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PRIEKŠVĀRDS

Šajā izdevumā sniedzam nelielu ieskatu projekta VET to WORK 

paveiktajā. 

Projekta mērķis bija rosināt diskusiju par profesionālajai izglītībai aktuāliem 

jautājumiem, meklēt risinājumus un izstrādāt rekomendācijas politiķiem un 

praktiķiem, lai uzlabotu profesionālās izglītības kvalitāti un atbilstību darba tirgum. 

Projektu īstenoja Valsts izglītības satura centrs, konsultāciju uzņēmums Dynamic 

University, Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Tirdzniecības un 

rūpniecības kamera. 

Projekta partneri pateicas profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un 

audzēkņiem, uzņēmējiem, izglītības un nodarbinātības politikas veidotājiem, 

pašvaldību, nozaru asociāciju un kameru pārstāvjiem un visiem citiem, kuri 

piedalījās projekta intervijās un diskusijās un izteica priekšlikumus sistēmas 

uzlabošanai.

Ceram, ka projektā paveiktais un gūtā pieredze būs labs stimuls projekta partneriem 

turpināt iesākto darbu un ierosme visām iesaistītajām pusēm meklēt labākos 

risinājumus profesionālās izglītības sistēmas attīstībai Latvijā.  
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1. KĀ PADARĪT PROFESIONĀLO IZGLĪTĪBU 
PIEVILCĪGĀKU, UN KAS IR SVARĪGI? 
EIROPĀ SASNIEGTAIS PROGRESS 
Jasper van Loo, Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (CEDEFOP) eksperts

Kas ir svarīgi?
Iepriekšējos pētījumos par profesionālās izglītības pievilcību uzmanības centrā ir bijuši tādi sākotnējo profesionālo 
izglītību ietekmējoši faktori kā metodiskā atbalsta un palīdzības nodrošināšana, iespējas turpināt mācības augstākās 
izglītības iestādēs un izglītības kvalitāte. Tomēr, neraugoties uz to, ka sākotnējā profesionālā izglītība nodrošina labus 
rezultātus, to ne vienmēr uzskata par pievilcīgu izglītības veidu. Ir svarīgi uz profesionālo izglītību skatīties plašākā 
kontekstā, lai saprastu, kas potenciālajiem audzēkņiem profesionālās izglītības sistēmā šķiet pievilcīgs. Nozīme ir 
gan darba tirgus struktūrai, gan profesionālajai izglītībai piešķirtajam finansējumam, gan arī citiem faktoriem. Liela 
loma ir ģimenes viedoklim un stereotipiem par profesionālās izglītības kvalitāti.   

Atsevišķus sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības novērtēšanas indikatorus ir iespējams identificēt. Tie 
ir: izglītojamo skaits, kas izvēlas  profesionālo izglītību, profesionālās izglītības tēls un salīdzinājums ar vispārējo  
vidējo izglītību. Tomēr šie rādītāji nav savstarpēji saistīti un atspoguļo tikai dažus sākotnējās profesionālās izglītības 
pievilcības aspektus. Tāpēc  pievilcības vērtēšanai nevar izmantot vienu vienīgu indikatoru vai arī to kopumu. Visās 
valstīs ir problēmas gan saistībā ar profesionālās izglītības rezultātiem, gan izglītības pievilcību, bet valstis šos 
jautājumus izprot atšķirīgi. Šo atšķirību pamatā ir dažādi valstu konteksti un politikas prioritātes.       

Visbiežāk veiktie pasākumi profesionālās izglītības pievilcības veicināšanai ir daudzveidīgs izglītības formu un 
programmu piedāvājums, kampaņas un metodiskās palīdzības, un konsultatīvā atbalsta uzlabošana. Tomēr 
valstis izmanto arī finansiālus stimulus, kas varētu norādīt, ka finanšu krīzes laikā pieaug nepieciešamība veicināt 
jauniešu iesaistīšanos profesionālajā izglītībā. Valstīs, kur profesionālās izglītības prestižs ir relatīvi zems, salīdzinot 
ar vispārējo vidējo izglītību, politika galvenokārt ir vērsta uz sākotnējās profesionālās izglītības nodrošināšanas 

pamatvajadzībām  –  samazināt audzēkņu atbirumu, veikt strukturālos uzlabojumus, lai sākotnējā profesionālā 
izglītība būtu izmaksu efektīva, atbilstu darba tirgus vajadzībām un to izvēlētos vairāk jauniešu. Valstīs, 

kur profesionālās izglītības prestižs ir salīdzinoši augsts, lielāku uzmanību pievērš metodiskās 
palīdzības un konsultatīvā darba uzlabošanai, kampaņām, profesionālo prasmju konkursiem un 

starptautiskajām mobilitātēm. 
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Ņemot vērā izpētes datu trūkumu un valstu konteksta svarīgo nozīmi, ir grūti noteikt 
efektīvus politikas pasākumus profesionālās izglītības pievilcības uzlabošanai, kas visur 
nodrošinātu vienlīdz labus rezultātus. Tomēr dažas sistēmai labvēlīgas iezīmes ir iespējams 
identificēt:

s  Sociālo partneru iesaistīšanās politikas veidošanā, lai nodrošinātu izglītības atbilstību darba tirgum;

s  Koordinēta stratēģiskā  plānošana starp valsts institūcijām un sociālajiem partneriem, lai veicinātu sinerģiju;

s  Decentralizācija atbilstoši vietējām vajadzībām, neaizmirstot par valsts līmeņa mērķiem un redzējumu; 

s  Sākotnējās profesionālās izglītības politikas redzējums plašākā izglītības sistēmas kontekstā, nevis izolēti.

Rezultāti un pievilcība nav viens un tas pats. Kaut arī profesionālās izglītības sistēma, kas nodrošina labus rezultātus,  
visbiežāk  ir pievilcīgāka, tomēr tiešas likumsakarības šeit nav. Par profesionālās izglītības sistēmas sasniegtajiem 
rezultātiem sabiedrība ir jāinformē, savukārt komunikācijas efektivitāte ietekmē to, kā profesionālā izglītība tiek 
uztverta un cik tā ir pievilcīga.   

Jaunākie sasniegumi profesionālās izglītības pievilcības veicināšanā
Briges komunikē sniedz  visaptverošu redzējumu par profesionālo izglītību. Dokumenta mērķis ir Eiropas 
profesionālās izglītības sistēmas veidot pievilcīgākas, atbilstošākas, orientētas uz karjeru, novatoriskas un elastīgas. 
Tas izceļ profesionālās izglītības lielo ieguldījumu mūžizglītības pieejamībā. Runājot par profesionālās izglītības 
pievilcību, turpmāk  ir īsi raksturots valstu paveiktais, lai nodrošinātu komunikē noteiktās prioritātes. 

Daudzās valstīs profesionālās izglītības veicināšanas pasākumi bija ieviesti jau pirms 2010. gada, bet progress, kas 
sasniegts 2010.–2014. gadā, arī ir vērā ņemams. Izglītības un karjeras izstāžu organizēšana ir bijis vispopulārākais 
pasākums profesionālās izglītības pievilcības veicināšanai. 2014. gadā šādas izstādes tika organizētas visās valstīs. 
Izstāžu mērķauditorija ir gan jaunieši, gan pieaugušie. Parasti uzmanības centrā ir audzēkņu informēšana un 
metodiskais atbalsts izglītojamajiem, pedagogiem un vecākiem par mācību iespējām savā valstī vai ārzemēs, bet 
var tikt organizēti arī interaktīvi pasākumi profesionālo prasmju demonstrēšanai un individuālas konsultācijas. Lai 
jauniešus ieinteresētu profesionālajā izglītībā, vairāk nekā pusē no ES valstīm un visās kandidātvalstīs jau pirms 
2010. gada organizēja kampaņas jauniešiem. Dažas valstis izmanto plašsaziņas līdzekļus, internetu un interaktīvas 
spēles, citas valstis kampaņas organizē skolu atvērto durvju dienās vai festivālos. 

Pēdējo četru gadu laikā svarīgas ir kļuvušas pieaugušo informēšanas kampaņas par ieguvumiem, ko dod 
profesionālā izglītība, un tādas ir īstenotas 14 valstīs. Daudzās valstīs tiek rīkotas kampaņas, lai  mudinātu 
uzņēmumus ieguldīt resursus profesionālajā izglītībā, it īpaši nodrošinot prakšu vietas, un vairākas valstis 
šādas kampaņas organizē jau kopš 2012. gada. Profesionālās meistarības konkursi vēl pirms 2010.  gada  bija 
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svarīgi profesionālās izglītības pievilcības veicināšanas pasākumi. WorldSkills un EuroSkills konkursi kļūst arvien  
populārāki vairumā ES dalībvalstu. 

Lai savlaicīgi iepazīstinātu skolēnus ar profesionālo izglītību, lielākajā daļā ES valstu profesionālās izglītības elementi 
ir iekļauti obligātajā izglītībā. Kopš 2010. gada 22 ES valstīs šīs iepazīstināšanas programmas ir mainījušās gan satura, 
gan apjoma ziņā. Daudzās Eiropas valstīs ir laba sadarbība starp profesionālo un vispārējās izglītības sistēmu. 
Vairumā valstu to regulē saskaņots/koordinēts  likumiskais ietvars vai savstarpēji saistīts mācību saturs. Dažās valstīs 
sadarbība galvenokārt izpaužas kā skolu apmeklējumi un informatīvas nodarbības, turpretim citur skolām ir kopīgs 
aprīkojums un telpas. Kaut arī progress ir acīmredzams, atsevišķām valstīm būtu jādara vairāk, lai iepazīstinātu 
skolēnus ar profesionālo izglītību. Mērķtiecīga pedagogu izglītošana, stažēšanās uzņēmumos, profesiju iepazīšana, 
uzņēmējdarbības stimulēšana audzēkņiem ir iespējas, kuras daudzās valstīs netiek izmantotas.

Jābūt piesardzīgiem secinājumos par to, vai pēdējos gados īstenotā politika un pasākumi ir veicinājuši lielāku 
profesionālās izglītības pievilcību. Ietekmes novērtējumu nav daudz, un cēloņu un seku sakarības ir grūti noteikt. 
Kaut arī pierādījumi liecina par pozitīvām tendencēm, ir jāplāno lielāks pētnieciskais un analītiskais darbs, lai 
nodrošinātu uz pierādījumiem balstītu profesionālās izglītības politiku turpmākajos gados, ņemot vērā to, ka mēs 
tikai tagad sākam izprast profesionālās izglītības  pievilcības jautājuma sarežģītību.

Papildu materiāli

s  Cedefop (2014). Attractiveness of initial vocational education and training: identifying what matters.  
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5539  

s  Cedefop (2015). Stronger VET for better lives: Cedefop’s monitoring report on vocational education and training 
policies 2010-14. http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3067 

s  Eiropas Savienības Padome; Eiropas Komisija (2010). Briges komunikē. http://libserver.cedefop.europa.eu/
vetelib/2010/75928.pdf 
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2. PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS  
ATTĪSTĪBA LATVIJĀ
Ilze Buligina, Izglītības un zinātnes ministrijas  vecākā eksperte 

Latvijā turpinās vērienīgi profesionālās izglītības sistēmas pilnveides procesi, lai paaugstinātu profesionālās izglītības 
kvalitāti, pievilcību un atbilstību darba tirgus vajadzībām, kā arī veicinātu izglītojamo interesi par profesionālo izglītību. 
Valstī un sabiedrībā kopumā ir būtiski celt profesionālās izglītības prestižu, un to var paveikt tikai ar pārdomātu un 
sistēmisku pieeju. Galvenie Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) īstenotie pasākumi ietver profesionālās izglītības 
iestāžu tīkla sakārtošanu, infrastruktūras modernizēšanu, pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidi, karjeras  
atbalsta pasākumu īstenošanu, izglītības programmu kvalitātes paaugstināšanu, tajā skaitā īso, uz darba tirgus 
pieprasījumu orientēto profesionālās izglītības programmu īstenošanu un pakāpenisku pāreju uz modulārām 
programmām, kā arī prakšu kvalitātes uzlabošanu un inovatīvu pieeju nodrošināšanu, piemēram, darba vidē 
balstītas (DVB) mācības.

Īpaši jāuzsver IZM veiktie pasākumi DVB mācību īstenošanā Latvijā, kas nozīmē ciešāku teorētisko mācību un reālās 
darba vides sasaisti. 2013./2014. mācību gadā sešas profesionālās izglītības iestādes uzsāka DVB mācības, kurās 
piedalījās 140 audzēkņi un 29 uzņēmumi, bet 2014./2015. mācību gadā DVB mācībās iesaistīto izglītības iestāžu, 
uzņēmumu un audzēkņu skaits ievērojami palielinājās. Balstoties uz projekta rezultātu izvērtējumu, turpinās sarunas 
ar darba devēju organizācijām un sociālajiem partneriem par optimāla un efektīva  DVB mācību procesa ieviešanu 
sistēmas līmenī un nepieciešamajām izmaiņām tiesiskajā regulējumā. Atbilstoši Izglītības attīstības pamatnostādnēm 
2014.–2020. gadam DVB mācībās līdz 2020. gadam plānots iesaistīt vismaz 50% izglītojamo, paredzot tam ESF 
finansējumu.

Saeimā ir apstiprināti grozījumi Profesionālās izglītības likumā, kas paredz sakārtot profesionālās izglītības iestāžu 
pārvaldību, nozaru ekspertu padomju juridisko statusu, Latvijas profesionālās izglītības klasifikāciju, kā arī  DVB 
mācību normatīvo regulējumu u.c. prioritāro jautājumu risināšanu.

