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Projekts “Darba vidē balstītu mācību jaunie modeļi” (turpmāk - 
NewWBL) tika veidots pirms reformu uzsākšanas profesionālā 
izglītībā Austrumeiropā. Darba vidē balstītas mācības (turpmāk 
– DVB) ir bijusi un joprojām tiek uzskatīta par vienu no 
visefektīvākajām mācību formām, lai jaunieši apgūtu prasmes 
un profesionālā izglītība sagatavotu labus speciālistus darba 
tirgum. Šodien reti kurš iebildīs pret DVB nepieciešamību, 
bet aktuāls jautājums ir par to, kā šī pieeja tiek iedzīvināta 
praksē. Ja DVB tiek organizēta kvalitatīvi, jauniešiem ir daudz 
vieglāk pārvarēt grūtības, ar kurām jāsastopas no skolas sola 
nonākot reālā darba vidē. DVB palīdz jauniešiem apgūt ne tikai 
nepieciešamās profesionālās prasmes, bet arī citas ar darbu 
saistītas kompetences, tajā skaitā komunikāciju, problēmu 
risināšanu, resursu izmantošanu un prasmes darbam ar 
kolēģiem un vadību. DVB sevī apkopo to, ko jaunieši iemācās 
darba vietā un skolā. Galvenais jautājums, kas virza mūsu 
projektu, ir nevis tas, vai DVB patiešām strādā, bet gan,  kā 
tās strādā. Mēs gribam saprast, kā dažādos kontekstos un pie 
kādiem nosacījumiem DVB pieeja strādā vislabāk? Vispārējais 
projekta mērķis ir izvērtēt DVB pieejas no industrijas 
skatupunkta, noteikt finanšu un juridisko ietvaru, kurā darbojas 
DVB, un izveidot jaunus DVB modeļus, kas atbild uz esošajiem un 
nākotnes izaicinājumiem. NewWBL projekta uzdevumi ir veidot 
vidi ilgtspējīgām programmām, kas ļautu DVB dalībniekiem 
no pusaudžu līdz pieauguša cilvēka vecumam attīstīties par 
produktīviem darbiniekiem, kā arī risināt jautājumus politikas 
līmenī, lai uzlabotu DVB pieejamību un panākumus. 

Projekta partneri: 
Šī publikācija sagatavota ar NewWBL projekta partneru 
palīdzību: Slovēnijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera 
(GZS),  Slovēnijas Profesionālās izglītības institūts (CPI),   SIA 
Rietumkrasta izglītība WinNova , Somija, Valsts Izglītības satura 
centrs (VISC), Latvija,   Latvijas Darba devēju konfederācija 
(LDDK),  Dobričas Tirdzniecības un rūpniecības kamera 
, Bulgārija,  Blagoevgradas reģiona Izglītības inspekcija, 
Bulgārija,  Vācijas Profesionālās izglītības un apmācības 
federālais institūts (BIBB), ITPIO - Personāla mācību centrs,  
Bulgārija 

Atruna: 
Šo  publikāciju ir sagatavojuši NewWBL projekta  partneri,  un tā 
ne vienmēr atspoguļo oficiālo Eiropas Savienības/ERASMUS+ 
Programmas viedokli. Neviena no Eiropas Savienības/
ERASMUS+ Programmas institūcijām vai struktūrām, kā arī 
neviena persona, kas darbojas pati par sevi, nav atbildīga par 
šajā materiālā ietvertās informācijas izmantošanu.

Publikācija pieejama elektroniski: http://newwbl.eu/
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IEVADS

Profesionālās izglītības reforma atrodama Austrumeiropas politiskajā dienas kārtībā

Gandrīz visas Austrumeiropas valstis šobrīd veic nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos, lai veiktu 
pāreju no skolā balstītas mācību sistēmas uz darba vidē balstītu sistēmu. Reformu procesu veicinājuši 
vairāki faktori, tādi kā spiediens no biznesa vides saistībā ar augstāku jauniešu nodarbinātību, kā arī 
valdību sapratne, ka darba vidē īstenota profesionālā izglītība, it īpaši mācību prakse un DVB, palielina 
profesionālās izglītības kvalitāti un pievilcību, kā arī palīdz samazināt jauniešu bezdarbu. 

NewWBL projekts ir kā atbilde uz izaicinājumiem, kas radušies reformu procesā un atbalsta jauno 
politisko virzību trīs Austrumeiropas valstīs: Bulgārijā, Latvijā un Slovēnijā. Lai gan normatīvais 
regulējums ir izveidots pavisam nesen, šīs valstis sastopas ar izaicinājumiem izveidot struktūras un 
sadarbību, kas veicinātu mācību prakšu un DVB ieviešanu praksē.

Skolā balstītajās profesionālās izglītības sistēmās uzņēmumi un to pārstāvošās organizācijas 
profesionālās izglītības nodrošināšanā līdz šim bieži vien ir iesaistījušās tikai formāli un nepietiekami. 
Viņu loma un atbildība ir definēta no jauna. Šis process nav viegls un tā  virzībai nepieciešams, 
lai Austrumeiropas valstu profesionālās izglītības pārstāvji atrod rīcības modeļus, kas nodrošina 
veiksmīgu DVB ieviešanu.

NewWBL projekts centās atbildēt uz šiem izaicinājumiem, izveidojot jaunus DVB modeļus. Šī 
publikācija sniedz informāciju par politikas rekomendācijām, lai ieviestu izveidotos modeļus.

Grita Akermanaa, NewWBL projekta vadītāja 
Marts, 2018
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Izaicinājumi
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Par ko uztraucas biznesa pasaule un Austrumeiropas valstis?
Vairākus gadus ilgā pieredze pierādīja, ka esošās sistēmas vai normatīvais regulējums Austrumeiropā 
neveicināja darba devēju un viņu pārstāvošo organizāciju piedalīšanos DVB. Profesionālās izglītības 
iestādes saskārās ar grūtībām  nodrošināt modernu aprīkojumu,  izejmateriālus, ko uzņēmumi izmanto 
savām darba vajadzībām, tādēļ profesionālās izglītības absolventiem bieži vien trūka svarīgu darba 
tirgum nepieciešamu prasmju. Profesionālās izglītības absolventiem trūka gan profesionālās prasmes, 
gan arī citas svarīgas prasmes, ko iespējams iegūt vienīgi strādājot reālā darba vidē.

Uzņēmumi redzēja nepieciešamību profesionālās izglītības audzēkņiem pavadīt vairāk laika 
uzņēmumos reālā darba vidē. Pēdējos gados dialogs Austrumeiropā starp profesionālās izglītības 
iestādēm un darba devējiem, un viņu pārstāvniecības organizācijām ir kļuvis daudz intensīvāks un 
nozīmīgāks. Tomēr neapmierinātība ar profesionālās izglītības sistēmu nebūt nenozīmē, ka biznesa 
pasaule dod viennozīmīgu priekšroku DVB. Ar DVB ieviešanu darba devēji sev redz jaunas izmaksas un 
pienākumus: darba vietas nodrošināšana un personāls, kas  strādā ar mācekļiem, papildus juridiskās 
prasības un administratīvais slogs, atalgojums mācekļiem utt. Dažās valstīs nav skaidrs, kāds ir mācekļa 
juridiskais statuss, un kāda tieši būs darba devēju loma, kad tiks definēti darba pienākumi, nosacījumi 
un izmaksas.
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Izaicinājums: Nodrošināt atbilstošu profesionālās izglītības sistēmas 
atbildes reakciju uz darba tirgū nepieciešamām kvalifikācijām, zināšanām, 
prasmēm un kompetencēm profesionālās izglītības absolventiem.
Darba devēji bieži vien nav apmierināti ar profesionālās izglītības absolventu zināšanām, prasmēm un 
kompetencēm. Vēl jo vairāk, profesionālās izglītības iestādes bieži vien māca izglītojamos nozarēs, kas 
nav nepieciešama. Turklāt  nav radīta efektīva sistēma, kā identificēt esošās un nākotnē nepieciešamās 
kvalifikācijas un prasmes. Karjeras atbalsts sākas par vēlu, un tas ir pārāk maz integrēts izglītības 
sistēmās, it īpaši profesionālajā  izglītībā, pamatojoties uz pieņēmumu, ka profesionālās izglītības 
audzēkņi ir  jau izdarījuši savu izvēli. 

