
2017.gada 15.jūnijs
Inga Šikova - PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” direktores 
vietniece

Darba devēju iesaiste darba vidē balstīto 
mācību plānošanā un organizēšanā Rīgas 

Valsts tehnikumā



Mācību procesa organizēšana

• Profesionālās izglītības 
programmas īstenošana

• Kadru politika
• Atbildība par saturu

• Darba tirgus 
pieprasījuma 
plānošana

• Līdzatbildība PIP 
veidošanā un 
īstenošanā

• Elastīgs mācību 
grafiks

• Atbalsts izglītības 
iestādei

• Izglītības iestādes 
pozitīvā darba 
indikators

• Sabiedrības 
informēšana

• Karjera un 
personības izaugsme

• Darba tirgus 
piepildījums

Izglītojamie Vecāki

TehnikumsDarba 
devēji
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Mācību darba organizēšanas 
instrumenti
 Profesionālās izglītības 

programma:
◦ Izglītības programmas 

mācību plāns,
◦ Mācību procesa 

organizācijas plāns (mācību 
grafiks);

 Tarifikācija;
 Mācību priekšmetu stundu 

saraksts.

 Profesionālās izglītības 
ieguves formas:
◦ 1) klātiene;
◦ 2) neklātiene;
◦ 3) pašizglītība;
◦ 4) darba vidē balstītas 

mācības.
 Izglītības programmai DVB 

mācību formā īstenojamais 
saturs un iegūstamā 
kvalifikācija ir identiski ar  
jebkurā citā formā
īstenojamas atbilstošās 
izglītības programmas 
saturu un iegūstamo 
kvalifikāciju. 

 To nodrošina izglītības 
iestāde sadarbībā ar 
uzņēmumu



Ieteicamais sadalījums pa semestriem darba vidē balstītās mācībās 
 
Profesionālās vidējās izglītības programmās (īstenošanas ilgums 4 gadi) 

kurss  I II III  IV 
semestris  1 2 3 4 5 6 7 8 
Mācību 
nedēļu 
skaits kopā 

156 
nedēļas 
(5768) 

16 
(576) 

24 
(864) 

16 
(576) 

23 
(828) 

16 
(576) 

23 
(828) 

14 
(560) 

24 
(960) 

DVB 
nedēļas 

68 
nedēļas 
 

2 4 3 9 5 10  11 24 

 



Nevar noteikt konstantu DVB % no kopējā stundu sadalījuma
pa gadiem. Darba vidē % stundu sadalījums pa kursiem
būs mainīgs ar pieaugošu intensitāti no 1. uz 4.kursu

kurss I II III IV 
semestris 1. 2.  3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Stundu skaits 
(5768) 576 864 576 828 576 828 560 960 

DVB 42 % 10 % 10 % 10 % 30 % 35 % 40 % 80 % 100 % 
DVB st. sk. - 

2320 57 86 57 246 136 328 448 960 

Stundu skaits 
(3910) 224 424 360 524 368 620 536 960 

DVB 59% 25 % 20 % 15 % 47 % 35 % 53 % 83 % 100 % 
Riski    CE  CE E Prakse  

pārskat  
DVB formas Uzņēmumu 

apmeklējums 
DD skolas 
darbnīcās 

DD skolas 
darbnīcās 

P 

T-Pr T-Pr 
P 

T-Pr 
P 

T-Pr 
P 

T-Pr KP 

 

5



Mācību procesa grafiks



Sadarbība nozarēs ar darba devējiem
268 partneri



Prakses un DVB jēdziens
 Prakse ir mācību procesa

neatņemama sastāvdaļa, kuras
mērķis ir :

• nostiprināt izglītojamo teorētiskās
zināšanas praksē;

• sekmēt praktisko iemaņu apgūšanu;

• sagatavot izglītojamos patstāvīgam
darbam, atbilstoši mūsdienu darba
tirgus prasībām.

 Normatīvie dokumenti
• Ministru kabineta 2012. gada 20. novembra 

noteikumi Nr.785 „Mācību prakses organizācijas 
un izglītojamo apdrošināšanas kārtība”

• 12.05.2006. IZM kārtība Nr.24 „Prakses 
dienasgrāmatas izgatavošanas un aizpildīšanas 
kārtība”

 Praktiskās mācības vai kvalifikācijas 
prakse tiek organizēta valsts un 
privātajos uzņēmumos, iestādēs, 
individuālajās saimniecībās

 DVB – profesionālās izglītības 
programmas ieguves forma

 DVB mācībās izglītojamais IP 
profesionālā satura teoriju un 
praksi pārmijus apgūst izglītības 
iestādē un uzņēmumā

