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Latvijas
Darba devēju konfederācijas īstenotā ERASMUS+
stratēģiskās partnerības projekta „Kvalitatīvas prakses darba tirgum” (Nr.2014-1-LV01KA202-000522) mērķis bija: uzlabot kvalificēta
darbaspēka pieejamību, stiprinot sociālo partneru, īpaši
darba devēju organizāciju, iesaisti profesionālajā izglītībā;
veicināt kvalitatīvu prakšu un darba vidē balstītu mācību
pieejamību; izveidot e-rīku kvalitatīvu prakšu organizēšanai.
Projekta ietvaros tika izstrādāts pētījums par prakšu pieejamību un kvalitāti Latvijā, pilnveidots portāls prakse.lv,
izstrādātas metodiskās vadlīnijas projekta ietvaros īstenoto
pilotprojektu īstenošanai (izglītības programmu īstenošanai
metālapstrādes un mašīnbūves nozarē un ķīmijas nozarē),
prakses kvalitātes vadlīnijas, divpadsmit nozaru iniciatīvas prakšu jomā.
Šajā publikācijā iekļauti labās prakses piemēri kvalitatīvu mācību prakšu nodrošināšanā desmit dažādās
nozarēs.
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Kāds ir audzēk- Gadā vidēji uzņēmumā praksē strādā 10-15 topošie ceļu būves speciālisti.
ņu skaits? Cik no Darbā vidēji katru gadu tiek pieņemti 5 audzēkņi.
audzēkņiem tiek
pieņemti darbā?
Ar kādām izglītības Rīgas Tehniskā universitāte, PIKC Daugavpils Būvniecības tehnikums, Smiltenes tehniiestādēm sadarbo- kums.
jaties?
Kā notiek mācību Audzēkņiem ir iespēja iegūt praktisku darba pieredzi gan ceļu būves objektos, gan
process uzņēmu- inženiertehnisku un administratīvu darbu veikšanā. Katram audzēknim tiek nozīmēts
mā? darba un prakses vadītājs – objektā tas ir atbildīgais būvdarbu vadītājs, administratīvajā darbā – attiecīgās struktūrvienības vadītājs vai speciālists. Prakses laiks – aktīvā
būvniecības sezona (pavasaris – rudens). Prakse iespējama visu kursu studentiem un
audzēkņiem. Praktikantus vērtē atbilstoši speciāli izstrādātai iekšējai vērtēšanas sistēmai.
Kā uzņēmums at- Audzēkņiem iespējams strādāt pēc elastīga, speciāli viņu vajadzībām pielāgota darba
balsta audzēkņus? grafika. Iespējams apvienot praksi uzņēmumā ar mācībām. Uzņēmums praktikantiem
maksā darba algu, nodrošina ar visiem darba veikšanai nepieciešamajiem individuālās
aizsardzības līdzekļiem, nepieciešamības gadījumā sūta arī komandējumos.
Kādi ir audzēkņu Prakses beigās uzņēmums izsniedz apliecinājumu par praktisko apmācību un darbu
mācību rezultāti? uzņēmumā. Audzēkņiem ir iespēja jau mācību pirmsākumā iekļauties “Binders” potenciālo speciālistu datu bāzē.
Kas liecina par to, Jau esošie “Binders” speciālisti labprāt izmanto praktikantu darbu, kas nozīmē, ka viņu
ka šīs prakses uz- darbs ir pietiekami kvalitatīvs.
ņēmumā ir kvalitatīvas?
Kādi ir uzņēmuma Uzņēmumā tiek veidota praktikantu datu bāze, kas ir viens no pirmajiem avotiem, no
būtiskākie ieguvu- kā uzņēmums izvēlas un piesaista jaunos speciālistus.
mi?

Kāds ir audzēkņu Apmēram 160 gadā (restauratori, restauratora asistenti, betonētāji, ēku būvtehniķi,
skaits? apdares darbu strādnieki, krāsotāji, apmetēji).
Ar kādām izglītības Apguldes profesionālā vidusskola, Rēzeknes tehnikums, Barkavas Profesionālā vidusiestādēm sadarbo- skola, PIKC Daugavpils Būvniecības tehnikums, PIKC Liepājas Valsts tehnikums, Jelgajaties? vas Tehnikums, u.c.
Kā notiek mācību Mācību process tiek organizēts vienā semestrī. Pārsvarā tie ir pēdējā kursa studenti.
process uzņēmu- Mācību vadītāji – uzņēmuma darbinieki. Tiek vērtēti sasniegumi tikai profesionālajos
mā? konkursos.
Kā uzņēmums at- Transports, darba specifikai un darba drošībai atbilstošs apģērbs. Apmācības tiek piebalsta audzēkņus? lāgotas mācību grafikam.
Kādi ir audzēkņu Darba tirgū pieprasīti profesionāļi. Audzēkņi iegūst zināšanas, kas ir aktuālas būvniecīmācību rezultāti? bas nozarei un atbilstošas jaunākajiem sasniegumiem būvmateriālu ražošanā.
Kas liecina par to, Audzēkņi tiek pieņemti darbā būvniecības uzņēmumos. Augsti novērtēti izstrādātie
ka šīs prakses uz- diplomdarbi, godalgotas vietas profesionālajos konkursos.
ņēmumā ir kvalitatīvas?
Kādi ir uzņēmuma Apmēram 3000 € gadā, profesionālajiem konkursiem 2000 € gadā, kā arī pašu ieguldīizdevumi apmācī- tais darbs.
bām?

Kāds ir audzēkņu skaits? Cik no
audzēkņiem tiek
pieņemti darbā?

2016. gadā praksi apguvuši 9 dažāda līmeņa darbinieki (4 pilnveidoja zināšanas savā
profesijā būvtehniķis, 1 darbinieks kvalifikācijā automehāniķis, 2 topošie būvinženieri,
1 laborants (CBMTL – ceļu būvniecības materiālu testēšanas laboratorijā), 1 būvinženieris pieredzes apmaiņā no Vācijas STRABAG AG koncerna ietvaros).
Vienlaicīgi ar prakses sākšanu un skolas beigšanu visi audzēkņi regulāri tiek pieņemti
darbā (sezonāls raksturs).

Ar kādām izglītības Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Saldus tehnikums,
iestādēm sadarbo- Aizkraukles Profesionālā vidusskola, PIKC Daugavpils tehnikums.
jaties?
Kā notiek mācību Praktikantam tiek piemeklēta atbilstoša darba vieta, ceļu objekts, laboratorija, birojs
process uzņēmu- vai auto transporta daļa. Norīkojam prakses vadītāju, kurš informē par mācību prakses
mā? norisi ražošanas daļu vai personāldaļu. Mācību prakses laiks ir garāks, nekā norādītajā
sadarbības līgumā, jo ar praktikantu vienlaicīgi tiek noslēgtas darba attiecības. Audzēknis tiek vērtēts gada noslēgumā anketas formā no sava prakses vadītāja puses.
Kā uzņēmums at- Mazinoties darba tirgū pieejamo speciālistu skaitam, sedzam darbinieku transporta
balsta audzēkņus? izdevumus. Audzēknim tiek pielāgots darba grafiks, viņa ieguldītais darbs tiek atalgots
saskaņā ar noslēgto darba līgumu.
Kādi ir audzēkņu Ražošanas vai personāldaļa ierosina pēc mēneša novērtēt audzēkni, kas ļauj papildus
mācību rezultāti? noteikt viņa kompetenci un atbilstību veicamajam darbam.
Kas liecina par to, Darba rezultāts. Labas atsauksmes no prakses vadītāja.
ka šīs prakses uzņēmumā ir kvalitatīvas?
Kādi ir uzņēmuma Uzņēmumam nepieciešami speciālisti, kuri gribētu arī turpmāk strādāt ceļu būvē, tā
būtiskākie ieguvu- saucamā esošo darbinieku noturēšana. Mēs praktizējam atklātas un godīgas attiecības
mi? darbinieku starpā, kas balstītas uz savstarpēju uzticēšanos un cieņu, kas veicina darbinieku personiskās izaugsmes iespējas uzņēmumā, kā arī nodrošina precīzu un atklātu
informācijas politiku.
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Kāds ir audzēk- Vidēji divi praktikanti gadā.
ņu skaits? Cik no Darbā tiek pieņemts vidēji viens praktikants gadā.
audzēkņiem tiek
pieņemti darbā?
Ar kādām izglītības Cēsu Profesionālā vidusskola.
iestādēm sadarbojaties?
Kā notiek mācību Pirms prakses uzsākšanas ar praktikantu notiek pārrunas par prakses mērķiem, tiek
process uzņēmu- konkretizēta prakses programma. Katram praktikantam tiek nozīmēts darbaudzinātājs.
mā? Pēc prakses tiek veikts abpusējs novērtējums pēc noteiktas formas anketām.
Kā uzņēmums at- Tiek slēgts trīspusējs prakses līgums. Ar spējīgiem un motivētiem praktikantiem tiek
balsta audzēkņus? slēgts darba līgums uz noteiktu laiku.
Kādi ir audzēkņu Tiek apgūtas prasmes elektromontāžas darbiem brigādes sastāvā.
mācību rezultāti?
Kas liecina par to, Ir izpildīta prakses programma, iespēju robežās tiek nodrošinātas praktikanta individuka šīs prakses uz- ālās intereses un vēlmes.
ņēmumā ir kvalitatīvas?
Kādi ir uzņēmuma Vienreizēji izdevumi līdz 100 € (individuālie aizsardzības līdzekļi, darba apģērbs, vienizdevumi apmācī- kārši instrumenti).
bām?

