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Ievads 
AC4SME ir liela mēroga Eiropas projekts, kuru īsteno Tirdzniecības un rūpniecības kameras 12 

Erasmus+ valstīs (AT, BE, BG, CY, CZ, ES, FR, IT, LV, RO, RS, TR) un EUROCHAMBRES, Eiropas 

Tirdzniecības un rūpniecības palātu asociācijas uzraudzībā.  

Šis projekts tika uzsākts, reaģējot uz novērojumu, ka mazajie un vidējie uzņēmumi (MVU) 

nodrošina mazāk prakses vietu atšķirībā no lielākiem uzņēmumiem, lai gan Eiropā privātajā 

sektorā MVU nodrošina divas trešdaļas no kopējā darba vietu skaita.  

Galvenie šķēršļi, ar kuriem saskaras MVU, piedāvājot prakses vietas, šķiet ir laika un 

cilvēkresursu trūkums, nepietiekama tiesību aktu un administratīvo prasību pārzināšana, kā arī 

nepietiekama īsta un konkrēta labuma apzināšanās, ko nodrošina praktikantu pieņemšana.  

AC4SME projekta gala mērķis ir iesaistīt aizvien lielāku MVU skaitu prakses vietu 

nodrošināšanā.  

Šī dokumenta galvenais mērķis ir izstrādāt vadlīnijas prakses atbalsta speciālistiem un 

instrumentu komplektu prakses vadītājiem uzņēmumā. 

Turpmākajos dokumentos jūs atradīsiet vispārīgās vadlīnijas, kas nodrošinās atbalstu, 

sagatavojoties praktikantu uzņemšanai, kā arī nodrošinās labāku tiesisko normu izpratni jūsu 

valstī. Jūs atradīsiet arī praktiskās vadlīnijas, kuri izmantojami pirms prakses perioda uzņēmumā, 

kā arī visā prakses gaitā. Šie rīki palīdzēs jums kontrolēt un novērtēt praktikantu apmācību. 

 

 

Mēs ceram, ka šie rīki būs jums noderīgi! 
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autoru viedokļus, un Komisija neuzņemas atbildību par jebkādu šeit ietvertās informācijas izmantošanu. 
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Šajā nodaļā iekļautie rīki ir paredzēti informētības palielināšanas veicināšanai arodizglītības 

jomā, un īpaši praktiskajām mācībām uzņēmumā, lai īstenotu paredzēto mērķi. 

Šajā nodaļā ir iekļauti: 

 22 pamatprincipi → Praktikanta apmācības atbilstošas vispārīgās funkcionēšanas 

principi. Šie 22 principi ir lielā mērā noteikti, iedvesmojoties no Eiropas Komisijas 

publikācijas, kas tika izdota 2015. gadā1.  

 Praktikantu pieņemšanas priekšrocības → Priekšrocību uzskaitījums / praktikantu 

apmācības priekšrocības visām iesaistītajām ieinteresētajām pusēm (studentiem, 

prakses vadītājiem uzņēmumā, profesionālās izglītības iestādes (profesionālās izglītības 

un apmācības) centriem, profesionālās izglītības iestādes pasniedzējiem, izglītības 

administrācijai).  

 Mārketinga instrumenti → Dažādu ideju uzskaitījums par praktikantu izaugsmes 

veicināšanu.  

Papildus šīm idejām, ieteicams nodrošināt skrejlapu, kurā apkopotas praktikantu apmācības 

galvenās priekšrocības dažādām ieinteresētajām pusēm. 

Tā kā seminārs ir atbilstošs informētības palielināšanas līdzeklis, turpmākajās lappusēs ir iekļauti 

arī vadoši norādījumi, kā sagatavot semināru, kā arī veidlapa, kurā noteikta Jūsu plānošanas 

veicināšanas struktūra. 

 

  

                                                           
1 Kvalitatīvas prakses vietas un uz darbu balstītas mācības: 20 pamatprincipi, Eiropas Komisija, 2015. gads 

file:///C:/Users/Briard/Downloads/European+Commission+(2015)+High-performance+apprenticeships+&+work-based+learning+(20+guiding+principles)%20(1).pdf
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Divdesmit divi pamatprincipi2 

Atbalsts MVU, kuri piedāvā prakses vietas 

1. princips: Atbalsta pasākumi, lai nodrošinātu lielāku praktikantu pievilcību un 

pieejamību MVU.  

2. princips: Sabalansētības nodrošināšana starp prakses uzņēmumu īpašu prasmju 

vajadzībām un vispārēju praktikantu nodarbināmības uzlabošanas vajadzību 

3. princips: Pieejamo pieredzes bagāto uzņēmumu izmantošana, kas darbojas kā 

uzskatu līderi mazāk pieredzējušiem uzņēmumiem. 

4. princips: Atbalsta sniegšana nepieredzējušiem uzņēmumiem, nodrošinot 

praktikantus. 

5. princips: Uzņēmumu motivēšana un atbalstīšana kvalificētu mentoru / ekspertu un 

pasniedzēju nodrošināšanā. 

6. princips: Vadlīniju izstrāde prakses uzņēmumu atbalstam.  

7. princips: „Vienas pieturas” aģentūru izveide, kas kalpo kā tiešas informācijas centri 

gaidāmajiem jautājumiem (piemēram, prakses biroji).  

Prakses pievilcība un uzlabots karjeras atbalsts 

8. princips: Mijiedarbības veicināšana starp profesionālās izglītības iestāžu un citiem 

izglītības un karjeras veidiem. 

9. princips: Profesionālās izglītības iestādes tēla un prakses vietu nodrošināšanas 

veicināšana, vairojot izcilību. 

10. princips: Karjeras atbalsts jauniešiem pamatotas izvēles veikšanā. 

11. princips: Prakses vietu pievilcības vairošana, paaugstinot profesionālās izglītības 

iestāžu skolotāju kvalitāti. 

12. princips: Profesionālās izglītības iestāžu un prakses vietu pievilcības vairošana plaša 

informētības veicināšanas pasākumu klāsta ietvaros.  

 

 

                                                           
2  Kvalitatīvas prakses vietas un uz darbu balstītas mācības: 20 pamatprincipi, Eiropas Komisija, 2015. gads  

TRK 
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Kvalitātes nodrošināšana darba vidē balstītās mācībās 

13. princips: Skaidras struktūras nodrošināšana, lai garantētu prakses kvalitāti 

sistēmas, nodrošinātāja un uzņēmuma līmeņos, nodrošinot sistemātisku 

atgriezenisko saiti. 

14. princips: Profesionālās izglītības iestādes programmu satura mainības 

nodrošināšana atbilstoši mainīgajām prasmju vajadzībām uzņēmumos un 

sabiedrībā. 

15. princips: Savstarpējas uzticēšanās un cieņas vairošana regulāras sadarbības 

ietvaros starp prakses partneriem. 

16. princips: Godīgas, likumīgas un autentiskas mācību rezultātu vērtēšanas 

nodrošināšana. 

17. princips: Uzņēmuma prakses vadītāju pastāvīgas profesionālās attīstības 

atbalstīšana un viņu darba apstākļu uzlabošana.  

Valsts pārvaldība un ieinteresēto pušu iesaistīšana 

18. princips: Skaidrs un konsekvents tiesiskais regulējums, kas sniedz iespēju prakses 

partneriem rīkoties efektīvi un garantēt savstarpējas tiesības un 

pienākumus. 