“Šobrīd Bulgārijā neeksistē vienots formāts, kādā uzņēmumi varētu definēt savas vajadzības pēc darbi-
niekiem. Mums nav plānošanas mehānisma, ko biznesa pasaule uzskata par ļoti nepieciešamu. Princips 
“nauda seko skolēnam” strādā, kaitējot profesionālajām skolām un nozarēm kopumā. Neeksistē pārskats 
par atsevišķu nozaru attīstību  vai par to vajadzībām pēc kvalificētiem darbiniekiem. Valstī joprojām ir 
nepietiekams un nekonkurētspējīgs darbaspēks, kas attiecīgi atspoguļojas kvalitātē un cenā. Situācija 
darba tirgū - lielāks pieprasījums un mazāks kvalificēta darbaspēka piedāvājums.
Tādēļ, mums, darba devējiem, ir jābūt ļoti aktīviem, lai iesaistītos profesionālās izglītības procesā un 
lai apmierinātu vajadzības pēc kvalificētiem darbiniekiem. Un es esmu gatavs sadarboties un finansēt 
nepieciešamās darbaspēka mācības. Es esmu gatavs sadarboties ar profesionālās izglītības nodrošinātā-
jiem un ar profesionālās izglītības skolotājiem metodiskā atbalsta ziņā - mācību programmu sagata-
vošanā DVB, lai varētu nodrošināt nākamā darbaspēka mācības.” V. Velev - Neoperl Bulgaria SA vadītājs.
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IZAICINĀJUMS: Uzlabot DVB un profesionālās izglītības informācijas 
pieejamību un pievilcību skolēnu, vecāku un uzņēmēju vidū.  
Lai gan DVB un māceklība pēdējos gados atrodas politiskajā dienas kārtībā, vēl joprojām pietrūkst 
informācijas par DVB un māceklību. Šis fakts uztrauc uzņēmumus, it īpaši MVU un uzņēmumus no 
mazāk apdzīvotām vietām, kā arī skolēnus un vecākus. Viņiem nav informācijas par to, kas ir DVB un 
māceklība (kā tā atšķiras no iepriekšējām praksēm), par to, kādas iespējas tās  sniedz uzņēmumiem. 
Profesionālai izglītībai ir slikta reputācija, un  maz jauniešu  izvēlas to savai profesionālajai karjerai. 
Nav pieejama arī  visaptveroša  informācija par māceklību  un DVB. 

IZAICINĀJUMS: Nodrošināt, ka DVB un māceklība profesionālās 
izglītības sistēmā ir vienlīdzīga ar skolā balstīto profesionālo izglītību 
Profesionālās izglītības iestādēm ir ekskluzīva kompetence DVB īstenošanai. Skolas sastopas ar  jaunu 
situāciju, ka tām savos pienākumos ir jādalās ar jauniem partneriem - uzņēmumiem. Šis solis ir vēl 
grūtāks, ja uzdevumi tiek dalīti un pārvietoti no publiskā uz privāto sektoru. Lielākās  profesionālās 
izglītības iestāžu raizes ir, vai uzņēmumi spēs nodrošināt nepieciešamo praktisko mācību  kvalitāti un  
atbalstu audzēknim.

Profesionālās izglītības iestāžu finansējums lielā mērā ir atkarīgs no profesionālās izglītības audzēkņu 
skaita un viņu mācību ilguma. Ar DVB un māceklības ieviešanu, profesionālās izglītības audzēkņi 
pavadīs daudz vairāk laika ārpus izglītības iestādēm, tādējādi samazinot izglītības iestādēm pieejamo 
finansējumu par katru izglītojamo  (mazāk mācību stundas skolā u.tml.). Šis finansiālais aspekts 
ietekmē profesionālās izglītības iestāžu vēlmi veicināt pāreju no skolā balstītām mācībām uz DVB 
balstītu profesionālās izglītības sistēmu.

DVB un māceklībai nav atbalsta struktūru. Esošās profesionālās izglītības sistēmas ir veidotas uz 
skolā balstītu profesionālo izglītību. Darba devēju un viņu pārstāvošo  organizāciju iesaiste ir aktīvāka 
nacionālā līmenī. Reģionālā līmenī šādu atbalsta struktūru nav un sadarbība starp profesionālās 
izglītības iestādēm un uzņēmumiem ir atkarīga no skolas iniciatīvas. Vēl jo vairāk, Austrumeiropā 
kameras un citas darba devēju organizācijas ir veidotas brīvprātīgi un šobrīd  ir atklāts jautājums par 
lomām  un atbildībām, kāda  tām tiek uzticēta no valdību puses. 

Dažās valstīs politikas veidošanas līmenī nav arī stratēģiskas vīzijas par DVB un māceklības izveidi un 
nākotni (nav izvirzīti konkrēti mērķi).
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IZAICINĀJUMS: Nodrošināt DVB un māceklības kvalitāti  
Kā uzņēmumi varēs nodrošināt nepieciešamo praktisko mācību kvalitāti -  tā ir  viena no  galvenajām 
profesionālās izglītības iestāžu raizēm. Darba devējiem nav atbalsta tīkla. It īpaši MVU būtu 
nepieciešams atbalsts, lai iesaistītos DVB un māceklībā (atrast kandidātus, piedāvāt mācību vietas 
u.tml.) un nodrošinātu nepieciešamās mācības un kompetences DVB vadītājiem uzņēmumos, kā arī, lai 
pārbaudītu prasmes un veicinātu pieredzes apmaiņu ar citiem DVB iesaistītiem uzņēmumiem nozaru 
līmenī.

Šobrīd tiek gatavotas prasības DVB vadītājiem uzņēmumos. Dažās valstīs nekādas mācības netiek 
piedāvātas, bet ir arī valstis,   kurās mācību nodrošināšana DVB vadītājiem uzņēmumos ir atsevišķa 
iniciatīva, kas tiek finansēta īstermiņā no valsts budžeta vai no ES fondiem, un tā bieži vien nav 
koordinēta nacionālā vai reģionālā līmenī. 

Vēl joprojām atvērta problēma ir to prasmju pārbaude, kas iegūtas DVB un māceklībā un, kā tā tiks 
organizēta, kā arī iesaistīto pušu atbildības sadalījums. 

“DVB nozīmīgums Bulgārijas profesionālās izglītības sistēmā ik dienu pieaug, it īpaši pēc nesen 
pieņemtajiem grozījumiem likumdošanā, kas regulē DVB kā profesionālās kvalifikācijas iegūšanas veidu. 
Diemžēl šobrīd valstī neeksistē vienots mehānisms, kas definē prasības DVB vadītājiem uzņēmumos, 
kā arī nav radīti vajadzīgie nosacījumi, kā  šo kvalifikācijas iegūšanas veidu uzlabot. Uzņēmumu skaits, 
kuros  ir labi sagatavoti DVB vadītāji, kas attiecīgi garantē augstu mācību līmeni profesionālās izglītības 
iestāžu audzēkņiem, ir diezgan neliels.”
Mariana Pavlova, Nacionālās profesionālās izglītības aģentūras viceprezidente, Bulgārija
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Profesionālās izglītības dalībniekiem ir izvēle starp jauno un veco profesionālās izglītības sistēmu

Kopā ar jauno normatīvo regulējumu, Austrumeiropā ir uzsākti pilotprojekti māceklības un DVB 
īstenošanai. Vēl ir pāragri analizēt un novērtēt šo pilotprojektu rezultātus, taču ir skaidrs, ka efektīva 
māceklības un DVB ieviešana ir atkarīga no tā, kā Austrumeiropas valstīm izdosies nodrošināt 
partnerību ar privāto sektoru profesionālās izglītības jomā. Skolā balstītai  profesionālai izglītībai 
nevajadzētu sacensties ar māceklību un DVB, taču elastīgi risinājumi noteikti ir nepieciešami. 

