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Galvena  gū ta  informa cija ūn atzin as no 
pieredzes apmain as vizī tes Somija, Pori, 
22.08.2016. - 25.08.2016. 
 

1. Mērķi un ieguvumi  
 

Mērķi 

Izprast Somijas profesionālās izglītība sistēmu un faktorus, kas to padara veiksmīgu, secināt, vai 

iespējama kādas pieredzes pārņemšana. 

Līdz šim dažādiem LDDK pārstāvjiem un LDDK biedru pārstāvjiem un partneriem ir bijusi iespēja 

vairākkārt uz mācību vizītēm apmeklēt valstis, kurās tiek īstenota duālā profesionālās izglītības sistēma: 

uz Vāciju (Anita Līce, Raina Dūrēja, Silvija Bruņa, Jānis Nipers, Ivars Pēkainis, Andris Sekacis, Ruta 

Porniece u.c.), Austrija (Anita Līce, Ieva Bečere, Iveta Blaua, Ivars Pēkainis, Andris Sekacis, Ruta 

Porniece), Šveice (Iveta Blaua). Tāpat vēl būs iespēja apmeklēt Vāciju 2016.gadā LDDK 

ģenerāldirektorei Līgai Meņģelsonei un ekspertei Jolantai Vjaksei. Duālo profesionālās izglītības 

sistēmu raksturo ļoti spēcīga darba devēju ietekme un atbildība – darba devēju organizācijas ir sistēmas 

daļas “turētāji”. Somijas profesionālā izglītība, savukārt, ir vairāk skolu vidē balstīta, līdzīgi kā Latvijā. 

Attiecīgi ļoti vērtīgi būtu izpētīt arī Somijas pieredzi profesionālās izglītības nodrošināšanā un kā Somijai 

izdodas nodrošināt kvalitatīvu un prestižu profesionālo izglītību ar sistēmu, kas ir salīdzinoši līdzīga 

Latvijas sistēmai.  Izpratne par dažādām profesionālās izglītības sistēmām, dažādiem modeļiem, kā tā 

var būt organizēta un kā tajā var būt iesaistīti darba devēji, var palīdzēt Latvijai izstrādāt pašai savu 

sistēmu – savu darba vidē balstītu mācību modeli. 

Pirms vizītes definēju sev īpaši interesējošus jautājumus: 

- Kā darbojas profesionālās izglītības sistēma Somijā; 

- Kas ir galvenās iesaistītās puses un kādas ir viņu atbildības; 

- Kā Somijas profesionālās izglītības darbinieki vērtē savas sistēmas veiksmes faktorus; 

- Kā tiek pētītas nākotnes prasmes un darba tirgus pieprasījums, kā tas tiek ņemts vērā mācību 

procesā; 

- Kā darbojas pieaugušo izglītības sistēma, kā Somija nodrošina augstu pieaugušo dalību 

izglītībā.    
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Ieguvumi 

Vizītes ietvaros bija iespējams padziļināti izprast Somijas profesionālās izglītības sistēmu. Runājot ar 

vietējiem profesionālajā izglītībā iesaistītajiem cilvēkiem, bija iespējams gūt labu priekšstatu par 

profesionālajā izglītībā valdošo kultūru, iesaistīto pušu savstarpējām attiecībām un atbildībām. 

Pozitīvi vērtējams tas, ka vizītē piedalījās arī Latvijas Valsts izglītības satura centra pārstāve, ar kuru 

uzreiz bija iespējams pārrunāt galvenās atšķirības no Latvijas profesionālās izglītības vides, īpaši 

attiecībā uz skolotāju lomu un atbildību, kā arī skolotāju darbību regulējušos normatīvos aktus.  

Būtiskākais, ka vizītes ietvaros tika gūta pārliecība, ka arī Latvijas skolu vidē balstītā profesionālās 

izglītības sistēma var būt veiksmīga, un ka darba vidē balstīto mācību un māceklībā balstīto moduļu 

ieviešana nav vienīgais ceļš uz profesionālās izglītības prestiža sasniegšanu.  

LDDK līdz šim vislielāko vērību ir pievērsis tieši darba devēju iesaistes stiprināšanai profesionālajā 

izglītībā. Taču bez kvalificētiem, profesionāliem, motivētiem, savu darbu mīlošiem skolotājiem 

pozitīvas pārmaiņas profesionālās izglītības iestādēs nav iespējamas, jo darba devēji nekad nepārņems 

profesionālas izglītības nodrošināšanas funkciju, var tikai to atbalstīt, stiprinot tās saikni ar darba tirgu.  