19. princips: Strukturēts, pastāvīgs dialogs starp prakses partneriem, ieskaitot  

koordinācijas un lēmumu pieņemšanas pārskatāmu metodi. 

20. princips: Sociālo partneru lomas stiprināšana, uzlabojot spējas, uzņemoties 

iniciatīvas un uzņemoties atbildību par to īstenošanu. 

21. princips: Sistemātiska sadarbība starp profesionālās izglītības iestāžu skolām un 

mācību centriem, un uzņēmumiem. 

22. princips: Izmaksu un ieguvumu sadalījums uzņēmumu savstarpējām priekšrocībām, 

profesionālās izglītības iestāžu nodrošinātājiem un studentiem / 

praktikantiem. 
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Prakses priekšrocības visām 

iesaistītām pusēm 

PRAKTIKANTAM: 

 Viņš / viņa saskaras ar uzņēmuma reālo darbību un iegūst profesionālu 

pieredzi. 

 Viņš / viņa gūst pieredzi, strādājot īstos darba apstākļos. 

 Viņš / viņa praktiskā veidā pārbauda, vai viņa/viņas apgūtās prasmes 

profesionālās izglītības iestādē atbilst viņa / viņas profilam, interesēm un 

spējām. 

 Praktikants uzņēmumā palielina savu motivāciju. 

 Dažās valstīs viņš / viņa var saņemt noteiktu samaksu un atvieglojumus no 

sociālā nodrošinājuma sistēmas. 

 Dažās valstīs darba uzsākšana agrā vecumā, vienlaikus pelnot naudu nodrošina 

praktikanta neatkarību no saviem vecākiem.  

 Prakses veicina pāreju no skolas uz darbu, kā arī palielina praktikanta 

nodarbināmības iespējas. 

PRAKTIKANTU UZŅEMOŠAJIEM MVU: 

 MVU personīgi tiekas ar praktikantu un veicina iespējamā nākamā darbinieka 

izaugsmi, kuram ir plašas teorētiskās zināšanas. Praktikanti ienes uzņēmumā 

jaunas vēsmas, kā arī rada dinamismu un jauninājumus. Un tiešām, paaudzes 

maiņa garantē biznesa nākotni. 

 Prakse nodrošina praktikantiem MVU paredzētās personības īpašības un 

nepieciešamās prasmes. 

 Prakse nodrošina pastāvīgu mācību satura pielāgošanu atbilstoši vienmēr 

mainīgā darba tirgus vajadzībām. 

 Prakse piedāvā ienākumus no ieguldījumiem: daudzos gadījumos uzņēmums 

atgūst prakses izmaksas. 

 Ražīgs darbs nodrošina uzņēmumam nepieciešamos produktus vai 

pakalpojumus.  
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 Prakse nodrošina stabilu integrāciju uzņēmuma vidē (piemēram, uzņēmuma 

filozofiju, kolēģus, klientus, iekārtas) un veicina praktikanta uzņēmuma vērtību 

un nepieciešamo prasmju apguvi. Praktikanta pieņemšana paaugstina 

uzņēmuma sociālo atbildību. Savukārt tas veido uzņēmuma dinamisku un 

mūsdienīgu tēlu un popularizē tā atbildību pret sabiedrību. Šādā veidā 

uzņēmums var tikt popularizēts medijos un palielināt savu atpazīstamību. 

 Prakses ietvaros var tikt noteikti iespējamie kandidāti, kuri tiek apmācīti 

augstāk kvalificēta darba veikšanai. 

PRAKSES VADĪTĀJAM UZŅĒMUMĀ: 

 Uzņēmuma prakses vadītāja pienākumu veikšana ir veids kā pieredzējuši 

darbinieki var iegūt augstākas kvalifikācijas. 

 Uzņēmuma prakses vadītāja pienākumu veikšana nodrošina Jums iespēju 

apgūt vai uzlabot prasmes, piemēram darbu komandā, organizāciju, konfliktu 

pārvaldību un komunikāciju. 

 Uzņēmuma prakses vadītājs var nodot savas zināšanas un profesionālās 

prasmes, kā arī savu uzkrāto tehnoloģisko kompetenci jaunajām paaudzēm. 

 Viņš / viņa pastāvīgi papildina savu pieredzi un zināšanas. 

 Viņš / viņa tiek pastāvīgi izglītots. 

 Ja darbiniekam tiek uzticēts praktikantu apmācības uzdevums, tā ir uzticības 

un atzinības izrādīšana, ar ko uzņēmums pauž „Mēs jums uzticamies. Mēs 

novērtējam jūsu darbu. Un mēs vēlamies, lai jūs to nodotu mūsu nākamajiem 

darbiniekiem." 

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE: 

 Tie ir informēti par uzņēmuma un nozares tendencēm un nodos šo informāciju 

studentiem / praktikantiem. 

 Skolotāji var iegūt piekļuvi uzņēmuma iekārtām, mašīnu tehnikai un 

modernajām tehnoloģijām. 

 Saistība ar uzņēmumiem palielina profesionālās izglītības iestādes izglītības 

piedāvājumu, kā arī tā prestižu. 

 Prakses nodrošina atbalstu profesionālās izglītības iestāžu arodizglītības 

pamatuzdevuma izpildē, nodrošinot nepieciešamās prasmes un kvalifilkācijas 

darba tirgum. 

 Prakses ietvaros tiek apmācīti motivēti, kompetenti un atbildīgi praktikanti. 

TRK 
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PROFESIONĀLO IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU SKOLOTĀJAM: 

 Prakse nodrošina skolotāja pastāvīgu informētību par audzēkņu / praktikantu 

zināšanu līmeni ikdienas komercdarbībā  

 Viņš / viņa pastāvīgi gūst kontaktus, kurus nodrošina arī uzņēmuma prakses 

vadītājam, kuram profesionālās izglītības iestādes skolotājs var kļūt pat par 

uzziņas avotu. 

 Viņš / viņa tiekas ar motivētiem, kompetentiem un atbildīgiem studentiem / 

praktikantiem. 

IZGLĪTĪBAS ADMINISTRĀCIJAI: 

 Saistība starp profesionālās izglītības iestāžu mācību centriem un uzņēmumiem 

palielina to informētību par tiešajām vajadzībām, tā, lai tie varētu modernizēt 

un pielāgot savu profesionālās apmācības piedāvājumu. 

 Prakse veicina mācībspēku kompetences palielināšanu, ko nodrošina attiecības 

ar nozares uzņēmumiem. 

 Tā palielina profesionālā līmenī kvalificētu cilvēku skaitu un pat nonodrošina 

pieeju darba tirgum no apmācību sākuma. 

  

TRK 



 

10 
 

  

Mārketinga instrumenti 

Idejas 
• Skrejlapas: Priekšrocības uzņēmumiem, profesionālās izglītības iestādēm, studentiem 

un ģimenēm. 

• Pamatizaugsme skolās: Profesionālās izglītības iestādes / Sadarbība starp skolām. 

• Tiešsaistes informācija un izplatīšana: 

• Tiešsaistes stratēģija; 

• Tiešsaistes rīki / Izplatīšanas akcija: Tīmeklis vai sociālie mediji. 

• Saieti: Profesionālās apmācības diena, atvērto durvju dienas. 

• Semināri: Vadlīniju plānošana. 