“Uzņēmumi, kas ir gatavi investēt savu laiku un naudas resursus jauno speciālistu mācībās neapšaubāmi 
spēlēs svarīgu lomu DVB ieviešanā. Tomēr vēl joprojām ļoti daudzi uzņēmumi ieņem novērotāja lomu. 
Protams, uzņēmumiem ir izvēle: mācīt jaunos speciālistus pašiem DVB vai saņemt tos no darba tirgus. 
Abās situācijās darbiniekam visticamāk tāpat būs nepieciešamas mācības. Kā jau mēs to zinām - jo ātrāk 
uzņēmumi sāk strādāt ar potenciālajiem darbiniekiem un investēt viņu attīstībā, jo lojālāki kļūs šie 
darbinieki uzņēmumiem.”
Inta Šusta,  Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktores vietniece
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1. Izveidot pamata nosacījumus partnerībām DVB un 
māceklības ieviešanai

Ir jāizveido stipra un uzticama nacionālā un vietējā partnerība, kas balstīta  uz efektīvu koordināciju un 
atklātu komunikāciju un sadarbību. Šajās partnerībās iesaistīto organizāciju lomai un atbildībai ir jābūt 
skaidri definētai. Visu iesaistīto pušu savstarpēja piekrišana vienotam DVB attīstības redzējumam ir 
pamats tālākai DVB attīstības plānošanai un ieviešanai. 

Katrā valstīt ir jābūt pamata nosacījumiem – normatīvajam  regulējumam  un finansējumam, lai 
nodrošinātu veiksmīgu DVB un māceklības ieviešanu. Partnerība jāveido no izglītības sektora un no 
biznesa pasaules, tai skaitā, sociālajiem partneriem. Ir jāizveido ilgtspējīgs finansējuma modelis ar 
efektīvu izmaksu dalīšanas mehānismu nacionālā un reģionālā līmenī. 

 A Nacionālās partnerības DVB un māceklības ieviešanai

 
Dažās valstīs nav efektīvas nacionālā koordinācijas iestādes vai arī šī koordinācijas iestāde sevī 
neietver visas nepieciešamās iesaistītās puses. Šāda situācija neveicina DVB un māceklības ieviešanu. 
DVB ieviešana nav jākoordinē tikai Izglītības un zinātnes ministrijai, kā tas bijis līdz šim. Nepieciešams 
iesaistīt Ekonomikas ministriju, nacionālā līmeņa organizācijas, kas pārstāv darba devējus un darba 
ņēmējus, kā arī reģionu pārstāvjus. 

Atbildība un uzdevumi, ko  vajadzētu pārņemt šādai nacionālās koordinācijas iestādei ir sekojoši:

Nepieciešamība pēc nacionālas koordinācijas

Nacionālajai koordinācijas iestādei vajadzētu pārņemt DVB un māceklības ieviešanas koordināciju. Šo 
koordinācijas iestādi nepieciešams institucionalizēt: nepieciešams noteikt tās biedrus un to atbildību, 
uzdevumus, aktivitātes un nodrošināt, ka šīs iestādes darbībai ir pieejams nepieciešamais finansējums.

 
Nacionālā koordinācijas iestāde ir atbildīga par zemāk minēto sfēru koordināciju.
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Normatīvais regulējums DVB ieviešanai Latvijas Republikā tika apstiprināts 2016. gadā - Ministru ka-
bineta noteikumi “Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības” un Ministru kabineta 
noteikumi “Nozaru ekspertu padomju izveidošanas, darbības un darbības koordinācijas kārtība”. 2017. 
gadā tika apstiprināti 12 nozaru ekspertu padomju (turpmāk – NEP) personālsastāvi, pārstāvot visas 
galvenās tautsaimniecības nozares. Saskaņā ar Profesionālās izglītības likumu, 11 NEP koordinē Latvijas 
Darba devēju konfederācija (turpmāk - LDDK) un Pārtikas rūpniecības un Lauksaimniecības NEP koor-
dinē Lauksaimniecības Organizācijas sadarbības padome.
Galvenās NEP funkcijas attiecībā uz DVB ir:

1. popularizē DVB;
2. izplata informāciju par DVB īstenošanas iespējām, apzinot DVB īstenošanā ieinteresētos uzņē-

mumus;
3. izvērtē un apkopo informāciju par DVB īstenošanā iesaistītajiem uzņēmumiem;
4. konsultē un sniedz ieteikumus par DVB īstenošanas jautājumiem;
5. izvērtē DVB īstenošanas gaitu un sniedz priekšlikumus sistēmas pilnveidei;
6. izvērtē un sniedz izglītības iestādei atzinumu par uzņēmuma atbilstību īstenošanas plāna un 

individuālā plāna vai tā daļas izpildei, ievērojot profesionālās izglītības normatīvo regulējumu 
par NEP darbību un to kompetenci profesionālās izglītības jomā. 

2017. gadā LDDK uzsāka septiņu gadu ESF projektu “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība 
darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”, kura mērķis ir veicināt DVB un mācību 
prakšu īstenošanu uzņēmumos, sniedzot finansiālu atbalstu uzņēmumiem, profesionālās izglītības 
iestādēm un audzēkņiem. LDDK uzskata, ka NEP izveide un to funkciju iestrāde normatīvajā regulējumā 
ir liels panākums nozaru sociālajiem partneriem, kas uzlabo viņu atbildību ilgtermiņa cilvēkresursu pil-
nveidošanā attiecīgajās nozarēs, kā arī nodrošina, ka profesionālā izglītība atbilst darba tirgus prasībām.
Ruta Porniece, LDDK Izglītības un nodarbinātības nodaļas vadītāja

Nepieciešamība izvērtēt profesionālās izglītības reformu procesu

Māceklība un DVB tika ieviestas ar mērķi nodrošināt, ka jauniešiem ir nepieciešamās kompetences un 
prasmes, kas nepieciešamas darba tirgū.

Māceklības un DVB sistēmas darbība ir jāuzrauga un  rezultāti un efektivitāte ir jāvērtē. Ir 
nepieciešams izveidot organizāciju, kas veiktu izpēti un uzraudzību, lai iegūtu pierādījumus un izpratni 
par māceklības un DVB ieviešanas rezultātiem. Reģionālās partnerības  nepieciešams iekļaut šajā 
vērtēšanas procesā. 
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Pamatojoties uz iegūtajiem māceklības un DVB īstenošanas rezultātiem, nacionālā koordinācijas 
iestāde varēs sagatavot priekšlikumus politikas uzlabojumiem un, ja nepieciešams, grozījumiem 
normatīvajos aktos.  

Ikgadējā konference par māceklību un DVB

Ikgadējai konferencei par māceklību un DVB vajadzētu būt regulārai aktivitātei, kas izvērtē māceklību 
un DVB plašākā iesaistīto pušu kontekstā. Tā būtu iespēja prezentēt un apspriest priekšlikumus 
politikas uzlabojumiem un, ja nepieciešams, attiecīgos grozījumus normatīvajos aktos, lai uzlabotu 
māceklības un DVB kvalitāti.