Iedvesmojoši ir tas, ka Somijas profesionālās izglītības iestāde “Winnova”, kurā notika mācību vizīte, 

uzlabojumus savā profesionālās izglītības sistēmā ir sasniegusi, regulāri īstenojot dažādus projektus 

(gan valsts finansētus, gan ES fondu finansētus), pateicoties tiem domājot par iespējamiem 

uzlabojumiem un tos ieviešot, šajā procesā iesaistot lielu daļu pedagogu. Tas vieš pārliecību, ka arī 

Latvijā varam īstenot noderīgus projektus, kas var darboties kā attīstības un pozitīvu pārmaiņu stimuls.  

2. Dažādu mācību vizītes daļu atspoguļojums un gūtās atziņas  
 

Profesionālās izglītības iestāde “Winnova”: 

- Winnova ir salīdzinoši liela profesionālās izglītības iestāde (PII), kas atrodas Somijas R-krasta 5 

pilsētās un  piedāvā izglītību jauniešiem un pieaugušajiem. Tā tika izveidota 2010.gadā, 

apvienojoties vairākām mazākām PII, un tās īpašnieki ir pašvaldības un viena organizācijas: 48% 

Pori, 27% - Rauma, 12% - Laitila un arī Pieaugušo izglītības apvienība, kas līdz tam organizēja 

pieaugušo izglītību.  

- Winnova aptver ~ 30 kvalifikācijas, īsteno ~ 50 projektus, tajā strādā 630 darbinieki. 

- Studenti: 6000, no tiem 4000 jaunieši, 2000 – pieaugušie.  

- Īsteno profesionālo izglītību, balstoties uz uzņēmumu vajadzībām (lai tās noskaidrotu, 

skolotājus sūta uz uzņēmumiem praksēs, ņem vērā statistiku/ pētījumus, konsultējas ar 

Kameru, un attiecīgi adaptē izglītības programmas). 

- Lai ietekmētu jauniešu izvēli, reklamē nepopulārās, bet vajadzīgās kvalifikācijas, piemēram, 

metālapstrādē. Populārākās programmas: frizieri un automehāniķi. 
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- Ir ap 5000 līgumi ar dažādiem uzņēmumiem (lai nodrošinātu praktisko apmācību darba vietā). 

Viens uzņēmums parasti var paņemt 1 praktikantu. Vairāk – reti.  

- Nesen uzsāka māceklības projektu: skola par katru studentu maksā uzņēmumam 250 EUR, bet 

uzņēmumam audzēknis ir jāpieņem darbā. Ieguvumi: studenti ir vairāk motivēti (jo viņiem 

maksā), tas ir veids, kā uzņēmums var piesaistīt jaunu darbinieku, jaunieši var māceklībā iet arī 

vasarā un iegūt kvalifikāciju ātrāk. Šīs programmas ir uzbūvētas pēc principa 2 + 1 (2 gadi skolā, 

1 – uzņēmumā). Projektu finansē IZM (nacionālais finansējums), šobrīd skolā piedalās 10 

studentu (metāla un loģistikas sektors). Prasības pret uzņēmumu tādas pašas kā prakšu laikā. 

Par šajā projektā iesaistītajiem audzēkņiem skola saņem mazāku finansējumu nekā par 

pārējiem (jo skolā ir mazāks pavadītais laiks), tādēļ ne visas izglītības nodaļas vēlējās to ieviest. 

- Ir prakšu digitalizācijas projekts: mērķis ir izstrādāt mobilās sistēmas, lai uzlabotu komunikāciju 

un prakses dokumentāciju. Piem., izstrādāt elektroniskās dienasgrāmatas mobilo aplikāciju.  

- Winnova piedāvā apmācības arī bezdarbniekiem. Tipiski – būvniecībā, metālā, uzkopšanā. 

Piesakās uz konkursu. 

Finansējums:  

- Winnova pieder vairākām pašvaldībām. Finansējums no ministrijas nonāk pašvaldībās. 

Pašvaldības lemj par budžetu. Skolotāji visās skolās saņem aptuveni to pašu algu. Varbūt kaut 

kādi personiskie bonusi, bet ne lieli. Algas nosaka kolektīvais līgums.  

Sistēmas kopsavilkums: 

- Profesionālā izglītība (3 gadu programmas pamatā) notiek paralēli vispārējai vidējai izglītībai. 