 

  

TRK 
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Lielāka praktikantu skaita iesaistīšana MVU 

 

 

  

Kas ir prakse? 
 

„Prakse ir īpaši veiksmīga uz darbu balstītu mācību forma, kas 
balstās uz šādiem principiem: 
- Prakses ir formālās izglītības un mācību programmu daļa, kas 
nodrošina valstī atzītu kvalifikāciju; 
- Prakses apvieno apmācību uzņēmumā (praktiskā darba 
pieredzes periodus darba vietā) ar skolā iegūtu izglītību 
(teorētiskās/praktiskās izglītības periodiem skolā vai mācību 
centrā); 
- Visbiežāk starp darba devēju un praktikantu pastāv 
līgumattiecības, kuru ietvaros praktikantam tiek maksāta atlīdzība 
par viņa/viņas darbu. 
- Prakses atšķiras no citiem mācību veidiem uzņēmumā, 
piemēram,stažēšanās, kas bieži vien ir joma ārpus formālās 
izglītības un mācību programmām un nav saistīta ar atzītām 
kvalifikācijām." 
(EAfA definīcija) 
 

Praktikanta priekšrocības: 
 

• Praktikants saskaras ar uzņēmuma reālo darbību un iegūst 
profesionālu pieredzi. 
• Praktikants gūst pieredzi, strādājot īstos darba apstākļos. 
• Praktikants praktiskā veidā pārbauda, vai viņa / viņas apgūtās 
mācības ir tas, pēc kā viņš / viņa tiecas nākotnē. 
• Šis apmācības veids palielina viņa/viņas motivāciju. 
• Šāda apmācības veida ietvaros praktikants var saņemt samaksu 
un atvieglojumus no sociālā nodrošinājuma sistēmas (atkarībā no 
veida un valsts) 
• Praktikantiem, kas ir apguvuši šāda veida apmācību, ir lielas 
iespējas atrast darba vietu. 

 

 

 

 

 

 

Tiesiskās normas 
 
Spānija:  
8. novembra Karaliskais dekrēts 1529/2012, kas nosaka apmācību 
un mācību līgumu, kā arī dubulto profesionālo apmācību. 
 
Katalonija: 
Katalonijas Izglītības likums 12/2009. 
Profesionālās apmācības un kvalifikācijas likums 10/2015. 
Sākotnējās profesionālās izglītības iestādes dekrēts 284/2011. 
25. maija ENS / 1204/2012 par apmācības organizēšanu, mainot 
sākotnējo profesionālo apmācību. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas izstrādei nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, 

kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija neuzņemas atbildību par jebkādu šeit 

ietvertās informācijas izmantošanu. 

 

Kā prakse var jums 

palīdzēt? 
 

Prakses priekšrocības visām 

iesaistītajām pusēm 
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 Lielāka praktikantu skaita iesaistīšana MVU  
  

Priekšrocības uzņēmumiem 
 
Prakse nodrošina uzņēmumiem iespēju: 
 
• Personīgi tikties ar praktikantu un veicināt iespējamo darbinieku 
izaugsmi, kuriem ir plašas teorētiskās zināšanas, un, kuri ienesīs 
uzņēmumā jaunas vēsmas. Un tiešām, jauniešu iesaistīšana 
garantē šo uzņēmumu nākotni. 
 
• Apmācīt praktikantus atbilstoši to īpašajām nepieciešamajām 
prasmēm turpmākajā darbā  
 
• Pielāgot mācību saturu vienmēr mainīgā darba tirgus 
vajadzībām. 
 
• Samazināt darbā pieņemšanas izmaksas un veikt izdevīgus 
ieguldījumus. 
 
• Šī apmācības perioda laikā praktikanti ražīgi strādā un 
nodrošina uzņēmumam nepieciešamo produktu vai pakalpojumu. 
 
• Prakse nodrošina stabilu integrāciju uzņēmuma vidē 
(piemēram, uzņēmuma filozofiju, kolēģus, klientus, iekārtas) un 
veicina praktikanta uzņēmuma vērtību un nepieciešamo prasmju 
apguvi.  
• Paaugstināt uzņēmuma sociālo atbildību, kļūstot par prakses 
uzņēmumu. Savukārt tas veido uzņēmuma dinamisku un 
mūsdienīgu tēlu un popularizē tā atbildību pret sabiedrību. Šādā 
veidā uzņēmums var tikt popularizēts medijos un palielināt savu 
atpazīstamību. 

 

 

 

Priekšrocības profesionālās izglītības iestādēm un izglītības administrācijai  
Prakse: 
• Nodrošina informētību par uzņēmuma un nozares tendencēm un tās ietvaros šī informācija tiek nodota studentiem / praktikantiem. 
• Skolotāji var iegūt piekļuvi uzņēmuma iekārtām, mašīnu tehnikai un modernajām tehnoloģijām. 
• Palielina profesionālās izglītības iestāžu izglītības piedāvājumu, kā arī tā prestižu. 
• Nodrošina atbalstu profesionālo izglītības iestāžu arodizglītības pamatuzdevuma izpildē, nodrošinot nepieciešamās prasmes un 
kvalifilkācijas darba tirgum. 
• Uzlabo attiecības starp profesionākās izglītības iestāžu Mācību centriem un uzņēmumiem. Tas nodrošina iespēju profesionālās izglītības 
iestādēm labāk izprast uzņēmumu vajadzības. Rezultātā tie spēs aktualizēt un pielāgot savu apmācību piedāvājumu. 
• Nodrošina mācībspēku informētību, uzturot attiecības ar nozares uzņēmumiem. 
• Palielina profesionāli kvalificēto darbinieku skaitu un pat nodrošina pieeju darba tirgum no apmācību sākuma.  
 

Kāpēc izvēlēties profesionālo apmācību? 
Profesionālā apmācība ir pastāvīga iespēja saskaņot cilvēku un dažādu nozaru prasības. Un studentiem paredzētā teorētiskā un praktiskā 
apmācība tiek pielāgota sociālajai un ekonomiskajai realitātei. 
Līdz ar to, profesionālā apmācība ir ļāvusi cilvēkiem, kuri apguvuši profesionālās izglītības iestāžu apmācības visbiežāk atrast darba vietas 
Spānijā. 
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Pamatizaugsme skolās 

Skolas ir galvenā vieta, kur var mainīties izpratne par praksēm, kā arī atbalsta nodrošināšanas 

vieta jauniešiem, kuriem pirmo reizi jāpieņem lēmumi par savu nākotni. 

Vispopulārākā organizācijas metode prakses veicināšanai skolās ir „Karjeras dienu” 

organizēšana, vai saietu, semināru vai darbnīcu vadīšana, kuros uzņēmumu pārstāvji, kuri paši 

varētu būt praktikanti, var prezentēt piedāvājuma plānus, veicināt to īstenošanu un atbildēt uz 

jebkuriem jauniešu jautājumiem.  

Vēl viena ideja, kas ir vienkārša un izdevīga, ir plakātu, brošūru, skrejlapu, kā arī karjeras žurnālu 

izplatīšana. Tas acīmredzot nodrošina labu un samērā vienkāršu veicināšanas metodi 

uzņēmumiem. 