Nodrošināt finansējumu, lai atbalstītu māceklības un DVB ieviešanu

Nepieciešams izvērtēt finansējuma piešķiršanas kārtību profesionālās izglītības iestādēm, ņemot vērā 
DVB ieviešanu tajās. Māceklības un DVB ieviešanā nepieciešamas jaunas struktūras un jauni atbalsta 
pasākumi. Atbildīgajām politikas iestādēm kopā ar nacionālo koordinācijas iestādi vajadzētu izveidot 
jaunu profesionālās izglītības iestāžu finansēšanas plānu, kurā vajadzētu iekļaut dažādas finansējuma 
iespējas, tai skaitā ES fondu finansējumu.
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Kopīgā Baltijas iniciatīva DVB īstenošanā
Šobrīd, kad Baltijas valstīs notiek DVB sistēmas sakārtošana, viens no sistēmas būtiskākajiem elementi-
em ir atbilstoša prakšu vadītāju sagatavošana. Līdz šim prakšu vadītāju mācības ir bijušas atsevišķas ini-
ciatīvas, kuras nav koordinētas starp 3 Baltijas valstīm un pat vienas valsts ietvaros. Vairumā gadījumu 
šīs iniciatīvas tika finansētas no īstermiņa ES projektiem. Nacionālās  prakšu vadītāju mācību sistēmas 
vēl ir jāveido, taču visām 3 Baltijas valstīm turpmākajiem gadiem ir nacionālie plāni, kā to īstenot. Viena 
no aktivitātēm, kas atbalsta DVB ieviešanu, ir Erasmus + Politikas iniciatīvu projekts “Jaunas pieejas 
prakšu vadītāju sagatavošanā darba vidē balstītām mācībām (TTT4WBL)”.  Šī projekta mērķis ir izstrādāt 
un sadarbībā ar pētniekiem testēt kopīgas (tandēma) mācīšanās programmu prakšu vadītājiem no 
skolām un uzņēmumiem 3 Baltijas valstīs - Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Galvenās eksperimentā ie-
saistītās mērķa grupas ir DVB un prakšu  vadītāji skolās un  uzņēmumos, profesionālās izglītības iestāžu  
un uzņēmumu vadītāji, audzēkņi un iesaistīto pušu pārstāvji, kas ir tieši saistīti ar DVB organizāciju un 
pārvaldību. Eksperimenta mērķis ir pārbaudīt hipotēzi, ka kopīgas mācības prakšu vadītājiem no skolām 
un uzņēmumiem var:
- Uzlabot kompetences, kas nepieciešamas DVB īstenošanai; 
- Pilnveidot profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu prakšu vadītāju pedagoģiskās  prasmes 
atbalsta sniegšanā audzēknim ;
- Pilnveidot profesionālās izglītības iestāžu pedagogu prasmes atbalsta sniegšanā uzņēmumu prakšu 
vadītājiem; 
- Uzlabot sadarbību un komunikāciju  starp profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem  un 
veicināt  MVU iesaisti DVB;
- Uzlabot DVB programmu kvalitāti.
 
Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja

 
 
Regulāra vidēja  un ilgtermiņa darba tirgus vajadzību prognozēšana profesionālās izglītības 
absolventu kvalifikācijām, zināšanām, prasmēm un kompetencēm

Viens no galvenajiem uz skolā balstītās profesionālās izglītības trūkumiem ir neatbilstība darba 
tirgum, ko papildina prasmju un darba tirgus vajadzību nepietiekoša prognozēšana. Ir nepieciešams 
izveidot regulāru vidēja un ilgtermiņa prognozēšanas modeli, lai noteiktu darba tirgus vajadzības. 
Nacionālajai koordinācijas iestādei, reģionālajām un nozaru organizācijām jāsaņem regulāra 
informācija par šo prognožu rezultātiem. Šos rezultātus nepieciešams publiskot.

Mūsu Platforma prasmju prognozēšanai tika izveidota kā pilotprojekts elektronikas nozarē vienā no 
Slovēnijas reģioniem. Mēs pieņēmām, ka daudziem uzņēmumiem, it īpaši MVU, nav pietiekošas in-
formācijas par nākotnes prasmju un kompetenču vajadzībām. Mūsu prasmju prognožu modeļi tika 
balstīti uz globālām tendencēm, izmantojot datus no O*Net base, OOH, ISCO, kā arī nacionālos datus. 
Tāpat mēs arī izmantojām  ekspertu zināšanas no dažādām industrijām, lai tās palīdzētu nepieciešamo 
prasmju prognozēšanai. Ar IT ekspertu palīdzību mākslīgā intelekta jomā mēs esam spējīgi izveidot pre-
cīzas prognozes šī brīža un nākotnes prasmju vajadzībām darba tirgū. Nākotnē mēs vēlamies šo platfor-
mu paplašināt uz citām nozarēm un nodrošināt tās pieejamību arī citos Slovēnijas reģionos. Platformas 
rīki un materiāli tiek lietoti individuālo karjeras plānu sastādīšanai.
Pēc platformas pilnīgas pabeigšanas un paplašināšanas tā palīdzēs veicināt elastīgāku izglītības 
sistēmu un ekonomiku ar spēju veidot ilgtermiņa prasmju un kompetenču nepieciešamības prognozi, 
sniedzot informāciju karjeras atbalstam un izglītības piedāvājumam.
Andreja Sever, Slovēnijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kamera
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Izveidot mehānismu, kas nodrošinās pienācīgu profesionālās izglītības reaģēšanu uz darba tirgus 
novērojumu rezultātiem un prasmju prognozēm

Augstākminēto prasmju un darba tirgus prognožu rezultāti ir jāpārvērš politikas rīcībās. Nacionālajai 
koordinācijas iestādei un reģionālajām partnerībām ir jāizvērtē darba tirgus novērojumu rezultāti un 
prasmju prognozes, un tie jāizvērtē, iesakot veicamās darbības ciešā sadarbībā ar nozares organizācijām.

Karjeras atbalsta materiālos integrēt DVB un māceklības popularizēšanu 

Māceklības koncepts nav plaši zināms Austrumeiropas valstīs. Skolotājiem, skolēniem, vecākiem , 
uzņēmumiem, nodarbinātības aģentūrām, kā arī profesionālās izglītības skolām ir jāsniedz vairāk 
informācijas par māceklību un DVB kā par jaunu karjeras izvēles iespēju  jauniešiem. Taču māceklība arī 
var būt kā  karjeras iespēja turpmākajā dzīvē. DVB un māceklības popularizēšanu ir jāintegrē nacionālās 
karjeras attīstības stratēģijā, lai iedrošinātu indivīdu (skolēnus/audzēkņus, studentus, nodarbinātos 
vai bezdarbniekus) izdarīt pamatotas un ilgtspējīgas karjeras izvēles. Nacionālajai DVB un māceklības 
koordinācijas iestādei vajadzētu būt iespējai piedalīties nacionālās karjeras atbalsta attīstības stratēģiju 
izstrādē un tās ieviešanā.

Profesionālās izglītības tēla kampaņu plānošana ar fokusu uz DVB un māceklību

Māceklībai un DVB nepieciešama lielāka publicitāte sabiedrībā. Tēla kampaņu īstenošana ar fokusu uz 
māceklību un DVB var palīdzēt celt profesionālās izglītības prestižu. Nacionālajai koordinācijas iestādei 
vajadzētu plānot šādas kampaņas ciešā sadarbībā ar sektora organizācijām un reģionālajām partnerībām.

Darbības plāna sagatavošana un ieviešana uzņēmumu un profesionālās izglītības iestāžu atbalstam, 
kas īsteno  māceklību un DVB

Ir jāizveido atbalsta tīkls uzņēmumiem un profesionālās izglītības iestādēm. Nacionālā koordinācijas 
iestāde ir atbildīga par šāda nacionāla darbības plāna sagatavošanu un atbalsta pasākumu plānošanu 
uzņēmumiem  un profesionālās izglītības iestādēm, kas īsteno DVB un māceklību, kā arī par 
īstenošanas uzraudzību. Nacionālo rīcības plānu nepieciešams integrēt reģionālajos rīcību plānos.
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 B Reģionālās un vietējās partnerības

Reģionālās un vietējās partnerības ir nepieciešamas, lai īstenotu māceklību un DVB praksē. Šādas 
reģionālas partnerības ir jāinstitucionalizē ar skaidru redzējumu par to atbildībām un uzdevumiem. 
Ir jāiesaista profesionālās izglītības iestāžu, nozaru organizāciju, reģionālo organizāciju pārstāvji un 
citas puses, kas iesaistītas māceklībā un DVB. Šai partnerībai vajadzētu izveidot jaunas struktūras, 
kas nodrošinātu, ka profesionālās izglītības iestādes un uzņēmumi strādā kopā, tādējādi sniedzot 
ieguvumus izglītojamiem, uzņēmumiem un reģionālajai ekonomikai.