Profesionālā izglītība ir arī svarīgs Latvijas prezidentūras ES Padomē dienaskārtības jautājums. Prezidentūras ietvaros 
plānoti vairāki pasākumi, kuros Eiropas valstis diskutēs un lems par profesionālās izglītības tālāku attīstību Eiropā. 
Latvija prezidentūras ietvaros ir izvirzījusi šādas prioritātes: konkurētspējīga, pieejama un prestiža profesionālā 
izglītība, īstenojot stratēģiskas partnerības nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī; izglītības un darba vides sasaiste; 
profesionālās izglītības atvērtība inovācijai. Prezidentūras pasākumos Latvijai būs iespēja iepazīstināt Eiropas 
Savienības dalībvalstis un kandidātvalstis, Eiropas Komisiju un sociālos partnerus arī ar Latvijas sasniegumiem 
profesionālās izglītības attīstībā.
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3. PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS SATURA REFORMA
Jānis Gaigals, Valsts izglītības satura centra vadītāja vietnieks

Profesionālās izglītības saturs ir viens no profesionālās izglītības sistēmas reformas virzieniem Latvijā. Līdzšinējās 
situācijas izvērtējums atklāja vairākas būtiskas nepilnības: sadrumstalota un neviendabīga profesijas standartu 
struktūra – atsevišķi standarti tiek izstrādāti gan pamatprofesijām, gan šaurām specializācijām, standartu izstrādes un 
saskaņošanas process ir komplicēts, un līdz to apstiprināšanai Ministru kabinetā var paiet no pusotra līdz diviem gadiem; 
izstrādāto programmu skaits ir nekontrolēti liels,  vienai un tai pašai specialitātei skolas izstrādā un īsteno atšķirīgas 
programmas. Kā galvenā problēma tiek minēta profesionālās izglītības nepietiekama atbilstība darba tirgus prasībām. 

Lai nodrošinātu darba tirgus prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošanu, ir izstrādāts visaptverošs profesionālās 
izglītības satura reformas pasākumu komplekss. Ir veikta nozaru izpēte un ir izveidotas profesiju kartes, kurās redzamas 
nozaru pamatprofesijas, to specializācijas un saistītās profesijas, kopumā veidojot skaidru un saprotamu visu profesionālās 
kvalifikācijas līmeņu profesionālās izglītības satura struktūru. Profesiju standarti tiks izstrādāti tikai pamatprofesijām, bet 
specializācijām – konkrētās profesionālās kvalifikācijas prasības. Līdz ar to būtiski samazināsies laiks, kas nepieciešams, 
lai veiktu izmaiņas esošajā profesiju standartā vai lai ieviestu jaunu specializāciju. Atbilstoši profesiju standartam tiks 
izstrādāti programmu paraugi, kā arī tiks izstrādāts vienots saturs un prasības kvalifikācijas pārbaudījumiem. 

Vēl viena būtiska izmaiņa ir programmu satura pārstrukturēšana atsevišķos moduļos atbilstoši sasniedzamajiem 
rezultātiem (learning outcomes). Tas dod iespēju veidot programmas atbilstoši konkrētām profesionālās kvalifikācijas 
prasībām un izmantot moduļus gan sākotnējā profesionālajā izglītībā, gan profesionālajā tālākizglītībā. Lai iegūtās 
prasmes un kompetences būtu salīdzināmas ar citās ES valstīs iegūto kvalifikāciju, Latvijā tiek ieviesta kvalifikāciju 
ietvarstruktūra (LKI), kas atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai. Katrā dokumentā, kas apliecina iegūto izglītību 
un profesionālo kvalifikāciju, tiks norādīts atbilstošs LKI līmenis.

Šajā procesā ne mazāk svarīga ir sociālo partneru izpratne par darba tirgus prasībām atbilstošu profesionālās 
izglītības saturu, kuru nav iespējams veidot bez tiešas nozaru ekspertu iesaistes.  Tikai nozaru ekspertu un izglītotāju 
sadarbības rezultātā ir iespējams veidot tādu profesionālās izglītības saturu, kas atbilst konkrētām nozaru vajadzībām. 

Latvijā ir izveidotas 12 nozaru ekspertu padomes, kas risina visus ar profesionālo izglītību un nodarbinātību saistītos 
jautājumus un palīdz veidot tautsaimniecības vajadzībām atbilstošu profesionālās izglītības sistēmu, kas spēj 

ātri reaģēt uz darba tirgus pieprasījumu. 

Reformu īstenošana ir apjomīgs un laikietilpīgs process, tāpēc ir būtiski turpināt visu iesaistīto 
pušu kopīgu dialogu, lai iecerētās pārmaiņas ieviestu dzīvē, un projekts VET2 WORK ir viens 

no soļiem mūsu kopīgajā sadarbībā.
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4. PRAKŠU PIEEJAMĪBA UN KVALITĀTE LATVIJĀ 
Anita Līce, Latvijas Darba devēju konfederācija

Latvijas Darba devēju konfederācija no 2014. gada decembra līdz 2015. gada martam veica pētījumu par prakšu 
pieejamību un kvalitāti Latvijā, aptaujājot Latvijas uzņēmumus un jauniešus, kuri reģistrējušies portālā prakse.lv. 
Tālāk apkopoti būtiskākie rezultāti un secinājumi. 

Prakšu pieejamība un uzņēmumu ieinteresētība 
Aptuveni puse jauniešu prakses vietu atrod ātri, ar radinieku, draugu vai paziņu palīdzību. Tie, kuri meklē paši, vidēji 
apzina 10 dažādus uzņēmumus vai iestādes, pirms atrod prakses vietu.

44% Latvijas uzņēmēju nekad nav nodrošinājuši prakses vietas (pārsvarā pakalpojumu nozares uzņēmumi). 42% 
uzņēmumu praktikanti ir bijuši pēdējo piecu gadu laikā (pārsvarā ražojošie uzņēmumi), bet 13% uzņēmumiem 
pieredze ir ilgāka (pārsvarā būvniecības nozarē). Vidēji viens uzņēmums no visiem aptaujātajiem pēdējo piecu gadu 
laikā praksi ir nodrošinājis 4,6 audzēkņiem. Visbiežāk uzņēmumā praksē  vienlaicīgi ir bijis no 1līdz 3 praktikantiem.

Uzņēmēji:	Vai	Jūsu	uzņēmums	būtu	ieinteresēts	tuvākā	gada	laikā	piesaistīt	praktikanturs?	(%)

Bāze: visi aptaujātie uzņēmumi Latvijā, n=750

23

38

22

11

7

Drīzāk nē – 23

Noteikti nē – 38

Noteikti jā – 11

Drīzāk jā – 22

Grūti pateikt –7
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Lai gan 55% Latvijas uzņēmumu ir pieredze prakses vietu nodrošināšanā, tuvākā gada laikā tikai viena trešā daļa 
Latvijas uzņēmumu ir ieinteresēta nodrošināt prakses vietas. Tas ir mazāk nekā to uzņēmumu īpatsvars (42%), 
kas prakses vietas nodrošinājuši pēdējo 5 gadu laikā. Sarūk to uzņēmumu skaits, kas vēlas iesaistīties prakšu 
nodrošināšanā.

Lai gan katrs desmitais no tiem uzņēmumiem, kuri prakses vietas nekad nav nodrošinājuši, būtu ieinteresēts to darīt, 
kopējais uzņēmumu skaits, kas nodrošina prakses, nepalielināsies, jo 40% uzņēmumu, kuri pēdējo piecu gadu laikā 
prakses vietas ir nodrošinājuši, vairs nevēlas to darīt. Tādēļ  prakšu nodrošināšanā iesaistīto uzņēmumu īpatsvara 
palielināšana ir liels izaicinājums.

Uzņēmumi, kuriem ir pieredze, bet kuri nevēlas turpmāk nodrošināt prakses vietas, kā galveno iemeslu min 
uzņēmuma darbinieku laika trūkumu. Uzņēmumi bez pieredzes norāda, ka viņiem nav prakses vietu vai arī viņi nav 
šādu iespēju apsvēruši. 

Darba devēji uzskata, ka nepieciešams kompensēt uzņēmējiem praktikantu mācīšanā ieguldīto laiku un 
cilvēkresursus; maksāt jauniešiem stipendijas prakses laikā; pagarināt prakses ilgumu, izglītības programmu saturu 
izstrādāt sadarbībā ar uzņēmumu, uzlabot jauniešu motivāciju un izskaust formālismu prakšu norisē.

Prakšu kvalitāte
Pēc jauniešu pašvērtējuma vidēji 57% no kopējā prakses laika tiek veikts kvalificēts darbs, 31% – mazkvalificēts 
darbs, un vidēji 22% laika tiek veltīts mācībām. 

Katrs ceturtais praktikants par savu darbu prakses laikā, ir saņēmis vai saņem atalgojumu, tomēr vairums praksi veic 
bez atalgojuma. Vidējais atalgojuma apmērs ir 273,60 EUR mēnesī.

63% jauniešu, kuri šobrīd ir praksē, vēlētos palikt strādāt uzņēmumā vai iestādē, kurā praktizējas. Salīdzinoši liels 
(37%)  ir arī to īpatsvars, kuri nevēlētos turpināt strādāt savā prakses vietā. Kā iemeslus jaunieši norāda: izaugsmes 
iespēju trūkumu, intereses trūkumu par konkrēto profesiju vai darbības jomu, personisku nepatiku pret darbavietu, 
kā arī pārāk mazo atalgojumu.

Lai gan 63% jauniešu norāda, ka vēlētos palikt strādāt savā prakses vietā, tomēr jauniešu īpatsvars, kuri paliek 
strādāt, ir tikai 25%.

22% uzņēmēju norāda, ka, pieņemot darbā, viņi ņem vērā, vai potenciālais darbinieks ir izgājis praksi. 
Savukārt 77% darba devēju vēlas darbiniekus ar iepriekšēju darba pieredzi un praksi neuzskata par 

alternatīvu. Svarīgāki faktori par praksi ir iegūtā izglītība (50%), atsauksmes no citiem darba 
devējiem (49%) un svešvalodu zināšanas (37%).
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Nepieciešamie uzlabojumi 
Latvijā ir divu veidu darba devēji – vieni, kuri izmanto prakses, lai atrastu nākamos darbiniekus, 
un iegulda resursus praktikantu sagatavošanā, bet otri praktikantos saskata lētu darbaspēku. Abos 
gadījumos darba devēji rīkojas savās interesēs. 

Prakses tautsaimnieciski nozīmīgākais aspekts ir mācību rezultātā radītais cilvēkkapitāla pieaugums. Lai to 
īstenotu, pētījuma autori iesaka vairākus priekšlikumus:

s  Subsīdijām, ja tādas tiktu ieviestas darba devējiem, būtu jānodrošina kvalitatīvi mācību rezultāti nevis izdevīgāka 
situācija uzņēmumam. 

s  Uzņēmumiem ir jābūt līdzatbildīgiem par prakšu vietu nodrošināšanu.

s   Noteikt praktikantiem minimālo atalgojumu, kas varētu būt arī mazāks par minimālo darba algu valstī. 

s   Izvērtēt iespējas nozaru un profesiju ietvaros sertificēt prakses uzņēmumus, izstrādāt prakses programmu 
un organizēt eksāmenu, lai pārbaudītu, ko praktikanti prakses laikā apguvuši. Šis priekšlikums jāvirza nozares 
uzņēmumiem vai uzņēmumu organizācijām, pretējā gadījumā tas nebūs efektīvs.

s  Dot praktikantiem vairāk iespēju pašiem izvērtēt prakses norisi, piemēram, novērtējot prakses kvalitāti pēc  
www.internsgopro.com parauga. 

Foto: V. Krupskis
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5. PROJEKTA VET TO WORK DISKUSIJU CIKLS
Kārlis Valtiņš, Dynamic University

Pēdējos gados ir daudz darīts, lai uzlabotu profesionālās izglītības kvalitāti un atbilstību darba tirgum. Gan izglītības 
iestādes, gan uzņēmumi uzskata, ka pārmaiņas notiek, bet vēl arvien ir daudz neskaidrību un neatrisinātu jautājumu. 
Viens no iemesliem, kāpēc procesi virzās lēni, ir dialoga trūkums starp visām iesaistītajām pusēm. 

Galvenais projekta VET to WORK mērķis bija aicināt politikas veidotājus un praktiķus pie sarunu galda, lai dalītos 
pieredzē, uzklausītu problēmas, meklētu risinājumus un sagatavotu priekšlikumus profesionālās izglītības sistēmas 
uzlabošanai. Projektā notika 12 diskusijas par profesionālajai izglītībai aktuālām tēmām:

s   Profesionālās izglītības pievilcība;

s   Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu apdrošināšana;

s  Darba devēju loma profesionālās kvalifikācijas eksāmenos un kvalifikācijas piešķiršanā;  

s  Kā motivēt uzņēmējus piedāvāt prakses vietas;

s  Darba vidē balstītas mācības;

s  Prakses kvalitāte un prakses vadītāju apmācības;

s   Darba tirgus struktūra, pieprasījums pēc speciālistiem un mazo uzņēmumu loma;

s   Finansiālais atbalsts audzēknim;

s  Mācību metodika un formāts profesionālajā izglītībā;

s  Karjeras konsultācijas jautājumi un atbildības;

s   Motivācijas veidošana profesionālajā izglītībā;

s  Mobilitātes profesionālajā izglītībā.

Lai identificētu diskusiju tēmas, projekta partneri intervēja pārstāvjus no izglītības iestādēm, nozaru asociācijām, 
ministrijām un to padotības iestādēm. Diskusijas tika organizētas gan Rīgā, gan Latvijas reģionos, tādējādi iesaistot 

vairāk interesentu un nodrošinot viedokļu dažādību.

Diskusijas video ieraksti ir apskatāmi Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras kanālā 
publiskajā video materiālu vietnē YOUTUBE: www.youtube.com/playlist?list=PLeaRax-

Ko4i4fTJEoUZnUukKdoxgFUlCa. Lielais vietnes apmeklētāju skaits liecina, ka diskusiju 
tēmas ir sabiedrībai svarīgas.
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Projekta iniciatīvu – rīkot publiskas diskusijas par profesionālajai izglītībai nozīmīgiem 
jautājumiem – atzinīgi novērtēja gan uzņēmumu, gan izglītības iestāžu pārstāvji, paužot 
cerību, ka izteiktie priekšlikumi tiks sadzirdēti un īstenoti praksē.

Šajā publikācijā piedāvājam iepazīties ar diskusiju dalībnieku galvenajiem secinājumiem un ieteikumiem 
profesionālās izglītības sistēmas sakārtošanai un jau esošiem labās prakses piemēriem.