Kāds ir audzēk- 2015. gadā 98 praktikanti, 2016. gadā līdz 31. jūlijam – 36 praktikanti.
ņu skaits? Cik no Vidēji gadā tiek pieņemti darbā 2-3 praktikanti.
audzēkņiem tiek
pieņemti darbā?
Ar kādām izglītības Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāiestādēm sadarbo- te, Rīgas Tehniskā Koledža.
jaties?
Kā notiek mācību Praktikanti tiek pieņemti konkursa kārtībā. Katram praktikantam tiek norīkots darbauprocess uzņēmu- dzinātājs. Pēc prakses tiek veikts abpusējs novērtējums pēc noteiktas formas anketām:
mā? darbaudzinātājs vērtē praktikantu un sniedz secinājumu, vai praktikantu rekomendē
pieņemt atkārtoti vai nē; praktikants vērtē prakses kvalitāti un darbaudzinātāja sniegumu un sniedz ieteikumus, ko uzņēmums var veikt prakses kvalitātes uzlabošanai.
Labākajiem praktikantiem, kas iziet praksi atkārtoti, tiek dota iespēja kļūt par darbinieku-mācekli.
Kā uzņēmums at- Audzēkņiem tiek maksāta stipendija. Māceklim tiek maksāta darba alga 50 % apmērā
balsta audzēkņus? no attiecīgajam amatam noteiktās darba algas. Atbilstoši darba specifikai, praktikantam tiek nodrošināta biroja darba vieta, darba apģērbs, individuālie aizsardzības
līdzekļi, iespēja lietot nepieciešamos instrumentus. Praktikantiem tiek nodrošinātas
visas nepieciešamās instruktāžas un apmācības atbilstoši darba aizsardzības prasībām.
Kādi ir audzēkņu Prakse noteikti veido izpratni par izvēlēto profesiju, sadarbību komandā un sagatavo
mācību rezultāti? jaunieti reāliem darba apstākļiem.
Kādi ir uzņēmuma Iespēja piesaistīt labākos izglītības iestāžu absolventus, kam jau ir neliela pieredze
būtiskākie ieguvu- uzņēmumā, tiek veidota informācijas bāze, ko var izmantot personāla atlases konkurmi? sos, uzņēmumā veidojas sapratne par jauno speciālistu sagatavotības līmeni kopumā,
attiecīgi ir iespējams pielāgot jauno darbinieku sagatavošanas programmas.
Kādi ir uzņēmuma Tiešie izdevumi: stipendijas praktikantiem, piemaksa par papildu darbu darbaudzināizdevumi apmācī- tājiem, darba apģērbs, individuālie aizsardzības līdzekļi, specifiska apmācība atbilstoši
bām? darba aizsardzības prasībām. Vidējās izmaksas par praktikantu – 800 € mēnesī.

Kāds ir audzēk- Vidēji 5 praktikanti gadā.
ņu skaits? Cik no Vidēji 2 audzēkņi gadā tiek pieņemti darbā.
audzēkņiem tiek
pieņemti darbā?
Ar kādām izglītības Rīgas Tehniskā koledža, Kandavas Lauksaimniecības tehnikums, PIKC Liepājas Valsts
iestādēm sadarbo- tehnikums.
jaties?
Kā notiek mācību Pirms prakses uzsākšanas ar praktikantu notiek intervija par prakses mērķiem, tiek
process uzņēmu- konkretizēta prakses programma. Atkārtotām praksēm ir priekšroka. Audzēkņiem tiek
mā? nodrošināta prakse rindas kārtībā atkarībā no uzņēmuma darba noslodzes. Katram
praktikantam tiek nozīmēts darbaudzinātājs. Pēc prakses tiek veikts abpusējs novērtējums pēc noteiktas formas anketām.
Kā uzņēmums at- Tiek slēgts trīspusējs prakses līgums. Ar visiem praktikantiem tiek slēgts darba līgums
balsta audzēkņus? uz noteiktu laiku (ar pārbaudes laiku).
Kādi ir audzēkņu Tiek apgūtas prasmes elektromontāžas darbiem brigādes sastāvā. Tiek sagatavoti uzmācību rezultāti? ņēmuma potenciālie darbinieki, kuru zināšanas un spējas ir apzinātas prakses laikā.
Kas liecina par to, Ir izpildīta prakses programma, iespēju robežās tiek nodrošinātas praktikanta individuka šīs prakses uz- ālās intereses un vēlmes.
ņēmumā ir kvalitatīvas?
Kādi ir uzņēmuma Vienreizēji izdevumi no 250 € līdz 450 € (individuālie aizsardzības līdzekļi, darba apizdevumi apmācī- ģērbs, vienkārši instrumenti).
bām?
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Kāds ir audzēkņu Ar stipendijām (prakses ilgums – 2 un vairāk mēneši) – 5 Izstrādes daļā, 3 Ražošanas
skaits? daļā.
Bez stipendijām (prakses ilgums – 1-2 mēneši) – 1 Izstrādes daļā, 2 Ražošanas daļā.
Ar kādām izglītības Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā koledža, Ogres tehniiestādēm sadarbo- kums.
jaties?
Kā notiek mācību Notiek stingra atlase uz prakses vietām – uzņēmums pieņem praksē audzēkņus tikai ar
process uzņēmu- priekšzināšanām. Visiem jauniešiem, kas netiek pieņemti praksē, tiek skaidroti iemesli,
mā? lai veicinātu jauniešu izaugsmi un skaidrotu, kādas zināšanas un iemaņas vēl jāiegūst.
Katram jaunietim ir savs mentors (mācību vadītājs), kurš ir atbildīgs par konkrēta
audzēkņa nodarbināšanu uzņēmumā, izglītošanu, mācīšanu. Tiek uzturēta saziņa ar
mācību iestādēm par prakses mērķiem, lai spētu audzēkņiem nodrošināt izaugsmi zināšanu apguvē. Prakses laikā netiek veikta formāla vērtēšana, tiek skatīts, vai kopumā
jaunietis ir ieinteresēts, atbildīgs, vai patstāvīgi papildina savas zināšanas.
Kā uzņēmums at- Ir audzēkņi, kam tiek maksāta stipendija, kas ir atšķirīga savā apmērā un ir atkarīga no
balsta audzēkņus? prakses pozīcijas. Tiek piemērots darba grafiks, bet nosacījums ir, ka audzēknim praksei uzņēmumā ir jāvelta vismaz 20 stundas nedēļā. Tiek sniegts aktīvs atbalsts ar kursa
darbu, bakalaura darbu izstrādi – audzēkņiem pieejami gan uzņēmuma resursi (tehniskā bāze), kā arī konsultācijas un palīdzība no mācību vadītājiem. Visi audzēkņi piedalās
uzņēmuma pasākumos: maratonos, Līgošanā, Citādā darba dienā, Jaungadā utt., kas
palīdz viņiem iejusties kolektīvā un motivē turpināt darbu uzņēmumā arī pēc prakses
beigām.
Kādi ir uzņēmuma Uzņēmums ekonomē uz darbinieku atlasēm, kā arī zināmā mērā uz atalgojumu,
būtiskākie ieguvu- jo jauns darbinieks bez pieredzes izmaksā darba devējam lētāk nekā darbinieks ar
mi? pieredzi. Uzņēmuma specifikas dēļ bieži vien ir vienkāršāk izaudzināt jaunu darbinieku,
kurš pielāgojas šai specifikai, nekā pieņemt darbā profesionāli ar pieredzi un
“pārmācīt” šo speciālistu darbam uzņēmumā.