 

Tiešsaistes informācija un izplatīšana 

TIEŠSAISTES STRATĒĢIJA 

Lai labāk izmantotu tiešsaistes rīkus un nodrošinātu informāciju ieinteresētajām pusēm, ir svarīgi 

noteikt īpašus elementus. Zemāk redzamā tabula ietver bāzes datus strukturētāka pamatplāna 

izveidei, kas var piedāvāt noderīgu informāciju un veicināt prakses sistēmu un to priekšrocību 

izmantošanu. 

Sasniedzamais 

mērķis 
Mērķauditorija Mērķauditorijas 

vajadzības 

Satura 

veids 
Satura izplatīšana 

E.G.  

Informācija 

E.G.    

audzēkņi 

 

 

E.G.  Saprast, kā prakse 

tiek strukturēta  

E.G.    Laika 

noteikšana 

-Raksts blogā (ietverot 

visu detalizēto 

informāciju) 

- Izvietošana FB, 

atsaucoties uz rakstu  

E.G.  

Apmācības 

daļa 

- Skaidrojums 

Knowledgebase 

-  Izvietošana FB, 

atsaucoties uz ekspertu  

..... ....    
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TIEŠSAISTES RĪKI / IZPLATĪŠANAS AKCIJA 

Tīmekļa resursi ir pirmās pētniecības metodes, kuras izmanto skolu un koledžu audzēkņi, uzsākot 

meklēt darbu vai štažēšanās iespējas. Vairums no viņiem izmanto Google, turpretī citi izmanto 

darba piedāvājumu vietnes, lai uzzinātu par uzņēmumu piedāvātajām darba iespējām.   

Protams, jūs neverat runāt par jauniešiem un Internetu, nerunājot par sociālajiem medijiem. 

Mūsdienās skolu un koledžu audzēkņi izmanto sociālos medijus visā, ko viņi dara. 

Sociālie mediji nodrošina audzēkņiem tikties ar darba devējiem un uzdot viņiem jautājumus. 

Facebook un Twitter ir vispopulārākie kanāli, kam seko LinkedIn, Instagram un Google+. Darba 

devējs, kurš izmanto Twitter vai LinkedIn varētu sazināties gan ar skolu un koledžu absolventiem, 

gan ar viņu skolotājiem. Interesanti ir tas, ka uzņēmuma klatbūtne karjeras konsultatīvajās vai 

darba piedāvājumu vietnēs tiek uzskatīta par svarīgāku par paša uzņēmuma vietni. Šos rīkus var 

izmantot arī kopā, bet būtiski ir tos izmantot integrētā veidā un savstarpēji saistītus.  

 

Tādēļ pievilcīga un informatīva vietne, kurā būtu iekļauta īpaša, praksei veltīta sadaļa, labi 

Google meklēšanas rādītāji, aktīva un reaktīva sociālo mediju klātbūtne (vismazākajā un aktīvajā 

Twitter kontā), reklāma par karjeru un darba piedāvājumu vietnēm būtu laba darba devēju 

pieeja, kuri cer pieņemt darbā praktikantus. 

 

Gadatirgi 

„Prakses gadatirgus” ir iespēja pulcināt plašu uzņēmumu loku, kuri piedāvā praksi un iespēju 

cilvēkiem tikties ar galvenajiem vietējiem darba devējiem un tiešā veidā pārrunāt ar viņiem 

pieejamās iespējas. Ieinteresētās puses var iepazīties ar dažādiem uzņēmumiem pie izstāžu 

stendiem, kur var tikties ar uzņēmumu un citu organizāciju pārstāvjiem, kuri piedāvā prakses. Tā 

ir viņu iespēja uzdot jautājumus un izlemt, kāds prakses veids varētu būt viņiem piemērots. 

Prakses gadatirgi ir pasākumi, kuros darba devēji, mācību uzņēmumi un koledžas ir paredzējušas 

savas prakses iespējas tieši tiem, kuri meklē jaunu izaicinājumu. 

Gadatirgos jābūt bezmaksas ieejai, un tie parasti tiek organizēti kā izstāžu stendu izvietojums, 

kuros ir pieejami uzņēmumu un citu organizāciju pārstāvji, kas piedāvā prakses. Gadatirgu ir 

ieteicams organizēt kā vispārpieejamu pasākumu, kuru var apmeklēt jebkad un uzturēties tajā 

pēc vēlēšanās Gadatirgus darba laika ietvaros. 

Prakses gadatirgus organizēšana ir svarīga, lai piesaistītu daudzus izstāžu rīkotājus un 

apmeklētājus. Gdatirgu ir noteikti jāreklamē arī vietnē, sociālajos medijos, vietējā presē, kā arī 

sadarbojoties ar vietējām skolām, koledžām un darba centriem, lai popularizētu pasākumu 

student, jauniešu un darba meklētāju vidū. Jāsagatavo reklāmas materiāli, piemēram, plakāti un 

skrejlapas, un tie jāizplata visiem izstāžu rīkotājiem, partnerskolām un koledžām jau pirms 

Gadatirgus. Mudiniet skolas un koledžas izvietot plakātus un reklamēt Gadatirgu sanāksmju 

laikā. Palūdziet skolām un koledžām nodrošināt treneri Gadatirgū no mācībspēku vidus. 
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Semināra plānošanas vadlīnijas 

Sagatavošanās 

 

 Apraksts 

A. Semināra mērķis  

B. Mērķauditorija  

C. Vēlamie rezultāti  

D. Semināra uzdevumi  

 

Vispārīgā semināra sagatavošana 

1. NOSAKIET SEMINĀRA MĒRĶUS  

Katram semināram ir jābūt mērķim. Jūsu mērķis var būt noteiktas prasmes iemācīšana 

vai vispārīgas informācijas sniegšana vai ieteikumi saistībā ar konkrētu tēmu. Skaidri 

noteikts mērķis nodrošinās iespēju ražīgāk strādāt. Bez šāda skaidri noteikta mērķa 

semināram nav īsta pamatojuma.  

 

2. NOSAKIET SEMINĀRA DALĪBNIEKU VAJADZĪBAS  

Īpašas prasmes mācīšana, piemēram, dalībnieku vajadzību izpratne saistībā ar prasmju 

līmeni un mācīšanās tempu palīdzēs jums nodrošināt atbilstošu saturu. Jo vairāk jūs 

plānojat savu semināru auditorijai, jo efektīvāks tas būs. 

 

3. IZVĒLIETIES SEMINĀRA DATUMU UN VIETU 

 

4. IZVĒLIETIES KOORDINATORU 

Ideālā variantā ir labi zināt jau iepriekš, kurš vadīs seminārus. Svarīgi ir apzināti izvēlēties 

semināra vadītāju. Būtiski ir izvērtēt zināšanas, kā arī ņemt vērā dzimumu un saistību ar 

grupu. 

 

5. IZVĒLIETIES DALĪBNIEKUS 

 

6. IZSTRĀDĀJIET SAVAS SEMINĀRA PREZENTĀCIJAS PLĀNU  

Tagad, kad jūs zināt savu galveno mērķi, kā arī semināra dalībniekus, var sākt izstrādāt 

semināra mērķa sasniegšanas plānu. 

