiski 
pamatoti un ilgtspējīgi. 

Projekta „Build Up Skill
meklējuši risinājumus būvniecībā strādājošo kvalifikācijas paaugstināšanai, lai 
virzītos pretī izaicinošajiem un tik ļoti vajadzīgajiem mērķiem. 
arī priekšlikumi, kas izskanējuši diskusijās gan 
konferencēs, kā arī 
iesaistītajām personām.

Ar gandarījumu paziņojam
balstoties uz
zināšanas un prasmes, kā arī būvniecības situāciju kopumā.

Rīcības plānā iestrādātos priekšlikumus esam
ministrijām

rīcības plānu

Ar cieņu, 

Agris Kamenders

Rīgas plānošanas reģion

20-20-20 mērķi   1 

Informācija par Rīcības 
plānu  

2 

  

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augsta būvniecības kvalitāteAugsta būvniecības kvalitāteAugsta būvniecības kvalitāteAugsta būvniecības kvalitāte    

Gandrīz nulles Gandrīz nulles Gandrīz nulles Gandrīz nulles enerģijas patēriņa enerģijas patēriņa enerģijas patēriņa enerģijas patēriņa 
ēkas un atjaunojamie ēkas un atjaunojamie ēkas un atjaunojamie ēkas un atjaunojamie 

energoresursienergoresursienergoresursienergoresursi    

ATVIJA JAUNUMI 

asītāj, 

Brīdī, kad domājam par nepieciešamību samazināt importētos energoresursus, par 
dzīvojamā fonda un publisko ēku renovāciju un pāreju uz augstākas 
vērtības preču un pakalpojumu ražošanu, neizbēgami mums ir jāsaskaras ar 
jautājumu par būvniecībā strādājošo kvalifikāciju.  

noteikusi vairākus konkrētus enerģijas un klimata mērķus

Tikai kvalificēti strādājošie spēs nodrošināt, ka ieguldījumi energoefektivitātes 
paaugstināšanā un atjaunojamo energoresursu izmantošanā būtu ekonomiski 
pamatoti un ilgtspējīgi.  

Projekta „Build Up Skills – Latvija” ietvaros, sadarbībā 
meklējuši risinājumus būvniecībā strādājošo kvalifikācijas paaugstināšanai, lai 
virzītos pretī izaicinošajiem un tik ļoti vajadzīgajiem mērķiem. 
arī priekšlikumi, kas izskanējuši diskusijās gan reģionāla, gan nacionāla mēroga 
onferencēs, kā arī tiekoties individuāli ar būvniecības un

ām personām.  

Ar gandarījumu paziņojam, ka esam pabeiguši darbu pie rīcības plāna
balstoties uz pašreizējās situācijas analīzi, raksturojot būvniecības 
zināšanas un prasmes, kā arī būvniecības situāciju kopumā. 

Rīcības plānā iestrādātos priekšlikumus esam nosūtījuši
m un aicinām kopīgi turpināt darbu pie ieteikumu tālāka

rīcības plānu varat iepazīties mūsu mājas lapā: www.rpr.gov.lv/bus

 

 
Agris Kamenders 

Rīgas plānošanas reģiona projektu vadītājs 

Līdz 2020. gadam palielināt energoefektivitāti par 20

Līdz 2020. gadam palielināt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru 
bruto enerģijas galapatēriņā līdz 40 %

Paaugstināt nodarbinātības līmeni

No 2020. gada būvēt gandrīz nulles enerģijas ēkas un izmantot 
atjaunojamos energoresursus

Marts 2013 

Brīdī, kad domājam par nepieciešamību samazināt importētos energoresursus, par 
un pāreju uz augstākas pievienotās 

vērtības preču un pakalpojumu ražošanu, neizbēgami mums ir jāsaskaras ar 

konkrētus enerģijas un klimata mērķus: 

Tikai kvalificēti strādājošie spēs nodrošināt, ka ieguldījumi energoefektivitātes 
paaugstināšanā un atjaunojamo energoresursu izmantošanā būtu ekonomiski 

sadarbībā ar ekspertiem, esam 
meklējuši risinājumus būvniecībā strādājošo kvalifikācijas paaugstināšanai, lai 
virzītos pretī izaicinošajiem un tik ļoti vajadzīgajiem mērķiem. Risinājumos ir iekļauti 

reģionāla, gan nacionāla mēroga 
un apmācību procesā 

, ka esam pabeiguši darbu pie rīcības plāna, kas izstrādāts 
, raksturojot būvniecības tirgū strādājošo 

nosūtījuši visām atbildīgajām 
umu tālākas attīstības. Ar 

www.rpr.gov.lv/bus   

gadam palielināt energoefektivitāti par 20 %

Līdz 2020. gadam palielināt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru 