Kāds ir audzēk- Sākot no 2013. gada, kopumā 25 studenti, kuri apgūst elektronikas tehniķa profesiju.
ņu skaits? Cik no Pēdējo gadu laikā darbā pieņemti aptuveni 10 praktikanti.
audzēkņiem tiek
pieņemti darbā?
Ar kādām izglītības Ogres tehnikums.
iestādēm sadarbojaties?
Kā notiek mācību Praksi audzēkņiem veido teorētiskās mācības (20 %) un praktiskās mācības (80 %),
process uzņēmu- kas notiek ražošanā pie darba galdiem. Esam izveidojuši katram audzēknim atbilstomā? šas darba vietas ar visu nepieciešamo aprīkojumu. Lai novērtētu studentu sniegumu
prakses laikā, esam izveidojuši atbilstošu novērtēšanas sistēmu. Katras prakses noslēgumā prezentējam audzēkņu testa rezultātus tehnikuma administrācijai, pedagogiem
un pašiem audzēkņiem. Prezentācijā uzskatāmi parādām tipiskākās audzēkņu kļūdas
pārbaudes darbos. Veidojam diskusiju ar audzēkņiem par darba devējam svarīgām
tēmām: attieksme pret darbu, atbildība, precizitāte, darba kvalitāte u.c. jautājumi, kas
audzēkņus skars tajā brīdī, kad viņi nonāks darba tirgū.
Kā uzņēmums at- Katram studentam ir nodrošināta moderni aprīkota darba vieta prakses laikā, piešķibalsta audzēkņus? ram brīvpusdienu talonus, un 4. kursa studentiem maksājam darba algas.
Kādi ir audzēkņu Pirmā kursa programmā audzēkņi apgūst praktiskās lodēšanas prasmes. Otrā kurmācību rezultāti? sa programmā padziļināti apgūst elektriskos mērījumus. Trešā kursā studenti tiek
piesaistīti ražošanā pie reāliem darbiem, kur viņiem ir iespēja sajust ikdienas darba
specifiku.
Kādi ir uzņēmuma Profesionālās izglītības sagatavotie speciālisti nav “jāpārmāca”. Pamatdarbā strādājošo
būtiskākie ieguvu- aizvietošanas iespēja viņu atvaļinājuma laikā. Praktikantu piesaiste uzņēmumam no
mi? mācībām brīvajā laikā.
Kādi ir uzņēmuma Izmaksas ir nozīmīgas. Galvenās izdevumu pozīcijas ir darba vietu aprīkošanas izmakizdevumi apmācī- sas, mācību materiālu un iekšējo pasniedzēju izmaksas.
bām?

Kāds ir audzēk- Vidēji gadā praksi iziet aptuveni 20-30 audzēkņi.
ņu skaits? Cik no Darbā tiek pieņemti 10-15 audzēkņi.
audzēkņiem tiek
pieņemti darbā?
Ar kādām izglītības Līgumi noslēgti ar Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Vidzemes
iestādēm sadarbo- Augstskolu, Rīgas Tehnisko koledžu.
jaties?
Kā notiek mācību Praksēm ir ļoti individuāla pieeja. Jaunieši praksēm tiek atlasīti visbiežāk konkrētiem
process uzņēmu- projektiem – tiek izskatīti prakses pieteikumi, notiek darba intervijas, kurās piedalās
mā? projektu vadītāji, kuriem ir radusies interese par konkrēto jaunieti. Pats svarīgākais
aspekts ir vēlme mācīties un “dzirkstele acīs” – vēlme gūt jaunu pieredzi un strādāt
konkrētajā uzņēmumā. Prakses garums ir trīs mēneši. To ir iespējams pielāgot jaunieša
mācību grafikam. Audzēkņu vērtēšanā nav noteiktu kritēriju un standartu. Galvenais
aspekts, kas tiek ņemts vērā, ir uzcītība, interese un aizrautība.
Kā uzņēmums at- Audzēkņiem tiek pielāgots darba grafiks. Visiem jauniešiem tiek maksātas stipendijas.
balsta audzēkņus? Tiek sniegts atbalsts kursa darbu, zinātnisko darbu izstrādē – tiek piedāvāti uzņēmuma resursi dažādiem eksperimentiem, mentori konsultē un palīdz izstrādāt kvalitatīvus pētījumus.
Kādi ir audzēkņu Prakses tiek veidotas tā, lai pirmajā mēnesī audzēkņi iepazīstas ar vidi, projektu,
mācību rezultāti? kārtību uzņēmumā, otrajā mēnesī spēj veikt uzdevumus mentora uzraudzībā, bet jau
trešajā mēnesī spētu veikt patstāvīgi atsevišķus uzdotos uzdevumus.
Kādi ir uzņēmuma Galvenais ieguvums ir jaunie darbinieki, kuri jau ir iepazinušies ar uzņēmumu, pierādībūtiskākie ieguvu- juši sevi praksē un izrādījuši interesi kļūt par daļu no uzņēmuma komandas.
mi?
Kādi ir uzņēmuma Izdevumi tiek uzskaitīti. Izmaksas veido mentoru atalgojums (prēmijas), darba vietu
izdevumi apmācī- iekārtošana prakses vietām u.c.
bām?
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Kāds ir audzēk- Nodrošina prakses vietas 4-6 audzēkņiem. 90 % no visiem praktikantiem tiek piedāvāņu skaits? Cik no tas darba iespējas uzņēmumā uzreiz pēc skolas absolvēšanas. Vidēji 50 % no praktiaudzēkņiem tiek kantiem darba piedāvājumu pieņem.
pieņemti darbā?
Ar kādām izglītības Ogres tehnikums, Latvijas Lauksaimniecības universitāte.
iestādēm sadarbojaties?
Kā notiek mācību Katram audzēknim tiek norīkots prakses vadītājs. Prakses audzēkņu vērtēšana un gaita
process uzņēmu- norit atbilstoši mācību programmai.
mā?
Kā uzņēmums at- Uzņēmums piešķir stipendijas Ogres tehnikuma audzēkņiem atbilstoši izstrādātajam
balsta audzēkņus? nolikumam par stipendijas saņemšanu. Prakses laikā audzēkņi tiek nodrošināti ar visiem nepieciešamajiem instrumentiem un iekārtām, kā arī tiek nodrošināta dzīvošana
mežizstrādes objektos.
Kādi ir audzēkņu Prakses laikā audzēkņi padziļināti apgūst praktiskās iemaņas, kas palielina audzēkņu
mācību rezultāti? kvalifikācijas līmeni un līdz ar to konkurētspēju darba tirgū pēc mācību beigšanas.
Kādi ir uzņēmuma Iespēja vērtēt potenciālo darbinieku atbilstību darbam uzņēmumā pirms stāšanās darbūtiskākie ieguvu- ba attiecībās. “Pirmā roka” jaunu darbinieku piesaistē nozarē, kurā vērojams speciālistu
mi? trūkums.
Kādi ir uzņēmuma Galvenie izdevumi, kas rodas prakses laikā, ir saistīti ar tehnikas nepareizu un neekoizdevumi apmācī- nomisku ekspluatāciju, jo audzēkņiem vēl nav nepieciešamo iemaņu. Šos izdevumus
bām? precīzi nav iespējams aprēķināt, jo tas atkarīgs no katra audzēkņa sagatavotības un
iemaņām. Kā arī rodas papildu izdevumi prakses vadītāja nodarbināšanā audzēkņu
apmācībai.

