LDDK Nozaru ekspertu padomju pārstāvju viedokļi

Normunds Grīnbergs, Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents
Patlaban būvniecībā darbiniekus var iedalīt divās daļās - speciālistos ar
augstāko izglītību (piemēram, inženieri) un darbaspēkā ar profesionālo
izglītību. Speciālistiem tiek uzstādītas konkrētas prasības, un ir nepieciešami
sertifikāti, tikmēr darbaspēkam šie kvalifikācijas un specialitātes apliecinājumi
netiek prasīti. Pašlaik tirgū ir pieprasījums pēc lētākā, nevis kvalificētākā
darbaspēka, līdz ar to zūd loģika un motivācija iegūt profesionālo izglītību.
Nozares pamatproblēma faktiski ir tā, ka patlaban pietiek tikai ar praktiskajām
iemaņām, un par to ir jārunā un jāvērš atbildīgo personu uzmanība. Mēs
liekam lielas cerības uz "Nodarbināto personu profesionālās pilnveides"
projektu, lai ne tikai aktualizētu problēmjautājumus, bet arī tos aktīvi risinātu.
Papildu informācijai: +371 29219259

Alvis Vagulis, AS „HansaMatrix” viceprezidents
Elektronikas un informācijas un komunikācijas nozarēs ir akūts profesionāļu
trūkums, un kopumā šai sfērai tas ir sāpīgs temats. Pozitīvi, ka pieaugušajiem
tagad būs plašākas iespējas papildināt šīs nozares darbaspēka rindas, jo
pašlaik ar jauno darbaspēku – jauniešiem, kuri tikko vai nesen pabeiguši
profesionālās vidusskolas, vien vairs nepietiek. Nozarei ir nepieciešams divas,
pat trīs reizes vairāk profesionāļu. Projekta "Nodarbināto personu
profesionālā pilnveide" ietvaros mēs sagaidām kvalificēto darbinieku skaita
palielināšanos, kas sekmēs arī nozares attīstību kopumā.
Papildu informācijai: +371 29209676

Vilnis Rantiņš, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju
asociācijas padomes priekšsēdētājs
Tehnoloģijas nepārtraukti attīstās, un tieši tāpēc ir nepieciešams, lai arī
nozares darbaspēks iesaistās tālākizglītības programmās. Tas, ka ir izveidots
projekts "Nodarbināto personu profesionālā pilnveide", ir ne tikai pozitīvi, bet
arī ļoti vajadzīgi, jo kvalificēti darbinieki ir trūkums ne tikai metālapstrādes,
mašīnbūves un mašīnzinību nozarē, bet Latvijas darba tirgū kopumā.
Mašīnbūve un metālapstrāde ir pamats, lai citas nozares pastāvētu, tomēr
mūsu nozarē kvalificēto un atbilstoši sertificēto darbinieku īpatsvars ir mazāks
par 20%, tāpēc ļoti ceram, ka šis projekts ienesīs darba tirgū tik ļoti
nepieciešamos profesionāļus.
Papildu informācijai: +371 29293020

Artūrs Bukonts, Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācijas, Latvijas
Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācijas, asociācijas "Latvijas
Koks" izpilddirektors
Tuvākajā gadu desmitā līdzšinējo mūsu nozares pamatjautājumu - koksnes
resursu pieejamību - aizvien vairāk aizēnos jautājums par cilvēkresursiem, to
kvantitatīvo pieejamību, kvalitāti un cenu. Tik sarežģītai problēmai nav
vienkārša risinājuma, tāpēc nozare skatīsies vairākos virzienos - ražošanas
procesu automatizācija, jauniešu intereses veicināšana (iesaiste profesionālajā
izglītībā), kā arī pašlaik darba tirgū pieejamo darba ņēmēju pārkvalifikācija
un/vai profesionālā pilnveide. Pēdējais ir arī projekta "Nodarbināto personu
profesionālā pilnveide" fokusā, uz ko skatāmies ne tik vien kā uz risinājumu,
bet arī kā uz stingru soli pareizajā virzienā!
Papildu informācijai: +371 22015715