Vācijā, iesaistītās puses cieši sadarbojas, lai nodrošinātu māceklību. Sadarbība ietver stratēģisko līmeni, lai 
virzītu māceklību reģionālā līmenī, kā arī ikdienas mācības. Stratēģiskā līmenī tiek iesaistītas skolas, uzņē-
mumi, kameras un arodbiedrības. Katrā kamerā tiek izveidota Profesionālās izglītības komiteja (Berufsbil-
dungsausschuss). Šajā komitejā, skolotāju, darba devēju un darbinieku pārstāvji strādā kopā visos svarīga-
jos profesionālās izglītības aspektos, tajā skaitā, apskatot iespējas saīsināt vai pagarināt mācību ilgumu, 
izveidot savus iekšējos profesionālos mācību centrus. Skolotāji, darba devēju un darbinieku pārstāvji veido 
eksaminācijas komiteju, kas izstrādā starp un gala eksāmenus profesionālā izglītībā.
Ikdienas mācību kontekstā, attiecības starp kamerām un uzņēmumiem  attiecībā uz mācekļiem ir divējā-
das. No vienas puses, kamerām ir jāuzrauga un jākontrolē mācības uzņēmumā, tādējādi viens uzdevums 
ir saglabāt visus datus par mācekļu līgumiem, tajā skaitā līgumu laušanu. Katra uzņēmuma pienākums 
ir reģistrēt mācekļa līgumu kamerā. Ja pastāv jebkādas nesaskaņas starp mācekli un uzņēmumu, kamera 
uzņemas mediatora lomu, lai šos strīdus atrisinātu. Vēl jo vairāk, kamerai ir uzdevums pārbaudīt uzņēmu-
ma atbilstību, ja tas vēlas strādāt ar mācekļiem. No otras puses, kamera atbalsta uzņēmumu tās ikdienas 
darbā ar mācekļiem - sagatavo mācību dokumentāciju vai atbalsta uzņēmumus izveidojot iekšējo uzņēmu-
ma mācību plānu vai atrodot partnerus mācību konsorcijam.
Sadarbību starp skolām un uzņēmumiem visbiežāk organizē skolas. Tās piedāvā, piemēram, konsultāciju 
dienas  skolotājiem un uzņēmumu pārstāvjiem reizi gadā. Šo konsultāciju laikā var apspriest uzņēmum-
iem interesējošos tematus, piemēram, par mācību organizēšanu uzņēmumos, to saturu un ar mācekļiem 
saistītos aspektus, tas ir, skolu un uzņēmumu grafiku savietošanu, problēmas ar mācekļiem utt. Daudzi 
uzņēmumi komunicē ar skolām regulāri par mācekļu sekmēm, viņu nodarbību apmeklējumiem, lai varētu 
attiecīgi rīkoties, ja mācekļiem ir problēmas jau skolā.
Šie dažādie sadarbības modeļi starp iesaistītajām pusēm ne tikai nodrošina augstu māceklības kvalitāti, 
bet arī respektē visu iesaistīto pušu intereses. Sadarbība ir balstīta uz ilgtermiņa tradīcijām strādāt vienam 
ar otru un bieži vien daudzas iesaistītās puses (piemēram, skolu skolotāji,  prakšu vadītāji uzņēmumos un 
atbildīgās personas no kamerām) viens otru jau pazīst vairākus gadus un tādējādi ir izveidojusies abpusēja 
uzticība.

Marthe Geiben, Vācijas Profesionālās izglītības un apmācības federālais institūta (BIBB) zinātniskā 
līdzstrādniece
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Reģionālajai partnerībai vajadzētu veikt šādus uzdevumus un pienākumus: 
 
Pārraudzīt un izvērtēt DVB un māceklības ieviešanu

Reģionālajiem partneriem jāsadarbojas pārraudzības un izvērtēšanas procesā. Viņu uzdevums ir 
reaģēt uz reģiona novērtējuma rezultātiem. Atbildīgās nacionālās kvalitātes nodrošināšanas aģentūras 
iesaistei vajadzētu notikt pastiprināti, it īpaši DVB ieviešanas fāzē, lai nodrošinātu vienādu sapratni un 
ieviešanu. 
 
Finansēšana

Reģionālās partnerības jāatbalsta finansiāli, lai nodrošinātu DVB un māceklības ieviešanu reģionos 
atbilstoši reģionu vajadzībām. Atbalsta pasākumi uzņēmumiem un profesionālās izglītības iestādēm 
var būt – procesu uzraudzība, kampaņas par DVB un māceklību, u.c. 
 
Prasmju un darba tirgus vajadzību prognozēšana reģionālajai plānošanai

Reģionālās partnerības ir jānodrošina ar datiem par nākotnes prasmēm un darba tirgus vajadzībām, 
lai tās varētu plānot karjeras atbalsta pasākumus reģionālajā līmenī. Šie dati palīdzēs tām izveidot 
reģionālās stratēģijas un darbības plānus, lai padarītu DVB un māceklību veiksmīgu reģionā. 
 
Karjeras atbalsts un profesionālās izglītības tēla kampaņu īstenošana

Karjeras atbalstam jābūt vairāk orientētam  uz reģionu, lai kvalificētu cilvēkus atbilstoši vietējai vai 
reģionālajai ekonomikai, ņemot vērā arī globālās tendences. Reģionālās partnerības ir atbildīgas par 
karjeras atbalsta pasākumu ieviešanu un profesionālās izglītības tēla kampaņu īstenošanu. Reģionālās 
partnerības var sniegt informāciju karjeras atbalsta organizācijām par reģionālās ekonomikas struktūru 
un atbilstošajām prasmēm un darba tirgus vajadzībām, ieskaitot reģionālos attīstības plānus. Modeļi 
piedāvā (www.newwbl.eu/models) ieteikumus dažādām aktivitātēm karjeras atbalstam, piemēram, 
profesionālās izglītības gadatirgu organizēšana, darbinieku ēnošana, uzņēmumu apmeklējumus 
skolēniem, prasmju sacensības utt., taču tie arī piedāvā iespējas skolu pasniedzējiem iegūt reālu darba 
dzīves pieredzi, lai  to varētu pēc tam izmantot skolotāja darbā.



19

Reģionālās vai vietējās partnerības spēlē svarīgu lomu uzņēmumu iesaistīšanā karjeras  atbalsta 
sniegšanā. 
 
Atbalsta pasākumu ieviešana, lai atbalstītu uzņēmumus 

Veiksmīgai DBV un māceklības ieviešanai nepieciešams reģionālā un vietējā līmeņa atbalsta tīkls. 
Reģionālajiem un vietējiem partneriem ir nozīmīga loma atbalsta pasākumu plānošanā un īstenošanā. 
MVU it īpaši nepieciešams lielāks atbalsts, lai tie varētu piedāvāt māceklību. Reģionālie un vietējie 
atbalsta pasākumi papildina nacionāla līmeņa pasākumus. 
 
Mācību īstenošana  uzņēmumu DVB vadītājiem 

Austrumeiropas valstīm ir ļoti maza iepriekšējā pieredze ar māceklību vai DVB, tādēļ mācības uzņēmumu 
DVB vadītājiem ir notikušas ierobežotā apmērā. Atbildīgās iestādes ir jāieceļ, lai nodrošinātu kvalitatīvas 
mācības DVB vadītājiem uzņēmumos. Cieša sadarbība ar profesionālās izglītības iestādēm un darba 
devēju organizācijām ir ļoti ieteicama.
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2. Izveidot atbalsta tīklu profesionālās izglītības 
iestādēm un uzņēmumiem DVB un māceklības 
īstenošanai 

 
DVB un māceklības ieviešana nebūs sekmīga bez uzņēmumu un profesionālās izglītības iestāžu sadarbības. 
It īpaši nepieciešams iedrošināt mazos un vidējos uzņēmumus (turpmāk – MVU), lai nodrošinātu viņu 
iesaisti DVB un māceklībā. Nacionālā koordinēšanas iestāde un reģionālās vai vietējās partnerības spēlē 
svarīgu lomu tās ieviešanā un atbalsta pasākumu veikšanā. 

Uzņēmumiem un profesionālās izglītības iestādēm jānodrošina konsultācijas un pakalpojumi par 
visiem iesaistīšanās posmiem DVB un māceklībā. 