Foto: Ilmārs Znotiņš
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5.1. PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PIEVILCĪBA 
Diskusijas dalībnieku priekšlikumi, pārdomas, secinājumi
s  Profesionālās izglītības pievilcību nosaka daudzi faktori – moderna un sakārtota mācību vide, profesionāli un 

radoši pedagogi, iespēja pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku un atrast labu darbu.

s  Latvija var lepoties ar daudziem veiksmes stāstiem profesionālajā izglītībā, un šī labā prakse būtu vairāk 
jāpopularizē.  

s  Profesionālās izglītības iestādes vienas pašas nevar nodrošināt grupu piepildījumu ražojošo nozaru profesijās, 
tāpēc arī uzņēmumiem un nozarei jāiesaistās profesiju reklamēšanā. 

s  Pēdējo gadu pieredze liecina, ka reformas profesionālajā izglītībā ir veicinājušas jauniešu izvēli apgūt profesiju, un 
audzēkņu skaits nav samazinājies. 

s  Jāturpina strādāt pie darba vidē balstītu mācību ieviešanas, jo šī pieeja apliecinājusi sevi kā veiksmīgu profesijas 
apguves formu, mācot audzēkņiem tās prasmes, kas ir vajadzīgas darba tirgū.  

s  Šobrīd profesionālajā izglītībā vairāk tiek runāts par darba tirgus vajadzībām, aizmirstot, ka profesionālā izglītība 
sagatavo ne tikai darba darītājus, bet arī sabiedrībai vajadzīgus un pilnvērtīgus locekļus, nākamos uzņēmējus.

s  Profesionāļiem būtu jāapvienojas profesiju/amatu asociācijās, lai pilnveidotu kompetences un popularizētu savu 
profesiju. 

s  Profesionālajā izglītībā šobrīd trūkst izcilības un meistarības. Izglītības iestādēm ir jāņem vērā, ka profesionālā 
izglītība sagatavo ne tikai darba tirgum, bet arī augstākajai izglītībai. Tāpēc jāmeklē dažādas mācību formas un 
metodes, kā apzināt talantus un izcelt  meistarību.

s  Pēdējos gados daudz ir paveikts profesionālās izglītības reformu jomā – sakārtota skolu infrastruktūra, izstrādātas 
modulāras izglītības programmas, bet trūkst pedagogu, kas ir gatavi un spēj jaunās programmas īstenot. Pedagogu 
kolektīvs noveco, tāpēc valsts līmenī ir jārisina jautājums par jaunu pedagogu ienākšanu profesionālajā izglītībā.

s  Lai nodrošinātu Eiropas Struktūrfondu finansēto projektu rezultātu pēctecību un iedzīvināšanu sistēmā, ir 
jāizstrādā atbilstošs normatīvais regulējums. 

s  Vājo sekmju dēļ jaunieši neizvēlas apgūt specialitātes, kurās nepieciešamas zināšanas eksaktajos priekšmetos, 
tāpēc būtu jāpārskata dabaszinātņu mācību priekšmetu saturs pamata un vidējā izglītībā.

s  Profesionālajā izglītībā ir jāpaaugstina prasību līmenis audzēkņiem, jo daudzās profesijās tehnoloģijas kļūst arvien 
sarežģītākās, un  jaunieši ar zemām prasmēm darba tirgū nav konkurētspējīgi.
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s  Profesionālajā izglītībā, līdzīgi kā tas jau ir augstākajā izglītībā, ir nepieciešams ieviest 
kredītpunktu sistēmu. Tas ļautu salīdzināt un pārnest mācību rezultātus uz nākamo 
izglītības pakāpi.

s  Nozarēm būtu aktīvāk jāiesaistās interešu un karjeras izglītības pasākumos, lai savlaicīgi un mērķtiecīgi 
veidotu skolēnos interesi un izpratni par profesijām, veicinot, ka profesionālajā izglītībā nonāk motivēti 
audzēkņi, kuriem ir dotības un interese par arodu.

s  Kvalificētu, darba tirgum atbilstošu speciālistu sagatavošana ir visas sabiedrības atbildība, tādēļ līdzekļi un resursi 
ir jāiegulda visiem.

LABĀ PRAKSE
Elektronikas dienas Rīgā

Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija sadarbībā ar Rīgas 
Tehnisko koledžu, Valsts izglītības satura centru un Rīgas Interešu izglītības metodisko 
centru, Bērnu un jauniešu centru Rīgas Skolēnu pils, Ventspils Jaunrades nama un 
Tehniskās jaunrades nama Annas2 elektronikas pulciņiem organizēja Elektronikas 
dienas, kurās piedalījās skolēni un pedagogi no vispārizglītojošām un profesionālās 
izglītības iestādēm un tehniskās jaunrades pulciņiem. Pasākuma mērķis bija popularizēt 
elektronikas nozari un veidot izpratni par eksaktajām zinātnēm un zināšanu praktisku 
pielietojumu ražošanā. Pasākuma ietvaros tika rīkoti konkursi, maketu izstāde un 
sacensības audzēkņiem. Elektronikas dienās piedalījās arī elektronikas nozares 
uzņēmumi, kuri pastāstīja par savu darbu un iepazīstināja ar produkciju. Uzņēmumu 
pārstāvji un Rīgas Tehniskās universitātes mācībspēki atzinīgi novērtēja dalībnieku 
izveidotos maketus. Noslēgumā pasākumā ekonomikas ministre pasniedza jauniešiem 
diplomus.

Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija

www.letera.lv; letera@letera.lv; www.rtk.lv

Mērķi un īss 
apraksts

Iniciatori/ieviesēji

Kontakti
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Skolēni iepazīst profesijas
Ogres tehnikums katru gadu rīko atvērto durvju dienas pasākumus gan savā skolā, 
gan dodas uz citām izglītības iestādēm. Pasākumu mērķis ir iepazīstināt potenciālos 
audzēkņus ar mācību vidi un visām tehnikumā apgūstamajām profesijām. Profesiju 
iepazīšana notiek radošā un atraktīvā veidā. Viesojoties skolās, 7.–9. klašu skolēniem tiek 
organizētas radošās darbnīcas, kurās iespējams izmēģināt prasmes aplikatīvā apģērba 
un logo veidošanā, datora salikšanā, ātrrakstīšanā, darbā ar meža mašīnas stimulatoru, 
kā arī nogaršot topošo konditoru gatavoto kūku. Savukārt tie, kas interesējas par 
kokizstrādājumu izgatavošanu, var piedalīties dažādu noderīgu lietu izgatavošanā no 
koka. Atvērto durvju dienu pasākumi tiek organizēti ar sadarbības partneru atbalstu.

Ogres Tehnikums

www.ovt.lv; ovt@ovt.lv

Mērķi un īss 
apraksts

Iniciatori/ieviesēji

Kontakti

Foto: Ilmārs Znotiņš Foto: Ieva Bečere
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5.2. PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU 
AUDZĒKŅU APDROŠINĀŠANA
Diskusijas dalībnieku priekšlikumi, pārdomas, secinājumi
s  Spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi nosaka 96 profesionālās kvalifikācijas, kuras iegūstot, praktikanti ir 

obligāti jāapdrošina pret nelaimes gadījumiem mācību prakses laikā. Savukārt darba aizsardzības speciālisti un 
Valsts Darba inspekcija apliecina, ka nelaimes gadījumu riski attiecas uz visiem audzēkņiem visā mācību laikā, 
jo arī izglītības iestādē praktisko nodarbību laikā var notikt negadījums. Normatīvais regulējums nav pietiekami 
elastīgs, lai aptvertu jaunās kvalifikācijas, kuras katru gadu tiek izstrādātas atbilstoši  darba tirgus pieprasījumam. 

s  Organizējot praktikantu nelaimes gadījumu apdrošināšanas iepirkumu, profesionālās izglītības iestādes par 
polisēm tērē atšķirīgas summas. Pat vienas skolas ietvaros audzēkņiem var atšķirties apdrošināšanas nosacījumi 
un termiņi. Decentralizēta apdrošināšana, kad katra profesionālās izglītības iestāde pati veic audzēkņu 
apdrošināšanu, palielina iestādes administratīvo slogu un pakalpojuma cenu. Ne visās izglītības iestādēs ir 
atbilstoši cilvēkresursi, lai kompetenti sagatavotu iepirkuma dokumentus.  

s  Sistēmas līmenī būtu ieteicams pārņemt Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas pieredzi, 
organizējot klastera apdrošināšanas iepirkumu. Tādējādi izglītības iestādēm būtu iespējams saņemt labāku 
apdrošināšanas piedāvājumu, piemēram, paplašinātu riska segumu, samazinātu izņēmumu skaitu, izdevīgāku 
cenu. Tāpat arī tiktu samazināts administratīvais slogs, ietaupot gan laika, gan cilvēkresursus. 

s  Audzēkņu centralizētu apdrošināšanu nacionālā līmenī varētu organizēt Izglītības un zinātnes ministrija, vai 
arī tā varētu deleģēt šo funkciju kādam no sociālajiem partneriem. Ja apdrošināšana tiktu iepirkta centralizēti, 
šobrīd pieejamo valsts finansējumu būtu iespējams izmantot efektīvāk, panākot gan izdevīgākus apdrošināšanas 
nosacījumus, gan apdrošinot visus audzēkņus. 

s  Ņemot vērā darba devēju arvien lielāku iesaisti prakšu nodrošināšanā, aktuālāka kļūst nepieciešamība nodrošināt 
arī audzēkņu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu gadījumā, ja audzēknis sabojā darba devēja inventāru. Arvien 
mazāk darba devēju piekrīt ņemt praktikantus bez civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas.

s  Līdztekus audzēkņu apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem mācību prakses laikā būtu jāparedz līdzekļi arī 
veselības apdrošināšanai un audzēkņu apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem brīvajā laikā.

s  Izglītības iestādēm ir  jāapzinās, ka visās darba vietās un profesijās pastāv dažādi riski un, veicot darba vides risku 
novērtējumu, tas ir jāņem vērā. Diemžēl izglītības iestādēs trūkst kvalificētu darba aizsardzības speciālistu, kuri 
varētu kvalitatīvi aprakstīt riskus mācību procesā. Ja riski nav identificēti, ir grūti noteikt līdzekļus to mazināšanai.

s  Būtu lietderīgi ieviest arī obligātu pedagogu apdrošināšanu.
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s  Apdrošināšanas jautājumu risināšanā aktīvāk vajadzētu iesaistīties Profesionālās izglītības un nodarbinātības 
trīspusējās sadarbības apakšpadomei, lai rosinātu nepieciešamās izmaiņas normatīvajā regulējumā.

s  Apdrošināšanas jautājumu sakārtošana ir svarīgs profesionālās izglītības pievilcības veicināšanas faktors.

LABĀ PRAKSE
Praktikantu apdrošināšana metālapstrādes un mašīnbūves nozarē

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (MASOC) sadarbībā ar 
apdrošināšanas brokeru kompāniju BALTO LINK kopš 2013. gada organizē klastera 
apdrošināšanas iepirkumu uzņēmumu darbiniekiem un praktikantiem no profesionālās 
izglītības iestādēm. MASOC apvieno vairāk kā 150 uzņēmumus, kas nodarbina ~30 000 
darbiniekus. Klastera iepirkumā gadā tiek apdrošināti apmēram 3,5 tūkstoši personu, 
iegādājoties dažāda veida apdrošināšanas polises. 

Praktikantu apdrošināšanas piedāvājums atbilst 2012. gada 20. novembra MK 
noteikumos Nr. 785 Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība 
noteiktajām minimālajām prasībām. Finansējums viena audzēkņa apdrošināšanai  ir 
2.58 EUR. Tas ir gandrīz divas reizes mazāks nekā IZM nodrošinātais finansējums (4.98 
EUR), turklāt apdrošināšana darbojas ne tikai mācību prakses, bet visa gada laikā. 

Klastera iepirkumā tika nodrošināts lielāks segums, netika ierobežota polises darbības 
teritorija un darbības laiks, kā arī negadījumu skaits, kas bieži vien netiek nodrošināts 
decentralizētos profesionālās izglītības iestāžu apdrošināšanas iepirkumos.

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija un apdrošināšanas brokeru 
kompānija BALTO LINK.

www.masoc.lv; www.baltolink.com/lv; daiga@baltolink.lv

Mērķi un īss 
apraksts

Iniciatori/ieviesēji

Kontakti
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Praktikantu apdrošināšana Ogres tehnikumā
Ogres tehnikums jau vairākus gadus prakses laikā apdrošināšana 
visus audzēkņus visās kvalifikācijās, uzskatot, ka riski pastāv jebkurā 
darba vietā un profesijā. Pārdomāti  plānojot valsts budžeta piešķirtos 
līdzekļus, tehnikums ir atradis iespēju apdrošināt audzēkņus ne tikai pret nelaimes 
gadījumiem, bet veikt arī civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. To pozitīvi novērtē 
darba devēji, jo prakses laikā vienmēr pastāv risks, ka audzēknis var sabojāt darba 
devēja inventāru.

Ogres tehnikums.

www.ovt.lv; ovt@ovt.lv

Mērķi un īss 
apraksts

Iniciatori/ieviesēji

Kontakti

Foto:  J. Gerasimovs
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5.3. DARBA DEVĒJU LOMA PROFESIONĀLĀS 
KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENOS UN KVALIFIKĀCIJAS 
PIEŠĶIRŠANĀ
Diskusijas dalībnieku priekšlikumi, pārdomas, secinājumi
s  Nozaru ekspertiem ir jāpiedalās profesijas standartu, izglītības programmu un kvalifikācijas eksāmenu satura 

izstrādē un vērtēšanā. Tas nodrošinātu speciālistu sagatavošanu atbilstoši nozares vajadzībām. Eksāmeni ir 
jāorganizē darba vidē, jo eksaminējamo kompetences vislabāk var novērt darba devējs.

s  Profesionālo priekšmetu pedagogiem regulāri jāpilnveido savas profesionālās kompetences uzņēmumos, lai 
kvalitatīvi sagatavotu audzēkņus profesijai un kvalifikācijas eksāmenā izglītojamie varētu demonstrēt prasmes, 
kas atbilst darba tirgus vajadzībām. 

s  Nozaru asociācijām jāveido savas eksaminācijas institūcijas, kuras ir akreditētas un kuras ir apstiprinājušas 
nozaru ekspertu padomes. Nākotnē šīm institūcijām būtu jāuztic kvalifikācijas novērtēšana un piešķiršana visās 
profesionālās izglītības programmās – arodizglītības, profesionālās vidējās un tālākizglītības, kā arī ārpus formālas 
izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana. 

s  Izglītības un zinātnes ministrijai ir jānodrošina papildu finansējums profesionālās izglītības iestādēm kvalifikācijas 
eksāmenu organizēšanai. Zemā atalgojuma dēļ nozaru pārstāvji nav ieinteresēti piedalīties eksāmenu vērtēšanā. 

s  Nozaru ekspertu padomēm aktīvāk jāiesaistās profesionālās izglītības procesos, tajā skaitā kvalifikācijas eksāmenu 
satura izstrādē un norisē. Izglītības iestādēm ir sarežģīti nodrošināt nozaru ekspertu piedalīšanos kvalifikācijas 
eksāmenos, it īpaši, ja vairākās skolās vienlaikus eksāmenu kārto liels skaits vienas kvalifikācijas audzēkņu.  

s  Nozaru ekspertu padomēm ir jāveido un jāuztur profesionālās izglītības kvalitātes ekspertu reģistrs. Šajā reģistrā 
jāiekļauj informācija par nozares ekspertiem, kuri ir tiesīgi piedalīties profesionālās izglītības iestāžu akreditācijā 
un profesionālās kvalifikācijas eksaminācijas komisijās.   

s  Eksaminācijas komisiju ekspertiem ir jānodrošina iespēja profesionāli pilnveidoties, lai eksāmenu norise un 
eksaminējamo personu profesionālo kompetenču novērtēšana būtu kvalitatīva un rezultāti objektīvi. Ir jāizmanto 
Eiropas Savienības fondu finansējums, lai izstrādātu un aprobētu profesionālās pilnveides programmu nozares 
eksaminācijas komisijas ekspertiem.

s  Nereti ir gadījumi, kad pedagogi vai skolas administrācija mēģina ietekmēt kvalifikācijas eksāmena vērtējumu, jo 
tas ir viens no kritērijiem profesionālās izglītības kompetences centra statusa saglabāšanai. Izglītības un zinātnes 
ministrijai būtu jāizvērtē, vai skolas šo kritēriju var izpildīt, jo daudzi audzēkņi profesionālās izglītības iestādēs 
iestājas ar zemām pamatprasmēm.    
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s  Grozījumi Profesionālās izglītības likumā paredz, ka, beidzot profesionālās izglītības 
iestādi, audzēknis varēs saņemt divus atsevišķus dokumentus: par iegūto vidējo izglītību 
un par iegūto profesionālo kvalifikāciju. Izglītības un zinātnes ministrijai ir jāskaidro izglītības 
iestādēm, kā to praktiski plānots īstenot.

