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Darba vidē balstītu mācību vadītāju mācību programma

Ievads mācību programmā



Kas ir darba vidē balstītās mācības?



Darba vidē balstītas mācības

Darba vidē balstītas mācības - viena no profesionālās izglītības
ieguves formām.

Darba vidē balstītas mācības organizē un īsteno izglītības
iestāde izglītojamam, kurš uzņēmumā īsteno individuālu darba
vidē balstītu mācību plānu atbilstoši licencētai profesionālās
izglītības programmai, kuras apguves rezultātā iegūstama
profesionālā kvalifikācija, izņemot ceturto un piekto profesionālās
kvalifikācijas līmeni (MK noteikumi Nr. 484).



Darba vidē balstītas mācības (2)

Darba vidē balstītu mācību ietvaros īstenotais izglītības
programmas apjoms uzņēmumā:

1) vismaz 25 procenti no kopējā izglītības programmas apjoma,
neieskaitot kvalifikācijas praksi, ja programmas apgūst pēc
vispārējās vidējās izglītības;

2) vismaz 25 procenti no kopējā izglītības programmas apjoma
arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās pēc
pamatizglītības ieguves.



Darba vidē balstītās mācības var būt:

• Neformālas – mācības tiek veiktas pamatojoties uz mutisku vienošanos
starp izglītojamo un uzņēmumu, sastāv tikai no mācībām darba vietā un
nenoved pie kvalifikācijas saņemšanas.

• Regulētas (formālas) – mācības, kas balstītas uz rakstveida līgumu, kas ir
saskaņā ar nacionālo likumdošanu. Mācības nodrošina izglītības iestāde un
uzņēmums rotācijas veidā. Mācības ir veidotas saskaņā ar mācību
programmas prasībām un noved pie kvalifikācijas saņemšanas.

• Stažēšanās –regulēts darba vidē balstītu mācību veids dažās valstīs.

• Prakse – audzēkņu/studentu praktiskās mācības uzņēmumos. Parasti ilgst
īsu laiku un ir bez samaksas.

• Duālās mācības – mācības, ko nodrošina Izglītības iestāde un darba vieta
vienādās proporcijās rotācijas veidā. Mācības ir balstītas uz izvēlēto
mācību programmu un noved pie kvalifikācijas.

Darba vidē balstīto mācību veidi dažādās valstīs
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Soļi darba vidē balstīto mācību uzsākšanai un īstenošanai



1. Solis: Lēmuma pieņemšana – izglītības iestāde un uzņēmums nolemj
sadarboties darba vidē balstītu mācību īstenošanā.

2. Solis: Individuālā plāna izstrāde – izglītības iestāde sadarbībā ar
uzņēmumu izstrādā un apstiprina katram izglītojamam individuālo plānu
atbilstoši īstenošanas plānam, nosakot izglītības programmas
profesionālā satura teorijas un prakses proporciju izglītības iestādē un
uzņēmumā.

3. Solis: Uzņēmuma izvēle – izglītības iestāde nodrošina vai akceptē
izglītojamā izvēlētu uzņēmumu individuālā plāna īstenošanai, kā
arī izvērtē un pieņem lēmumu par uzņēmuma atbilstību individuālā plāna
īstenošanai.

4. Solis: Mācību līguma noslēgšana – pēc individuālā plāna
apstiprināšanas izglītības iestāde, uzņēmuma pārstāvis un izglītojamais
vai tā likumiskais pārstāvis, ja izglītojamais ir nepilngadīga persona,
noslēdz mācību līgumu.

Sagatavošanās darba vidē balstītajām mācībām



5. Solis: Izglītojamā iepazīstināšana – izglītības iestāde iepazīstina
izglītojamo ar individuālā plāna mērķiem, uzdevumiem un individuāla plāna
saturu, kā arī ar individuālā plāna satura izpildes un izglītojamā mācību
sasniegumu vērtēšanas pamatprincipiem, kā arī ar viņa tiesībām un
pienākumiem individuālā plāna īstenošanas laikā.

6. Solis: Atbildīgo personu noteikšana – izglītības iestāde nosaka par darba
vidē balstītām mācībām atbildīgo personu, kas koordinē darba vidē balstīto
mācību īstenošanu izglītības iestādē un uzņēmumā; uzņēmums norīko darba
vidē balstītu mācību vadītāju uzņēmumā.

Sagatavošanās darba vidē balstītajām mācībām (2)



7. Solis: Iepazīstināšana ar uzņēmumu – darba vidē balstītu mācību

vadītājs uzņēmumā parāda izglītojamajam viņa darba vietu, iepazīstina ar

kolēģiem, izskaidro dažādās tradīcijas un piemērojamās procedūras

uzņēmumā.

8. Solis: Darba drošības instruktāža – uzņēmums mācību līguma

noteiktajā termiņā un kārtībā nodrošina izglītojamā instruktāžu darba

drošības un aizsardzības jautājumos un iepazīstina ar uzņēmuma darba

kārtības noteikumiem.

