
 

 

 

Izcilība darba vidē balstītu mācību veicināšanā: 

SADARBĪBAS TĪKLI 
LATVIJA 

“Erasmus+ Project “Baltic Examples of Excellence in Work-based Learning” (Excell-WBL)” Project No. 2019-1-LV01-KA202-060413 
 

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus,  
un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu. 



 

 

 

(http://www.europea-latvia.lv/index.php/lv/)  

PAR PIB: 

Biedrība „Profesionālās izglītības biedrība” dibināta 2009. gada 28. oktobrī un tās mērķis ir 
apvienot Latvijas profesionālās izglītības iestādes, profesionālās izglītības iestāžu vadītājus, 
darbiniekus un izglītojamos kopējā ar izglītību un jaunatnes audzināšanu saistītu problēmu 
risināšanā.  

PIB darbojas 31 (trīsdesmit viens) tās biedrs, t.sk.: 

Ø 21 Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālā izglītības iestāde; 
Ø 6 Izglītības un zinātnes ministrijas koledžas; 
Ø 3 pašvaldības profesionālās izglītības iestādes; 
Ø 1 Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesionālās izglītības iestādes. 

PIB mērķis ir apvienot Latvijas profesionālās izglītības iestādes, profesionālās izglītības iestāžu 
vadītājus, darbiniekus un izglītojamos kopējā ar izglītību un jaunatnes audzināšanu saistītu 
problēmu risināšanā. 

PIB UZDEVUMI:  

Ø veicināt mākslinieciskās pašdarbības, sporta un citus sabiedriskos pasākumus starp 
izglītības iestādēm,  

Ø risināt jautājumu par profesionālās izglītības attīstību un efektīvu izglītības resursu 
izmantošanu,  

Ø palīdzēt izglītības iestādēm ieviest jaunas specialitātes,  
Ø veicināt jaunu izglītības programmu ieviešanu,  
Ø piedalīties normatīvo un finansiālo dokumentu izstrādē,  
Ø veikt mācību metodiskā darba koordināciju,  
Ø sadarboties ar Izglītības un zinātnes ministriju un citām ministrijām normatīvo aktu 

izstrāde un priekšlikumu sniegšanā profesionālās izglītības attīstībā, 
Ø sadarboties ar visām organizācijām, kuras ir ieinteresētas izglītības darba 

pilnveidošanā un pilda citus uzdevumus. 

Viens no galvenajiem PIB uzdevumiem ir dalība profesionālās izglītības politikas veidošanā, 
tai skaitā sistēmisks darbs ar darba vidē balstītu mācību īstenošanu. Pirmie seši PIB biedri 
uzsāka darba vidē balstītu mācību īstenošanu 2013. gadā.  

 



 

 

 

PIB ĀRPUS LATVIJAS: 

Ø PIB un PIB biedri īsteno dažādus Latvijas un Eiropas Savienības projektus 
Ø PIB un tās biedri piedalās dažādās profesionālās izglītības konkursos Eiropā 
Ø PIB ir starptautiskas asociācijas “EUROPEA International” biedre, ar kuras sadarbību tā 

organizē starptautiskos profesionālos konkursus izglītojamajiem ar mežsaimniecību, 
lauksaimniecību un pārtikas rūpniecību saistītās specialitātēs. 

Ø ETF sadarbība 

PIB PRIORITĀTES PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KONTEKSTĀ: 

Ø Ieguldījumi infrastruktūrā – līdz šim infrastruktūrā no dažādiem finansējuma avotiem 
(pārsvarā ES fondiem) ir ieguldīti vairāk nekā 130 miljoni eiro un pilnībā aprīkotas ir 20 
profesionālās izglītības iestādes. 

Ø Darba vidē balstītas mācības – kopš 2013. gada izglītības iestādes ciešā sadarbībā ar 
darba devējiem realizē darba vidē balstītas mācības, lai profesionālā izglītība precīzāk 
sakristu ar darba tirgus pieprasījumu. 

Ø Internacionalizācija – lai paplašinātu attīstības iespējas un paaugstinātu jauno 
profesionāļu kvalifikāciju, profesionālās izglītības iestādes liek uzsvaru uz sadarbību ar 
ārzemju uzņēmumiem. 

Ø Pieaugušo izglītība – Latvijā, tāpat kā citur Eiropā, sekojot jaunākajām tendencēm, liels 
uzsvars tiek likts uz mūžizglītību, veicinot prasmju uzlabošanu un jaunu prasmju 
iegūšanu, tādējādi ļaujot pieaugušajiem labāk iekļauties darba tirgū. 

 

2020. gada 14. februāra konference ”Inovācija un izaicinājumi profesionālajā izglītība” 
Saeimas komisijā 

 

  



 

 

 

 

 

PIEPRASĪJUMS PĒC DVBM ŪDENSSAIMNIECĪBAS JOMĀ: 

Jānis Rubulis, sadarbības tīkla veidotājs, RTU BIF Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedras 
asociētais profesors, Ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūts vadošais pētnieks: 
“Ūdensapgādes un kanalizācijas nozare Latvijā ir strauji novecojoša (nozare ar visvecāko vidējo 
darbinieku vecumu Latvijā) un steidzami ir nepieciešama jaunu speciālistu piesaiste un esošo 
darbinieku kvalifikācijas regulāra paaugstināšana. Diemžēl šobrīd jaunu nozares profesionāļu 
sagatavošanā ir konstatētas ievērojamas problēmas, jo esošajās mācību iestādēs sagatavoto 
speciālistu skaits ir ļoti mazs, ūdens nozares speciālistu sagatavošanai nepieciešamās mācību 
programmas ir likvidētas vai nepietiekama interesentu skaita dēļ netiek realizētas, netiek 
veidotas un īstenotas mūžizglītības programmas esošo ūdens nozares darbinieku kvalifikācijas 
celšanai.” 