SIA “SIKA“

Kāds ir audzēk- Mācību gada laikā uzņēmums nodrošina praksi 2-4 audzēkņiem.
ņu skaits? Cik no Pēdējo piecu gadu laikā 2 audzēkņi pieņemti darbā.
audzēkņiem tiek
pieņemti darbā?
Ar kādām izglītības PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums.
iestādēm sadarbojaties?
Kā notiek mācību Uzņēmumā praksi veic profesijā ”Mēbeļu galdnieks”. Audzēkņi veic kvalifikācijas praksi
process uzņēmu- jau no 1. kursa. 1., 2., 3. kursā prakse notiek 2 nedēļas līdz 1 mēnesim. 4. kursā prakses ilmā? gums 120 dienas. Praktikantiem ir norīkots apmācības meistars, kurš seko līdzi jauniešu
darbam, ierāda nepieciešamās iemaņas un prasmes darba veikšanai.
Kā uzņēmums at- Katram jaunietim, beidzot tehnikumu, ir jāizgatavo diplomdarbs. Parasti tā ir mēbele balsta audzēkņus? kumode, gulta, dažādi skapīši, galdi, krēsli. Kokmateriālu mēbeles izgatavošanai audzēknis var saņemt no uzņēmuma. Uzņēmumā uz vietas var izmantot arī darba materiālus, darbgaldus un rokas elektroinstrumentus. Par diplomdarba apdares materiālu
sagādi gan audzēknim jāparūpējas pašam.
Kādi ir audzēkņu Prakses laikā jaunieši iegūst papildu zināšanas un praktiska darba prasmes un iemaņas
mācību rezultāti? kokapstrādē. Noteikti tas viss palīdz audzēkņiem daudz labāk sagatavoties kvalifikācijas eksāmena nokārtošanai tehnikumā.
Kādi ir uzņēmuma Uzņēmumam prakses laikā ir papildu darbaspēks.
būtiskākie ieguvumi?
Kādi ir uzņēmuma Tiešas finansiālas izmaksas nav, jo audzēkņiem netiek maksāta darba alga, bet tiek
izdevumi apmācī- izsniegti kokmateriāli diplomdarbu izstrādei. Bet daudz laika tiek veltīts praktikantu
bām? apmācībām, kā arī sarunām par attieksmi pret darbu, atbildību un sagaidāmo darba
rezultātu, jo ne vienmēr praktikanti ir motivēti strādāt.

Kāds ir audzēk- Uzņēmums gadā nodrošina vidēji 2 profesionālās prakses.
ņu skaits? Cik no Darbā tiek pieņemts vidēji 1 audzēknis divu gadu laika periodā.
audzēkņiem tiek
pieņemti darbā?
Ar kādām izglītības PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums.
iestādēm sadarbojaties?
Kā notiek mācību Audzēkņi mācību praksēs piedalās no 3 nedēļām līdz 6 mēnešiem. Prakses vadītājs ir
process uzņēmu- galdniecības vadītājs, kurš paralēli tiešajiem darba pienākumiem veic arī praktikanta
mā? uzraudzību, apmācību, dienasgrāmatu un atsauksmju aizpildīšanu un prakses vērtējuma sagatavošanu.
Kā uzņēmums at- Ja audzēknim jāizstrādā kvalifikācijas darbs uzņēmumā uz vietas, tad izejvielas, darba
balsta audzēkņus? materiāli un visi instrumenti tiek piešķirti bez maksas.
Kādi ir audzēkņu Mācību laikā tiek iegūtas darba vidē balstītas prasmes un zināšanas, veidota nemācību rezultāti? pieciešamā izpratne par darba attiecībām, uzņēmuma struktūru, karjeras iespējām.
Prakses apmācībā audzēknis iegūst pārliecību par savām spējam, kopā ar prakses
vadītāju izvērtē savas prasmes un iegūtās kompetences.
Kādi ir uzņēmuma Uzņēmumam audzēkņi ir papildu darbarokas. Piedalās palīgdarbos, apjomīgāku pasūtībūtiskākie ieguvu- jumu izpildē tiek uzticēti arī profesionāli atbildīgāki darbi.
mi?
Kādi ir uzņēmuma Izdevumi netiek uzskaitīti, audzēknis veic uzticēto darba apjomu, atslogo uzņēmuma
izdevumi apmācī- darbinieku darbu, tādā veidā sniedzot savu ieguldījumu, kas uzņēmumam atmaksājas.
bām?
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Kāds ir audzēkņu skaits? Cik no
audzēkņiem tiek
pieņemti darbā?

2013/2014. m.g. apmācības izgāja 7 metinātāji (viengadīgā programma) un 4 mašīnbūves tehniķi (četrgadīgā programma); 2014/2015. m.g. – 7 metinātāji un 6 mašīnbūves
tehniķi; 2015/2016. m.g. – 5 metinātāji un 7 mašīnbūves tehniķi; 2016/2017. m.g. plānojam apmācīt no 5-7 metinātājiem, 6 mašīnbūves tehniķus un 4-6 auto elektriķus.
Pie mums šobrīd uzņēmumā turpina strādāt septiņi audzēkņi.

Ar kādām izglītības PIKC Ventspils Tehnikums. Plānota sadarbība ar Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehniiestādēm sadarbo- kumu.
jaties?
Kā notiek mācību Audzēkņi, kas mācās 1. kursā (mašīnbūves tehniķi) tiek aicināti uz ekskursiju uzņēmuprocess uzņēmu- mā, lai iepazītu uzņēmuma specifiku, ražošanas procesu, darba apstākļus u.c. Audzēkmā? ņi, kas mācās 2. kursā (mašīnbūves tehniķi), viengadīgie (metinātāji) un vēlas iziet DVB
praksi tieši mūsu uzņēmumā, raksta motivācijas vēstuli, tehnikums sagatavo par šiem
audzēkņiem raksturojumu un sekmju izrakstu. Pēc tam audzēkņi tiek aicināti uz interviju, kurā piedalās darbaudzinātājs no skolas puses, darbaudzinātājs no uzņēmuma puses, DVB koordinators uzņēmumā, nodaļas vadītājs un audzēknis. Pēc intervijas notiek
izvērtēšana, un tad katram audzēknim tiek paziņoti rezultāti.
Kā uzņēmums at- Prakses laikā audzēkņiem tiek maksāta arī stipendija.
balsta audzēkņus?
Kādi ir audzēkņu 2015/2016. m.g. beigās mēs izsniedzām 4. kursa audzēkņiem (mašīnbūves tehniķiem)
mācību rezultāti? un metinātājiem, kas beidz pie mums DVB apmācības, uzņēmuma sertifikātus, kas
apliecina to, ka viņi mūsu uzņēmumā ir izgājuši DVB mācības.
Kādi ir uzņēmuma Iespēja atlasīt labākos audzēkņus. Audzēkņiem tiek nodrošināta motivējoša vide
būtiskākie ieguvu- mācīties, uzņēmumiem – ieguldīt savu nākotnes darbinieku profesionālajā attīstībā.
mi?
Kādi ir uzņēmuma Izdevumus sastāda: mācekļa darbavietas aprīkošana, darba materiāli, apģērbs, indiizdevumi apmācī- viduālie aizsardzības līdzekļi, obligātā veselības pārbaude, uzņēmuma stipendijas,
bām? darbaudzinātājs.