No 2020. gada būvēt gandrīz nulles enerģijas ēkas un izmantot 
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Konferences Rīcības plāna Konferences Rīcības plāna Konferences Rīcības plāna Konferences Rīcības plāna 
uzdevumu formulēšanai:uzdevumu formulēšanai:uzdevumu formulēšanai:uzdevumu formulēšanai:    
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B U I L D  

Būvniecības nozare ir viena no nozīmīgākajām tautsaimniecības nozarēm Latvijas 
ekonomikā gan pēc finanšu apgrozījuma, gan nodarbināto skaita. Šobrīd būvniecībai 
visā Eiropā kā viens no svarīgākajiem mērķiem tiek izvirzīts ilgtspējība
ietver gandrīz nulles enerģijas jeb ļoti zema enerģijas patēriņa (ZEP) ēku būvniecību, 
sākot ar 2020.
un atjaunojamo energoresursu (AER) efektīvu izmantošanu.

Ņemot vērā 
jāatzīst, ka darbaspēka prognoze tuvākajiem 5
piesardzīgi, veidojot trīs alternatīvus scenārijus. Darbaspēka pieprasījumu tirgū 
ilgtermiņā būtisk
investīcijas ēku renovācijā, mājokļu politika, demogrāfija, nodarbinātība, darbaspēka 
emigrācija, imigrācija utt. Esošās situācijas analīzes ietvaros izstrādāti trīs dažādi 
scenāriji, kas rakst

 

 

Kā liecina veiktā analīze, profesionālās izglītības iestādes līdz 2020.
sagatavot 
nepieciešamo strādājošo skaitu tikai bāzes scenārija gadījumā
netiek vei

Lielāku būvniecības apjomu gadījumā, kā tas ir otrajā un trešajā scenārijā, 
būvniecībai būs nepieciešams piesaistī
vērā, ka demogrāfiskās prognozes liecina par darbspējīgo iedzīvotāju skaita 
samazināšanos. Tāpat šobrīd aktuāla problēma ir būvniecībā strādājošo 
emigrācija uz citām valstīm labāka darba meklējumos. Būvniecībā str
raksturīgas 
darbos, piemēram, darbam augstumā un citos, kas ir būtiski energoefektivitātes 
paaugstināšanā. Vecumā ap 60
turpināt 
secināt, ka tuvākajā laikā būvniecības nozare var saskarties ar 
darbaspēka deficītu
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U I L D  U P  S K I L L S - L A T V I J A  R Ī C Ī B A S  P L Ā N

Būvniecības nozare ir viena no nozīmīgākajām tautsaimniecības nozarēm Latvijas 
ekonomikā gan pēc finanšu apgrozījuma, gan nodarbināto skaita. Šobrīd būvniecībai 
visā Eiropā kā viens no svarīgākajiem mērķiem tiek izvirzīts ilgtspējība
ietver gandrīz nulles enerģijas jeb ļoti zema enerģijas patēriņa (ZEP) ēku būvniecību, 
sākot ar 2020. gadu, esošo ēku renovāciju, sasniedzot ļoti zemu enerģijas patēriņu, 
un atjaunojamo energoresursu (AER) efektīvu izmantošanu. 

Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropā, 
jāatzīst, ka darbaspēka prognoze tuvākajiem 5–10 gadiem būvniecībā tiek izteikta ļoti 
piesardzīgi, veidojot trīs alternatīvus scenārijus. Darbaspēka pieprasījumu tirgū 
ilgtermiņā būtiski ietekmē ļoti daudzi faktori, piemēram, ekonomikas attīstība, 
investīcijas ēku renovācijā, mājokļu politika, demogrāfija, nodarbinātība, darbaspēka 
emigrācija, imigrācija utt. Esošās situācijas analīzes ietvaros izstrādāti trīs dažādi 
scenāriji, kas raksturo darbaspēka pieprasījumu līdz 2020. gadam, skatīt zemāk. 

Nepieciešamo strādājošo skaita prognoze līdz 2020.