Tie, kas vēlas kārtot “matriculation examination”, lai turpinātu studijas augstākajā izglītībā, var 

vakaros mācīties papildus vispārējās izglītības priekšmetus.  

- 60 000 jaunieši Somijā, kas parasti izdara izvēli par vidējo vispārējo un profesionālo izglītību, 

un ~ ½ izvēlas profesionālo izglītību, kas kļūst arvien populārāka izvēle (nodrošina vieglāku 

iespēju iegūt darbu).  

- Profesiju var iegūt arī pēc vidējās vispārējās izglītības – tas aizņem, maksimums, 2 gadus (var 

būt īsāk, katram individuāli lemj, skolas būt elastīgas, īpaši attiecībā uz mācību darba vietā 

plānošanu). 

- Pēc profesionālās izglītības var turpināt studijas politehniskajās augstskolās. 

Darba tirgus un profesionālā izglītība 

- Kopumā darba tirgū ir svarīgi kvalificēti speciālisti. Darbinieki bez kvalifikācijas nav pieprasīti. 

Bet vajadzības gadījumā var pabeigt arī daļu (atsevišķus moduļus) un saņemt par to sertifikātu 

un, piem., mācīties citur vai pabeigt mācībās vēlāk.  

- Jaunieši tikai ar vidējo vispārējo izglītību nevar īsti atrast darbu. Mēdz būt arī bezdarbs ar 

profesionālām kvalifikācijām, kurām darba tirgū ir priekšrocība.  

- Absolventu nodarbinātības rādītāji – statistiku apkopo valsts (centrālā statistikas pārvalde, 

iespējams, pēc nodokļu nomaksas), analizē nodarbinātību 1 gadu pēc izglītības pabeigšanas. 
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Skola saņem papildu finansējumu par nodarbinātiem absolventiem. Ja absolventi mācās tālāk 

augstākajā izglītībā – skola arī saņem papildu punktus, bet ne tik daudz, ja absolventi strādā.  

- Pori bezdarbs ~ 9%.   

Profesionālās izglītības regulējums: 

- Prasības (mācību rezultātus) katrai profesionālās izglītības jomai nosaka nacionālā komiteja 

(zem “National Board of education” – Nacionālās Izglītības valdes). 

- Katrai skolai ir “Local Board for vocational school”. Tā organizē prasmju demonstrācijas (kas ir 

gala pārbaudījums katram modulim), apstiprina programmas, tajā piedalās darba devēji, 

arodbiedrība, skolotāji, uzņēmumi.  

- Katrai jomai (pārsvarā visām skolām) ir sava “Local advisory for VET”: diskutē programmu 

saturu, mācību darba vietā laiku, mārketingu, tajā piedalās darba devēji, darba ņēmēji, 

skolotāji, departamentu vadītāji. Tiekas 2 reizes gadā. 

- Kvalifikāciju izveidošana/ atjaunošana aizņem ~ 3 gadus. 

- Mācībām darba vietā (praksēm) ir 2 līgumu veidi: 

o Vai nu darba līgums (māceklības gadījumā) (apdrošināšanu pērk uzņēmums) – 

salīdzinoši reti,  

o Vai līgums par mācībām darba vietā (skola nodrošina apdrošināšanu).   

- Profesionālās izglītība programmas: 

o 2015.gadā bija reforma, kas nodrošināja pāreju uz kompetenču pieeju: agrāk bija 120 

kredītpunktu programmas (balstītas uz mācīšanās laiku, 1 nedēļa = 1 kr.p.), tagad 180 

kr.p (3 gadi), balstītas uz kompetencēm, kas iekļauj 35 kr.p darba vietā (minimums) = 

4 mēneši. Winnovā prakse aizņem 38 kr.p.  

o Parasti 1.gads notiek pilnībā skolā, 2.gadā – 2 mēneši notiek uzņēmumā, 3.gadā – 2 

mēneši uzņēmumā. 

o Profesionālās izglītības programma sastāv no: 

 105 kr.p – obligātā daļa (pamata priekšmeti, moduļi, kvalifikācijas moduļi) 

 60 kr.p. – izvēles moduļi 

 15 kr.p. – brīvās izvēles moduļi 

Zināšanu un prasmju novērtējums 

- Ir 3 apguves līmeņi (un atzīmes):  

o Apmierinoši 

o Labi 

o Izcili 

- Būtiska novērtējuma daļa ir prasmju demonstrācija (moduļa noslēgumā): organizēta vai nu 

darba vietā (vēlams, bet ne vienmēr iespējams), vai skolā; balstīta mācību mērķos (Learning 

objectives) un attiecīgajiem darba uzdevumiem. Tādā veidā tiek nodrošināta “Kompetencēs 

balstīts” novērtējums. Dažkārt tā var būt vienkārši audzēkņa darba dienas (vai vairāku) 

uzņēmumā vērošana. Ne vienmēr tas ir viegli – novērtēt moduli tikai ar demonstrāciju, un 



                                                                                                                  

 

 

5 

 

skola/skolotājs var lemt par papildu novērtēšanas metodēm (piemēram, portfolio, papildu 

eksāmeni, aprēķini utt.) 