Kāds ir audzēk- Trīs gados kopumā apmācīti 79 audzēkņi.
ņu skaits? Cik no Aptuveni puse no visiem tikuši pieņemti darbā uzņēmumā.
audzēkņiem tiek
pieņemti darbā?
Ar kādām izglītības Jelgavas Amatu vidusskola.
iestādēm sadarbojaties?
Kā notiek mācību Pirms praktisko apmācību sākuma tiek norīkots praktisko apmācību vadītājs uzņēmuprocess uzņēmu- mā izglītojamā praktiskajai apmācībai, kurš vada izglītojamā darbu un konsultē izglītomā? jamo atbilstoši praktiskās apmācības programmā noteiktajiem uzdevumiem. Prakses
vadītājs seko audzēkņa progresam, veic izmaiņas prakses norisē, sniedz skaidrojumus,
veic atbilstošas pārrunas ar praktikantu.
Kā uzņēmums at- Uzņēmums SIA “Dinex Latvia” slēdz darba līgumus un maksā darba algas labākajiem
balsta audzēkņus? iesaistītajiem audzēkņiem.
Kādi ir audzēkņu Mācību mērķis – lai pēc apmācību pabeigšanas jaunais speciālists būtu spējīgs patstāmācību rezultāti? vīgi turpināt darbu uzņēmumā, veicot profesionālos pienākumus.
Kādi ir uzņēmuma Tiek iegūti kvalificēti speciālisti, kas sagatavoti atbilstoši uzņēmuma tehnoloģiskajiem
būtiskākie ieguvu- procesiem un kvalitātes prasībām. Tiek veidota personāla rezerve – prakses laikā tiek
mi? izvērtēta nākamā darbinieka attieksme pret darbu un viņa atbildības līmenis.
Kas liecina par to, Izglītojamo skaits, kas pēc apmācību beigšanas paliek strādāt uzņēmumā.
ka šīs prakses uzņēmumā ir kvalitatīvas?

Kāds ir audzēk- Vidēji gadā tiek apmācīti 9 praktikanti.
ņu skaits? Cik no Darbā tiek pieņemti vidēji 4-5 audzēkņi.
audzēkņiem tiek
pieņemti darbā?
Ar kādām izglītības Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāiestādēm sadarbo- te, Rīgas Tehniskā Koledža, Rīgas Valsts tehnikums, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija,
jaties? Rīgas 3. arodskola, Babītes vidusskola.
Kā notiek mācību Uz prakses līguma pamata tiek noteikts precīzs prakses apmeklējuma grafiks. Prakse
process uzņēmu- var būt no pirmā līdz pēdējam kursam, no viena mēneša līdz pusgadam, vērtēšana
mā? notiek balstoties uz praksē reāli iegūtām zināšanām un iemaņām, kuras tiek pielietotas
darbā.
Kā uzņēmums at- Ir pieejami dažādi resursi – datorprogrammas, dažādas iekārtas un tehnoloģijas, kuras
balsta audzēkņus? apmācībā var izmantot praktikanti. Audzēkņi tiek pilnībā nodrošināti ar individuāliem
aizsardzības līdzekļiwm. Garāka termiņa praksē tiek piešķirts bezmaksas darba/formas
tērps. Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināts transports. Audzēkņi tiek apdrošināti pret nelaimes gadījumiem. Ar tiem praktikantiem, kas sāk patstāvīgi veikt dažādus
pienākumus un darbus, papildus prakses līgumam noslēdz terminētu darba līgumu.
Kādi ir uzņēmuma Jauns skats uz darba procesiem, jauni speciālisti ar labu attīstības potenciālu.
būtiskākie ieguvumi?
Kas liecina par to, Ļoti īsā periodā iegūst augstu novērtējumu kompetencei un darba spējām, kā arī augka šīs prakses uz- sti teorētisko zināšanu valsts eksāmenu rezultāti.
ņēmumā ir kvalitatīvas?
Kādi ir uzņēmuma Par darba apģērbu, speciāliem apaviem, individuāliem aizsardzības līdzekļiem, papildu
izdevumi apmācī- dažādiem saimnieciskiem izdevumiem, apdrošināšana. Atsevišķi šie izdevumi netiek
bām? uzskaitīti.
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Kāds ir audzēk- Gada laikā uzņēmums nodrošina profesionālās prakses 15-20 studentiem.
ņu skaits? Cik no Darba attiecības ik gadu tiek nodibinātas ar aptuveni 5 praktikantiem, pārsvarā tie ir
audzēkņiem tiek sezonas darbi uz noteiktu laiku.
pieņemti darbā?
Ar kādām izglītības Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, Latvijas Lauksaimniecības universiiestādēm sadarbo- tāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola.
jaties?
Kā notiek mācību Prakses garums vidēji no 2 nedēļām līdz 3 mēnešiem. Mācību un prakses vadītājs tiek
process uzņēmu- individuāli norīkots katrā no gadījumiem, viņam ir jāveic apmācība, praktikanta uzmā? raudzība, dienasgrāmatu un atsauksmju aizpildīšana un prakses vērtējuma sagatavošana.
Kā uzņēmums at- Praktikantiem tiek nodrošināts bezmaksas transports no Saldus un Jelgavas, kā arī
balsta audzēkņus? bezmaksas ēdināšana. Ja students izstrādā uzņēmumā uz vietas kvalifikācijas darbu,
tad izejvielas, darba materiāli un visi instrumenti tiek piešķirti bez maksas.
Kādi ir audzēkņu Mācību laikā tiek iegūtas padziļinātas zināšanas un praktiskas prasmes pārtikas rūpmācību rezultāti? niecībā, kas palīdz studentam mācību pabeigšanā izglītības iestādē un darba karjeras
uzsākšanā.
Kādi ir uzņēmuma Uzņēmumam prakses laikā ir papildu darbinieki. Tā kā praktikantam ir jāiesniedz prakbūtiskākie ieguvu- ses pārskats, tas bieži vien ļauj paskatīties uz jau ierasto situāciju no malas, un uzņēmi? mums rod priekšlikumus, ierosinājumus izmaiņām vai uzlabojumiem.
Kādi ir uzņēmuma Izdevumi, kas saistīti ar transportu un ēdināšanu tiek aprēķināti un tiek segti no uzņēizdevumi apmācī- muma līdzekļiem, bet izdevumus, kas saistīti ar izejvielu izmantošanu, apmācībām
bām? veltīto laiku, ir grūti aprēķināt.

Kāds ir audzēkņu skaits? Cik no
audzēkņiem tiek
pieņemti darbā?

2014/2015. m.g. praktiskās mācības notikušas 7 audzēkņiem, 2015./2016. m.g. praktiskās
mācības notikušas 5 audzēkņiem, 2016./2017. m.g. uzņemti programmā 16 audzēkņi, no
tiem praktiskās mācības saimniecībā plānotas līdz 10 audzēkņiem.
No 2014./2015. m.g. vairākiem absolventiem izteikti darba piedāvājumi, dabā pieņemts
viens absolvents. 2015./2016. m.g. darbā pieņemts viens audzēknis, sezonas darbā
viens audzēknis.

Ar kādām izglītības Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola.
iestādēm sadarbojaties?
Kā notiek mācību Audzēkņiem praktiskās mācības uzņēmumā notiek 6 nedēļas, kuras tiek plānotas
process uzņēmu- pavasara (1. kurss) un vasaras-rudens (2. kurss) periodā. Tiek noteikts viens praktisko
mā? mācību vadītājs no saimniecības un viens vadītājs no skolas puses. Audzēkņi katru
dienu saņem vērtējumu un praktikanta raksturojumu prakses noslēgumā. Papildus,
mācību priekšmetu Agronomija un Traktortehnikas pamati ietvaros, audzēkņi saimniecībā apgūst praktiskos darbus. Mācību gada sākumā notiek iepazīšanās ekskursijas uz
saimniecību.
Kā uzņēmums at- Saimniecība audzēkņiem nodrošina darba apģērbu un nepieciešamības gadījumā
balsta audzēkņus? transportu.
Kādi ir audzēkņu Mācību programmas ietvaros iegūtas traktortehnikas vadīšanas apliecības un sadarmācību rezultāti? bībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru apliecība “Augu aizsardzības
līdzekļi, to lietošana”.
Kādi ir uzņēmuma Saimniecība sev nodrošina nākotnes darbaspēku. Tiek celts nozares prestižs.
būtiskākie ieguvumi?
Kādi ir uzņēmuma Daļēji finansējumu par praktisko mācību īstenošanu saimniecībai kompensē skola Eiroizdevumi apmācī- pas līdzfinansējuma ietvaros, t.sk. civiltiesiskā un nelaimes gadījumu apdrošināšana.
bām? Uzņēmums neuzskaita uz mācībām iztērētos finanšu līdzekļus.