 

a) Sagatavojiet ievadu. Izlemiet, kā jūs stādīsieties priekšā, iepazīstināsiet ar semināra 

tēmu un dalībniekiem. 
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b) Uzskaitiet galvenos semināra pieturas punktus. Sagatavojiet vispusīgu uzskaitījumu 

pa punktiem. 

c) Izlemiet pārrunājamo tēmu kārtību. Ieplānojiet vissvarīgākās prasmes vai informāciju 

sākotnējā semināra daļā. Atkarībā no semināra galvenās tēmas, būtu arī noderīgi 

iepazīstināt ar katru tēmu un apkopot informāciju par to, sākot ar visvienkāršāko, un 

beidzot ar vissarežģītāko tēmu. 

d) Nosakiet semināra pamatnoteikumus. Piemēram tādus noteikumus vai vadlīnijas, kas 

paredz, ka vienā un tajā pašā laikā runā tikai viens dalībnieks, vai jāpaceļ roka, lai 

runātu, kā arī pašā semināra sākumā jāizslēdz mobilie tālruņi vai ierīces, kas var 

novērst uzmanību. 

e) Izlemiet, kā jūs noformēsiet semināru. Jūs varat iekļaut īsu apgūto prasmju ieskatu, 

paziņot nākamo līmeni semināru sērijās un/vai nodrošināt dalībnieku atsauksmju 

veidlapu. 

f) Nosakiet paredzēto laiku katram semināra plāna punktam. Īpaši sarežģītu tēmu vai 

prasmju pārrunāšanai ir jāparedz pietiekams laiks, gadījumā, ja dalībnieki pie tā 

pakavējas ilgāk, vai, ja viņiem ir jautājumi. Svarīgi ir arī ieplānot pārtraukumus 

semināra laikā. 

 

7. IEKĻAUJIET INTERAKTĪVAS AKTIVITĀTES SAVĀ SEMINĀRĀ  

Aktivitātes vai spēles var uzlabot iesaistīšanos un dalību seminārā.  

 

8. NODROŠINIET ATBALSTA MATERIĀLUS SEMINĀRAM  

a) Izlemiet, kādu prezentācijas veidu izmantosiet un nosakiet nepieciešamos 

dokumentus.  

Izmantojiet vizuālos rīkus: prezentācijas rīkus, filmas, attēlus un citus elementus, kas 

var noderēt jēdzienu vai prasmju skaidrojumam. Izvēlieties vizuālos rīkus, kas 

papildina jūsu prezentāciju un nenovērš uzmanību no galvenās informācijas vai 

mērķa. 

b) Sagatavojiet izdales materiālus dalībniekiem. Izstrādājiet savu prezentācijas plānu kā 

darba kārtību dalībniekiem un/vai nodrošiniet vērtīgāko informāciju vai diagrammas 

kā izdales materiālus cieto kopiju formātā. 

 

Galīgā semināra sagatavošana 

9. PĀRSKATIET SAVU SEMINĀRU UN RESURSUS  

Neaizmirstiet rūpīgi pārskatīt sesiju, ar kuru iepazīstināsiet semināra dalībniekus, kā arī 

visus nepieciešamos resursus. Jums ir jābūt pārliecinātam un drošam par to, ko un kā 

jūs mācīsiet D-dienā. 
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10. APSTIPRINIET LAIKU, VIETU UN DALĪBNIEKUS  

Vienu nedēļu pirms semināra sākuma pārbaudiet, vai nekas nav mainījies. Jūs varat 

nosūtīt atgādinājumu dalībniekiem par dalības apstiprināšanu seminārā. 

 

 

11. SAGATAVOJIET SAVUS DARBA RESURSUS UN NODROŠINIET IESPĒJU IEGŪT / 

IZDRUKĀT MATERIĀLUS DALĪBNIEKIEM 

Būtu noderīgi pārskatīt savu sagatavošanās sarakstu un apkopot visus nepieciešamos 

materiālus dažas dienas pirms semināra datuma.  

Attiecībā uz ES projektiem, ir obligāti nepieciešams dalībnieku saraksts. Šo sarakstu 

tiešām ir jāparaksta katram dalībniekam, lai apstiprinātu savu dalību seminārā un 

Eiropas Komisijai būtu iespēja atgūt visas izmaksas.  

 

Semināra diena 

12. D-DIENA: IERODIETIES AGRI UN SAGATAVOJIET TELPU  

Jums ir jāierodas vismaz stundu pirms semināra sākuma. Sagatavojiet telpu vai zonu 

diskusijām. Izvietojiet krēslus pakava vai pusapļa veidā, lai veicinātu sarunu, kā arī 

izvietojiet pamatnoteikumus uz tāfeles vai sienas, kur visi dalībnieki var tos redzēt. 

Piestipriniet papīra lapu uz tāfeles vai sienas, lai pierakstītu vai dokumentētu dalībnieku 

idejas un piebildes. 

 

13. PĒC SEMINĀRA: ATSAUKSMES 

Vienīgais veids, kā uzzināt, vai seminārs ir bijis veiksmīgs, ir atsauksmju veidlapas 

aizpildīšana. Izstrādājiet aptauju, kuru izsniegsiet visiem dalībniekiem semināra beigās. 

Aptaujā palūdziet dalībniekiem sniegt savu viedokli par saturu, struktūru, atmosfēru 

(grupas saliedētību) vai semināra norises vietas ērtību un semināra laika plānojumu. 

Nodrošiniet dalībniekiem daudzas iespējas izteikt savu viedokli un pat ierosiniet sniegt 

konstruktīvus priekšlikumus turpmākās darbības / tikšanos / semināru uzlabošanai.  

Savāciet aizpildītās veidlapas. Tas ir vislabākais veids, kā mācīties un uzlabot nākamā 

semināra organizāciju.  

Jāsagatavo arī gala pārskats semināra dalībniekiem (īss un apkopojošs materiāls), kā arī 

klientiem/organizētājiem (īss ieskats, iekļaujot darba pārskatu un ieteikumus nākamajai 

darbībai). 
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Semināra plānošanas veidlapa 

Semināra sagatavošanas un vadīšanas norādījumi informētības palielināšanai par prakses 

priekšrocībām 

 Prakses kvalitāte ir atkarīga no sadarbības un komunikācijas starp dažādām 

ieinteresētajām pusēm.  

 Šis rīks ieskicē kopīgu semināru organizēšanas saturu un metodes. 

Laika 

plānošana 

Tēma/ 

Tēma / 

aktivitāte 

Satura apraksts 
Paredzamie 

rezultāti 

Izmantotās 

metodes 

Izdales 

materiāli 
Resursi 
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PRAKSES VIETU 

NODROŠINĀŠANAS SISTĒMAS 

KONTEKSTS UN TIESISKĀS 

NORMAS 
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Praktiskā informācija – LATVIJA 
Šī veidlapa ir paredzēta mācību situācijas apkopošanai katrā valstī3, tā, lai uzņēmumi izprastu galvenos tiesisko normu aspektus savā valstī: regulējumu, 

finansēšanu, kā arī dažādu ieinteresēto pušu lomu, kas ir procesa daļa. 

Regulējums Finansēšana Valdības loma 
Profesionālās izglītības 

iestādes loma 
Uzņēmumu loma 

 

Kameru (vai citu 

institūciju) loma  

 

MK not. 785  

Mācību prakses 

organizācijas un 

izglītojamo 

apdrošināšanas 

kārtība 

 

MK not. 484 Kārtība, 

kādā organizē un 

īsteno darba vidē 

balstītas mācības 

 

Profesionālās izglītības 

likums  

 

 

SAM 8.5.1. "Palielināt 

kvalificētu 

profesionālās izglītības 

iestāžu audzēkņu 

skaitu pēc to dalības 

darba vidē balstītās 

mācībās vai mācību 

praksē uzņēmumā" – 

realize LDDK kopā ar 

izglītības iestādēm un 

uzņēmumiem.  