LABĀ PRAKSE
Praktikantu apdrošināšana metālapstrādes un mašīnbūves nozarē

2014. gadā AS Valmieras Stikla šķiedra profesionālo kvalifikāciju ieguva pirmā audzēkņu 
grupa, kas apguva darba vidē balstītu profesionālās izglītības programmu “Tekstiliju 
ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana”. Programmu un kvalifikācijas 
eksāmena saturu izstrādāja AS Valmieras Stikla šķiedra sadarbībā ar Valmieras 
tehnikumu. Uzņēmuma piedalīšanās eksāmena satura izstrādē un norisē nodrošina 
audzēkņu zināšanu un prasmju objektīvu vērtējumu. Darba devējam tā ir arī iespēja 
izvēlēties potenciālos darbiniekus. Uzņēmums ir ieinteresēts piedalīties arī centralizēto 
kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādāšanā un eksāmenu vērtēšanā.

AS Valmieras Stikla šķiedra, Valmieras tehnikums

www.valmiera-glass.com/lv; ilze.andersone@valmiera-glass.com; skola@vpvsk.lv;

Mērķi un īss 
apraksts

Iniciatori/ieviesēji

Kontakti
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Kvalifikācijas eksāmens uzņēmumā
Pēc AS Laima iniciatīvas 2007. gadā sadarbībā ar Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās 
industrijas tehnikumu tika izstrādāta un uzsākta īstenot profesionālās izglītības 
programma Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas tehniķis. Kvalifikācijas 
eksāmeni šīs programmas audzēkņiem notiek uzņēmumā. Eksāmens sākas ar praktisko 
daļu, kurā tiek vērtētas audzēkņa kompetences reālā darba vidē ražošanas procesā. 
Teorētiskajā daļā eksaminējamais pilda testu. 

Skolas un uzņēmuma sadarbība ir labs piemērs, kā sagatavot speciālistus darba tirgus 
vajadzībām. 

 AS Laima; Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums  

 www.laima.lv; liga.broza@laima.lv; www.rtrit.lv; rtrit@rtrit.lv

Mērķi un īss 
apraksts

Iniciatori/ieviesēji

Kontakti



25

5.4. KĀ MOTIVĒT UZŅĒMĒJUS PIEDĀVĀT 
PRAKSES VIETAS?
Diskusijas dalībnieku priekšlikumi, pārdomas, secinājumi
s  Šobrīd prakšu vadītāju sagatavošana ir katra uzņēmuma atbildība, taču tā ir jākoordinē valsts līmenī. Lielāks 

skaits uzņēmumu iesaistītos prakses vietu nodrošināšanā, ja būtu sakārtoti jautājumi par nodokļu atvieglojumiem 
uzņēmumiem un samaksu prakses vadītājiem. 

s  Lielajiem uzņēmumiem ir vienkāršāk nodrošināt resursus un izpildīt prakses programmu, turpretī mazajiem un 
mikro uzņēmumiem tas ir liels finansiāls apgrūtinājums. Valstij sadarbībā ar darba devēju organizācijām ir jādomā 
par atbalsta mehānismiem maziem un mikro uzņēmumiem. 

s  Valsts līmenī ir jāizstrādā kārtība, kā samaksāt audzēknim par darbu prakses laikā. Šobrīd uzņēmumi paši meklē 
dažādus risinājumus, bet bieži vien tie ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka darba samaksu. 

s  Darba devēju organizācijām aktīvāk jāiesaistās profesionālās izglītības procesos, kas saistīti ar prakšu norisi un 
organizēšanu, jāuzklausa uzņēmēju ieteikumi un jāsniedz priekšlikumi atbildīgajām ministrijām. 

s  Uzņēmumi nav apmierināti ar profesionālās izglītības kvalitāti, bet tajā pašā laikā nav gatavi ieguldīt speciālistu 
sagatavošanā, tāpēc jāveido uzņēmumu izpratne par to, ka arī viņiem jāuzņemas daļa atbildības, neatstājot visu 
tikai valsts ziņā. 

s  Uzņēmumi būtu atsaucīgāki nodrošināt prakses vietas, ja valsts paredzētu finansējumu ne tikai audzēkņu 
apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem, bet arī civiltiesiskajai un veselības apdrošināšanai.

s  Uzņēmumi gaida praksē atbilstoši sagatavotus audzēkņus, kuriem ir ne tikai pamatprasmes profesijā, bet arī 
vispārējās un sociālās prasmes.

s  Uzņēmumi uzskata, ka darba vidē balstītas mācības ir pareizais ceļš, kā veicināt uzņēmumus iesaistīties 
profesionālajā izglītībā, jo tad uzņēmumam ir iespēja sagatavot sev tādus speciālistus, kādi uzņēmumā ir 
nepieciešami.  

s  Uzņēmumiem ir svarīgi, lai pedagogiem būtu izpratne par to, kas notiek ražošanā. Viens no risinājumiem būtu 
pedagogu stažēšanās uzņēmumos, lai iegūtu papildu informāciju par nozares aktualitātēm, izprastu nozares 
specifiku un iepazītos ar jaunākajām tehnoloģijām. 

s  Joprojām ir izglītības iestādes, kuras atbalsta formālas prakses, kad audzēknis aizpilda nepieciešamos dokumentus, 
bet nav ieinteresēts prasmju apguvē. Uzņēmējiem šādas prakses ir nevajadzīgs laika patēriņš un nemotivē 
turpmāku sadarbību ar izglītības iestādi.  
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s  Prakses nodrošināšana audzēkņiem ir gan skolas, gan uzņēmuma atbildība, tāpēc ir svarīgi attīstīt abu iesaistīto 
pušu mērķtiecīgu un efektīvu sadarbību, kur iniciators var būt gan izglītības iestāde, gan uzņēmums.

LABĀ PRAKSE
Iespējas skolēniem un jauniešiem iepazīt darba vidi

AS Valmieras Stikla šķiedra piedalās karjeras nedēļu organizēšanā, piedāvā vasaras darbu 
un brīvprātīgās prakses, lai skolēnus un jauniešus iepazīstinātu ar darba vidi, profesijām 
un radītu interesi apgūt kādu no uzņēmumam nepieciešamajām specialitātēm. Karjeras 
nedēļās skolēniem ir iespēja doties uz AS Valmieras Stikla šķiedra, lai gūtu priekšstatu 
par dažādās profesijās veicamajiem pienākumiem. Brīvprātīgās prakses ļauj jaunietim 
iepazīt profesiju, saprast, vai tā viņam ir piemērota, un dod pieredzi, kādu prasa darba 
devējs. Vasaras darbs skolēniem un jauniešiem nodrošina iespēju nopelnīt, iegūt darba 
iemaņas un sociālās prasmes.

AS Valmieras Stikla šķiedra

www.valmiera-glass.com/lv; latvia@valmiera-glass.com

Mērķi un īss 
apraksts

Iniciatori/ieviesēji

Kontakti
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Profesiju apgūst uzņēmumā
AS Valmieras stikla šķiedra sadarbībā ar Valmieras tehnikumu 
īsteno pilotprojektu par darba vidē balstītu mācību īstenošanu. 
Jauniešiem ar vidējo izglītību 1,5 gadu laikā ir iespēja kļūt par tekstiliju 
ražošanas speciālistiem. Profesionālos mācību priekšmetus jaunieši apgūst 
Valmieras tehnikumā, bet profesionālās prasmes un iemaņas – uzņēmumā. Mācību laikā 
audzēkņi saņem divas stipendijas: Eiropas Sociālā fonda un AS Valmieras stikla šķiedra 
stipendiju. Pēc programmas apguves jaunieši saņem 3. līmeņa kvalifikācijas diplomu, 
kas dod iespējas strādāt AS Valmieras stikla šķiedra, citos Latvijas tekstiluzņēmumos vai 
arī turpināt izglītību.  

Darba vidē balstītas mācības nodrošina iespēju uzņēmumam īsā laikā sagatavot 
kvalificētus speciālistus, kuri uzreiz pēc programmas beigšanas var uzsākt darbu 
uzņēmumā.

AS Valmieras Stikla šķiedra, Valmieras tehnikums

www.valmiera-glass.com/lv; latvia@valmiera-glass.com; www.vpvsk.lv; skola@vpvsk.lv;

Mērķi un īss 
apraksts

Iniciatori/ieviesēji

Kontakti
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5.5. DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS
Diskusijas dalībnieku priekšlikumi, pārdomas, secinājumi
s  Šobrīd Latvijā darba vidē balstītās mācībās iesaistās galvenokārt lielie uzņēmumi, kuriem ir iepriekšēja pieredze 

prakšu nodrošināšanā. Valsts līmenī būtu jādomā, kā vairāk iesaistīt mazos un mikro uzņēmumus, kuru Latvijā ir 
vairāk nekā 98% no visiem uzņēmumiem.

s  Izglītības un zinātnes ministrijai (Ministrija) vairāk būtu jāpopularizē labā prakse darba vidē balstītu mācību 
ieviešanā un jāizmanto dažādi kanāli, lai informācija sasniegtu gan skolas, gan uzņēmējus. Daudzi uzņēmumi, kuri 
būtu gatavi iesaistīties, par šādu iespēju nav informēti.

s  Politikas plānošanas dokumenti paredz līdz 2020. gadam darba vidē balstītās mācībās iesaistīt tikai 50% no visiem 
audzēkņiem. Pieredze rāda, ka šobrīd darba vidē balstītās mācībās piedalās tikai labākie audzēkņi, tāpēc pastāv 
risks, ka pārējo audzēkņu sagatavotība būs zemāka.

s  Pozitīvi ir tas, ka Ministrija ir ieplānojusi līdzekļus prakšu vadītāju profesionālo kompetenču pilnveidei, jo kvalitatīva 
darba vidē balstītu mācību ieviešana nav iespējama bez prakšu vadītāju sagatavošanas skolās un uzņēmumos.

s  Lai veicinātu uzņēmumu aktīvāku iesaistīšanos darba vidē balstītu mācību īstenošanā, valsts līmenī būtu 
nepieciešams atbalsts uzņēmumiem, piemēram, nodokļu atvieglojumi, prakšu vadītāju profesionālā pilnveide, 
audzēkņu civiltiesiskā apdrošināšana u.c.

s  Augstskolām, kuras sagatavo studentus tehniskajās specialitātēs, mācību programmās būtu jāiekļauj pedagoģiskais 
kurss, lai augstskolu beidzēji varētu vadīt prakses uzņēmumos un strādāt par pasniedzējiem profesionālās 
izglītības iestādēs.

s  Šobrīd darba vidē balstītu mācību ieviešana galvenokārt balstās uz Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. Valstij ir 
jādomā par finansējuma nodrošināšanu ilgtermiņā. 

s  Ir nepieciešams uzlabot sadarbību starp Ministriju un Latvijas Amatniecības kameru, kuras ilggadīgā pieredze 
māceklībā būtu noderīga darba vidē balstītu mācību ieviešanā. Ieguvēji no šādas sadarbības būtu gan audzēkņi, 
gan prakšu vadītāji.

s  Šobrīd darba vidē balstīta mācīšanās tiek īstenota tikai sākotnējā profesionālajā izglītībā, taču Ministrijai uz sistēmu 
būtu jāraugās kopumā, lai arī profesionālajā tālākizglītībā tiktu piedāvātās darba vidē balstītas mācības. 

s  Lai sadarbība starp izglītības iestādi un uzņēmumu būtu efektīvāka, abām iesaistītajām pusēm būtu jāizvērtē savi 
un sadarbības partnera ieguvumi īstermiņā un ilgtermiņā.
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LABĀ PRAKSE
Mazsalacas vidusskolēni mācās darba vidē balstītā izglītībā

Mazsalacas novada dome, Mazsalacas vidusskola un Ogres tehnikums 
2014./2015. m.g. uzsāka kopīgu darba vidē balstītas izglītības projektu, piedāvājot 
Mazsalacas vidusskolēniem iespēju līdztekus vispārējai vidējai izglītībai apgūt mēbeļu 
galdnieka, viesmīlības pakalpojumu speciālista vai apģērbu modelētāja arodu.

Projekta mērķis ir nodrošināt profesionālo izglītību tuvu dzīves vietai un sagatavot 
konkurētspējīgus speciālistus novada uzņēmumiem. Šāda veida izglītības modelis 
ir pirmais Latvijā un varētu būt viens no risinājumiem, kā lauku reģionos saglabāt 
vidusskolas.