Mēs esam 
identificējuši 

šādus kritiskos posmus, 
kuriem ir vajadzīgi 

atbalsta pasākumi vai nu 
uzņēmumam, kas nodrošina 
māceklību vai profesionālās 

izglītības iestādēm, vai 
arī abiem:

Sadarbības nodrošināšana 
starp uzņēmumu - 

profesionālās izglītības 
audzēkni vai mācekli - 

profesionālās  
izglītības iestādi;

Līgumu noslēgšana 
- lomas un 

pienākumi saskaņā 
ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem 
aktiem;

Nodefinētas 
kompetences, kas 

audzēknim jāapgūst 
DVB laikā uzņēmumā;

DVB nodrošināšanas 
kvalitātes kontroles 

ieviešana;

Profesionālās 
izglītības skolotāja 

komunikācija ar 
audzēkni DVB laikā 

uzņēmumā;

Audzēkņa progresa 
kontrole – pašreizējais 

un starpposma 
vērtējums;

Audzēkņa vai 
mācekļa noslēguma 

vērtējums;

Ar DVB saistītās 
dokumentācijas 

kārtošana.
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NewWBL projekta izstrādātie modeļi (www.newwbl.eu/models) piedāvā daudzus priekšlikumus un 
darbības, lai izveidotu efektīvu atbalsta tīklu. Jebkurš tīkls jābalsta uz galvenajiem profesionālās 
izglītības dalībniekiem un viņu kompetencēm. Šādi pasākumi var ietvert, piemēram, pieredzes un 
informācijas apmaiņas platformu uzņēmumu pasniedzējiem, sadarbības veidošanas platformu 
profesionālās izglītības audzēkņiem un uzņēmumiem, uz praksi vērstas informācijas un mācību 
materiālu izstrādi, administratīvā atbalsta nodrošināšanu MVU un citus.

Mūsu galvenie ieteikumi politikas līmenī ir:

• iecelt nacionālo koordinācijas iestādi, lai sagatavotu stratēģiju vai rīcības plānu, lai izveidotu 
atbalsta tīklu māceklības un DVB īstenošanai;

• Noteikt galvenos dalībniekus, kuri īstenos atbalsta pasākumus DVB ieviešanā;

• Institucionalizēt šo dalībnieku uzdevumus un pienākumus;

• Nodrošināt finansējuma avotu pasākumu īstenošanai.

“DVB vadītāji uzņēmumos nevar tikt sagatavoti, izmantojot tradicionālās mācību programmas, un tas 
pats attiecas uz skolotājiem. Mūsdienās kompetence un ekspertīze kādā jautājumā  nav vienas ie-
saistītās puses resurss. Problēmas risinājums varētu  būt profesionālās izglītības un uzņēmumu prakšu 
vadītāju kopīgas  (tandēma mācības), kad notiek zināšanu koprades process.” 
Ilze Buligina, Izglītības un zinātnes ministrijas vecākā eksperte, Latvija

“Duālās profesionālās izglītības sistēmas panākumi Vācijā, Austrijā un Šveicē, manuprāt, lielā mērā ir 
saistīti ar faktu, ka dalība kamerās ir obligāta visiem uzņēmumiem. Tādā veidā viņi var nodrošināt, ka 
visi uzņēmumi ir informēti un saņem atbalstu mācekļa prakšu nodrošināšanai. Slovēnijā, tāpat kā visās 
citās Austrumeiropas valstīs, kameru sastāvs ir brīvprātīgs, un, protams, arī mani sadarbības uzņēmumi, 
kas ir kameras biedri, cer, ka mana komanda sniegs pakalpojumus mācekļu jomā. Bet, kā  ar citiem uzņē-
mumiem? “
Robert Grah, Pomurskas Tirdzniecības un rūpniecības kameras direktors, Slovēnija
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Projekts Nr. BG051PO001 / 3.3.07-0001 “Studentu un skolēnu prakse”, ko finansē no darbības program-
mas “Cilvēkresursu attīstība Bulgārijā 2012.-2015. gadam”
Projekts tika uzsākts, reaģējot uz nepieciešamību uzlabot profesionālo izglītības iestāžu un universitāšu 
mācību kvalitāti, nodrošinot faktiskas darba vietas, pamatojoties uz universitātes un skolu un uzņēmē-
jdarbības partnerību. Prakses ilgums abām grupām ir 240 stundas. Šīs prakses bija pieejamas skolas 
vecuma jauniešiem vecumā no 16 līdz 21 gadiem. Saskaņā ar projektu tika izstrādāta interneta platfor-
ma http://praktiki.mon.bg , kas ļāva darba devējiem piedāvāt prakses vietas, reģistrēties programmā un 
studentiem pieteikties dalībai. 
Projekta ieviešana ļāva pārbaudīt skolas, augstskolas, uzņēmumu partnerības modeli, kas atbilst gan 
izglītības nozares vajadzībām, gan praktisko mācību un uzņēmējdarbības sektora praktisko darba 
apstākļu nodrošināšanai, kam nepieciešami kvalificēti darbinieki. Turpmāka modeļa ieviešana uz ilgāku 
laiku bez šaubām veicinās praktisko mācību kvalitāti izglītības sistēmā.
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3. Izmaiņas esošajā profesionālās izglītības iestāžu 
konceptā

Ar DVB un māceklības ieviešanu, profesionālās izglītības audzēkņi pavadīs mazāk laika profesionālās 
izglītības iestādēs un vairāk - uzņēmumos. Tas attiecīgi nozīmē, ka arī ir nepieciešamas izmaiņas 
esošajā profesionālās izglītības iestāžu konceptā.

Mainīts profils profesionālās izglītības skolotājiem un jauns profils uzņēmumu pasniedzējiem 
 
Profesionālās izglītības skolotāji pārņems jaunus uzdevumus un pienākumus. Viņiem būs vairāk 
jāsaskaras ar uzņēmumiem un DVB vadītājiem uzņēmumos, sekojot mācekļu progresam uzņēmumos. 
Ņemot vērā DVB un māceklības ieviešanu, ņemot vērā jaunās izglītības tendences un darba tirgus 
vajadzības, ir nepieciešams pilnveidot profesionālās izglītības skolotāju profilu (lomu un pienākumus) 
un DVB vadītāju profilu uzņēmumos. Lai uzlabotu profesionālās izglītības skolotāju un DVB vadītāju 
uzņēmumos darba apstākļus un nodrošinātu viņiem pastāvīgu profesionālo atbalstu, mums ir šādi 
politikas līmeņa ieteikumi:

• Iekļaut  DVB un māceklību profesionālās izglītības skolotāju sagatavošanā;

• Izstrādāt elastīgu mācību programmu uzņēmumu DVB vadītājiem;

• Veicināt profesionālās izglītības skolotāju un DVB vadītāju uzņēmumā apmaiņas programmas;

• Nodrošināt profesionālās izglītības skolotāju ārpus skolas sistēmas darba pieredzes atzīšanu
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“Duālo mācību ieviešana valstī prasa ciešu un pastāvīgu sadarbību starp skolu un uzņēmumu. Šī mijie-
darbība notiek ne tikai institucionālā līmenī, bet arī caur aktīvu komunikāciju starp skolotāju ražošanas 
praksē un mācību vadītājiem uzņēmumos, kuriem jāpieņem kopēji lēmumi un jāatrod risinājumi dažādi-
em jautājumiem un problēmām, kas saistītas ar DVB plānošanu, nodrošināšanu, izglītojamo progresa un 
sasniegumu novērtējumu utt. Tas savukārt nosaka jaunas prasības skolotāju un mācību vadītāju uzņē-
mumos profesionālo darbību saturam un kvalitātei. Tāpēc ir jāveic pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt 
šo galveno dalībnieku sākotnējās un turpmākās mācības DVB procesā, kas atbilst jaunajām prasībām un 
nodrošina to mijiedarbības nepieciešamo efektivitāti. “
Emil Terziyski, Kliment Timirryazev lauksaimniecības skolas direktors, Sandanski, Bulgārija

Profesionālās izglītības iestāžu finansēšanai būtu jāveicina DBV un māceklība, to kvalitāte un 
reaģēšana uz darba tirgus vajadzībām

Daudzās valstīs profesionālās izglītības iestāžu finansēšana balstās uz kvantitatīviem rādītājiem, kas 
saistīti ar izglītojamo skaitu un/vai laiku, ko izglītojamie pavada skolā. Tādi rādītāji, kā piemēram, 
profesionālās izglītības iestāžu sniegums vai rezultāti vai to reakcija uz darba tirgus vajadzībām, tikai 
nedaudz ietekmē profesionālās izglītības skolu finansēšanu.