 

Projekts līdz 

2023.gadam 

31.augustam 

ww.lddk.lv 

Likumdošana, 

uzraudzība un kontrole 

Mācību ieviešana 

atbilstoši  

likumdošanai  

Sadarbība ar skolām 

par prakšu vietu 

nodrošināšanu un 

rekomendācijas / 

līdzdalība mācību 

satura izveidē caur 

nozaru ekspertu 

padomēm un nozaru 

asociācijām.  

LDDK: sociālais 

partneris, SAM 8.5.1. 

ieviesējs 

 

LTRK: līdzdalība 

politikas veidošanā, 

rekomendācijas, 

atbalsts uzņēmumiem 

 

Nozaru asociācijas caur 

nozaru ekspertu 

padomēm sniedz 

rekomendācijas 

politikas veidošanā  

                                                           
3 Šo tabulu ir jāaizpilda katrai Kamerai saskaņā ar valsts regulējumu. 
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PIRMS PRAKSES 

 

 



 

 

Minimālās prasības, kas jāizpilda 

uzņēmumam 

Kontrolsaraksts 

Šis saraksts palīdzēs noteikt uzņēmuma gatavību uzņemt praktikantus. Ir svarīgi precizēt minimālos 

pasākumus un prasības, kas nepieciešamas, lai sasniegtu prakses mērķus. 

Šo sarakstu var izmantot arī Kameras un citas iestādes, lai atvieglotu prakses norisi un palīdzētu 

uzņēmumiem novērtēt to gatavību uzņemt praktikantus. 

Turklāt, ja atbilde uz kādu jautājumu ir ‘Nē’, saite ļauj atvērt citu sarakstu, kas palīdzēs atrisināt 

attiecīgo problēmu. 

PIRMS PRAKSES JĀ NĒ 

Vai esat informēti par priekšrocībām, ko prakse 

sniedz visām iesaistītajām pusēm? 

 Prakses Priekšrocības 

Vai esat informēti par valstī spēkā esošo tiesisko 

regulējumu? Vai zināt, kādu palīdzību un 

priekšrocības var saņemt jūsu uzņēmums? 

 
Konteksts  un tiesiskais 

regulējums – Tehniskā 

informācija – Valsts XXX 

Vai esat apsvēruši praktikantu uzņemšanas 

ekonomiskos / finanšu aspektus (izmaksas un 

priekšrocības)? 

 Pētījumi (piem., 

Bertelsmann)  

Vai jūsu MVU ir potenciāls uzņemt praktikantus?  Pārbaudiet sava 

uzņēmuma potenciālu   

Vai jūsu uzņēmums ir gatavs uzņemt praktikantus? 
 

Nepieciešamie pasākumi  

Vai zināt, kā intervēt jauniešus?  Interviju vadlīnijas 

 

  

TRK MVU 

https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/publicaciones-raiz/publicaciones/
https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/publicaciones-raiz/publicaciones/
file:///S:/2%20-%20OPS/AC4SME/5%20-%20Activities/WP3%20-%20Toolbox/Toolbox%20for%20SMEs_finalfinal.docx%23_Is_my_company
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Vai zināt, kā izvēlēties piemērotākos praktikantus?  Praktikantu 

novērtēšana un izvēle 

Vai jūsu uzņēmumā ir kāds, kurš ir apmācīts vadīt 

praksi visu tās norises laiku? 

 Uzņēmuma instruktoru 

apmācība internetā  

Vai jau ir sastādīta prakses programma visam prakses 

laikam? 

 Prakses programma 

uzņēmumā  

Vai kādreiz jau esat sastādījuši ar praktikantu 

slēdzamu līgumu? 

 Līguma paraugs  

Vai jau ir sagatavoti dokumenti ar visu praktikantam 

pirmajā dienā nepieciešamo informāciju? 

 Praktikanta lieta  

PRAKSES LAIKĀ JĀ NĒ 

Vai zināt, kā sagaidīt praktikantu pirmajā dienā?  Pirmā diena: prasību 

saraksts   

Vai jums ir saraksts ar svarīgāko informāciju par 

uzņēmumu, ar ko praktikants būtu jāiepazīstina 

pirmajā dienā? 

 Pirmā diena: 

sagaidīšanas plāns  

Vai zināt, kā pārraudzīt visas apgūstamās prasmes un 

kā tās sasaistīt ar prakses programmu? 

 Prakses programma 

uzņēmumā - 

uzraudzība 

Vai zināt, kā pārbaudīt praktikanta prasmju attīstību?  Prasmju novērtēšana 

Vai zināt, kā pārraudzīt un novērtēt uzņēmumā 

notiekošu praksi? 

 Prakses uzraudzība un 

novērtēšana 

uzņēmumā 

Vai zināt, kas ir svarīgākais, lai garantētu kvalitatīvu 

praksi? 

 Interneta seminārs par 

kvalitatīvas prakses 

priekšnosacījumiem  

PĒC PRAKSES JĀ NĒ 
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Vai uzņēmumā jau esat organizējuši prakses 

pārbaudes darbus? 

 Interneta seminārs / 

apmācības internetā 

(2018. gada februāris) 

Vai zināt, kā novērtēt praktikantu prakses perioda 

beigās? 

 Prakses galējais 

novērtējums – 

vērtējamie aspekti 

Vai kādreiz jau esat uzņēmuši praktikantus? Vai vēlētos 

saņemt vairāk informācijas par prakses organizēšanu 

uzņēmumā? 

 
Sazināties ar Kameru  

 

  

TRK MVU 
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Pārbaudiet sava uzņēmuma 

potenciālu uzņemt praktikantus4 

 

• Kādi ir galvenie produkti vai pakalpojumi, ko piedāvā jūsu MVU? Kurā nozarē? 

• Cik darbinieku strādā jūsu uzņēmumā? 

• Kādas ir galvenās nodaļas jūsu uzņēmumā? 

• Kādi ir jūsu kvalificētā darbaspēka galvenie amati/profesijas? 

• Kā šajos amatos/profesijās/darba jomās nolīgstat darbiniekus? 

• Vai praktikantu uzņemšana jūsu uzņēmumā varētu būt kā iespēja aizpildīt tukšās 
darbavietas un investēt ilgtermiņa attīstībā, tādējādi nodrošinot savu kvalificētu 
darbaspēku? 

• Vai jūsu MVU jau strādā praktikanti? Ja jā, tad cik? 

• Kādos amatos jūsu MVU tiek veiktas apmācības? 

• Kurš jūsu uzņēmumā ir instruktors? 

• Aprakstiet nozīmīgākās sava darba aktivitātes 

Iespējamie turpmākie jautājumi: 

• Kad uzņēmums tika dibināts? 

• Pajautājiet par galvenajām personām dažādās nodaļās (piem., ražošanas vadītājs, rūpnīcas 
vadītājs, nodaļas vadītājs, tirgus līderis utt.) 

• Jautājumi par atsevišķiem produktiem vai pakalpojumiem 

• Jautājumi par uzņēmuma nosaukumu (ko nozīmē uzņēmuma nosaukums, kāpēc tas 
nosaukts tieši tā). Kāds ir mūsu reklāmas sauklis? 

• Kas ir mūsu galvenie klienti vai mērķa grupas? 