- Lai novērtētu katru moduli, ir jāaizpilda novērtējuma veidlapa 3 personām: pašam audzēknim 

(pašnovērtējums), darba vietas mentoram (vēlams, bet ne vienmēr tiek īstenots), skolotājam. 

Par gala vērtējumu atbildīgs ir skolotājs. Tādā veidā arī darba devējs piedalās novērtējuma 

veikšanā.  

Prakse  

- Prakses laikā: 

o Audzēknis mācās pēc mācību plāna; 

o Nesaņem atalgojumu; 

o Saņem tos pašus sociālos labumus, ko mācību laikā. 

- Pirms audzēknis iet praksē, viņiem ir ”sagatavošanās diena” skolā: mērķi, kā sagatavoties, kā 

uzvesties uzņēmumā, par novērtējumu. 

- Skolotājs uzņēmumu apmeklē – minimums – 2 reizes 8 nedēļu laikā (kas ir vairāk raksturīgi tieši 

šai izglītības jomai). 

- Audzēkņiem ir nelieli bukleti – dienasgrāmatas, kurā viņi raksta, ko viņi katru dienu ir darījuši. 

Mentors to paraksta reizi nedēļā. Skolotāji cer, ka audzēkņi rakstīs, ko jaunu viņi ir iemācījušies.   

- Parasti ir viens audzēknis uzņēmumā. Ja ir 2-i, tad cenšas, lai nestrādātu kopā – tā viņi labāk 

integrējas uzņēmumā un mācās.  

- Par prakses organizēšanu kopumā ir atbildīgs skolotājs (zemāk atbildību/procesa shēma 

attiecībā uz prakšu organizāciju. Skat. Ilustrācijas zemāk. 

 

Ilustrācija 1 Prakšu organizēšanas shēma profesionālās izglītības iestādē: process un atbildības 
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Ilustrācija 2 Prakšu ieviešana 

Ilustrācija 3 Prakšu novērtēšana 

Uzņēmumi 

- Tas ir atkarīgs no uzņēmuma, vai prakšu vadītājiem ir piemaksa vai nav. Apmeklētajos 

uzņēmumos darbinieki uzņēmās šos pienākumus savu pamata darba pienākumu ietvaros, un 

bija priecīgi apmācīt kādu citu.  

- Skola nodrošina kursus prakšu vadītājiem uzņēmumos (2 dienas), apmācības nav obligātas. 

Uzņēmumi maksā par šīm mācībām.  

- Uzņēmumi ir ieinteresēti noslēgt līgumus ar skolu un labprāt apmāca audzēkņus. Bet normāli 

uzņēmumi var paņemt tikai 1 audzēkni.  

- Prakses meklēšana: parasti audzēkņi atrod paši, skolotājs palīdz vajadzības gadījumā. Vēlams, 

lai prakse nenotiktu radinieku uzņēmumā. 
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Tikšanās ar uzņēmumu “Valmet” 

- Globāls uzņēmums, ražo iekārtas enerģētikas u.c. ražošanas uzņēmumiem (papīra ražošanas, 

enerģijas ražošanas, celulozes rūpnīcām u.c.), pasaulē ir ~ 100 servisa centri, NET pārdošana – 

2.9 miljardi pag.g..  

- Pori uzņēmums – Metso Paper, Pori service centre, kur ražo atsevišķas rezerves daļas 

uzņēmumam visai Pasaulei, koka apstrādes mašīnas (diskus, nažus, konveijerus, urbjus), kā arī 

nodrošina apkopi, nažu asināšanu ar ļoti dažādām iekārtām (gan vecākām, gan modernām 

CNC, kas ir ļoti noderīgi, lai mācītos). 

- Ražošanas personāls: 2 darba plūsmas plānotāji, 2 strādnieku uzraugi, 20-25 strādnieki. 