Vispārizglītojošos mācību priekšmetus skolēni mācās Mazsalacas vidusskolā, bet 
profesionālos mācību priekšmetus apgūst Ogres tehnikumā. Praktiskās mācības 
nodrošina darba devēji Mazsalacas novadā. Prakses laikā audzēkņiem ir iespēja saņemt 
uzņēmuma stipendiju, kuras lielums ir atkarīgs no audzēkņa attieksmes pret darbu un 
darba kvalitātes.

Mazsalacas vidusskola, Ogres tehnikums

www.mazsalacasvsk.skolam.lv; vidusskola@mazsalacasnovads.lv; www.ovt.lv; ovt@ovt.lv; 
www.mazsalaca.lv

Mērķi un īss 
apraksts

Iniciatori/ieviesēji

Kontakti
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Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde māca jaunos namu apsaimniekotājus
Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde (JNĪP) un Jelgavas Tehnikums 2014. gada rudenī 
parakstīja sadarbības līgumu par darba vidē balstītu mācību īstenošanu. JNĪP bija šīs 
sadarbības iniciators, jo uzņēmumam ir ilgu gadu praktiskā darba pieredze un izpratne 
par to, kas namu apsaimniekošanas speciālistam ir jāzina un jāprot. 

Kopīgi tika izveidota programma Nekustamā īpašuma tirdzniecība un apsaimniekošana. 
Sadarbības mērķis ir sagatavot speciālistus, kuri uzreiz pēc kvalifikācijas ieguves var 
uzsākt darbu namu apsaimniekošanā. Nodarbības vada JNĪP darbinieki. Mācību laikā 
jaunieši saņem JNĪP un Eiropas Sociālā fonda stipendijas. Labākajiem audzēkņiem JNĪP 
nodrošina darba vietas savā uzņēmumā.

Sadarbību paredzēts turpināt, izstrādājot mācību programmu namu apsaimniekošanas 
meistaru sagatavošanai.

Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde; Jelgavas Tehnikums

www.nip.lv; info@jnip.lv; www. jelgavastehnikums.lv; info@jelgavastehnikums.lv

Mērķi un īss 
apraksts

Iniciatori/ieviesēji

Kontakti
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5.6. PRAKŠU KVALITĀTE UN PRAKSES 
VADĪTĀJU APMĀCĪBAS
Diskusijas dalībnieku priekšlikumi, pārdomas, secinājumi
s  Skolām un uzņēmumiem jāņem vērā, ka prakses kvalitāti ietekmē ne tikai sistēmiskie faktori – politikas 

plānošanas dokumenti, normatīvais regulējums, bet arī prakšu organizēšanā un norisē iesaistītie cilvēki.

s  Lai nodrošinātu kvalitatīvu praksi, ir svarīgi zināt, kādi pienākumi un uzdevumi ir jāveic visām iesaistītajām pusēm – 
skolai, audzēknim un uzņēmumam katrā no trim prakses posmiem – pirms prakses, prakses laikā un pēc prakses. 
Pusēm ir jābūt motivētām, ieinteresētam piedalīties un atvērtām sadarbībai.

s  Uzņēmumam un skolai ir jābūt kopīgiem mērķiem, lai prakse organiski papildinātu tās prasmes un zināšanas, 
kuras audzēknis ieguvis skolā, un nodrošinātu iespēju tālākai izaugsmei. 

s  Skolu un uzņēmumu izpratne par kvalitatīvu praksi bieži ir atšķirīga, tāpēc būtu nepieciešams organizēt kopīgas 
mācības prakšu vadītājiem no uzņēmumiem un skolām, lai veicinātu sadarbību un veidotu vienotu izpratni.

s  Skolām mērķtiecīgi jāplāno prakšu vadītāju profesionālā pilnveide, paredzot iespēju stažēties uzņēmumos, lai 
darba procesā apgūtu jaunākās tehnoloģijas un uzzinātu, kādas prasmes darba devējs sagaida no audzēkņiem. 

s  Uzņēmumos praksi ir jāvada atbilstoši sagatavotiem speciālistiem, kuriem  ir profesionālās kompetences, 
personiskā un pedagoģiskā piemērotība. Šobrīd prakšu vadītāju izglītošana uzņēmumos ir pašu uzņēmumu 
iniciatīva, bet tai būtu jābūt regulētai un organizētai profesionālās izglītības sistēmas ietvaros.

s  Jāveido valsts līmeņa datu bāze, kurā būtu informācija par kvalitatīviem prakses uzņēmumiem, kā arī jāuzlabo 
informācijas aprite starp izglītības iestādēm un uzņēmumiem par prakšu vajadzībām un piedāvājumiem.

s  Ir svarīgi apzināt esošos labās prakses piemērus gan Latvijā, gan citur un domāt par veidiem, kā šos piemērus pārņemt 
un popularizēt. Valsts līmenī vajadzētu iedibināt balvu labākajiem uzņēmumiem par kvalitatīvas prakses nodrošināšanu.

s  Audzēknim ir jādod iespēja arī pašam piedalīties prakses vietas meklēšanā, savukārt skolai ir jāizvērtē vietas 
atbilstība prakses programmai. Ir svarīgi, lai prakses laikā audzēknim būtu iespēja apgūt visas prasmes, kas ir 
paredzētas programmā.

s  Nereti audzēkņi finanšu līdzekļu trūkuma dēļ neizvēlas atbilstošus prakses uzņēmumus, jo tie ir tālu no izglītības 
vai dzīves vietas, bet praktizējas uzņēmumos, kas neatbilst vai tikai daļēji atbilst prakses programmai.  

s  Prakses bieži notiek formāli, tikai aizpildot un parakstot prakses dokumentus. Šāda rīcība vērojama gan no prakses 
vadītāju, gan no audzēkņu puses, jo ne skola, ne uzņēmums neseko līdzi, kā audzēkņi veic prakses programmā 
paredzētos uzdevumus.
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s  Pēdējo gadu laikā Latvijā ir īstenoti vairāki projekti par prakšu kvalitāti. Uzsākot jaunu projektu, būtu svarīgi ņemt 
vērā iepriekšējo projektu pieredzi, secinājumus, rekomendācijas, sasniegtos rezultātus. Sistēmas sakārtošana 
būtu daudz efektīvāka, ja tiktu nodrošināta pēctecība.

s  Ar prakšu organizāciju un kvalitāti saistītajiem jautājumiem vajadzētu būt arī uzņēmējus pārstāvošo organizāciju 
dienaskārtībā. Uzņēmumiem būtu jāizrāda lielāka iniciatīva kvalitatīvu prakses vietu nodrošināšanā.

LABĀ PRAKSE
Profesionālās izglītības un uzņēmumu sadarbība prakšu kvalitātes 
nodrošināšanai

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci inovāciju pārneses 
projektā Profesionālās izglītības un uzņēmumu sadarbība prakšu kvalitātes nodrošināšanai 
ir izstrādāta mācību metodika un atbalsta materiāli prakšu vadītāju apmācībai. Projekta 
ietvaros pirmo reizi tika organizētas kopīgas mācības prakšu vadītājiem no profesionālās 
izglītības iestādēm un uzņēmumiem četrās projekta dalībvalstīs.

Projekta mērķis – uzlabot profesionālās izglītības prakšu kvalitāti, nostiprinot sadarbību 
starp profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem un pilnveidojot prakšu vadītāju 
prasmes.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Valsts izglītības satura centrs un Mācību un 
konsultāciju centrs SIA „Baltic Bright” (Latvija), Profesionālās izglītības iestāžu asociācija 
MBO Raad (Nīderlande), Profesionālās izglītības institūts (Slovēnija) un Terrassas reģiona 
Tirdzniecības un rūpniecības kamera (Spānija). 

http://qualityplacements.eu; vita.zunda@balticbright.lv 

Mērķi un īss 
apraksts

Iniciatori/ieviesēji
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Kvalitatīvas prakses darba tirgum
Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projektu 
Kvalitatīvas prakses darba tirgum īsteno 12 partneri no četrām Eiropas 
Savienības valstīm. Projekta mērķis ir izstrādāt efektīvu sistēmu darba devēju 
iesaistei prakšu nodrošināšanā. Lai šo sistēmu izveidotu, projektā tiek izmēģinātas 
jaunas metodes. Viena no metodēm ir eksperimentālā spēle jauniešiem Ja praktikants 
būtu darba devējs. Spēles ietvaros jaunieši var iejusties darba devēju un praktikantu 
lomās, izspēlējot dažādas situācijas, kurās jāpieņem lēmumi par praktikantu apmācību, 
atalgojumu, darba piedāvājumiem un iespējām darba tirgū. Ar spēles palīdzību tiek 
iegūta informācija prakšu sistēmas padziļinātai izpētei.

Latvijas Darba devēju konfederācija; SIA „Izglītības un nodarbinātības konsultācijas”; 
SIA „Excolo Latvia”; Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija; Profesionālās 
izglītības kompetences centrs “Rīgas tehniskā koledža”; Olaines Mehānikas un 
tehnoloģijas koledža; Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija; Lietuvas 
Darba devēju konfederācija; www.prakse.lv; Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība; 
ibw Austria – Research & Development in VET; ABB Training Center GmbH & Co.KG 
Heidelberg

www.lddk.lv; anna.pavlina@lddk.lv

Mērķi un īss 
apraksts
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Kontakti



34

5.7. DARBA TIRGUS STRUKTŪRA, PIEPRASĪJUMS PĒC 
SPECIĀLISTIEM UN MAZO UZŅĒMUMU LOMA
Diskusijas dalībnieku priekšlikumi, pārdomas, secinājumi
s  Situācija katrā nozarē ir atšķirīga, tāpēc nepieciešama sabalansēta un koordinēta sadarbība starp Izglītības, 

Labklājības, Ekonomikas un Finanšu ministrijām, lai mērķtiecīgi novirzītu līdzekļus speciālistu sagatavošanai 
profesijās, kuras ir aktuālas darba tirgum. 

s  Ekonomikas ministrijas prognozes liecina, ka, vidējās profesionālās kvalifikācijas speciālisti darba tirgū trūks, arī 
sasniedzot izglītojamo īpatsvaru 50:50. Viens no risinājumiem būtu audzēkņu īpatsvara palielināšana 40:60 par 
labu profesionālajai izglītībai.

s  Ekonomikas ministrijai būtu jāanalizē fiskālā ietekme uz budžetu ne tikai īstermiņā, bet arī ilgtermiņā, lai izvērtētu, 
kādu ieguldījumu iekšzemes kopproduktam var dot izglītojamais, kurš ir kvalificēts un uzreiz pēc izglītības iegūšanas 
var sākt strādāt, salīdzinot ar indivīdu, kurš ilgstoši ir bezdarbnieks un darba tirgū nonāk pēc pārkvalificēšanās. 

s  Šobrīd darba vidē balstītu mācību ieviešana tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem, bet tas ir tikai pagaidu 
risinājums. Valstij ir jāsakārto finansēšanas un atbalsta mehānismi, lai sistēma darbotos un būtu ilgtspējīga. 

s  Uzņēmumiem kvalitatīvu prakšu nodrošināšanai ir nepieciešams valsts finansiālais atbalsts. Vairumam mazo un 
vidējo uzņēmumu jāiegulda savi līdzekļi, tādēļ tie nelabprāt piedāvā prakses vietas. Pieredze rāda, ka, saņemot 
atbalstu, atsaucīgo uzņēmumu skaits palielinās un pieaug prakšu kvalitāte. 

s  Nodarbinātību nozarē ietekmē daudzu faktoru kopums, ne tikai audzēkņu izglītība un profesionālās kompetences. 
Piemēram, tirdzniecībā daudzi kvalificēti pārdevēji pamet darbu zemā atalgojuma un slikto darba apstākļu dēļ. 
Tāpēc ir nepieciešams dialogs starp uzņēmējiem un profesionālās izglītības iestādēm par profesijas konkurētspēju 
un pievilcību.

s  Darba tirgū ir vajadzīgi vispusīgi sagatavoti speciālisti, tāpēc līdztekus profesionālajām prasmēm ne mazāk svarīgi 
ir attīstīt audzēkņu starpdisciplinārās prasmes. 

s  Optimizējot profesionālās izglītības iestāžu tīklu, ir nepieciešams ņemt vērā darbaspēka pieprasījumu reģionos, lai 
sabalansētu izglītības piedāvājumu ar darba tirgus pieprasījumu.

s  Jānodrošina iespēja jauniešiem pēc vispārējās vidējās izglītības turpināt mācības viengadīgās un pusotra gada 
profesionālās izglītības programmās, jo praksē tās sevi ir attaisnojušas, un vidusskolu absolventi labprāt tās izvēlas.

s  Jāveicina uzņēmumu apvienošanās nozaru asociācijās, lai vieglāk būtu apzināt uzņēmumu vajadzības, jo pieredze 
rāda, ka valsts īstenotās pārkvalifikācijas un tālākizglītības programmas ne vienmēr sakrīt ar  to, kas nepieciešams 
darba devējam.
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s  Šobrīd statistika tiek apkopota tikai par sākotnējo profesionālo izglītību, bet netiek vākti 
dati par kvalificētu speciālistu  sagatavošanu profesionālās tālākizglītības programmās 
vai dalību profesionālās pilnveides programmās. Ja valsts šādu informāciju neapkopo, nav 
iespējams objektīvi izvērtēt pieprasījumu pēc speciālistiem, viņu ieguldījumu tautsaimniecībā un 
iesaistīšanos mūžizglītībā. 

LABĀ PRAKSE
Koledžas un uzņēmumu sadarbība

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžai ir izveidojusies laba sadarbība ar ķīmijas 
un farmācijas nozares uzņēmumiem, kuru pārstāvji piedalās skolas padomes darbā. 
Asociācijas uzņēmumi ne tikai nodrošina studentiem un audzēkņiem prakses vietas, 
bet arī informē koledžu par uzņēmumiem nepieciešamo speciālistu skaitu. Tas ļauj 
izglītības iestādei savlaicīgi plānot uzņemamo audzēkņu skaitu un neradīt speciālistu 
pārprodukciju darba tirgū. 60–70% studentu Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā 
jau prakses laikā kļūst par darba ņēmējiem prakses uzņēmumos, un 30% audzēkņi, 
absolvējot profesionālo vidusskolu, uzsāk darba gaitas. Šādus rezultātus ir iespējams 
sasniegt, pateicoties skolas un uzņēmumu efektīvai sadarbībai.