Kā liecina veiktā analīze, profesionālās izglītības iestādes līdz 2020.
sagatavot nepieciešamo speciālistu skaitu, kas 
nepieciešamo strādājošo skaitu tikai bāzes scenārija gadījumā
netiek veikta dzīvojamā fonda renovācija. 

Lielāku būvniecības apjomu gadījumā, kā tas ir otrajā un trešajā scenārijā, 
būvniecībai būs nepieciešams piesaistīt cilvēkus arī no citām nozarēm. Jāņem arī 
vērā, ka demogrāfiskās prognozes liecina par darbspējīgo iedzīvotāju skaita 
samazināšanos. Tāpat šobrīd aktuāla problēma ir būvniecībā strādājošo 
emigrācija uz citām valstīm labāka darba meklējumos. Būvniecībā str
raksturīgas hroniskas slimības, kas ierobežo iespēju izmantot strādniekus daudzos 
darbos, piemēram, darbam augstumā un citos, kas ir būtiski energoefektivitātes 
paaugstināšanā. Vecumā ap 60 gadiem iespējams, ka 90
turpināt darbu būvniecībā. Ņemot vērā prognozējamo demogrāfisko situāciju, var 
secināt, ka tuvākajā laikā būvniecības nozare var saskarties ar 
darbaspēka deficītu. 
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A T V I J A  R Ī C Ī B A S  P L Ā N S  

Būvniecības nozare ir viena no nozīmīgākajām tautsaimniecības nozarēm Latvijas 
ekonomikā gan pēc finanšu apgrozījuma, gan nodarbināto skaita. Šobrīd būvniecībai 
visā Eiropā kā viens no svarīgākajiem mērķiem tiek izvirzīts ilgtspējības jautājums, kas 
ietver gandrīz nulles enerģijas jeb ļoti zema enerģijas patēriņa (ZEP) ēku būvniecību, 

gadu, esošo ēku renovāciju, sasniedzot ļoti zemu enerģijas patēriņu, 

pašreizējo ekonomisko situāciju ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropā, 
gadiem būvniecībā tiek izteikta ļoti 

piesardzīgi, veidojot trīs alternatīvus scenārijus. Darbaspēka pieprasījumu tirgū 
i ietekmē ļoti daudzi faktori, piemēram, ekonomikas attīstība, 

investīcijas ēku renovācijā, mājokļu politika, demogrāfija, nodarbinātība, darbaspēka 
emigrācija, imigrācija utt. Esošās situācijas analīzes ietvaros izstrādāti trīs dažādi 

gadam, skatīt zemāk.  

 
Nepieciešamo strādājošo skaita prognoze līdz 2020. gadam 

Kā liecina veiktā analīze, profesionālās izglītības iestādes līdz 2020. gadam varētu 
, kas nodrošinātu papildus 

nepieciešamo strādājošo skaitu tikai bāzes scenārija gadījumā — scenārijs, kad 

Lielāku būvniecības apjomu gadījumā, kā tas ir otrajā un trešajā scenārijā, 
t cilvēkus arī no citām nozarēm. Jāņem arī 

vērā, ka demogrāfiskās prognozes liecina par darbspējīgo iedzīvotāju skaita 
samazināšanos. Tāpat šobrīd aktuāla problēma ir būvniecībā strādājošo 
emigrācija uz citām valstīm labāka darba meklējumos. Būvniecībā strādājošajiem 

hroniskas slimības, kas ierobežo iespēju izmantot strādniekus daudzos 
darbos, piemēram, darbam augstumā un citos, kas ir būtiski energoefektivitātes 

gadiem iespējams, ka 90 % strādnieku nevarēs 
Ņemot vērā prognozējamo demogrāfisko situāciju, var 

secināt, ka tuvākajā laikā būvniecības nozare var saskarties ar kvalificēta 
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Būvniecībā strādājošo kvalifikācijas paaugstināšana, lai sasniegtu 2020.
un enerģijas mērķus, skar vairākas jomas: izglītība, būvniecība, vide un enerģētika. 
Rīcības plāna pasākumu izstrādei kopā tika aicināti visu šo jomu pārstāvji un 
atbildīgās institūcijas, kas tikušies gan individuāli, gan arī vairākās konferencēs un 
semināros.

Esam pateicīgi visiem par aktīvu darbu, jautājumiem un ierosinājumiem situācijas 
uzlabošanai. 