• Kāda ir mūsu e-pasta adrese? 

  

                                                           
4 Atbalsta ibw Austria – Research & Development in VET 
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Kopā ar kolēģiem pārrunājiet šajā sarakstā iekļautos jautājumus. Centieties atrast 

piemērotākās atbildes uz tālāk sniegtajiem jautājumiem. 
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Vai mūsu uzņēmums ir gatavs uzņemt 

praktikantus? 

Veicamie pasākumi 

Tālāk sniegti jautājumi, uz kuriem uzņēmumam jāatbild pirms praktikantu uzņemšanas. 

Šo sarakstu var izmantot pats uzņēmums, vai to kā vadlīnijas var izmantot Kameras un uzņēmuma 

tikšanās laikā (pirms praktikantu uzņemšanas).  

• Jāpārzina tiesiskais regulējums par praktikantu apmācību 

• Izvēlieties specialitāti, kurā vēlaties apmācīt praktikantus 

• Nosakiet prakses vietu skaitu un mācību darbavietas 

• Izveidojiet sadarbību ar profesionālās izglītības centru vai izglītības pārvaldes iestādi 

• Nosakiet uzņēmuma prasības uzņēmuma instruktoram 

• Izvēlieties un apmāciet uzņēmuma instruktoru 

• Izplānojiet praktikantu mācības/kursus (nosakiet ilgumu un stadijas) 

• Atrodiet un izvēlieties piemērotākos praktikantus 

• Ar praktikantu pārrunājiet dažādas formalitātes, piemēram, kā nokļūt uzņēmumā ar 

sabiedrisko transportu, saziņas veidi (tālrunis, e-pasts, …), īpašs aizsargaprīkojums vai 

drošības noteikumi uzņēmumā, praktikanta priekšrocības (brīvpusdienas, alga, 

apdrošināšana, …) 

• Noslēdziet līgumus un vienošanās (pēc nepieciešamības) starp uzņēmumu un praktikantiem 

(vai profesionālās izglītības iestādi) 

• Izplānojiet praktikanta sagaidīšanu uzņēmumā 

• Izplānojiet, kā uzraudzīsiet praktikanta prasmju attīstību 

• Izplānojiet, kā veiksiet starpposma un galējo prasmju novērtēšanu 
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Kā izvēlēties piemērotāko 

praktikantu?  

Interviju vadlīnijas 

Praktikanta izvēlēšanās būs atkarīga no viņa/viņas vecuma un pieredzes. Ja vēlaties darbā pieņemt 

16-18 gadus vecus jauniešus, procedūra būs citādāka nekā ar pieaugušajiem. Viņu pašpārliecība un 

spēja nodemonstrēt savas spējas nav tik laba kā pieredzējušākiem darbiniekiem. Šādā gadījumā 

standarta intervēšanas metodes nebūs piemērotas. Mēs iesakām šīs metodes papildināt ar 

neformālākiem to iemaņu novērtēšanas paņēmieniem, nevis vienkārši koncentrēties uz to 

akadēmiskajiem sasniegumiem un tehniskajām prasmēm. 

Ja intervējat vecāka gada gājuma pretendentus vai tādus, kam ir pieredze attiecīgajā amatā, uzdodiet 

ar konkrēto darbu saistītus jautājumus. Jums nav no jauna jāizstrādā darbā pieņemšanas metodes, 

bet gan jau esošās jāpielāgo praktikantiem. Var gadīties, ka savā uzņēmumā citos amatos jau 

nodarbināt 16 gadus vecus jauniešus, tādēļ varat pārņemt to nolīgšanas metodes un pielāgot 

praktikantu programmai. Pat ja šobrīd nenodarbināt jauniešus, varat pielāgot pieaugušo nolīgšanas 

metodes prakses programmai, jo ir svarīgi, lai tā atbilstu jūsu uzņēmumam. 

Tālāk sniegti daži jautājumi, ko varat izmantot, intervējot praktikantus. Atcerieties, ka šī var būt 

jaunieša pirmā darba intervija, tādēļ tam intervijas laikā varētu būt nepieciešama palīdzība un 

atbalsts. Ieteicams uzdot ne vairāk kā 8-10 jautājumus. 

Praktikantu interviju jautājumi 

 

Pretendenta vārds, uzvārds  

Vecums  

Profesionālās izglītības centrs  

Intervijas datums  

Intervētājs  
 

Īsi iepazīstiniet ar sevi; nedaudz pastāstiet par 

sevi. 

 

Kā jūs sevi raksturotu? 
How wld you define yourself? 

Kāpēc pieteicāties šai prakses vietai? 
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Ko mēs, jūsuprāt, sagaidām no praktikanta? 
 

Kāpēc jums patīk jūsu izvēlētā studiju joma un 

kas nodrošina, ka jums ir vēlme paveikt 

darbus laikā? 

 

Kā jūs organizētu savu laiku starp studijām un 

darbu? 

 

Kā jūs vērtētu savas organizatoriskās spējas 

skalā no 1-5 (kur 1 ir zemākais vērtējums)? 

Lūdzu, sniedziet kādu piemēru! 

 

Vai varat pastāstīt, kad jums ir bijis jāstrādā 

patstāvīgi un studijās vai darbā jāizrāda 

iniciatīva? 

 

Vai varat pastāstīt, kā tiekat galā stresa 

apstākļos un ar sarežģītām situācijām? 

 

Pastāstiet, kad jums darbā, ikdienā vai skolā ir 

bijis jātiek galā ar neērtām situācijām un kā jūs 

to paveicāt? 

 

Vai varat pastāstīt, ko jaunu esat apguvis 

pēdējo sešu mēnešu laikā un kādi jums no tā ir 

ieguvumi? 

 

Ko jūs saprotat ar strādāšanu komandā un 

kādas, jūsuprāt, ir trīs nozīmīgākās komandas 

biedra īpašības? 

 

Ko jūs sagaidāt no šīs prakses? 
 

Kur jūs sevi redzat pēc 3 līdz 5 gadiem? 
 

Kādas ir trīs jūsu labākās īpašības  

Kādas ir trīs jūsu sliktākās īpašības  

Vai vēlaties kaut ko par sevi pastāstīt, ko mēs 

vēl neesam pajautājuši, lai pārliecinātu mūs? 
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Novērtēšana un izvēle 

1. INTERVIJA 

Lai arī intervijas ne vienmēr ir ļoti uzticamas, tās ir visplašāk izmantotā pretendentu novērtēšanas un 

izvēles metode. Lai intervija būtu veiksmīga, svarīgākais ir uzdot pareizos jautājumus, saglabājot 

intervijas konsekventas visiem pretendentiem un nodrošinot neitralitāti visa procesa laikā.  

Intervijas laikā pretendentu var novērtēt, pārbaudot dažādas vakancei nepieciešamās zināšanas un 

tehniskās prasmes. Šādu pārbaudi izstrādāt un veikt var pats uzņēmums. 

 

Pretendenta novērtējums. 

Skaitliskā izteiksmē (1: zems – 10: izcili) 

Vispārīgas zināšanas /10 

Tehniskās prasmes /10 

Metodoloģiskās prasmes /10 

Pašpārliecība /10 

Komunikācijas prasmes /10 

Komandas gars /10 

Punktualitāte un laika plānošana /10 

Radošums un oriģinalitāte /10 

Atdeve /10 

Apmācības /10 

Līdzsvarotība /10 

Spēja izturēt spiedienu/stresu/neizdošanos /10 

 

Papildus intervijai intervētājs pretendenta novērtēšanai un precīzākai viņa spēju un prasmju 

noteikšanai var izmantot arī citas metodes. 