Kāds ir audzēk- 2015. gadā – 62 praktikanti, 2016. gadā – 20 praktikanti.
ņu skaits? Cik no No 62 praktikantiem 2015. gadā 48 tika pieņemti arī darbā.
audzēkņiem tiek
pieņemti darbā?
Ar kādām izglītības Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, Latvijas Universitāte, Latvijas Laukiestādēm sadarbo- saimniecības universitāte, Rīgas Tehniskā koledža, Rīgas Tirdzniecības profesionālā
jaties? vidusskola u.c.
Kā notiek mācību Piedāvājam prakses vietas ļoti daudzās jomās – ražošanā, mārketingā, pārdošanā,
process uzņēmu- personāla vadībā, darba aizsardzībā, loģistikā u.c. Praktikantiem tiek noteikts prakses
mā? vadītājs. Notiek konkrēto darba uzdevumu mācīšana, lai praktikants ar laiku pats var
pastāvīgi darboties. Tiek sniegta informācija prakses atskaitei. Audzēkņi tiek vērtēti,
lai, ja rastos nepieciešamība, labākajiem varētu piedāvāt darbu.
Kā uzņēmums at- Ražošanā tiek nodrošināta gan prakse, gan reāla darba vieta, par ko maksājam atalgobalsta audzēkņus? jumu. Pielāgojam grafiku. Sniedzam vērtīgu informāciju.
Kādi ir audzēkņu Cenšamies apmācīt praktikantus tā, lai pēc mūsu prakses viņi būtu daudz ko iemācīmācību rezultāti? jušies un daudz varētu darīt konkrētajā amatā. Ir piemēri, kad pēc prakses pie mums
praktikants piesakās darbā kādā citā uzņēmumā un saņem šo darbu labās prakses pie
mums dēļ, piemēram, tā ir bijis mārketinga praktikantiem, personāla daļas praktikantam.
Kādi ir uzņēmuma Mēs praktikantus apmācām tā, lai viņi prakses laikā uzņēmumā arī izdarītu vērtīgu
būtiskākie ieguvu- darbu.
mi?
Kas liecina par to, Tas, ka praktikanti pastāvīgi prakses laikā var veikt konkrētas darbības, ka varam pēc
ka šīs prakses uz- prakses piedāvāt darbu.
ņēmumā ir kvalitatīvas?
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Kāds ir audzēk- 2014. g. – 4 praktikanti, 2015. g. – 3 praktikanti.
ņu skaits? Cik no Gada laikā vidēji tiek noformēti 2 darba līgumi ar praktikantiem.
audzēkņiem tiek
pieņemti darbā?
Ar kādām izglītības Rīgas Valsts tehnikums, Latvijas Lauksaimniecības universitāte.
iestādēm sadarbojaties?
Kā notiek mācību Uzņēmumā mācību praksi iziet 2., 3. kursu audzēkņi, 4. kursa audzēkņi iziet kvalifikāprocess uzņēmu- cijas praksi. Prakse notiek šādā procesā: praktikanta iepazīstināšana ar uzņēmumu,
mā? tā kultūru, struktūru, tiek veikta ievadinstruktāža un instrukcija darba drošībā, tiek
izsniegts darba apģērbs, tiek iepazīstināti ar uzņēmuma darbiniekiem un tiešo vadītāju, tiešais vadītājs norīko darbaudzinātāju, kurš ierāda darba vietu un ir atbildīgs par
mācību procesu visas prakses laikā, tiek izstāstīti darba pienākumi, katrs praktikants
tiek novērtēts (ar atzīmi), vērtē darba audzinātājs. Mācību ilgums ir atkarīgs no prakses programmas – no 2 nedēļām līdz pat 6 mēnešiem.
Kā uzņēmums at- Tiek pielāgots mācību grafiks prakses laikā atkarībā no prakses līgumā norādītajām
balsta audzēkņus? mācību stundām. Tiek veikta nelaimes gadījumu apdrošināšana. Ja praktikants ir no
Jelgavas – transports nokļūšanai no Jelgavas līdz ražotnei.
Kādi ir audzēkņu Praktikanti iegūst praktisku pieredzi un papildina teorētiskās zināšanas ne tikai savā
mācību rezultāti? profesijā, bet poligrāfijas jomā kopumā.
Kādi ir uzņēmuma Uzņēmums var iegūt potenciālos darba ņēmējus, kuri ir ieguvuši pieredzi poligrāfijas
būtiskākie ieguvu- jomā, tādejādi paātrinot jauno speciālistu integrāciju uzņēmumā.
mi?
Kādi ir uzņēmuma Darbā pieņemtie 4. kursa audzēkņi prakses laikā saņem minimālo algu un līdzvērtīgas
izdevumi apmācī- tiesības ar pārējiem uzņēmuma darbiniekiem (uzņēmuma pasākumi).
bām?

Kāds ir audzēk- No projekta uzsākšanas brīža 2014. gadā praksē apmācīti 13 audzēkņi. 2016./2017. mācīņu skaits? Cik no bu gadā plānojam apmācīt 3 līdz 5 audzēkņus.
audzēkņiem tiek Pastāvīga darba līguma attiecības pašlaik ir noslēgtas ar 5 audzēkņiem.
pieņemti darbā?
Ar kādām izglītības PIKC Rīgas Valsts tehnikums.
iestādēm sadarbojaties?
Kā notiek mācību Tiek organizēts saskaņā ar trīspusēju vienošanos (izglītības iestāde, uzņēmums, auprocess uzņēmu- dzēknis). Ar rīkojumu nozīmēts darbaudzinātājs, kuram ir tiesības veikt pedagoģisko
mā? darbu. Vērtēšana notiek saskaņā ar programmu, vērtējot zināšanas par konkrētu tēmu
un prasmju līmeni.
Kā uzņēmums at- Ar vecāko kursu audzēkņiem vasaras periodā tiek slēgti darba līgumi. Vecāko kursu
balsta audzēkņus? audzēkņiem, kuri darba attiecības uzsāk pirms mācību iestādes beigšanas, tiek veidots
optimāls darba grafiks, lai netraucētu mācību procesam. Uzņēmums sadarbojas ar
mācību iestādi, lai nodrošinātu izglītības dokumenta iegūšanu. Tiek sniegta informācija
par karjeras iespējām uzņēmumā.
Kādi ir audzēkņu Mācības beigušiem audzēkņiem ir atbilstošas teorētiskās zināšanas un tie ir spējīgi
mācību rezultāti? apkalpot sarežģītas ražošanas iekārtas. Zināšanas un prasmes tiek papildinātas arī
uzņēmuma iekšējās apmācības sistēmā.
Kādi ir uzņēmuma Uzņēmums ir ieguvis apmācītus, pārbaudītus darbiniekus.
būtiskākie ieguvumi?
Kas liecina par to, Audzēkņu izaugsme un spējas uzsākt pastāvīgu darbu uzņēmumā. Uzņēmums 2016.
ka šīs prakses uz- gadā iekļuva Vācijas Baltijas Tirdzniecības kameras Profesionālās izglītības balvas MĒS
ņēmumā ir kvalita- MĀCĀMies 2016 finālistu skaitā.
tīvas?