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža

www.omtk.lv; olaineskoledza@omtk.edu.lv

Mērķi un īss 
apraksts
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Speciālistu sagatavošana pēc darba devēju pieprasījuma
Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozaru ekspertu padome, reaģējot uz 
kvalificētu speciālistu trūkumu darba tirgū, izteica piedāvājumu  Rēzeknes tehnikumam 
izstrādāt un īstenot profesionālās izglītības programmu mehatronisko sistēmu tehniķu 
sagatavošanai.  Rēzeknes tehnikums plāno programmu izstrādāt un īstenot sadarbībā 
ar Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultāti, kurā ir mūsdienīgas mācību laboratorijas 
un  kvalificēti mācībspēki. Plānots izglītības programmas īstenošanu uzsākt 2015./2016.
mācību gadā. 

Rēzeknes tehnikums

www.rezeknestehnikums.lv; pasts@rezeknestehnikums.lv

Mērķi un īss 
apraksts

Iniciatori/ieviesēji
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Foto: Jānis Saliņš
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5.8. FINANSIĀLAIS ATBALSTS AUDZĒKNIM
Diskusijas dalībnieku priekšlikumi, pārdomas, secinājumi
s  Ir jāpalielina valsts noteiktais stipendijas apmērs profesionālajā izglītībā, jo daļa audzēkņu ir no 

maznodrošinātām ģimenēm, un bieži stipendija ir audzēkņu vienīgais ienākumu avots. Audzēkņu aptaujas 
rāda, ka stipendijas apmērs ir par mazu, lai kompensētu transporta un uzturēšanās izdevumus, tādēļ daudzi 
cenšas mācības apvienot ar darbu. Rezultātā pasliktinās sekmes un nodarbību apmeklējums, kas ir galvenie 
kritēriji stipendijas saņemšanai.

s  Izmaiņas normatīvajā regulējumā par valsts pabalstu ģimenēm nosaka, ka pabalstu nepiešķir par bērnu, kas 
atbilstoši valsts vai pašvaldību finansēto vietu skaitam uzņemts profesionālās izglītības programmās. Vecāki 
nereti izvēlas pabalstu, jo tas ir lielāks nekā stipendija. Ja audzēknis ir sekmīgs, viņam būtu jāsaņem arī stipendija, 
jo daudzām ģimenēm tas ir būtisks atbalsts, lai bērns varētu turpināt izglītību.

s  Šobrīd audzēkņiem ir iespēja saņemt divu veidu stipendijas – valsts un mērķstipendijas. Izglītības iestāžu novērojumi 
liecina, ka mērķstipendijas motivē esošos audzēkņus nekavēt skolu, labāk mācīties un pamatskolas beidzējus 
izvēlēties profesionālo izglītību. Ir pamatotas bažas, ka, mērķstipendijām beidzoties, pasliktināsies uzņemšanas 
rezultāti, it īpaši reģionos, un  pazemināsies audzēkņu sekmes, un daudzi jaunieši paliks ārpus izglītības.

s  Valstī nav sakārtots jautājums par samaksu audzēknim prakses laikā, un uzņēmumiem ir jātērē laiks, cīnoties ar 
birokrātiskiem šķēršļiem, lai rastu risinājumu, kā praktikantam par darbu samaksāt. Daudzi uzņēmumi labprāt maksātu 
darba algu, bet, ja ar praktikantu tiek slēgts darba līgums, tad audzēknim jāmaksā vismaz minimālā darba alga, nodokļi, 
atvaļinājuma nauda un slimības pabalsts, ja gadījumā audzēknis saslimst. Darba devējam tas nav izdevīgi. 

s  Gan izglītības iestādes, gan uzņēmumi uzskata, ka audzēknim prakses laikā ir jāsaņem atlīdzība par darbu, lai viņš 
būtu motivēts, bet uzņēmumam jābūt iespējai izvēlēties – maksāt vai nemaksāt praktikantam algu. Samaksas 
apmēru nedrīkst noteikt ar likumu, jo uzņēmumu iespējas ir atšķirīgas. Ne visi uzņēmumi var samaksāt audzēknim 
par darbu, bet var motivēt jaunieti, nodrošinot bezmaksas ēdināšanu, kopmītnes un ceļa izdevumus. 

s  Darba devējam ir jāpārzina darba samaksas un darba aizsardzības normatīvais regulējums un nepieciešamības 
gadījumā jākonsultējas ar Valsts darba inspekciju, jo katra situācija ir jāizvērtē atsevišķi. Uzņēmumiem jāsaprot, 
ka stipendija un darba alga nav viens un tas pats. 

s  Prakses laikā uz jaunieti attiecas Darba aizsardzības likuma normas, kas nosaka, ka tam, kurš veic darbu, jāievēro 
visas darba aizsardzības prasības. Individuālie aizsardzības līdzekļi ir jānodrošina darba devējam, nevis audzēknim.

s  Prakses laikā tiek slēgts trīspusējais līgums starp izglītības iestādi, darba devēju un jaunieti. Ja audzēknim par 
darbu ir paredzēta samaksa, tad paralēli trīspusējam līgumam būtu jānoslēdz arī darba līgums starp audzēkni un 
darba devēju. 
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s  Pēdējos gados ļoti daudz līdzekļu tiek investēti profesionālās izglītības iestāžu  infrastruktūras uzlabošanā un 
tehnoloģiju iegādē. Valsts līmenī ir jārada mehānismi, kā piepildīt profesionālās izglītības iestādes.  

LABĀ PRAKSE
Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana

2015. gada augustā noslēgsies Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) īstenotais ESF 
projekts: Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana. Projekta mērķis ir 
uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības programmu pievilcību un palielināt jauniešu 
īpatsvaru, kas iegūst profesionālo izglītību un kvalifikāciju, piešķirot pirmā līdz ceturtā 
kursa izglītojamajiem mērķstipendijas. Projekta kopējais finansējums ir vairāk nekā 49 
miljoni eiro. Projekta mērķa grupa ir sākotnējās profesionālās izglītības audzēkņi.

Pedagogi un audzēkņi atzinīgi vērtē mērķstipendiju nozīmi: ir palielinājies to 
pamatskolu beidzēju skaits, kuri izvēlas profesionālo izglītību, uzlabojušās audzēkņu 
sekmes, mazinājies kavējumu un to audzēkņu skaits, kas priekšlaicīgi pamet mācības. 
Mērķstipendijas bieži ir jauniešu vienīgais ienākumu avots, jo lielākā daļa audzēkņu 
profesionālās izglītības iestādēs ir no maznodrošinātām ģimenēm.

IZM projektu īsteno sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru un profesionālās 
izglītības iestādēm visā Latvijā

Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības attīstības aģentūra

www. izm.gov.lv;  www.viaa.gov.lv 

Mērķi un īss 
apraksts

Iniciatori/ieviesēji

Kontakti
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Uzņēmuma atbalsts audzēkņiem
2013. gadā BUCHER MUNICIPAL SIA un Ventspils Tehnikums 
parakstīja nodomu protokolu par darba vidē balstītu mācību īstenošanu. 
Pamatojoties uz nodomu protokolu, tika noslēgta vienošanās, kura nosaka 
finansiālo atbalstu audzēkņiem. Puses vienojās, ka uzņēmums audzēkņiem maksās 
stipendijas. Stipendijas tiek diferencētas atkarībā no kursa, kurā audzēknis mācās, un 
katrā nākamā kursā stipendija tiek palielināta. Lai saņemtu stipendiju, audzēknis nedrīkst 
kavēt darbu, viņam ir labi jāveic prakses uzdevumi un jācenšas iekļauties kolektīvā. 
Uzņēmums apmaksā audzēkņu obligātās veselības pārbaudes, apdrošināšanu pret 
nelaimes gadījumiem, nodrošina ar darba apģērbu un darba aizsardzības līdzekļiem.  

BUCHER MUNICIPAL SIA; PIKC “Ventspils Tehnikums”

http://www.bucherschoerling.com/en/; simona.grosa@buchermunicipal.com

www.pikc.lv; antra.garbena@pikc.lv

Mērķi un īss 
apraksts

Iniciatori/ieviesēji

Kontakti
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5.9. MĀCĪBU METODIKA UN FORMĀTS 
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
Diskusijas dalībnieku priekšlikumi, pārdomas, secinājumi

s  Plānojot metodisko darbu izglītības iestādē, skolas vadībai ir svarīgi apzināt vajadzības un esošos resursus un 
kopā ar darba devējiem izvērtēt, ko un kā iespējams metodiskajā darbā uzlabot.

s  Izglītības programmu izstrādē svarīga ir izglītības iestādes, uzņēmuma un pašvaldības sadarbība, lai izvērtētu, vai 
ir pietiekami resursi programmas īstenošanai un prakses nodrošināšanai, un savlaicīgi reaģēt, ja programmās 
nepieciešams veikt izmaiņas.

s  Mācību programmu izstrādē un mācību procesa īstenošanā skolām ir jāstrādā sadarbībā ar darba devējiem, lai 
saprastu, kādas prasmes mūsdienu jauniešiem ir jāiemāca.

s  Izglītības iestādēm, kuras piedāvā apgūt vienādu kvalifikāciju, ir jāsadarbojas izglītības programmu veidošanā, lai 
mācīšanās rezultāti būtu salīdzināmi un audzēknim, mainot izglītības iestādi, nebūtu problēmu turpināt iesāktās mācības.

s  Pašreiz profesionālās izglītības standartu un programmu veidošanas cikls ir daudz par ilgu, lai pielāgotos straujajām 
izmaiņām tehnoloģiju jomā, tādēļ nozaru asociācijām ir jārūpējas par standartu savlaicīgu aktualizēšanu.  

s  Modulārās programmas tautsaimniecībai ir ekonomiski izdevīgs risinājums, jo dod audzēknim iespēju iesaistīties 
darba tirgū uzreiz pēc pamatmoduļa apguves. Nepieciešamās specifiskās prasmes jaunietis var iemācīties 
uzņēmumā vai arī turpināt apgūt citu moduli.

s  Skolu uzdevums ir nodrošināt, lai audzēknis mācību laikā labi apgūst profesijas pamatprasmes, tad, nonākot 
darba tirgū, viņam būs vieglāk pielāgoties uzņēmuma vajadzībām un iemācīties nepieciešamās papildu prasmes. 

s  Profesionālajā izglītībā atbilstošu mācību metožu izvēle ir ļoti būtiska, jo audzēkņu sagatavotības līmenis un 
motivācija ir atšķirīgi. Jāizvēlas metodes, kuras attīstīta prasmi loģiski domāt, spēju risināt problēmsituācijas, 
prasmi orientēties informācijā un to atlasīt. Mūžizglītības kompetences nevar mācīt atsevišķi no profesionālajām 
kompetencēm, tās jāmāca integrēti.

s  Tehnoloģiju laikmetā pedagogiem ir svarīgi atrast līdzsvaru starp tradicionālajām mācīšanas metodēm un 
tehnoloģiju efektīvu izmantošanu.

s  Lai zinātu, kā mācīt, ir jāzina, ko mācīt, un ir prasmes, kuras var iemācīties tikai darot. Mācību procesā var būt 
situācijas, kad labāk sākt ar teoriju, un ir situācijas, kad labāk sākt ar praksi. Skolai un uzņēmumam ir kopīgi 
jāplāno, kā sagatavot jaunieti praksei, jo mācību un darba vides ir ļoti atšķirīgas.
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s  Praktisko iemaņu pilnveide ir svarīga arī pedagogiem, tāpēc ir nepieciešams nodrošināt 
viņiem iespēju stažēties uzņēmumos. Tas ļautu pedagogiem uz savām mācīšanas 
metodēm paskatīties no cita rakursa un pilnveidot pasniegšanas prasmes.

s  Skolās vēl arvien ir tendence, ka pedagogs interesējas tikai par  savu jomu. Neredzot kopainu, izglītības 
process tiek sadrumstalots un cerētais rezultāts izpaliek. Tāpēc skolas administrācijai būtu jānodrošina 
saviem darbiniekiem iespēja pilnveidot sadarbības un komandas darba prasmes.   

s  Lai apgūtu jaunas prasmes, pedagogiem ne vienmēr ir jāapmeklē kursi, kolēģi izglītības iestādē var šīs prasmes 
iemācīt viens otram. Skolām būtu nepieciešams apzināt un izmantot gan skolas, gan vietējās kopienas resursus.

s  Pedagogu sastāvs noveco, un gados vecākiem skolotājiem ir grūti mainīt ierastās mācību metodes un apgūt jaunās 
tehnoloģijas. Izglītības un zinātnes ministrijai būtu jādomā, kā motivēt jaunos pedagogus strādāt profesionālās 
izglītības sistēmā. 

LABĀ PRAKSE
Modulārās programmas profesionālajā izglītībā

ESF projekta Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes 
un kvalitātes paaugstināšana viena no inovācijām ir modulārās profesionālās izglītības 
programmas. Līdz 2015. gada septembrim tiks izstrādātas modulārās profesionālās 
izglītības programmas 56 kvalifikācijām 14 tautsaimniecības nozarēs. Modulārās 
programmas sastāv no vairākiem moduļiem, kas orientēti uz sasniedzamiem 
rezultātiem. Jaunā pieeja ļaus profesionālajai izglītībai ātrāk reaģēt uz darbaspēka 
pieprasījumu un audzēkņiem elastīgi veidot savu karjeru. Izglītojamais varēs 
iesaistīties darba tirgū jau pēc pirmā moduļa pabeigšanas vai arī turpināt izglītību 
kādā no nākamiem moduļiem.  

Valsts izglītības attīstības aģentūra; Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienība; Izglītības kvalitātes valsts dienests un Valsts izglītības satura 
centrs

 www.viaa.gov.lv; sarmite.valaine@visc.gov.lv

Mērķi un īss 
apraksts

Iniciatori/ieviesēji

Kontakti
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Pieredzes apmaiņa rosina pilnveidot mācību programmas
Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Valsts tehnikums  Latvijas – 
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013. projektā Profesionālās 
izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām kopā ar partneriem no Latvijas un 
Lietuvas pilnveidoja izglītības programmu „Tērpu stila speciālists” un izstrādāja mācību 
metodiskos materiālus un elektronisko testu profesionālo mācību priekšmetos  – 
apģērbu konstruēšana un modelēšana, šūšanas darbu pamati, apģērbu izgatavošanas 
tehnoloģija. Izveidotie materiāli ir izmantojami vairākos mācību priekšmetos,  ļauj 
uzskatāmi parādīt starppriekšmetu saikni un palīdz audzēkņiem vieglāk uztvert katra 
atsevišķā priekšmeta nozīmību specialitātes apguvē. Materiālu izstrādes procesā notika 
diskusijas ar Klaipēdas Drēbnieku un pakalpojuma biznesa skolas kolēģiem, Liepājas 
šūšanas uzņēmumu speciālistiem un citiem nozares pārstāvjiem, lai dalītos pieredzē 
un noskaidrotu darba tirgus prasības, izvērtētu  mācību programmu nepilnības. Šobrīd 
tehnikuma pārstāvji turpina projektā uzsākto, pilnveido mācību priekšmetu programmas 
un sakārto mācību plānu. 