 

 

Rīcības plānā izvirzītie mērķi:

• paaugstināt būvniecībā strādājošo zināšanas un prasmes 2020.
un enerģijas mērķu sasniegšanai,

• ieviest 
ZEP ēku būvniecību, AER efektīvu izmantošanu un esošo ēku renovāciju,

• panākt, ka augsti kvalificētu strādnieku nepieciešamība tiek vispāratzīta un 
viņu izmantošana tiek veicināta vai padarīta 

Veiktā analīze liecina ka, lai sasniegtu izvirzītos enerģijas un klimata mērķus līdz 
2020.

Kvalificētu strādnieku piedāvājums būs ievērojami mazāks nekā pieprasījums

Būvniecībā strādājošo kvalifikācijas paaugstināšana, lai sasniegtu 2020.
un enerģijas mērķus, skar vairākas jomas: izglītība, būvniecība, vide un enerģētika. 
Rīcības plāna pasākumu izstrādei kopā tika aicināti visu šo jomu pārstāvji un 
atbildīgās institūcijas, kas tikušies gan individuāli, gan arī vairākās konferencēs un 

. 

Esam pateicīgi visiem par aktīvu darbu, jautājumiem un ierosinājumiem situācijas 
uzlabošanai.  

Rīcības plānā izvirzītie mērķi: 

paaugstināt būvniecībā strādājošo zināšanas un prasmes 2020.
un enerģijas mērķu sasniegšanai, 

ieviest tādas apmācības programmas, kas sniedz zināšanas un prasmes par 
ZEP ēku būvniecību, AER efektīvu izmantošanu un esošo ēku renovāciju,

panākt, ka augsti kvalificētu strādnieku nepieciešamība tiek vispāratzīta un 
viņu izmantošana tiek veicināta vai padarīta par obligātu.

Veiktā analīze liecina ka, lai sasniegtu izvirzītos enerģijas un klimata mērķus līdz 
2020. gadam, nepieciešams gan palielināt profesionālo izglītības iestāžu 

absolventu skaitu, gan veikt pieaugušo pārkvalifikāciju

Kvalificētu strādnieku piedāvājums būs ievērojami mazāks nekā pieprasījums

3.lapa 

Būvniecībā strādājošo kvalifikācijas paaugstināšana, lai sasniegtu 2020. gada klimata 
un enerģijas mērķus, skar vairākas jomas: izglītība, būvniecība, vide un enerģētika. 
Rīcības plāna pasākumu izstrādei kopā tika aicināti visu šo jomu pārstāvji un 
atbildīgās institūcijas, kas tikušies gan individuāli, gan arī vairākās konferencēs un 

Esam pateicīgi visiem par aktīvu darbu, jautājumiem un ierosinājumiem situācijas 

 

paaugstināt būvniecībā strādājošo zināšanas un prasmes 2020. gada klimata 

tādas apmācības programmas, kas sniedz zināšanas un prasmes par 
ZEP ēku būvniecību, AER efektīvu izmantošanu un esošo ēku renovāciju, 

panākt, ka augsti kvalificētu strādnieku nepieciešamība tiek vispāratzīta un 
par obligātu. 

Veiktā analīze liecina ka, lai sasniegtu izvirzītos enerģijas un klimata mērķus līdz 
gadam, nepieciešams gan palielināt profesionālo izglītības iestāžu 

absolventu skaitu, gan veikt pieaugušo pārkvalifikāciju

Kvalificētu strādnieku piedāvājums būs ievērojami mazāks nekā pieprasījums



 

 

 

 

I n t e l i ģ e n t a  e n e r ģ i j a  
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s t r ā d ā j o š o  k v a l i f i k ā c i j a s  

p a a u g s t i n ā š a n u :  
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Paredzēts, ka 
izmantošanu ēkās būtu nepieciešama 
scenārija uz 2020. gadu būtu nepieciešams apmācīt no 
strādniekiem. 
nozīmē vidēji no 3300 līdz 7200 strādnieku
no scenārija jeb apmācāmo strādnieku skaita būtu n
ekspertiem, kas apmācītu strādājošos
apmācības centru bāzes

Rīcības plānā piedāvāti 

sekmēs energoefektīv

 
Aicinām Jūs iepazīties ar 
 

    

    

    

    

    

    

    
 

Kas radīs pieprasīju
strādājošajiem?