Kāds ir audzēk- 2014. m.g. – 28 praktikanti, 2015. m.g. – 17 praktikanti.
ņu skaits? Cik no Gada laikā vidēji tiek noformēti 7 līdz 10 darba līgumi ar praktikantiem, gan prakses
audzēkņiem tiek laikā, gan pēc prakses beigām.
pieņemti darbā?
Ar kādām izglītības Rīgas Valsts tehnikums, Rīgas Tehniskā koledža, Rīgas Tehniskā universitāte.
iestādēm sadarbojaties?
Kā notiek mācību Uzņēmumā praksi iziet 1., 2., 3. kursu audzēkņi, 4. kursa audzēkņi iziet kvalifikācijas
process uzņēmu- praksi. Prakses process tiek organizēts šādos soļos: praktikanta iepazīstināšana ar
mā? uzņēmumu, instrukcija darba drošībā, tiek izsniegts darba apģērbs, ieejas karte, tiek
iepazīstināti ar tiešo vadītāju, tiešais vadītājs norīko darba audzinātāju, kurš ierāda
darba vietu un ir atbildīgs par mācību procesu visas prakses laikā, tiek izstāstīti darba
pienākumi, katrs praktikants tiek novērtēts (ar atzīmi), vērtē darba audzinātājs.
Mācību ilgums atšķiras, atkarīgs no prakses programmas, tas var būt no 2 nedēļām līdz
6 mēnešiem.
Kā uzņēmums at- Tiek pielāgots mācību grafiks prakses laikā atkarībā no prakses līgumā norādītajām
balsta audzēkņus? mācību stundām.
Kādi ir audzēkņu Praktikanti iegūst pieredzi un zināšanas poligrāfijas jomā.
mācību rezultāti?
Kādi ir uzņēmuma Uzņēmums var iegūt potenciālos darba ņēmējus, kuri ir ieguvuši pieredzi poligrāfijas
būtiskākie ieguvu- jomā, tādejādi paātrinot jauno speciālistu integrāciju uzņēmumā.
mi?
Kādi ir uzņēmuma Darbā pieņemtie prakses laikā saņem atalgojumu, kas ir lielāks par minimālo algu.
izdevumi apmācībām?
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Kāds ir audzēk- Prakšu laikā apmācīti 20 cilvēki. Pēdējo 4 gadu laikā 2 RTU Dizaina Tehnoloģiju institūņu skaits? Cik no ta praktikantes un 2 Rīgas Stila un Modes profesionālās vidusskolas absolventes un 1
audzēkņiem tiek Rīgas Valsts tehnikuma absolvents ir noslēguši darba attiecību līgumus ar uzņēmumu.
pieņemti darbā?
Ar kādām izglītības Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Stila un Modes profesionālā vidusskola, Rīgas Valsts
iestādēm sadarbo- tehnikums, Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, Rīgas Tūrisma un radojaties? šās industrijas tehnikums, Latvijas Mākslas akadēmija.
Kā notiek mācību Apmācības uzņēmumā vada 8-12 pedagogi-meistari. Praktikanti veic programmas
process uzņēmu- prasībām atbilstošus kvalifikācijas darbus. Audzēkņu vērtēšana notiek profesionāli
mā? izveidotas vērtēšanas komisijas priekšā. Audzēkņu vērtēšanā tiek iesaistīti citu mācību
iestāžu profesionāļi, citu līdzīga profila uzņēmumu pārstāvji.
Kā uzņēmums at- Izglītojamie saņem dzīves vietas deklarācijai atbilstošas reģionālās atlaides, atlaides
balsta audzēkņus? metodisko materiālu – izdevniecības “Verlag Aenne Burda” piegrieztņu, žurnālu un
Šveices koncerna “Bernina International AG“ šujamtehnikas un ierīču iegādei.
Kādi ir audzēkņu Izglītojamo mācību rezultāti atbilstoši kvalifikācijas pārbaudījumu protokolu informāmācību rezultāti? cijai tiek fiksēti sekmju izrakstā kā pielikums pie kvalifikācijas dokumenta. Tiek veikta regulāra izglītojamo anketēšana. Izglītojamajiem tiek dota iespēja apgūt papildu
kursus pēc izvēles, kā rezultātā tiek izsniegti papildu sertifikāti par apgūtajām papildu
prasmēm un kompetencēm.
Kādi ir uzņēmuma Prakšu laikā praktikanti integrējas uzņēmuma darbības specifikā un pilnveido, precizē
būtiskākie ieguvu- savas kompetences tieši uzņēmuma vajadzībām, pieredz reālo profesionālā darba dzīmi? vi un apgūst jaunas un specifiskas zināšanas un prasmes. Rezultātā uzņēmums ieguvis
darba uzsākumam speciālistu, kura profesionālā adaptācija uzņēmuma uzdevumu
risināšanai ir vieglāka abām sadarbības pusēm.
Kādi ir uzņēmuma Uzņēmums jaunos speciālistus viena gada garumā finansiāli atbalsta, uz viņiem neatizdevumi apmācī- tiecinot pilnas darba uzdevuma izpildes laika normas. Rezultātā ir aprēķināts, ka uzņēbām? muma piemaksa viena jaunā speciālista finansēšanai atbilstoši likumdošanas prasībām
ir no 50 %-70 % mēnesī pirmajā sadarbības gadā.

Kāds ir audzēkņu 3 praktikanti 2015. gadā.
skaits?
Ar kādām izglītības PIKC Liepājas Valsts tehnikums, Liepājas universitāte.
iestādēm sadarbojaties?
Kā notiek mācību Prakses ilgums uzņēmumā ir 3 mēneši. Mācību vadītājs ir ceha vadītājs, piemēram, adīprocess uzņēmu- šanas, lenšu, energo ceha vai krāsošanas ceha. Vērtēšana atbilstoša izietai praksei.
mā?
Kā uzņēmums at- Mācību/darba grafiks.
balsta audzēkņus?
Kādi ir audzēkņu Iegūst nepieciešamās praktiskās zināšanas un prasmes.
mācību rezultāti?
Kādi ir uzņēmuma Uzņēmums iegūst jaunu, apmācītu darbaspēku.
būtiskākie ieguvumi?
Kas liecina par to, Liecina tas, ka praktikants ir spējīgs darboties patstāvīgi, bez uzraudzības.
ka šīs prakses uzņēmumā ir kvalitatīvas?