PIKC „Liepājas Valsts tehnikums”

http://www.lvt.lv; ligita.reimane@lvt.lv

Mērķi un īss 
apraksts

Iniciatori/ieviesēji

Kontakti
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5.10. KARJERAS KONSULTĀCIJAS 
JAUTĀJUMI UN ATBILDĪBAS 
Diskusijas dalībnieku priekšlikumi, pārdomas, secinājumi
s  Karjeras atbalsta politikas un stratēģijas veidošanas procesā ir jāiesaistās visām ieinteresētajām pusēm – politikas 

veidotājiem, nozaru un darba devēju pārstāvjiem, izglītības iestādēm, pašvaldībām, uzņēmumiem, nevalstiskajām 
organizācijām, vecākiem, izglītojamajiem. Ikvienai iesaistītajai pusei ir jābūt izpratnei par savu atbildību un lomu. 

s  Normatīvais regulējums karjeras izglītībā valstī ir sakārtots, bet finansējums nav pietiekams, lai kvalitatīvi īstenotu 
likumā noteiktās prasības. Tikai nelielā daļā izglītības iestāžu ir tarificēti karjeras izglītības konsultanti, un vairums 
no viņiem strādā uz nepilnu slodzi. Augstskolas sagatavo pietiekamu skaitu speciālistu, taču viņiem trūkst darba 
vietu. Izglītības un zinātnes ministrijai būtu jāstrādā pie karjeras izglītības sistēmas sakārtošanas. 

s  Karjeras izglītība nav atsevišķs priekšmets, bet gan izglītības procesā integrēts pasākumu kopums, lai palīdzētu 
izglītojamam apzināties, ko viņš prot, kas viņu interesē, ko viņš vēlētos darīt un kādas īpašības jāattīsta, lai mērķi 
sasniegtu. Lai palīdzētu skolēnam plānot un veidot savu dzīvi, karjeras vadības prasmes ir jāsāk attīstīt jau agrīnā 
vecumā un jāturpina visās izglītības pakāpēs. 

s  Skolēnu izvēli par labu vienai vai otrai izglītībai visbiežāk ietekmē vecāku lēmums, tāpēc svarīgi ir veidot vecāku 
izpratni par to, kādas iespējas piedāvā profesionālā izglītība, mainot stereotipu, ka  profesionālā izglītība sagatavo 
tikai darba tirgum.

s  Kvalitatīva karjeras izglītība nav iespējama bez darba devēju līdzdalības, jo karjeras izglītību nav iespējams īstenot tikai 
skolas sienās. Lai gūtu priekšstatu par profesiju, skolēnam ir jābūt iespējai iepazīt reālo darba vidi un praktiski darboties. 

s  Pastāv nepamatots priekšstats, ka profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem karjeras izglītība nav nepieciešama, 
jo viņi savu izvēli ir jau izdarījuši. Taču statistika liecina, ka profesionālās izglītības iestādēs pirmajos kursos ir liels 
audzēkņu atbirums un liela daļa skolu beidzēju nestrādā profesijā. Karjeras atbalsts ļautu jauniešiem mērķtiecīgi 
pilnveidoties   izvēlētajā profesijā vai arī  savlaicīgi mainīt specialitāti, ja izvēlētā profesija nav piemērota vai nepatīk. 

s  Karjeras konsultantam profesionālās izglītības iestādēs ir jābūt izpratnei par nozari, lai saprastu, kura profesija 
audzēknim ir vispiemērotākā. 

s  Ne vienmēr pedagogiem, kuri veic karjeras konsultanta funkcijas, ir atbilstoša izglītība. Ja pedagogam nav 
kompetences un pietiekamas izpratnes par karjeras izglītību, viņš nevar nodrošināt skolēniem vajadzīgo atbalstu.

s  Nozaru asociācijas labprāt vairāk sadarbotos ar karjeras izglītības konsultantiem, lai informētu par prasmēm un 
personiskajām īpašībām, kas nepieciešamas nozares profesijām. Skolu uzdevums būtu šos skolēnus identificēt, 
un nozare varētu mērķtiecīgi strādāt ar tiem, kurus profesijas interesē.
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s  Daļa uzņēmumu nevēlas atbalstīt skolas un iesaistīties karjeras izglītības pasākumu organizēšanā. Uzņēmumu 
atsaucību varētu palielināt, ja izglītības iestādes uzrunātu uzņēmumus pārstāvošās organizācijas.

s  Profesionālās izglītības iestādēm un nozarēm ir problemātiski iesaistīt vispārizglītojošo skolu skolēnus karjeras 
pasākumos, jo, pastāvot esošajam finansēšanas modelim Nauda seko skolēnam, katra izglītības iestāde cenšas 
nodrošināt sev pietiekamu izglītojamo skaitu un nav ieinteresēta atdot savus izglītojamos citām skolām.

s  Karjeras izglītībā profesionālās un vispārējās izglītības iestādēm ir jāstrādā ciešā sadarbībā, lai palīdzētu 
potenciālajiem audzēkņiem orientēties profesiju piedāvājumā un izvēlēties atbilstošu specialitāti. Tas mazinātu to 
jauniešu skaitu, kas profesionālajā izglītībā nonāk gadījuma pēc.

LABĀ PRAKSE
Pašvaldības atbalsts jauniešu darbam vasarā

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs Zeimuļs. 
jau trešo gadu rīko konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu jauniešu karjeras un vasaras 
nodarbinātības projektiem. Konkursa mērķis ir atbalstīt jauniešu nodarbinātību vasaras 
periodā, veicināt karjeras attīstību Rēzeknes pilsētā, sekmēt jauniešu konkurētspēju 
vietējā darba tirgū un veicināt savstarpējo dialogu, sadarbību un ideju apmaiņu starp 
pašvaldību, skolām un uzņēmējiem.  

Dalība vasaras nodarbinātības programmā nodrošina iespēju Rēzeknes pilsētas 
vispārizglītojošo un profesionālās izglītības iestāžu jauniešiem gūt pirmo darba pieredzi 
un attīstīt dažādas prasmes. Projektā piedalās tūrisma, kultūras, komercpakalpojumu, 
sociālo pakalpojumu, pedagoģijas, neformālās izglītības, tehnoloģiju, dizaina, farmācijas, 
ēdināšanas pakalpojumu nozaru uzņēmumi, organizācijas un iestādes.

Jauniešu lielākais ieguvumi ir: jaunas zināšanas, darba iemaņas un pieredze, iespēja 
lietderīgi pavadīt brīvo laiku, kontakti. Savukārt darba devēji uzskata, ka tā ir lieliska 
iespēja nodot savu darba pieredzi jauniešiem, mācīties no viņiem, popularizēt savu 
profesiju un uzņēmumu, kā arī atrast uzņēmumam jaunus darbiniekus.

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs Zeimuļs.

www.zeimuls.lv; arpc@rezekne.lv

Mērķi un īss 
apraksts

Iniciatori/ieviesēji

Kontakti
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Meistara diena profesionālās izglītības iestādēs
Biedrība Siera klubs jau vairāk nekā 10 gadus sadarbojas ar 
profesionālās izglītības iestādēm, kurās mācās topošie pavāri, konditori 
un viesmīļi. Siera klubs katru gadu organizē semināru ciklus Meistara diena 
profesionālās izglītības iestādēs, lai jaunieši  iepazītu sierus, pārzinātu to plašo 
sortimentu un daudzveidīgās izmantošanas iespējas ēdienu gatavošanā. Meistara 
dienas laikā audzēkņiem ir iespēja tikties ar siera meistariem no dažādiem novadiem un 
mācīties no Latvijas labāko pavāru pieredzes.

Pasākuma mērķis ir popularizēt Latvijā ražotos sierus un citus piena produktus, uzsverot 
to labās īpašības un dabiskumu, kā arī ieinteresēt profesionālās izglītības iestāžu 
audzēkņus profesijā un celt ēdināšanas servisa speciālistu prestižu. Šādi pasākumi 
nodrošina citu mācību vidi, rada interesi par uzņēmējdarbību, iepazīstina ar Eiropas 
Savienības atbalsta programmām lauku attīstībai un sniedz pārliecību, ka katrā profesijā 
ir jāpilnveidojas, lai kaut ko sasniegtu. 

Biedrība Siera klubs

www.sieraklubs.lv; sieraklubs@inbox.lv

Mērķi un īss 
apraksts

Iniciatori/ieviesēji

Kontakti
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5.11. MOTIVĀCIJAS VEIDOŠANA  
PROFESIONĀLAJĀ IZGLĪTĪBĀ
Diskusijas dalībnieku priekšlikumi, pārdomas, secinājumi
s  Audzēkņus motivējošie faktori dažādās dzīves situācijas var būt atšķirīgi, bet pieaugušo uzdevums ir palīdzēt 

jaunietim tos saskatīt.

s  Ģimenei ir nozīmīga loma audzēkņu motivācijas veidošanā, un skolai būtu jāturpina attīstīt ģimenēs ieaudzināto 
mērķtiecību un pozitīvo attieksmi. Īpaša uzmanība būtu jāvelta audzēkņiem no nelabvēlīgām ģimenēm, piedāvājot 
dažādas atbalsta programmas.

s  Motivācija ir jāveido visās izglītības pakāpēs, sākot jau ar pirmsskolas vecumu. Savukārt pamatskolā mērķtiecīgi 
jāstrādā ar karjeras izglītības jautājumiem, lai skolēni izvēlētos savām spējām un interesēm atbilstošas profesijas. 
Karjeras izglītības pasākumiem ir jābūt daudzveidīgiem, piedāvājot iespēju iepazīt un izvērtēt dažādu profesiju 
dažādus aspektus. 

s  Karjeras izglītība jāturpina arī profesionālās izglītības posmā. Audzēknis būs motivēts, ja, uzsākot mācības, gūs 
pārliecību par savas izvēles pareizību un sapratīs, kādas iespējas var sniegt izvēlētā profesija. 

s  Skolām jāplāno mērķtiecīgi adaptācijas pasākumi, lai audzēkņi vieglāk iejustos jaunajā vidē. Audzēkņu nonākšana 
darba vidē mācību procesa sākumā dotu iespēju iepazīt un izmēģināt dažādus darbus un ļautu saprast, vai 
izvēlētais arods ir piemērots un, ja nepieciešams, jāpalīdz jaunietim izvēlēties citu specialitāti. 

s  Pedagogu profesionālās pilnveides programmās būtu jāpiedāvā daudzveidīgas individuālā darba metodes, jo 
pedagogu prasme sniegt audzēknim individuālu atbalstu ir svarīgs nosacījums, lai jaunietis veiksmīgāk adaptētos 
citā vidē un priekšlaicīgi nepamestu mācības. 

s  Skolu pieredze liecina, ka jauniešu motivācijas veidošanā vairāk būtu jāizmanto daudzveidīgas mācību metodes 
un formas, piemēram, profesionālās ievirzes vasaras nometnes, profesionālās meistarības konkursi, ēnu dienas, 
mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, karjeras nedēļas.

s  Audzēkņu motivācija, izvēloties mācību iestādi, bieži ir saistīta ar iespēju pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, tāpēc 
skolām ir jādomā par kvalitatīvu interešu izglītības piedāvājumu. Darbošanās interešu izglītībā jauniešos veido 
piederību skolai un attīsta prasmes, kuras noder gan mācību procesā, gan darbā. 

s  Vienaudžu padoms un piemērs bieži vien ir daudz iedarbīgāks nekā pieaugušo teiktais. Tāpēc skolās būtu jāattīsta 
jauniešu-mentoru kustība, audzēkņu pašpārvalde un līdzīgas iniciatīvas.   

s  Gan skolas, gan uzņēmumi atzīst, ka tieši praktiskās nodarbības un prakse uzņēmumos motivē audzēkni ne 
tikai apgūt jaunas prasmes, bet arī izzināt savas nākotnes iespējas. Jaunieši, kuriem skolā ir grūti vai nepatīk 
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mācīties teoriju, prakses laikā prasmīgi tiek galā ar darba uzdevumiem. Lai audzēkņus 
ieinteresētu apgūt teoriju, pedagogiem vispirms būtu jānoskaidro, ko audzēknis jau zina 
un prot. 

s  Audzēkņu motivācija zūd, ja prakses laikā ne skola, ne uzņēmums par jaunieti neinteresējas, neuzticas 
un uzdod pienākumus, kuri nav saistīti ar izvēlēto profesiju. Lai to mainītu, ir  jāuzlabo komunikācija un 
sadarbība starp skolu, audzēkni un uzņēmumu. 

s  Pedagogu motivācija ir ne mazāk svarīga kā audzēkņu motivācija. Esošais pedagogu atalgojums, sociālās garantijas 
un profesionālās pilnveides iespējas nemotivē jaunus, radošus un kvalificētus speciālistus strādāt profesionālās 
izglītības iestādēs.

LABĀ PRAKSE
Motivācijas veidošana riska grupas jauniešiem

Latvijā jau vairāk nekā 20 gadus darbojas Asociācija Dzīvesprieks, kuras  mērķis ir 
nodrošināt sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un arodizglītību bāreņiem, bez vecāku 
gādības palikušajiem un jauniešiem no disfunkcionālām un riska ģimenēm.

Organizācija uzņem audzēkņus ar deviņu klašu izglītību. Jaunieši mācās nelielās grupās. 
Darbs tiek organizēts individuāli, izvērtējot audzēkņu spējas, vēlmes un iespējas. 
Audzēkņiem ir iespēja atrasties drošā un veselīgā vidē, apgūt praktiskās un teorētiskās 
zināšanas, mācīties dzīvot patstāvīgi, pilnvērtīgi. Pirmos četrus mēnešus tiek organizēti 
adaptācijas pasākumi un nodarbības, kuru laikā audzēkņi iepazīstas ar organizācijas 
piedāvātajām iespējām, izvēlēto profesiju un ārpusstundu pasākumiem. Pēc Dzīvesprieka 
beigšanas jauniešiem ir iespēja strādāt sadarbības partneru uzņēmumos, ja viņi sevi ir 
pierādījuši kvalifikācijas prakses laikā, vai arī tiek motivēti turpināt mācības. 

