
Projekts «Kvalitatīvas 
prakses darba tirgum»

Rezultāti



2014 - 2017
Mērķis: uzlabot kvalificēta darbaspēka
pieejamību, stiprinot sociālo partneru, īpaši darba
devēju organizāciju, iesaisti profesionālajā izglītībā
un veicinot kvalitatīvu prakšu pieejamību.



Kādēļ kvalitatīvas prakses?

• Kvalitatīva profesionālā izglītība
• Iespēja jauniešiem
• Iespēja darba devējiem



Tikai 19% darba devēju piedāvā 
prakses vietas, lai atrastu sev 

jaunus darbiniekus.
(Projektu un kvalitātes vadība, 2014)

Tikai 55% uzņēmumu Latvijā ir kādreiz 
nodrošinājuši prakses vietas.

Tikai 33% uzņēmumu ir ieinteresēti 
nodrošināt prakses vietas. 

(Excolo Latvia, 2014)



Projekta rezultāti



Galvenais paveiktais:

• 2 pētījumi par prakšu sistēmu Latvijā un 1 pētījums par profesionālo izglītību Lietuvā.
• Izstrādātas mācību programmas par Austrijas un Vācijas duālās profesionālās 

izglītības sistēmām, kuras apguva Latvijas pārstāvju grupa.
• Uz starptautiskās pieredzes bāzes izstrādāti metodiskie materiāli kvalitatīvu prakšu 

nodrošināšanai Latvijā.
• Pilnveidots prakšu organizēšanas e-rīks – portāls www.prakse.lv, piedāvājot 

noderīgus instrumentus darba devējiem, jauniešiem un profesionālās izglītības 
iestādēm.

• Īstenoti 2 nozaru pilotprojekti, pilnveidojot izglītības programmu un organizējot 
kvalitatīvas prakses ciešā sadarbībā starp koledžām un nozares asociāciju.

• Izstrādāti noderīgi informatīvi materiāli jauniešiem, karjeras konsultantiem un darba 
devējiem, informācija darba devējiem apkopota virtuālajā prakšu birojā LDDK mājas 
lapā.

• Īstenotas kvalitatīvas prakses popularizējošas aktivitātes, tostarp video rullīši TV, 
raksti masu medijos un 2 starptautiskas konferences.

http://www.prakse.lv/


Pilnveidots portāls prakse.lv

• Prakšu sistēma izglītības iestādēm (jau 22!)
• Prakšu statistika izglītības iestādēm

• Praktikantu novērtēšanas iespēja
• Darba devēju novērtēšanas iespēja
• Prakšu devēju TOP sadaļa

• Jauniešu CV/profila papildināšanas iespēja
• Darba devējiem ērtākas iespējas atlasīt 

prakšu kandidātus
• Resursu sadaļa

• E-pamācība portāla lietošanā



Nozaru pilotprojekti

• Ķīmijas/farmācijas nozarē: 
OMTK + LAKĪFA

• Mašīnbūves nozarē: 
RTK + MASOC

• Biotehnoloģijas izglītības programma –
aprobēta modulārā pieeja & jauna 
pieeja prakšu organizācijai

• Mehatronikas izglītības programma –
kombinētās prakses 



Pētījums par praksēm



Vai pēdējo 5 gadu laikā 
Jūsu uzņēmumā ir 
bijuši praktikanti? –

To īpatsvars, kuri 
atbildēja JĀ (%)
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2014.g. 2017.g.

Bāze: Uzņēmumi Latvijā, n`2014=750, n`2017=750

NB! Dati ir attiecināmi uz visiem uzņēmumiem Latvijā!



Vai Jūsu uzņēmums 
būtu ieinteresēts
tuvākā gada laikā 

piesaistīt praktikantus? 
– To īpatsvars, kuri 

atbildēja JĀ (%)

NB! Dati ir attiecināmi uz visiem uzņēmumiem Latvijā!
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Visi uzņēmēji Tie, kuriem nav bijuši praktikanti

Bāze: Uzņēmumi Latvijā, n`2014=750, n`2017=750
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VISI

Ražošana
Tirdzniecība

Būvniecība
Pakalpojumi

Rīga
Pierīga

Vidzeme
Kurzeme
Zemgale

Latgale
1-9 darbinieki

10-49 darbinieki
50 un vairāk darbinieku

Vietējais kapitāls
Vietējais un ārvalstu kapitāls

Ārvalstu kapitāls
Eksportētāji

Nav eksportētāji

Ir ņēmuši praktikantus

Vēlētos ņemt praktikantus

Bāze: Uzņēmumi Latvijā, n`2014=750, n`2017=750



Vai prakses laikā 
iegūtās prasmes un 

zināšanas Tev 
bija/būs noderīgas, 
strādājot profesijā, 
kurā praktizējies? –

To īpatsvars, kuri 
atbildēja JĀ (%)

NB! Dati ir attiecināmi tikai uz Prakse.lv portālā reģistrētajiem jauniešiem!

76 79

2014.g. 2017.g.

Bāze: Jaunieši portālā Prakse.lv, kuri ir izgājuši praksi pēdējo 5 gadu laikā, 
n`2014=165, n`2017=84



Vai prakses laikā 
iegūtās prasmes un 
zināšanas būtu Tev 

noderīgas, lai atrastu 
darbu kādā no nozares 

labākajiem 
uzņēmumiem? –
To īpatsvars, kuri 
atbildēja JĀ (%)

NB! Dati ir attiecināmi tikai uz Prakse.lv portālā reģistrētajiem jauniešiem!

74

89

2014.g. 2017.g.

Bāze: Jaunieši portālā Prakse.lv, kuri ir izgājuši praksi pēdējo 5 gadu laikā, 
n`2014=163, n`2017=84



Vai pēc prakses 
pabeigšanas Tu paliki 

strādāt 
uzņēmumā/iestādē, 
kurā praktizējies? –

To īpatsvars, kuri 
atbildēja JĀ (%)

NB! Dati ir attiecināmi tikai uz Prakse.lv portālā reģistrētajiem jauniešiem!

25 27

2014.g. 2017.g.

Bāze: Jaunieši portālā Prakse.lv, kuri ir izgājuši praksi pēdējo 5 gadu laikā, 
n`2014=123, n`2017=84



LDDK virtuālais prakšu birojs
http://www.lddk.lv/pakalpojums/prakses/







Paldies!
Kā arī:

Valsts izglītības attīstības 
aģentūrai

Asociētajiem partneriem:

• Izglītības un zinātnes 
ministrijai

• Valsts Izglītības satura 
centram

• Rīgas Domei
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