Kāds ir audzēkņu Sadarbībā ar PIKC Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālo struktūrvienību 2015.
skaits? gada 1. septembrī Tērpu stila speciālista (4 g., DVB – praktiskās apmācības uzņēmumā)
specialitātē mācības uzsākušas 6 izglītojamās (2016. gada 1. septembrī plānotas vēl 10
audzēknes).
Ar kādām izglītības PIKC Rīgas Valsts tehnikums (DVB apmācība), Rīgas Tehniskā universitāte (studentu
iestādēm sadarbo- prakses).
jaties?
Kā notiek mācību Apmācības notiek gan izglītības iestādes telpās, gan uzņēmuma telpās. Uzņēmumā ir
process uzņēmu- speciāli iekārtota mācību telpa izglītojamo apmācībai – šobrīd 6 rūpnieciskās šujmamā? šīnas, overloks, iekārtas higro-termiskajai apstrādei, piegriešanas rīki (nepieciešamie
instrumenti), drīzumā tiks iegādātas vēl 4 šūšanas iekārtas un 5-diegu overloks u.c.
darbarīki. Ar šūšanu saistītos mācību priekšmetus un praktiskos darbus vada uzņēmuma ceha meistare (ar 10 gadu darba stāžu uzņēmumā, iepriekš – šūšanas pasniedzēja
profesionālajā skolā, ir ieguvusi sertifikātu Daugavpils universitātē pedagoģijā).
Kā uzņēmums at- Uzņēmums nodrošina darbu vasarā arī pēc prakses ar pilnu apmaksu bez ražošanas
balsta audzēkņus? normu izpildes prasībām, kas ir lieliska iespēja iejusties kolektīvā un arī nopelnīt.
Kādi ir audzēkņu Pēc 1. kursa (apmācības sadarbībā ar RVT tikai pirms gada sākās) prot šūt vienkāršākās
mācību rezultāti? operācijas un gludināt vienkāršākos izstrādājumus.
Kādi ir uzņēmuma Darbinieki un potenciālie speciālisti.
būtiskākie ieguvumi?
Kādi ir uzņēmuma Tieši izdevumi: telpas remonts, meistares pedagoģijas sertifikāta iegūšanas atbalsts –
izdevumi apmācī- apmaksātas darba stundas un transports, darba materiāli. Netiešie izdevumi: vasaras
bām? darba pilna apmaksa, meistara darba apmaksa, elektrība. Izdevumi atsevišķi netiek
uzskaitīti.
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Kāds ir audzēk- Katrā nodaļā pastāvīgi ir kāds students. Šobrīd mūsu uzņēmumā ir 6 studenti. Statistiņu skaits? Cik no ka rāda, ka darba piedāvājumi gada laikā tiek izteikti 25 % no visiem studentiem.
audzēkņiem tiek
pieņemti darbā?
Ar kādām izglītības Rīgas Valsts Tehnikums, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte, Transporta
iestādēm sadarbo- un sakaru institūts, Latvijas Biznesa koledža, Ogres tehnikums, Alberta koledža u.c.
jaties?
Kā notiek mācību Prakses ilgums ir atšķirīgs, to nosaka mācību iestāde un programmas ilgums. Katram
process uzņēmu- studentam ir darba vadītājs, šis cilvēks ir studenta „mentors”, kas uzdod dažādus prakmā? ses uzdevumus, kā arī izrunā jautājumus un grūtības, ar ko students saskaras prakses
laikā. Uzņēmums ir izstrādājis īpašu jautājumu lapu un sarunas ceļā ik mēnesi pārrunājam ar studentu veiktos uzdevumus, gan arī dodam novērtējumu par prakses gaitu.
Prakses noslēgumā students saņem prakses novērtējumu.
Kā uzņēmums at- Uzņēmums nodrošina studentus ar bezmaksas pusdienām, kā arī ar transportu uz un
balsta audzēkņus? no prakses vietas. Studentiem neliedzam izmantot laiku un resursus, lai strādātu pie
sava prakses vai bakalaura darba izstrādes. Esam pretimnākoši arī prakses grafika izveidošanā – kopīgi ar studentu vienojamies par vēlamākiem prakses laikiem.
Kādi ir audzēkņu Prakses laikā studentam ir iespēja pabūt vairākās nodaļās vienlaikus, tādejādi radot
mācību rezultāti? plašāku ieskatu loģistikas jomā kopumā.
Kādi ir uzņēmuma Sniedzot studentam apmācību un ieguldot viņa personīgā un profesionālā attīstībā,
būtiskākie ieguvu- sagaidām, ka audzēknis kļūs par mūsu darbinieku.
mi?
Kādi ir uzņēmuma Viss, ko piedāvājam studentam prakses laikā, prasa zināmus līdzekļus. Arī prakses
izdevumi apmācī- vadītāja ieguldītais laiks studenta apmācībā, ko nav iespējams uzskaitīt, ir ieguldītais
bām? resurss.

SIA “ARC
Transport“

Kāds ir audzēk- 2016. gadā – viens audzēknis.
ņu skaits? Cik no Esam vienojušies, ka pēc mācību beigām slēgsim darba līgumu.
audzēkņiem tiek
pieņemti darbā?
Ar kādām izglītības Rīgas Valsts tehnikums.
iestādēm sadarbojaties?
Kā notiek mācību Audzēkni vērtējām pēc tā, kādas ir zināšanas, kas tiek apgūtas skolā un prasmi tās
process uzņēmu- pielietot praksē, kā arī ļoti svarīgs moments ir audzēkņa patstāvība, jo ātrāk viņš spēj
mā? paveikt prakses pienākumus, jo lielāka ir sapratne.
Kā uzņēmums at- Bezmaksas pusdienas. Apmaksāts telefona rēķins.
balsta audzēkņus?
Kādi ir audzēkņu Šāda sadarbība starp darba devēju, mācību iestādi un studentu ir ļoti efektīva. Mācību
mācību rezultāti? procesā ir iespēja katram studentam piemeklēt gan piemērotāko darbu, gan sniegt
kvalitatīvu apmācību.
Kādi ir uzņēmuma Esam apmācījuši darbinieku atbilstoši sava uzņēmuma specifikai un vajadzībām. No
būtiskākie ieguvu- pirmās dienas darbinieks var strādāt pilnvērtīgi.
mi?
Kas liecina par to, Zināšanas, ko students parāda prakses laikā.
ka šīs prakses uzņēmumā ir kvalitatīvas?

Kāds ir audzēk- Šobrīd darba vidē balstītu mācību praksē – 1 audzēknis. Gada laikā dažādu prakšu
ņu skaits? Cik no studenti ir 5-6.
audzēkņiem tiek Vidēji 1 students gadā tiek pieņemts darbā.
pieņemti darbā?
Ar kādām izglītības Rīgas Tehniskā universitāte, Transporta un sakaru institūts, Rīgas Valsts tehnikums.
iestādēm sadarbojaties?
Kā notiek mācību Izvēlamies studentu, skola iedod grafiku, kad studenti būs uzņēmumā, kā arī katras
process uzņēmu- prakses mērķus un uzdevumus. Visa procesa laikā ir nepārtraukta komunikācija ar skomā? las darbiniekiem, citiem loģistikas uzņēmumiem, kā tiešās tikšanās, tā ar e-pastu palīdzību, ko līdz šim ir organizējusi un veicinājusi Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera.
Kā uzņēmums at- Prakses vieta, dators, programmu licences, apmācības arī citos loģistikas jautājumos,
balsta audzēkņus? ko uzņēmums var piedāvāt arī ārpus paredzētās programmas, iesaistīšana uzņēmuma
ārpusdarba pasākumos (piemēram, Sporta dienas), bezmaksas pusdienas uzņēmuma
ēdnīcā.
Kādi ir audzēkņu Vienmēr var būt vēl labāki.
mācību rezultāti?
Kādi ir uzņēmuma Uzņēmums iegūst sev maksimāli labi sagatavotu speciālistu, kas ir ne tikai apguvis
būtiskākie ieguvu- profesijas zināšanas un prasmes, bet ir saderīgs ar uzņēmuma darba vidi, kultūru.
mi?
Kādi ir uzņēmuma Darba vieta un viss no tā izrietošais – specifiskās programmatūras, to licences, apmāizdevumi apmācī- cības.
bām?
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Kāds ir audzēk- Gadā vidēji tiek apmācīti apmēram 20 studenti (praktikanti).
ņu skaits? Cik no 40 % no praktikantiem noslēdz darba līgumu ar uzņēmumu. Līgums tiek noslēgts jau
audzēkņiem tiek prakses laikā, kad darbinieks parāda atbilstošās iemaņas.
pieņemti darbā?
Ar kādām izglītības Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa
iestādēm sadarbo- koledža, BA Turība.
jaties?
Kā notiek mācību Audzēknis tiek nodots attiecīgās nodaļas vadītāja pārraudzībā, kas audzēknim dod ar
process uzņēmu- reālo darba vidi saistītus uzdevumus (piemēram, numuru uzkopšana, viesu apkalpošamā? na restorānā, darbs pie ēdienu sagatavošanas, u.tml.). Mācības ir atbilstoši skolas prakses paradzētajām stundām. Audzēknis tiek novērtēts un viņam tiek piedāvāts algots
darbs, ja viņš to spēj veikt atbilstoši viesnīcas standartiem.
Kā uzņēmums at- Praktikantam tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana uzņēmumā (pusdienas vai vakaribalsta audzēkņus? ņas), kā arī elastīgs darba grafiks, kas savienojams ar studijām.
Kādi ir audzēkņu Tiek apgūtas praktiskās iemaņas.
mācību rezultāti?
Kādi ir uzņēmuma Darbinieki ar pieredzi.
būtiskākie ieguvumi?
Kādi ir uzņēmuma Izdevumi ir apmēram 1,45 € dienā uz audzēkni.
izdevumi apmācībām?
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Publikācijā izmantotie fonti: Hind Madurai (izstrādātājs –
Indian Type Foundry), Baloo Chettan (izstrādātājs – Ek
Type), Gloria Hallelujah (izstrādātājs – Kimberly
Geswein). Publikācijā izmantotas ikonas un dizaina elementi no resursa
freepik.com.
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Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas projekts „Kvalitatīvas prakses darba tirgum”
Projekta Nr.2014-1-LV01-KA202-000522.
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Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un
Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav
uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas
tālāku izmantošanu.
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Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas
atbalstu.
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Latvijas Darba devēju
konfederācija, 2017.
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