Dzīvesprieka audzēkņu rezultāti ir apliecinājums tam, ka jaunieši bez mājām, ģimenes 
atbalsta un cerībām, var veidot pilnvērtīgu dzīvi.  

Biedrība Asociācija Dzīvesprieks

www.dzivesprieks.lv; dzivesprieks@dzivesprieks.lv

Mērķi un īss 
apraksts

Iniciatori/ieviesēji

Kontakti
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Vasaras nometnes
Rīgas Valsts tehnikums organizē vasaras nometnes ar profesionālu ievirzi, lai jaunieši, 
kuri mācās koka izstrādājumu ražošanas tehniķa specialitātē, labāk iepazītu savu nākamo 
profesiju. Specialitāte nav populāra, un to galvenokārt apgūst jaunieši, kuri nav izturējuši 
konkursu citās specialitātēs. Nometne ilgst divas nedēļas, kuru laikā audzēkņiem ir 
iespēja prasmīgu meistaru vadībā praktizēties moderni aprīkotā kokapstrādes darbnīcā, 
pilnveidot savas sociālās prasmes, iesaistoties sporta, aktīvās atpūtas un kultūras 
pasākumos. Šādas nometnes rada interesi par profesiju, uzlabo pedagogu un audzēkņu 
savstarpējās attiecības un ceļ jauniešu pašapziņu.

Rīgas Valsts tehnikums

www.rvt.lv; ieva.dorila@rvt.lv

Mērķi un īss 
apraksts

Iniciatori/ieviesēji

Kontakti
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5.12. MOBILITĀTES PROFESIONĀLAJĀ 
IZGLĪTĪBĀ
Diskusijas dalībnieku priekšlikumi, pārdomas, secinājumi
s  Mobilitāte ir ietekmīga mācīšanās forma, ja tā ir mērķtiecīga un jēgpilna. Mobilitātes mērķis ir ne tikai profesionālo 

prasmju apguve, bet arī iespēja pilnveidot svešvalodu, starpkultūru un sociālās kompetences. Ieguvēji ir gan tie, 
kas uzņem dalībniekus pie sevis, gan tie, kas paši dodas mobilitātēs.

s  Šobrīd mobilitātēm pamatā izmanto Eiropas Savienības finansējumu. Lai palielinātu audzēkņu un pedagogu 
skaitu, kas iesaistās mobilitātēs, ir nepieciešama valstiska stratēģija un finansējums tās īstenošanai. 

s  Izglītības iestādei ir jābūt stratēģiskam redzējumam, kā mobilitātes var papildināt skolas izglītības mērķus. Ļoti 
svarīga ir skolas vadītāja loma un atbalsts. Mobilitātēs ir jāiesaistās ne tikai audzēkņiem, bet arī pedagogiem un 
administrācijai. Tā ir iespēja profesionāli pilnveidoties, salīdzināt un izvērtēt. Mācīties var ne tikai no labiem, bet 
arī no sliktiem piemēriem.

s  Profesionālās izglītības iestādes nav vienlīdz aktīvas mobilitāšu īstenošanā, tāpēc, lai sasniegtu Eiropas Savienības 
izvirzītos mērķus, ir jādomā par mehānismiem, kā veicināt pasīvo skolu iesaistīšanos. Valsts līmenī būtu jāorganizē 
informatīvie un profesionālās pilnveides semināri projektu sagatavotājiem. 

s  Izglītības iestādes aktīvāk iesaistītos starptautiskajā sadarbībā, ja skolas dalība starptautiskajos projektos būtu 
viens no vērtēšanas kritērijiem izglītības iestāžu akreditācijas procesā.

s  Pieredze liecina, ka skolās, kurās ir projektu vadītāji, starptautiskā sadarbība ir daudz aktīvāka un mērķtiecīgāka, 
tāpēc izglītības iestādēm būtu jārod iespēja pieņemt darba projektu vadītāju, kurš visu darba laiku var veltīt 
starptautiskās sadarbības jautājumiem. 

s  Valstij jāparedz finansējums profesionālo priekšmetu pedagogu svešvalodu kompetenču pilnveidei. Tas ļautu 
lielākam skaitam pedagogu stažēties ārvalstu uzņēmumos un izglītības iestādēm dotu iespēju īstenot starptautiskās 
programmas Latvijā. 

s  Ne vienmēr pedagogiem ir jādodas stažēties uz ārzemēm, jo Latvijā ir daudz starptautisku uzņēmumu, kuros ir 
modernas tehnoloģijas un augsti darba vides kultūras standarti. Lietderīgi ir iepazīt arī kaimiņu pieredzi Baltijas 
valstīs.

s  Līdzīgi kā augstākajā izglītībā arī profesionālajā izglītībā ir jāveido starptautiskās programmas, lai  ārvalstu 
audzēkņi varētu mācīties Latvijā. Šobrīd to ierobežo tiesību akti, citu valstu neuzticēšanās Latvijā izdotiem izglītības 
dokumentiem un tādu pedagogu trūkums, kas var šādas programmas īstenot.   
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s  Izglītības iestādes iesaistīšanās starptautiskajā sadarbībā ir viens no veidiem, kā celt prestižu un ieinteresēt 
potenciālos audzēkņus izvēlēties šo skolu.

s  Profesionālās izglītības iestādes kvalitatīvu sadarbības partneru atrašanai var izmantot nozaru asociācijas, Valsts 
izglītības attīstības aģentūras organizētos kontaktseminārus, Eiropas Savienības projektu datu bāzes un sociālos 
tīklus. Arī pašas mobilitātes var kalpot kā iniciatīva jauniem projektiem.

LABĀ PRAKSE
No biznesa idejas līdz īstenošanai

Baltijas apmācību programmas (Baltic Training Programme) mērķis bija palīdzēt 
profesionālās izglītības audzēkņiem attīstīt savas biznesa idejas sadarbībā ar ārvalstu 
uzņēmumiem, uzlabot kompetenci izvēlētajā profesijā un iegūt jaunas zināšanas par 
Baltijas reģiona valstu vēsturi, kultūru un ekonomiku.

Projektu īstenoja partneri no Zviedrijas, Latvijas un Igaunijas. Lai piedalītos programmā, 
audzēkņiem bija jāuzraksta biznesa ideja. Veiksmīgākie jaunieši piedalījās mācībās un 
tika sagatavoti mobilitātei kādā no partnervalstu uzņēmumiem, kuri tika piemeklēti 
atbilstoši audzēkņa biznesa plānam. Mobilitātes laikā jauniešiem bija iespēja idejas 
attīstīt, izmantojot konsultantu atbalstu. No Latvijas programmā piedalījās 25 jaunieši, 
kuri stažējās Zviedrijas un Igaunijas uzņēmumos. Vairāki dalībnieki, pateicoties 
programmai, ir kļuvuši par jaunajiem uzņēmējiem.

Baltijas apmācību programma bija viena Eiropas Savienības Baltijas jūras reģiona 
stratēģijas aktivitātēm 2007.–2013. gada plānošanas periodā.

Norden Asociācija, Vidzemes plānošanas reģions, Narvas Profesionālās izglītības centrs 

www.norden.se; www.vidzeme.lv; www.nvtc.ee

Mērķi un īss 
apraksts

Iniciatori/ieviesēji

Kontakti
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HansaVET mācekļa ceļojums
Projekta HansaVET: Mobilitāšu izmantošana uzņēmējdarbības 
prasmju attīstīšanai (HansaVET – Hanseatic Tradition for VET: Mobility 
Strategies for Promoting Entrepreneurship Skills of VET Students) mērķis bija 
uzlabot  profesionālās izglītības audzēkņu mobilitāšu kvalitāti, pilnveidojot 
profesionālās izglītības pedagogu prasmes. Projektu īstenoja pieci partneri: Valsts 
izglītības satura centrs (Latvija), Norden Asociācija (Zviedrija), Mācību un konsultāciju 
centrs „Baltic Bright” (Latvija), Hansas Parlaments (Vācija), Tartu profesionālās izglītības 
centrs (Igaunija), Kauņas Vytautas Magnus Universitāte (Lietuva).

Projektā izstrādātais metodiskais materiāls HansaVET mācekļa ceļojums (HansaVET 
Journeyman Travel) ir rokasgrāmata profesionālās izglītības mobilitāšu organizatoriem 
un var palīdzēt  pedagogiem mērķtiecīgāk sagatavot audzēkņus mobilitātēm, rosinot 
viņos interesi par uzņēmējdarbību. Metodiskā materiāla aprobēšanā piedalījās  330 
profesionālās izglītības pedagogi četrās Baltijas jūras reģiona valstīs.

Valsts izglītības satura centrs

www.visc.gov.lv; www.hansavet.eu

Mērķi un īss 
apraksts

Iniciatori/ieviesēji

Kontakti
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IETEIKUMI
Lai nodrošinātu kvalitatīvu profesionālo izglītību un veiksmīgu pāreju no izglītības uz darba tirgu, atbildīgas ir visas 
iesaistītās puses. 

Profesionālās izglītības iestādēm:

s  Jāuzlabo sadarbība ar darba devējiem, izmantojot priekšrocības, ko šāda sadarbība var sniegt. 

s  Jātiecas uz izcilību, nodrošinot mūsdienīgu mācību procesu, pilnveidojot metodisko darbu un pedagogu 
profesionālās kompetences.  

s  Jānodrošina izglītības pieejamība un vienlīdzīgas iespējas kvalitatīvas profesionālās izglītības iegūšanai dažādām 
mērķa grupām. 

s  Jāmācās no biznesa vides, pārņemot labāko pieredzi izglītības procesu vadīšanā un organizēšanā.  

Uzņēmumiem un uzņēmēju organizācijām:

s  Aktīvāk jāiesaistās karjeras atbalsta aktivitātēs un jānodrošina informācija par darba tirgus attīstības tendencēm 
un nepieciešamajām prasmēm un profesijām.

s  Jāpiedalās darbaspēka sagatavošanā, nodrošinot audzēkņiem kvalitatīvas prakšu vietas un profesionālus prakšu 
vadītājus. 

s  Jāsniedz atbalsts profesionālās izglītības sistēmas sakārtošanā: jāpiedalās profesiju standartu un izglītības 
programmu izstrādē, profesionālās izglītības iestāžu akreditācijā un kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādē un 
vērtēšanā. 

s  Jāveicina profesionālās izglītības pievilcība, popularizējot pozitīvos piemērus un profesionālās izglītības absolventu 
veiksmes stāstus. 

Audzēkņiem:

s  Jāuzņemas atbildība par savu personīgo izaugsmi un karjeras attīstību. 

s  Jāiepazīst sava profesija un mērķtiecīgi jāattīsta profesijai nepieciešamās prasmes.

s  Jābūt aktīviem, iepazīstot dažādas nozares profesijas, lai izvēlētos sev atbilstošāko.

s  Jābūt prasīgiem pret izglītības kvalitāti izglītības iestādē un prakses vietā.
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Politikas veidotājiem:

s  Jāiesaista sociālie partneri profesionālās izglītības politikas plānošanā un īstenošanā kā 
līdzvērtīgi un līdzatbildīgi partneri. 

s  Jāceļ profesionālās izglītības kvalitāte un prestižs, veidojot modernu, darba tirgum atbilstošu un 
mūžizglītībai piemērotu profesionālo izglītību.   

s  Jāveicina izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbība. 

s  Jāizstrādā regulējums uzņēmumu iesaistei prakšu un darba vidē balstītu mācību nodrošināšanā, paredzot 
mehānismu uzņēmumu izmaksu kompensēšanai. Jānodrošina kvalitatīvas mācības prakšu vadītājiem.

s  Jāmeklē efektīvāki risinājumi audzēkņu apdrošināšanai mācību un prakses laikā.

Foto: Ieva Freiborne



PROJEKTA PARTNERI:

Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās 
pārvaldes iestāde, kura īsteno izglītības politiku vispārējās, profesionālās un interešu izglītības 
satura pilnveidē un valsts valodas jomā. VISC galvenie darbības virzieni ir: mācību un valsts 
pārbaudījumu satura izstrāde, kā arī eksāmenu organizēšana vispārējā un profesionālajā izglītībā; 
atbalsta pasākumu koordinēšana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām un izglītojamo talantu 
attīstībai; interešu izglītības sistēmas un pedagogu profesionālās pilnveides koordinēšana; valsts 
valodas prasmes pārbaudes organizēšana.

www.visc.gov.lv

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir lielākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā. 
LDDK ir dibināta 1993. gadā. LDDK biedri nodarbina 42% Latvijas darba ņēmēju. LDDK ir sociāli  
ekonomisko sarunu partneris Saeimai, Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienībai. LDDK apvieno un pārstāv: 110 nozaru līderus – uzņēmumus, kuros strādā vairāk 
nekā 50 darbinieku; 66 nozaru un reģionālās uzņēmēju asociācijas un federācijas; vairāk kā 5000 
uzņēmumu, no kuriem 3036 ir mikro un mazie uzņēmumi.

www.lddk.lv

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas 
reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi. Pēc biedru skaita LTRK 
ir lielākā uzņēmēju nevalstiskā organizācija, kura apvieno 1 270 uzņēmumus, 59 nozaru asociācijas, 
6 pilsētu uzņēmēju klubus un 14 citas uzņēmēju apvienības. LTRK darbības jomas ir: eksporta 
veicināšana, Latvijas biznesa vides pilnveidošana un uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšana.

www.chamber.lv 

Dynamic University ir konsultāciju uzņēmums, kas piedāvā profesionālu atbalstu un nodrošina 
stratēģiskās konsultācijas izcilības sekmēšanā, pārmaiņu vadībā un partnerību veidošanā Latvijā 
un citviet Eiropā.

Uzņēmuma neatkarīgo ekspertu komanda veic nozaru analīzi, uzņēmumu un organizāciju 
darbības un to piedāvāto pakalpojumu izpēti un novērtējumu, kā arī izstrādā  priekšlikumus un 
ievieš projektus ar mērķi pilnveidot procesus, sekmēt investīciju piesaisti un attīstīt pakalpojumu, 
risinājumu un produktu piedāvājumu mūsdienu ekonomikas un sabiedrības vajadzībām.

www.dynamicuniversity.eu