 

 
 

WREBL darbības piemēri 
 

Ø Sadarbības ar profesionālās izglītības 
iestādēm, lai piesaistītu praktikantus un 
mācītu jaunos speciālistus atbilstoši 
darba tirgus vajadzībām; 

Ø Darbs ar profesiju standartiem, 
kvalifikāciju definēšana; 

Ø Starptautisks sadarbības tīkls, Eiropas 
projekti: 

- "Roadmaps on water technology 
innovation"- iWatermap 
(https://www.interregeurope.eu/iwatermap
) un "Platform of Vocational Education"- 
Pilot PoVE Water" 
(https://www.povewater.eu/); 

- Mācības darba vidē balstītu mācību 
vadītājiem. 

 



 

 

 

 

Jānis Rubulis uzstājās ar prezentāciju par profesionālās izglītības un DVB mācību īstenošanu 
ūdenssaimniecības jomā 

 

Mācību semināra noslēgums: ūdenssaimniecības sadarbības tīkla pārstāvji ieguvuši DVB 
mācību vadītāju sertifikātus 

 

 

  



 

 

 

 

LATVIJAS DARBA DEVĒJU KONFEDERĀCIJA ĪSTENO ESF PROJEKTU 
“PROFESIONĀLO IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU AUDZĒKŅU DALĪBA DARBA VIDĒ 

BALSTĪTĀS MĀCĪBĀS UN MĀCĪBU PRAKSĒS UZŅĒMUMOS” 

Projekta vadītāja: Jolanta Vjakse, jolanta.vjakse@lddk.lv 

Mājas lapas adrese: http://www.lddk.lv/ 

LDDK APVIENO UN PĀRSTĀV: 

● 114 uzņēmumus, kuros strādā vairāk nekā 
50 darbinieku; 

● 68 nozaru un reģionālās uzņēmēju 
asociācijas un federācijas. 

 

LDDK DARBĪBAS PIEMĒRI: 

1) Iesaista un pārstāv uzņēmumus, izstrādājot 
noteikumus DVB mācībām (DVB mācību 
sistēmu) kopā ar IZM un VISC; 

2) Īsteno ESF projektu prakšu un DVB mācību 
atbalstam un apgūst finansējumu sadarbībā ar 
uzņēmumiem un profesionālām izglītības 
iestādēm; 

3) Organizē informatīvus seminārus un 
konsultācijas par DVB mācībām un pieejamo 
finansējumu prakšu un DVB mācību atbalstam. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PAR ĪSTENOJAMO ESF PROJEKTU:  

“Projektā piedalās audzēkņi, kas zinības apgūst profesionālajās vidusskolās, tehnikumos vai 
profesionālajos izglītības kompetences centros. Piedaloties projektā, jaunietim ir iespēja 
apzināt reālo situāciju darba vidē jau 1. kursā un nezaudējot laiku, pārkvalificēties, ja rodas 
šāda vēlme. Līdz šim bieži nācies dzirdēt no uzņēmējiem, ka ne vienmēr tas, ko māca skolās 
atbilst tam, kas patiesībā šobrīd pieprasa nozarē. Īstenojot DVB mācības un uzņēmumā uz 
vietas apgūstot gan teoriju, gan praksi, audzēknis var apzināt gan profesionālās, gan 
personīgās kompetences, kas skolā ir jāapgūst, lai vēlāk tās var pielietot darba tirgū; tā ir arī 
iespēja uzņēmējiem piedalīties profesionālās izglītības procesā, būtiski to uzlabojot,” norāda 
LDDK projekta vadītāja Jolanta Vjakse. 
 

Vairāk: http://www.lddk.lv/viedoklis/teoriju-savieno-ar-praksi/ 
              http://www.lddk.lv/projekts/darba-vide-balstitas-macibas/  

 
 

 
Aktīvāko DVBM īstenošanā profesionālās izglītības iestāžu 

apbalvošana 2020. gada martā 

 
LDDK seminārs PI iestādēm un DVB mācību vadītājiem 

 

LDDK PROJEKTA VADĪBAS KOMANDA UN 
REĢIONĀLIE KOORDINATORI: 

- Koordinē, atbalsta, veicina sadarbību starp PI 
iestādēm un uzņēmumiem; 
- Veido uzņēmumu datu bāzi,  PI iestāžu datu bāzi 
prakšu un DVB mācību piedāvāšanai; 
- Vērtē prakšu un DVB mācību īstenošanu, apbalvo 
labākos prakšu un DVB mācību īstenotājus: PI iestādes 
un uzņēmumus. 
 - Sadarbībā ar mācību centriem organizē mācības 
darba vidē balstītu mācību vadītājiem; 
 
 

 
Labāko DVBM uzņēmumu apbalvošana 2020.gada martā 