 Normatīvie dokumenti
 Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumi 

Nr. 484 “Kārtība, kādā organizē un īsteno darba 
vidē balstītas mācības” 

 Mācību slodze nedēļā : 
 līdz 18 gadu vecumam — 36 

mācību stundas;
 no18 gadu vecumu — 40 mācību 

stundas



Audzēkņu jautājumi par praksi
 Vai praksē maksā?
 Praktikants, veicot Praksi Prakses 

uzņēmumā, nesaņem atlīdzību.
 Praktikants var noslēgt ar 

prakses vietu divpusēju līgumu
par savstarpējo norēķinu kārtību

 Uzņēmumam Prakses laikā, kā arī 
pēc Prakses beigām, nav 
pienākums slēgt ar Praktikantu 
darba līgumu.

 Kā atrast prakses vietu? 
 Meklē pats
 Iesaka Nodaļas vadītājs

Jāņem vērā – mācību vai 
kvalifikācijas prakses obligāta 
prasība trīspusējs līgums un direktora 
rīkojums par norīkošanu praksē

 Profesionālās kompetences/ 
Attieksmes:

• Darba drošības jautājumi (kāds par 
jums būs atbildīgs)

• Darba disciplīna
• Darba laiks
• Precizitāte
• Visus smalkos gadžetus – malā!
• Ētika
• Socializācijas prasmes
• Profesionālās iemaņas (sākot ar 

darba vietas organizēšanu un 
prasmi to uzturēt sakārtotu, vēlme 
pilnveidot profesionālās prasmes)

• Lojalitāte/ uzņēmuma kvalitātes 
standartu ievērošana

• Instrukciju ievērošana
• Darba/ lietišķais apģērbs



Izglītojamā pienākumi un atbildība prakses laikā
 Obligātā dokumentācija P/ KP

• trīspusējs līgums par Praksi starp praktikantu, 
Tehnikumu un Prakses vietu;

• polise par praktikanta apdrošināšanu pret 
nelaimes gadījumiem Prakses laikā

• prakses programma;

• prakses dienasgrāmata un/vai pārskats;

• praktikanta raksturojums

 Ja maina prakses vietu
• Vienošanās par prakses līguma izbeigšanu

• Jauns prakses līgums

 Vērtēšana
 Obligāts iknedēļas vērtējums. Galīgais 

vērtējums – diploma par profesionālo vidējo 
izglītību sekmju izrakstā

 Sadarbība un informācijas apmaiņa ar 
prakses vadītāju

• Ziņot par attaisnotajiem prakses kavējumiem 
(slimība, tiesa, sacensības, valsts 
pārbaudījumi)

 Obligātā dokumentācija DVB
 izglītības programmas īstenošanas plāns;
 individuālais plāns;  
 mācību līgums par individuālā plāna 

īstenošanu  vismaz vienam semestrim;
 grupas mācību nodarbību uzskaites 

žurnāls;
 līgums par izglītojamā apdrošināšanu pret 

nelaimes gadījumiem individuālā plāna 
īstenošanas laikā;

 līgums par izglītojamā civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšanu individuālā 
plāna īstenošanas laikā.

 Vērtēšana
 sasniegumus vērtē, piešķirot konkrētu 

vērtējumu par katra temata vai apakštemata
apguvi

 Vērtējumus ieraksta mācību uzskaites žurnālā



Darba vidē 
balstīta izglītība 
kopš 2013. gada

Atbalsts:
Izglītības un zinātnes ministrija,
Valsts Izglītības attīstības aģentūra,
Valsts Izglītības satura centrs

Partneri:
Latvijas Darba devēju 
konfederācija,
Nozaru asociācijas un uzņēmumi,
Nozaru ekspertu padomes

2013./2014.- 50
2014./2015. – 45
2015./2016. – 382
2016./2017. - 578

DVB



Sadarbība nozarēs ar darba devējiem
268 partneri mācību prakšu īstenošanā



Secinājumi/ problēmjautājumi

 Sabiedrības informēšana par DVB
 Pedagoģiskās izglītības problemātika prakses 

vadītājiem uzņēmumā
 Izglītības iestādes un darba devēju sadarbības līgumu 

slēgšana
 DVB – uz sadarbību balstītas partnerattiecības (meklē 

praksi pats!)
 Mācību procesa salāgošana (ieteicams veidot darba 

grupas DVB īstenotājiem)
 Audzēkņu pieteikšanās DVB, pretendentu atlase (darba 

interviju simulācijas, «ātrie randiņi»)
 Sistemātiska DVB procesa analīze, spēja ātri reaģēt
 Pieredzes uzkrāšana - iesaistīto pušu viedokļu un 

ieteikumu apzināšana



Paldies par uzmanību!
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