- Ko sagaida no audzēkņa (audzēkņi - vienmēr 2.vai 3.kurss): 

o Personība: patstāvīgums, ieinteresēts mācīties jaunas lietas, jautāt, ko nezina (aktīva 

attieksme, svarīgi attiecībā uz darba drošību), komandas darbs (=respektēt citādu 

viedokli, būt elastīgam), šo uzņēmumā ir grūti iemācīt. 

o Prasmes: pamata zināšanas par iekārtām, materiāliem, darba metodēm ar metālu, 

lasīt zīmējumus. Uzņēmums saprot, ka viņi nav kvalificēti darbinieki, bet pamati ir 

jāzina. 

- Ko piedāvā audzēkņiem: dažādas iespējas mācīties, kvalificētu darbinieku, no kura mācīties 

(pat līdz 40 g. pieredzes), vienādas iespējas visiem (nodrošināt labas iespējas mācīties/gūt labu 

darba pieredzi), iespēju tikt pie darba līguma. 

- Kādēļ uzņēmums to dara? 

o Praktikanti noteikti nav lētais darbaspēks, jo viņu kvalificētais darbaspēks tērē savu 

laiku, lai apmācītu (uzņēmumam ir izdevumi). Izdevumus gan neuzskaita. 

o Iespēja novērot, kā jaunietis attīstās, kāda viņam ir interese  darba līgums 

o Laba pieredze līdz šim – gatava potenciālo darbinieku bāze, kas jau zina, kā uzņēmums 

darbojas, cilvēkus, darba stilu, iekārtas. 

- Uzņēmums slēdz darba līgumu ar jauniešiem tikai tad, kad ir pabeigtas mācības. Risks, ja ātrāk 

– ka nepabeigs mācības. Dažkārt labus audzēkņus “rezervē”, solot līgumu nākotnē. 

- Prakšu vadītājiem neko papildus nemaksā. Strādā paši pieredzējušākie, kas veic apmācības arī 

iekšēji , parasti visi ir priecīgi apmācīt citus un neuzlūko to kā papildu pienākumu. 

- Skolotājs uzņēmumā var ierasties jebkurā brīdī – ir laipni aicināts. Konkrētais metālapstrādes 

skolotājs, ko satikām, cenšas katru savu audzēkni apmeklēt uzņēmumā reizi nedēļā (priekš tā 

skolotājam tiek apmaksāta 1 h darba nedēļa uz audzēkni (salīdzinājumam – Latvijā – 0.5 h)). 

- Disciplīna: uzņēmums lūdz skolai, lai nesūta audzēkņus, ar kuriem grūti tikt galā un kuri 

neierodas darbā, jo nav iekšējo resursu ar tādiem tikt galā. 

- Sola seko līdzi, lai audzēkņa slodze netiktu pārsniegta (7 h dienā līdz 18 g. vecumam). 

- Ja uzņēmumā nav kaut kas apgūts no programmas – tā nekad nav uzņēmuma vaina, tam seko 

līdzi skola un tās uzdevums ir iemācīt trūkstošās kompetences.  

- Nebaidās, ka apmācīti darbinieki ies strādāt citu. Darbinieki darbu bieži vien izvēlas pēc 

uzņēmuma vides, kolektīva, attieksmes. Daudzi ir atgriezušies, ar jaunām zināšanām. 

- 1. praktikanta diena uzņēmumā:  
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o Uzreiz mēģina integrēt uzņēmumā; 

o Apmāca par drošības noteikumiem – bez kompromisiem; par iekšējiem noteikumiem; 

o Iepazīst telpas un cilvēkus. 

- Prasmju demonstrācija prakses beigās šajā uzņēmumā izskatās kā normāla darba diena, 

dažkārt vairākas, kuru laikā jauniešiem patstāvīgi jāizpilda kaut kāds uzdevums(i). Var lūgt 

palīdzību, bet tad var tikt samazināts vērtējums. 

- Dalība darba devēju organizācijās un arodbiedrībās: kaut arī dalība ir brīvprātīga, praktiski visi 

uzņēmumi Somijā piedalās, arī darbinieki. 

- Pieaugušo izglītība: uzņēmums sūta darbiniekus uz skolu regulāri atjaunot darba drošības un 

ugunsdrošības sertifikātus (ik pēc 5 gadiem), kā arī dažkārt ir nepieciešamība pēc kādām 

specifiskām apmācībām (piem., rīkoties ar gāzes iekārtām vai iegūt metināšanas sertifikātu). 