Profesionālās izglītības izglītojamo skaits samazinās, un profesionālās izglītības iestādēm ir maz 
finansiālu stimulu, lai veicinātu un sekmētu māceklību vai DVB. Tam vajadzētu mainīties.

Mēs iesakām profesionālās izglītības iestāžu finansēšanu veidot tā, lai tas netraucētu DVB un 
māceklības ieviešanu, bet arī stimulētu to īstenošanu arī no profesionālās izglītības iestāžu puses. Mēs 
iesakām pārskatīt profesionālās izglītības iestāžu finansēšanu, lai tās labāk pielāgotos darba tirgus 
vajadzībām.

Somijā mēs mainījām profesionālās izglītības finansēšanas sistēmu. Agrāk finansējums tika balstīts uz 
studentu mācību gadiem, taču šodien tas balstās uz četriem elementiem: pamatfinansējums, uz rezu-
ltātiem balstīts finansējums, uz efektivitāti balstīts finansējums un stratēģijas finansējums. Noteiktu dar-
bības rādītāju svars tiek noteikts attiecībā uz visiem darbības rādītājiem, kas veido finansējuma pamatu 
(piešķirtā kvalifikācija, pabeigtie moduļi). Lielākais finansējums joprojām nāk no pamatfinansējuma, kas 
balstīts uz studentu mācību gadiem. Šis finansējums veido pamatu profesionālās izglītības nodrošināša-
nai visās jomās, visiem studentiem. 35% no finansējuma ir balstīts uz rezultātiem. Tas nozīmē, ka šī 
finansējuma daļa ir balstīta uz kvalifikāciju un moduļiem, kurus piedāvā profesionālā izglītības iestāde. 
Šāda veida finansējums veicina mērķtiecīgu izglītību un kvalifikāciju atbilstoši kompetences vajadzībām. 
Tas tiek mērīts pēc pabeigtām kvalifikācijām un moduļiem atbilstoši izvirzītajiem mērķiem. 15% fi-
nansējuma daļa ir balstīta uz efektivitāti, ko mēra pēc absolventu skaita nodarbinātībā vai tālākizglītībā. 
Šie procenti kopā veido profesionālās izglītības iestādes finansējumu. Profesionālās izglītības  iestāde 
papildus var saņemt ne vairāk kā 4% no visa finansējuma, tā saukto stratēģijas finansējumu. Ar šo 
reformu profesionālās izglītības iestāžu finansēšanā vēlamies iedrošināt izglītības pārorientēšanu uz 
jomām, kurās ir vajadzīgs darbaspēks. Jānodrošina, lai izglītība atbilstu darba dzīves vajadzībām un būtu 
kvalitatīva.”
Liisa Sarasoja, Winnova
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Politikas  
rekomendācijas Latvijai
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LATVIA
 
 
1. Nacionāla līmeņa aktivitāšu koordinācija DVB 

Latvijā, Profesionālās izglītības likums un Ministru kabineta noteikumi nosaka DVB ieviešanu un 
īstenošanu. 2015. gadā Profesionālās izglītības likumā DVB tika definēta kā viens no profesionālās 
izglītības īstenošanas veidiem. 2016. gada jūlijā valdība apstiprināja DVB ieviešanas noteikumus 
un noteica galvenās ieinteresētās puses DVB - nozaru ekspertu padomes, profesionālās izglītības 
iestādes, uzņēmumus un to pienākumus. Nozaru ekspertu padomes veicina un novērtē DVB ieviešanu, 
veicina sadarbību starp profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem, rosina grozījumus DVB 
likumdošanā. Saskaņā ar Profesionālās izglītības likumu, LDDK koordinē 11 nozaru ekspertu padomju 
darbu un darbību un Latvijas Lauksaimniecības organizācijas Sadarbības padome koordinē Pārtikas 
ražošanas un lauksaimniecības nozaru ekspertu padomi.

Laikā no 2017.-2023. gadam, LDDK īsteno Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projektu, lai 
palielinātu izglītojamo un uzņēmumu iesaistīšanos DVB, kur nozaru ekspertu padomēm tiek piešķirta 
loma DVB popularizēšanā un uzņēmumu iesaistīšanā DVB.

Atzīstot Nozares ekspertu padomju nozīmi DVB, mēs iesakām stiprināt nozaru ekspertu padomju lomu 
visos līmeņos, piešķirot pietiekamus finanšu resursus, piemēram, no ESF un valsts budžeta.

Tiek turpināti dažādi valsts līmeņa pasākumi, un no dažādiem avotiem ir pieejami līdzekļi, lai 
veicinātu un īstenotu DVB.  Vairākas darbības finansiāli atbalsta valsts budžets, piemēram, stimulus 
profesionālās izglītības institūcijām, lai ieviestu DVB, ESF projekts, lai palielinātu izglītojamo un 
uzņēmumu iesaistīšanos DVB, vairāki Erasmus + programmas projekti saistībā ar DVB un profesionālās 
izglītības audzēkņu praksēm, sociālo partneru un citu starptautisko organizāciju un struktūru īstenotie 
projekti, piemēram, Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras (AHK) un Starptautiskā Darba organizācijas. 
Vienlaikus pastāv risks, ka dažādu aktivitāšu saskaņotība var būt īslaicīga vai ierobežota. Pēc ESF 
projekta ieviešanas jāapsver pastāvīgo valsts līdzekļu piešķiršana DVB, lai saglabātu uzņēmumu 
interesi un nodrošinātu izmaksu sadales pieeju.

Lai nodrošinātu efektīvu resursu izmantošanu un iniciatīvu ilgtspēju, mēs iesakām LR Izglītības 
un zinātnes ministrijai īstenot dažādu DVB iniciatīvu izvērtēšanu,  diskusijā iesaistot galvenās 
ieinteresētās puses, jo īpaši Nozares ekspertu padomes.

Lai nodrošinātu labās prakses izplatību nacionālā līmenī, ņemot vērā to, ka visas profesionālās 
izglītības iestādes vēl joprojām nav iesaistījušās DVB īstenošanā,  būtu jāstiprina un jāuzlabo 
Profesionālās izglītības biedrības loma. 
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2. Agrīns karjeras atbalsts ar aktīvāku darba devēju pārstāvju līdzdalību

Latvijā institucionālie mehānismi uzņēmumu un citu ieinteresēto pušu (piemēram, sociālo partneru, 
nozaru ekspertu padomju, profesionālās izglītības iestāžu konventu) iesaistei profesionālā izglītībā 
ir noteikti Profesionālās izglītības likumā. To galvenais mērķis ir nodrošināt profesionālās izglītības 
programmu atbilstību darba tirgus prasībām. Tomēr institucionālo mehānismu darbība nebūs efektīva, 
ja jaunieši neredzēs profesionālās izglītības sistēmu kā pievilcīgu iespēju mācībām un turpmākajam 
darbam. Aktīva un mērķtiecīga darba tirgus dalībnieku, it īpaši darba devēju, iesaiste karjeras atbalsta 
pasākumos atrisinātu galveno Latvijas profesionālās izglītības sistēmas izaicinājumu - piesaistīt 
profesionālās izglītības absolventus prioritārajās tautsaimniecības nozarēs. 

Mēs iesakām atbildīgajām iestādēm aktīvi piedalīties karjeras atbalsta pasākumos bērniem  agrīnajos 
vecuma posmos. Darbībām galvenokārt jābūt orientētām uz praksi un darbu, un tām ir jāparedz plašas 
potenciālo izvēles un izmēģinājumu iespējas. Šajās darbībās būtiska nozīme ir darba devēju pārstāvju 
iesaistīšanai.