•Nepieciešamība sasniegt 2020. gada 
klimata un enerģijas mērķus

•Energoefektivitātes un AER projektu 
atbalsts

•Investīcijas izglītībā, 

•Grantu projektos tiek prasīta strādājošo 
apmācība

•ESKO un PPP finansēšanas mehānismu 
atbalsts un popularizēšana

•Izglītots klients, investors. ZEP ēku 
būvniecības attīstība

•Strādnieku 
kvalifikācijai

•Prasības 
darbam būvniecībā

•Ēkas dzīves cikla izmaksu 
piemērošana

•Mazo un vidējo uzņēmumu atbalsts

•Būvniecībā strādājošo prestiž
paaugstināšana 

Paredzēts, ka apmācība par gandrīz nulles enerģijas pat
izmantošanu ēkās būtu nepieciešama visiem būvniecībā strādājošajiem
scenārija uz 2020. gadu būtu nepieciešams apmācīt no 
strādniekiem. Rīcības plāns paredz, ka strādājošo apmācība sāktos
nozīmē vidēji no 3300 līdz 7200 strādnieku gadā līdz 2020.gadam ieskaitot. 
no scenārija jeb apmācāmo strādnieku skaita būtu nepieciešami no 25

em, kas apmācītu strādājošos. Apmācības kursus iesp
apmācības centru bāzes.  

Rīcības plānā piedāvāti uzdevumi strādājošo kvalifikācijas paaugstināšanai

energoefektīvu un ilgtspējīgu būvniecību.  

Aicinām Jūs iepazīties ar izstrādāto Rīcības plānu un piedāvātajiem 

www.rpr.gov.lv/bus 
    
 

    

    

    

    
    

Kas radīs pieprasījumu pēc kvalificētiem 
strādājošajiem?

Nepieciešamība sasniegt 2020. gada 
klimata un enerģijas mērķus

Energoefektivitātes un AER projektu 

Investīcijas izglītībā, cilvēkkapitālā 

Grantu projektos tiek prasīta strādājošo 
apmācība

ESKO un PPP finansēšanas mehānismu 
atbalsts un popularizēšana

Izglītots klients, investors. ZEP ēku 
būvniecības attīstība

Strādnieku kategorijas atbilstoši to 
kvalifikācijai

Prasības par nepieciešamo kvalifikāciju 
darbam būvniecībā

Ēkas dzīves cikla izmaksu principu 
piemērošana

Mazo un vidējo uzņēmumu atbalsts

Būvniecībā strādājošo prestiža 
paaugstināšana 

Kas nepieciešams, lai apmācība būtu 
iespējama?

•Apmācību programmas, 
labu praksi un materiāltehnisk

•Mācību materiāli, inženiertehnisko 
risinājumu rokasgrāmatas (renovācija, 
jaunu ēku būvniecība, AER izmantošana)

•Profesionāli skolotāji, mācību meistari

•Būvkompāniju 
ieguldīt strādājošo izglītībā

•Pieagušo pārkvalifikācija, kvalifikācijas 
celšana un mūžizglītība

•Zinātnes attīstība un pilotprojekti

•Kompetences centros vienlīdz labs 
tehnoloģiskais aprīkojums visām 
apgūstamajām profesijām

•Strādnieku motivācija: augstāka 
kvalifikācija => labāks atalgojums, 
stabilitāte un darba iespējas

4.lapa 

patēriņa ēkām un AER 
trādājošajiem. Atkarībā no 

scenārija uz 2020. gadu būtu nepieciešams apmācīt no 20 000 līdz 38 000 
sāktos ar 2015. gadu, kas 

gadā līdz 2020.gadam ieskaitot. Atkarībā 
epieciešami no 25 līdz 50 
iespējams attīstīt uz esošos 

ifikācijas paaugstināšanai, kas 

piedāvātajiem risinājumiem.  

Kas nepieciešams, lai apmācība būtu 

Apmācību programmas, kas nodrošina 
un materiāltehnisko bāzi

Mācību materiāli, inženiertehnisko 
risinājumu rokasgrāmatas (renovācija, 

ēku būvniecība, AER izmantošana)

Profesionāli skolotāji, mācību meistari

ūvkompāniju motivācija un iespējas 
ieguldīt strādājošo izglītībā

pārkvalifikācija, kvalifikācijas 
celšana un mūžizglītība

Zinātnes attīstība un pilotprojekti

Kompetences centros vienlīdz labs 
tehnoloģiskais aprīkojums visām 
apgūstamajām profesijām

Strādnieku motivācija: augstāka 
kvalifikācija => labāks atalgojums, 
stabilitāte un darba iespējas
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