Par to uzņēmums maksā pats. 

Kvalitātes nodrošināšana: 

- Iekšējā kvalitātes sistēma: 

o Valsts līmenī ir apstiprināts Izglītības attīstības plāns 2011-2016.gadam, kas paredzēja, 

ka katrai izglītības iestādei ir jābūt kvalitātes kontroles sistēmai. Bija izstrādātas 

vadlīnijas profesionālās izglītības iestādēm. Šobrīd 2/3 no visām izglītības iestādēm ir 

sava sistemātiska kvalitātes kontroles sistēma.  

o 2013.gadā tika īstenots nacionālais pilotprojekts šo sistēmu ieviešanai, Winnova 

piedalījās.  

o Winnova operacionālā sistēma ir aprakstīta un dokumentēta, izmantojot IMS 

(Integrated Management system) modeli. Skolas intranetā ir pieejams process un 

atbildību apraksts, visas veidlapas, kā arī uzņēmumu datubāze.  

- Kvalitātes nodrošināšana prakšu laikā: 

o Kā skolotājs pieņem lēmumu, vai uzņēmums ir atbilstošs mācībām? Ja ir jauns 

uzņēmums, kas ir jāizvērtē, 1-2 profesionālo priekšmetu pedagogi apmeklē 

uzņēmumu, ved pārrunas ar uzņēmuma vadību/prakšu vadību, lai saprastu, ko no 

programmas iespējams apgūt uzņēmumā.  

o Skolotājam ir liela atbildība attiecībā uz prakšu organizēšanu: skolotājs lemj par 

uzņēmuma atbilstību, apstiprina līgumu, pārbauda darba vietu un prakšu vadītāju 

kompetenci, izstrādā mācību plānu, informē studentu, darba devējus, ir atbildīgs par 

informatīviem pasākumiem (piem., vecākiem), līdzatbildīgs par darba drošību 

skolēniem, kas jaunāki par 18 gadiem, monitorē to, ko individuālie audzēkņi mācās. 

Parastā slodze skolotājam prieks darba ar praksēm ir 1 h/nedēļā/audzēkni. Tomēr 

tie skolotāji, kas iesaistīti prakšu organizēšanā vairāk, var papildu vienoties ar skolas 

vadību par darba dienām (1-2 nedēļā), ko tam var veltīt.  

- Izglītības programmās: 
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o Katrai kvalifikācijai ir Nacionālās Izglītības valdes noteiktas prasības (definēti mācību 

rezultāti). Programmu plānus (obligātās, izvēles daļas, moduļus) izstrādā katra skola 

pati. Dažkārt skolotāju grupas. 

o Stundas praksei un teorijai nav noteiktas, tas ir skolotāja lēmums, var atsevišķi 

neizdalīt. Piemēram, Winnova metināšanas skolotājs teoriju māca tajā pašā telpā, 

kur māca metināt, praktisko mācību procesā, tiklīdz parādās teorētiskas problēmas.  

o Salīdzinājumam, Latvijā ir skolotāji, kas māca tikai teoriju un skolotāji, kas atbild par 

praksi. Tādēļ skolotājiem, kas pārzin tikai teoriju un nav bijuši uzņēmumos gadiem, 

ir ļoti grūti novērtēt uzņēmuma atbilstību prakses īstenošanai. Tāda sistēma – dalīta 

atbildība skolotājiem – Somijā bija 30 gadus atpakaļ. Latvijā, turklāt, likumdošanā ir 

strikti noteikti %, cik jāmācās teorija un prakse.  

o Katrai audzēkņu grupai ir savs skolotājs – grupas līderis, kas seko līdzi visam mācību 

procesam. Ja skolotājs strādā ar audzēkni 3 gadus, viņš/a viņu pazīst ļoti labi un zina, 

ko katrs zina/prot. 

- Akreditācija  

o PII seko līdzi noteiktiem indikatoriem, apkopo atgriezenisko saiti, īsteno patstāvīgu 

kvalitātes uzlabošanas procesu (cikla veida process), pasūta ārējos auditus (īsteno 

“Inspecta Oy”), kas ir iekšējās kvalitātes sistēmas daļa. 

o Ir arī ārējā kvalitātes nodrošināšana, ko organizē Nacionālā Izglītības valde – katrus 3 

gadus: balstīts uz pašnovērtējumu.  