DVB izpratnes veidošanas kampaņām vajadzētu būt vērstām uz vecākiem un ģimenēm, lai 
paaugstinātu vispārējo profesionālās izglītības prestižu sabiedrībā un mazinātu  pastāvošos 
stereotipus. Profesionālās izglītības un DVB veicināšanas kampaņas jāorganizē regulāri, valsts un 
reģionālā līmenī, piemēram, kā daļu no Eiropas prasmju nedēļas.
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Mēs iesakām nominēt DVB vēstniekus, iesaistot sabiedrībā ļoti cienītas un pazīstamas personības no 
dažādām nozarēm, lai viņi dalītos pieredzē un iedvesmotu jauniešus sekot profesionālās izglītības un 
DVB ceļam.

DVB kvalifikācijām dažādos Nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņos vajadzētu veicināt 
izglītojamos veidot savu karjeru no zemākā līdz augstākā līmeņa pozīcijām valsts tautsaimniecībā, 
tādējādi novēršot stereotipus, ka profesionālās izglītības ceļš ir saistīts ar zema līmeņa darba vietām 
un sociālo statusu. Jaunās paaudzes veiksmes stāstu popularizēšana palīdzētu novērst pastāvošos 
stereotipus par profesionālo izglītību un DVB.

3. Turpināt veicināt inovācijas un profesionālās izglītības iestāžu attīstību

Latvijā profesionālās izglītības iestādes tiek mudinātas attīstīties profesionālās izglītības kompetences 
centros - saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos noteiktajiem kritērijiem. Katrai profesionālās 
izglītības iestādei ir jāizstrādā tās attīstības stratēģija un internacionalizācijas stratēģija, kas ir 
jāiesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā. Tajā pašā laikā šajās stratēģijās netiek iekļauts viss 
iespējamo nākotnes izaicinājumu spektrs, saskaņā ar Eiropas profesionālās izglītības politiku un 
globālajām norisēm.

Lai nodrošinātu, ka profesionālās izglītības  iestādēs plašāk aptver un dalās ar  labāko DVB praksi, 
mēs iesakām stiprināt Profesionālās izglītības biedrības lomu. Ciešā sadarbībā ar LDDK būtu jāturpina 
attīstīt regulāru un ikgadēju paraugprakses apmaiņu par DVB ieviešanu reģionālajā un nacionālajā 
līmenī.

Mēs iesakām, ka profesionālās izglītības iestāžu finansēšanas modeļa izstrādē ir nepieciešams iekļaut 
šādus kritērijus:

1) Iesaistīšanās DVB īstenošanā;
2) Orientēšanās uz inovāciju un tehnoloģiju orientētām programmām, lai sagatavotu augsti 
kvalificētus vidēja līmeņa speciālistus;
3)  Uzsākta Eiropas līmeņa politikas iniciatīvu īstenošanu, piemēram, ECVET principu piemērošana 
un kopīgu profesionālās izglītības programmu īstenošana;
4) Europass piedāvāto iespēju maksimāla izmantošana. 

Lai nodrošinātu DVB kvalitāti un nodrošinātu mūsdienīgu saturu profesionālās izglītības programmās, 
mēs iesakām Izglītības kvalitātes valsts dienestam sniegt papildu atbalstu profesionālās izglītības 
iestādēm, sagatavojot vadlīnijas, kā organizēt DVB individuālo mācību plānu sagatavošanā utt.

Būtu jāuzsāk diskusija par to, kā dažādot profesionālās izglītības diplomu (kvalifikācijas apliecību), lai 
izglītojamie pilnībā ievērotu DVB programmu un attiecīgi paaugstinātu DVB prestižu. 
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4. Politikas koordinēšana, lai nodrošinātu visu līmeņu uzņēmumu iesaistīšanu DVB

Latvijā, gluži tāpat kā daudzās citās Eiropas valstīs, lielākā daļa uzņēmumu (aptuveni 98%) ir 
mazie, vidējie un mikro uzņēmumi. Mazie, vidējie un mikro uzņēmumi saskaras ar grūtībām  īstenot 
kvalitatīvas mācību prakses un DVB saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Mazo, vidējo un mikro 
uzņēmumu līdzdalības palielināšana ir svarīgs nosacījums veiksmīgai DVB īstenošanai un attīstībai.

Mēs iesakām apvienot iesaistīto ministriju, valsts pārvaldes iestāžu un citu ieinteresēto pušu resursus, 
lai īstenotu papildu atbalstu MVU, radot finansiālus un nefinansiālus stimulus uzņēmumiem, kuri 
uzņemas sociāli atbildīgu lomu profesionālās izglītības un DVB procesos. Jāizstrādā sistēma DVB 
uzņēmumu sertificēšanai, kas tiktu nodrošināta vienlaicīgi ar stimulēšanas sistēmu, lai palielinātu 
uzņēmumu iesaistīšanos DVB. Būtu jāsamazina visi birokrātiskie šķēršļi uzņēmumiem, kuri vēlas 
piedalīties DVB, lai uzlabotu DVB iesaistes rādītājus. Uzņēmumos un sabiedrībā jāuzlabo DVB vadītāju 
uzņēmumos prestižs. Ir jāizmēģina jaunas un inovatīvas pieejas  prakšu  un DVB vadītāju skolās un 
uzņēmumos sagatavošanā un attiecīgi jāievieš sistēmas līmenī. Piemēram, ir jāizvērtē pašreiz īstenotā 
Erasmus + projekta TTT4WBL izstrādātā pieeja - tandēma mācības,   un tās izmantošana sistēmas 
līmenī  pēc projekta noslēguma.

Mēs iesakām nepārtraukti analizēt uzņēmumu iesaistīšanos DVB ar mērķi samazināt birokrātiskos 
šķēršļus uzņēmumu iesaistei DVB. Šajā procesā būtiska loma ir darba devēju organizācijām un Nozaru 
ekspertu padomēm.

Lai uzlabotu vispārējo profesionālās izglītības politiku, mēs iesakām nodrošināt valsts līmeņa 
profesionālās izglītības un DVB pētījumus, tādējādi veicinot uz pētījumiem balstītu profesionālās 
izglītības un DVB politiku.
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5. Veicināt un attīstīt kopīgus Baltijas valstu profesionālās izglītības un DVB 
pasākumus

Kopš 2014./2015. gada Baltijas Māceklības Alianses (BAfA) ietvaros ir  īstenotas Baltijas valstu 
profesionālās izglītības un DVB iniciatīvas - Erasmus + programmas projekti: “Valsts pārvaldes 
institūciju atbalsts māceklībai: darba vidē balstītu mācību īstenošana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā” (WBL 
- Balt) un “Jaunas pieejas prakšu vadītāju sagatavošanā darba vidē balstītām mācībām (TTT4WBL)”

Mēs iesakām uzlabot, tālāk attīstīt un popularizēt Baltijas valstu pieredzi un labo praksi, kas iegūta 
BAfA ietvaros, darbojoties Erasmus + projektos  WBL Balt un TTT4WBL. Jāorganizē ieinteresēto pušu 
diskusijas par iespējamām kopīgām profesionālās izglītības kvalifikācijām DVB un atbalstu DVB
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Partneri: 

Slovēnijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (GZS)
Mājaslapa: http://www.gzs.si/ 

Slovēnijas Profesionālās izglītības institūts (CPI)
Mājaslapa:  http://www.cpi.si/ 

SIA Rietumkrasta izglītība WinNova
Mājaslapa: http://www.winnova.fi/ 

Valsts Izglītības satura centrs (VISC)
Mājaslapa: http://www.visc.gov.lv/ 

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK)
Mājaslapa: http://www.lddk.lv/ 

ITPIO - Personāla mācību centrs

Dobričas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (CCID) 
Mājaslapa: http://www.cci.dobrich.net/ 

Vācijas Profesionālās izglītības un apmācības federālais institūts (BIBB) 
Mājaslapa: https://www.bibb.de/

Blagoevgradas reģiona Izglītības inspekcija
Mājaslapa: http://www.rio-blg.com/
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