9. Solis: Mācības – uzņēmums nodrošina izglītojamam darba vidē balstītās

mācības atbilstoši individuālajam plānam, ievērojot uzņēmuma iekšējās

kārtības noteikumus, darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības

prasības, kā arī sanitāri higiēniskās normas.

Darba vidē balstīto mācību norise



10. Solis: Mācību kvalitātes nodrošināšana – izglītības iestāde un

uzņēmums īsteno sadarbību ar nozaru ekspertu padomēm par attiecīgās

nozares profesionālās izglītības īstenošanas kvalitātes, efektivitātes un

atbilstības darba tirgus prasībām sekmēšanu darba vidē balstītās mācībās.

11. Solis: Kompetenču novērtējums un kvalifikācijas dokumentu

izsniegšana – pēc individuālā plāna izpildes profesionālās izglītības

iestāde organizē gala eksāmenus un izdod kvalifikācijas sertifikātu.

12. Solis: Karjeras atbalsts – uzņēmums nodrošina izglītojamo ar

profesionālās karjeras iespējām un atbalsta viņa turpmākās mācības.

Darba vidē balstīto mācību norise (2)



Ieguvumi no darba vidē balstītām mācībām



Darba vidē balstīto mācību ieguvumi IZGLĪTOJAMAJAM

Jūs mācību laikā varat saņemt stipendiju vai darba algu.

Jūs saņemat kvalifikācijas apliecību pēc mācību beigšanas.

Jūs mācāties darba vietā, kas Jums nodrošina praktisko prasmju apguvi un
padara Jūs par pieprasītu darbinieku.

Jūs saņemat darba vidē balstīto mācību vadītāja personīgo uzmanību, kas
nodrošina, ka Jūs mācāties ātrāk un apgūstat jaunākās darba metodes un
tehnoloģijas.

Jūs nesaņemat pārāk daudz teorētisko informāciju, kas Jums nebūs
vajadzīga darbā.

Ar darba vidē balstīto mācību palīdzību Jūs varat iegūt gandrīz jebkuru
profesiju, kā, piemēram, celtniecība un skaistumkopšana.



Darba vidē balstīto mācību ieguvumi UZŅĒMUMIEM

Darba vidē balstītās mācības ir finansiāli efektīvs apmācītu darbinieku
piesaistes mehānisms.

Darba vidē balstītās mācības Jūsu uzņēmumu nodrošina ar prasmīgiem
darbiniekiem.

Darba vidē balstītās mācības ir lielisks veids, kā piesaistīt entuziastiskus
talantus ar svaigām idejām.

Darba vidē balstīto mācību programmas var tikt veidotas specifiskiem
amatiem, tādējādi veidojot tās atbilstoši Jūsu uzņēmuma vajadzībām.

Izglītojamie kļūst lojālāki uzņēmumam, kad tos pieņem darbā.

Izglītojamais izprot Jūsu unikālos darbavietas apstākļus.



Darba vidē balstīto mācību ieguvumi MĀCĪBU VADĪTĀJAM 
UZŅĒMUMĀ

Bieži vien Jūs nodrošināt papildu ienākumus.

Jūs palielināt nodarbinātības perspektīvas.

Jūs jūtaties noderīgs, jo Jūs nododat savas prasmes citiem.

Jums apkārt ir jauni un enerģiski cilvēki.

Jūs gūstat piepildījumu no jaunu zināšanu veidošanas Jūsu uzņēmumā.

Jūs apmaināties ar informāciju par tehnoloģijām ar profesionālās izglītības
iestādes skolotājiem un pastāvīgi paplašināt savu zināšanu loku.

Jūs piedalāties darba vidē balstītu mācību vadītāju uzņēmumos mācībās, kas
Jums atļauj attīstīt profesionālo karjeru un personību.



Darba vidē balstīto mācību vadītāja loma



Darba vidē balstīto mācību vadītājs nodrošina mācības, izmantojot piemērus,
un pārrauga izglītojamo mācību progresu.

Darba vidē balstīto mācību vadītājs kļūst atbildīgs par ievērojamu mācību
procesu daļu, tādējādi likumdošanā ir prasība apgūt pedagoģiskās
kompetences 72 stundu apjomā.

Latvijā darba vidē balstītu mācību vadītājam uzņēmumā pedagoģiskajai
kompetencei jāatbilst vismaz vienai no šādām prasībām:

1) viņam ir pedagoga profesionālā kvalifikācija;

2) viņam ir pedagoģiskās zināšanas, kas iegūtas Ministru kabineta
noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo
kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību
minētajā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programmā
vismaz 72 stundu apjomā;

Ko nozīmē būt darba vidē balstīto mācību vadītājam? 



Pēc šīs mācību programmas apguves, darba vidē balstītu mācību vadītājam ir
jāspēj teikt:

Es saprotu darba vidē balstītu mācību procesu.
Es saprotu, ka esmu atbildīgs par mācību procesu un kvalitāti uzņēmumā.
Es varu noteikt, kādus darba uzdevumus mans uzņēmums var piedāvāt
dažādiem izglītojamajiem.
Es zinu, kā un kādēļ man ir jākomunicē ar profesionālās izglītības iestādes
pedagogiem.
Es saprotu, ko nozīmē sagatavot mācību plānu kopā ar profesionālās izglītības
iestādes pedagogu.