Ārpus formālās izglītības apgūto kompetenču atzīšana:  

- Jebkurš var atnākt uz PII, kur novērtē viņa zināšanas un prasmes. Pieaugušo gadījumā bieži vien 

tās ir tikai prasmju demonstrācijas, kas ir nepieciešamas, lai iegūtu kvalifikāciju.  

Skolēni ar īpašām vajadzībām: 

- Winnova no 3.3 tūkstošiem studentu 623 ir ar īpašām vajadzībām (tostarp ar mācību grūtībām, 

valodu trūkumu, imigranti ar valodu trūkumu, sociālās problēmas (apmeklējuma trūkums, 

komunikācijas problēmas, dzīves grūtības). Lēmumu par šo statusu pieņem skolotāji, dažkārt 

vecāki. Lēmumu par to pieņemt ir diezgan viegli. Arī pats audzēknis var palūgt, ja vēlas 

individuālu mācību plānu. Somijas valdība ir atbalstoša un nodrošina resursus šādiem 

studentiem.  

- Tiklīdz studenti skaitās ”ar īpašām vajadzībām”, uzreiz viņus uzskaita citādāk – kā 1.5 studentu 

(finansējuma, skolotāju slodzes ziņā). 

- Nodrošinātais atbalsts: mazākas grupas, segregācija, skolotājs palīdz mācīties (nevis patstāvīga 

mācīšanās), mācās tikai pamata priekšmetus (ne visus), mācību materiāli ir ļoti vienkārši un 

skaidri, mācīšana – lēna, skaidra. 

- Winnovā ir īpašo vajadzību asistenti (ar atbilstošu kvalifikāciju, kas iegūta 3 gados) – vismaz 

viens katrai izglītības jomai. Atbildības var atšķirties: var sēdēt blakus un palīdzēt mācīties/ 
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skaidrot, var prakses laikā biežāk apmeklēt uzņēmumu. Asistenti var būt diezgan neatkarīgi 

savā darbā, var arī skolotāji teikt, kas viņiem ir jādara.  

- Novērtējums: ja nav sasniegts 4.kvalifikācijas līmenis pēc nacionālā vērtējuma (very good, 

good, satisfactory), lieto ”adjusted 1, 2, 3”, kas nozīmē, ka darbu vajag uzraudzīt un atbalstīt, 

nepieciešama palīdzība atrast darbu.  

Profesionālās izglītības veiksmes faktori Somu vērtējumā: 

- Skolas vērtējumā, tie ir kvalificēti skolotāji, viņu pozitīva un motivēta attieksme. 

- Tāpat arī – kompetencēs balstīta izglītība, un tas, ka regulējums pieļauj lielu elastību, nav 

nekādu obligāto stundu, prasību par teoriju/praksi.  

Izaicinājums: 

- Skolas vērtējumā – ļoti dažādi studenti ar ļoti dažādām vajadzībām.  

Nākotnes prasmju prognozēšana: 

- Winnova bija projekts par nākotnes prasmju prognozēšanu (sadarbībā ar Tamperes 

Universitāti), rezultāti pieejami: www.satamittari.fi Iegūtie secinājumi palīdzēja plānot 

audzēkņu skaitu.  

- Tāpat, lai izprastu situāciju darba tirgū, skolotāji pavada prakses uzņēmumos, tādējādi gūst 

labu priekšstatu par darba tirgu, svarīgākām un mazāk svarīgām kompetencēm. ESF projekta 

ietvaros piedalījās 45 skolotāji, kas pavadīja uzņēmumā 4-8 nedēļas.  

Darba devēju organizācijas: 

- Dažkārt ir laba sadarbība, piemēram, ar meža sektoru (dodot materiālu, apmeklējot skolu un 

uzņēmumus. Bet kopumā par izglītību atbild profesionālās izglītības iestādes, darba devējiem 

nav tāda loma kā Vācijā. 

Pieaugušo izglītība: 

- Pieaugušajiem – tie paši novērtēšanas kritēriji, bet viņi tikai veic prasmju demonstrāciju 

(pārējos novērtējumus nevajag).  

3. Galvenie secinājumi 
 

 Somijai profesionālo izglītību var iegūt īsākā laikā – 3 gados, taču vienlaicīgi netiek iegūta vidējā 

vispārējā izglītība, ko pēc izvēles var iegūt paralēli papildus tie, kas vēlas studēt tālāk 

akadēmiskajās programmās. Arī profesionālās izglītības iegūšana nodrošina tālākas izglītības 

iespējas politehniskajās augstskolās, līdz ar to akadēmiskā augstākā izglītība nav vienīgā tālākās 

izglītības iespēja. 

http://www.satamittari.fi/
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 Somijā ļoti būtiska loma kvalitatīvas profesionālās izglītības nodrošināšanā ir pedagogiem. 