Darba vidē balstītu mācību vadītāja prasmes un zināšanas



Es varu nodrošināt, ka ar darba uzdevumiem un darba vietu saistītās
instrukcijas, piemēram, par darba drošību vai citiem nozaru standartiem, tiek
iekļautas mācību plānā.
Es zinu, kā plānot manu darba pienākumu demonstrācijas un vingrinājumus.
Es zinu, ka iepazīstināt izglītojamo ar darbavietu.
Es zinu, kā komunicēt ar izglītojamo, sniegt instrukcijas un atgriezenisko saiti.
Es zinu, kā novērtēt izglītojamā mācību progresu.
Es zinu, kāda ir nepieciešamā mācību dokumentācija.
Es spēju dalīties ar informāciju par mācību procesu ar savu vadību, kolēģiem,
personālu un profesionālās izglītības iestādi.

Darba vidē balstītu mācību vadītāja prasmes un zināšanas (2)



Darba vidē balstītu mācību vadītāju loma

Izglītības iestādēm ir atbildība par visa darba vidē balstīto

mācību procesu, tā uzraudzību un vadīšanu.

Uzņēmums atbildīgs par mācību nodrošināšanu un teorētisko

zināšanu iegūšanu darba vidē.

Taču lielākā darba vidē balstīto mācību daļa tiek nodrošināta

uzņēmumā, kur galvenais mācību nodrošinātājs ir darba vidē

balstītu mācību vadītājs.



Darba vidē balstītu mācību vadītāju loma (2)

Darba vidē balstītu mācību vadītājam uzņēmumā un profesionālās

izglītības iestādes pedagogam ir savstarpēji jāsadarbojas, lai

nodrošinātu, ka mācību programmā noteiktie mērķi tiktu sasniegti.

Darba vietā balstīto mācību vadītājam uzņēmumā jāpiemīt

nepieciešamajām prasmēm, lai nodrošinātu pietiekamu kvalifikāciju šī

uzdevuma veikšanai.

Darba devējam (un darba vidē balstīto mācību vadītājam) jānodrošina,

ka izglītojamajam ir iespēja veikt dažādus uzdevumus, atbilstoši viņa

apgūstamajai profesijai.



Kādas zināšanas sniegs mācību programma?

Šīs mācību programmas laikā darba vidē balstīto mācību vadītājam ir jāapgūst 
zināšanas par:

• Izglītības un kvalifikāciju noteikšanas sistēmu;

• Darba vidē balstītu mācību plānošanu;

• Komunikāciju ar izglītības iestādi un izglītības iestādes pedagogu;

• Komunikāciju ar uzņēmuma vadību, personālu un kolēģiem, kas saistās ar 
organizatoriskiem jautājumiem;

• Uzdevumu plānošanu un darba procesu demonstrāciju;

• Komunikācijas metodēm, kas izmantojamas komunikācijā ar izglītojamo;

• Izglītojamā mācību progresa novērtēšanu;

• Darba vidē balstītu mācību dokumentāciju.



Normatīvie akti, kas saistīti ar darba vidē balstītajām 
mācībām



Likumdošana 

Profesionālās izglītības likums, nosaka, ka viena no profesionālās izglītības
ieguves formām ir darba vidē balstītas mācības.

2016. gada 15. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.484 »Kārtība, kādā
organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības» nosaka kārtību, kādā
organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības.

Vairāk - https://likumi.lv/ta/id/283680-kartiba-kada-organize-un-isteno-darba-
vide-balstitas-macibas

https://likumi.lv/ta/id/283680-kartiba-kada-organize-un-isteno-darba-vide-balstitas-macibas


Pašpārbaudes jautājumi

1. Kas ir darba vidē balstītas mācības?

2. Kādi ir darba vidē balstīto mācību sagatavošanās soļi?

3. Kāda ir darba vidē balstīto mācību norise?

4. Kādi ir darba vidē balstīto mācību ieguvumi darba vidē balstīto mācību

vadītājiem?

5. Kādi ir darba vidē balstīto mācību ieguvumi uzņēmumiem?

6. Kādi ir darba vidē balstīto mācību ieguvumi izglītojamajiem?

7. Kādēļ darba vidē balstīto mācību vadītāja uzņēmumā loma ir svarīga

darba vidē balstītajās mācībās? Par ko viņš ir atbildīgs?

8. Kādām zināšanām un prasmēm jāpiemīt darba vidē balstīto mācību

vadītājam uzņēmumā?

9. Kādēļ šīs mācības darba vidē balstīto mācību vadītājiem ir svarīgas?

10. Kāds ir Jūsu darba kā darba vidē balstītu mācību vadītāja pamatmērķis?

11. Kādi ir galvenie normatīvie akti, kas regulē darba vidē balstītās mācības?