Pedagogi atbild praktiski par visu izglītības procesu, arī mācībām uzņēmumā. Ņemot vērā 

Latvijas pieredzi, ir grūti pieņemt to, ka sistēma var darboties ar tik mazu un vienkāršu 

regulējumu, bez kontroles mehānismiem un detalizētām prasībām. Somijā profesijas 

standartus aizvieto prasības kvalifikācijām, kurās ir aprakstīti tikai apgūstamie mācību rezultāti. 

Atbilstošas moduļu tipa mācību programmas izstrādā paši skolotāji, un programmu moduļi 

lielā mērā sakrīt ar definētajiem mācību rezultātiem. Nav noteiktas prasības – cik % no 

programmas jābūt teorijai, cik – praksei, par to lemj skolotāji, kas bieži vien teoriju māca 

darbnīcās kopā ar praksi.  

 Skolas Somijā ir ieinteresētas nodrošināt darba tirgū pieprasītu profesionālo izglītību: skolas 

saņem papildu finansējumu par nodarbinātiem absolventiem. Lai veicinātu izpratni par darba 

tirgu, skolas skolotājus sūta praksēs uz uzņēmumiem (4-8 nedēļas). Skolotāji arī regulāri 

apmeklē praktikantus uzņēmumos, noteiktais minimums ir 2 reizes prakses laikā, bet ir 

skolotāji, kas to cenšas darīt katru nedēļu. Tam ir paredzēta 1 h/ned./audzēkni no skolotāja 

darba slodzes. Kopumā skolotāji ieņem ļoti svarīgu lomu skolas – darba devēju sadarbībā, jo 

viņi ļoti labi pārzin darba tirgu, uzņēmumus, darbojas kā kontaktpersonas. Ja tiek iesaistīts kāds 

jauns uzņēmums, tad skolotāji (parasti 1-3 dažādu profesionālo priekšmetu skolotāji) brauc 

vizītē iepazīties un pārrunāt ar vadību un prakšu vadītājiem un izvērtēt, kādu programmas daļu 

uzņēmumā iespējams iemācīties. Trūkstošās programmas daļas apguve tiek organizēta vai nu 

citā uzņēmumā, vai skolā, par to atbild skolotājs.  

 Darba devēju organizāciju loma nav tik būtiska kā Vācijā vai citās duālās izglītības sistēmās. 

Somijā skolas ar nozaru asociācijām sadarbojas abpusējas ieinteresētības gadījumā, piemēram, 

lai reklamētu pieprasītas izglītības jomas.  

 Pieredzes pārņemšana uz Latviju noteikti ir iespējama attiecībā uz PII absolventu 

nodarbinātības datu centralizētu apkopošanu, kā arī izmantošanu PII finansēšanā, lai motivētu 

PII strādāt ar mērķi nodrošināt saikni ar darba tirgu un veicināt absolventu nodarbinātību. 

Tāpat arī noteikti Latvijā ir ieviešama Somijas pieredze attiecībā uz PII iekšējās kvalitātes 

vadības sistēmu, kas palīdz pārvaldīt iekšējos procesus, atbildības un informāciju, kā arī pieeja 

atbalsta nodrošināšanā skolotājiem, tostarp mācību slodzes regulēšana un iespēju 

nodrošināšana praktizēties nozares uzņēmumos. Apbrīnojama ir Somijas skolotāju spēja 

sadarboties ar darba devējiem un pārzināt darba tirgu savā profesionālajā jomā, nodrošinot PII 

ciešu sadarbību un sasaisti ar darba tirgu, kā arī kvalitatīvu praktisko pieredzi audzēkņiem.  

 Galvenais secinājums – arī skolu vidē balstīta profesionālā izglītība var būt kvalitatīva, darba 

tirgū novērtēta. Lai to sasniegtu, skolotāju loma, kā arī skolas ieinteresētība nodrošināt darba 

tirgū pieprasītu profesionālo izglītību, ir milzīga.  
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4. Pieejamie materiāli  
 

 Somijas Izglītības valde: http://www.oph.fi/english 

 Kvalifikāciju prasības: 

http://www.oph.fi/english/curricula_and_qualifications/vocational_upper_secondary_educa

tion 

 Nākotnes prasmju projekta rezultātu mājas lapa: www.satamittari.fi 
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