 

2. NOVĒRTĒJUMS PĒC IZMĒĢINĀJUMA DIENAS5 

Praktikanta vārds, uzvārds: Dzimšanas datums: Tālruņa Nr.: 

Uzrauga vārds, uzvārds: 

Amats (profesionālā joma): 

Prakses izmēģināšanas datums: 
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Atzīmēt attiecīgo laukumu:  

 

Datums: 

Uzrauga paraksts: 

 

Interese 
 

Ļoti ieinteresēts 
 

Ieinteresēts 
 

Nedaudz 
ieinteresēts 

 
Vienaldzīgs 

Sabiedriskums/atvērtība 

 
Ļoti sabiedrisks 

 
Sabiedrisks 

 
Diezgan kautrīgs 

 
Atturīgs 

 

Draudzīgums 

 
Ļoti draudzīgs 

 
Draudzīgs 

 
Samērā 

draudzīgs 

 
Diezgan 

nedraudzīgs 

Komunikācijas spējas 
 

Ļoti labas 
 

Prot izteikties 
 

Vidējas 
 

Valodas 
trūkumi 

Patstāvība 
 

Ļoti patstāvīgs 
 

Patstāvīgs 
 

Ne pārāk 
patstāvīgs 

 
Nepieciešama 

palīdzība 

Punktualitāte 

 
Pārāk punktuāls 

 
Punktuāls 

 
Reizēm nav 
punktuāls 

 
Nekad nav 
punktuāls 

Precizitāte 
 

Ļoti akurāts 
 

Diezgan akurāts 
 

Samērā akurāts 
 

Haotisks 

Apguve/uztvere 
 

Ļoti ātri 
 

Diezgan ātri 
 

Samērā lēni 
 

Ļoti lēni 

Koncentrēšanās 

 
Ļoti labi 

koncentrējas uz 
vienu lietu un 
paveic to līdz 

galam 

 
Labi 

koncentrējas uz 
vienu lietu un 
paveic to līdz 

galam 

 
Uzmanība viegli 

novēršama 

 
Ar grūtībām 

koncentrējas uz 
vienu lietu 

Vispārējs prakses izmēģinājuma novērtējums: 
 Ļoti piemērots 
 Piemērots 
 Diezgan nepiemērots 
 Nepiemērots 

 Mani apmierina šis prakses izmēģinājums, es 
piekristu uzņemt šo studentu kā praktikantu mūsu 
uzņēmumā. 
 Mani neapmierina šis prakses izmēģinājums. 

MVU 
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3. PRASMJU PĀRBAUDE 

Šī pārbaude ir īpaši noderīga amatiem, kuros kādā konkrētā jomā nepieciešams augsts zināšanu 

līmenis. Pārbaude būs atkarīga no prakses jomas. 

 

4. PERSONĪBA / PSIHOMETRISKAIS NOVĒRTĒJUMS 

Šī pārbaude ir piemērota, novērtējot pretendenta atbilstību darbam komandā, motivāciju un darba 

stilus. Tas var palīdzēt uzlabot interviju jautājumus un novērtēt pretendentu piemērotību 

pašreizējai komandai. 

 

5. KVALIFIKĀCIJAS UN KOMPETENCES NOVĒRTĒJUMS 

Līdzīgi iepriekš minētajām pārbaudēm un novērtējumiem šīs pārbaudes ļauj konstatēt konkrētas 

prasmes. 
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Uzņēmuma instruktoru apmācība  
Uzņēmuma instruktori parasti ir lieliski profesionāļi, bet lielākoties tie nav izgājuši konkrētas 

apmācības, lai kļūtu par instruktoriem (piem., pedagoģiskajās zināšanās). Dažās valstīs instruktoru 

apmācības programmas piedāvā Tirdzniecības un rūpniecības kameras (vai cita iestāde atkarībā no 

valsts) atbilstoši tālāk sniegtajam plānam. Ja jums nav pieejama šāda veida apmācība, veiciet 

tiešsaistes apmācību internetā pieejamajos mācību semināros. 

1. Kas ir kombinētā profesionālā apmācība? 

 1.1. Īss apraksts 

 1.2. Izcelsme un veiksmīgas īstenošanas piemēri 

 1.3. Saturs un priekšrocības 

 1.4. Izglītības standarti/darba likumdošana 

 1.5. Lomas: praktikants 

 1.6. Profesionālās izglītības iestādes skolotājs 

 1.7. Uzņēmuma instruktors 

 

2. Mācības kombinētajā profesionālās apmācības programmā 

 2.1. Pielāgošana apmācāmā līmenim 

 2.2. Mācību vide 

 2.3. Metodoloģiskie principi 

 

3. Uzņēmuma instruktora profesionālo, personīgo un sociālo prasmju pasniedzējs 

 3.1. Komunikācija un virzīšana 

 3.2. Komandas darbs 

 3.3. Konfliktu risināšana 

 

4. Programmu sastādīšana, ziņošana un vērtēšana 

4.1. Kombinētās profesionālās apmācību programmas sastādīšana un uzraudzība. 

 

  5. Prakses programmas sastādīšanas un ziņošana 

 5.1. Praktiskie uzdevumi 

 

*(metodoloģija: dalītā un apvienotā) 

TRK 



 

 

Prakses programma uzņēmumā 

Praktikanta darba plāna sadale starp profesionālās izglītības centru un uzņēmumu 

Prakses laikā praktikanti apgūst dažādas zināšanas un prasmes gan profesionālās izglītības centros, gan uzņēmumos. Lai atvieglotu komunikāciju un 

saskaņošanu starp visām pusēm, var izmantot tālāk sniegto paraugu. Tajā norādīts, kur tiks apgūtas attiecīgās zināšanas. Lai nodrošinātu labu 

sadarbību, tā jāparaksta jums (uzņēmumam) un profesionālas izglītības centram. Tālāk sniegts pārdošanas pakalpojumu prakses piemērs. 

Praktikants:  Prakses gads:  

Vieta:  Instruktors:  

 

Pienākumi uzņēmumā Teorētiskie priekšmeti Priekšmeta saturs Apmācības centrā 
Apmācības 

uzņēmumā 

Nodrošināt, ka produkts ir pienācīgi 

iepakots un marķēts. 
Noliktavas organizēšana 

Noliktavas ikdienas darbu plānošana un 

sekmīga izpilde 

√  

Pārbaudīt, vai noliktavā ir 

pietiekami produktu. 

Preču saņemšana noliktavā un realizācija √ √ 

Analizēt, kā attīstās dažādu 

produktu pārdošana.  

Noteikt preču pasūtījumu un nosūtīšanas 

gatavības pakāpi 

√ √ 

TRK MVU 
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Līguma paraugs* 

Galvenie punkti 

Atkarībā no valsts un tiesiskā regulējuma praktikantam būs jāparaksta vienošanās vai līgums. Tālāk 

sniegti galvenie punkti, kas jāiekļauj šādā līgumā: 

Tālāk sniegts saraksts ar punktiem, kas būtu jāiekļauj līgumā: 

• Visu pušu identifikācija (uzņēmums un/vai profesionālās izglītības centrs, praktikants); 

• Nosaukumi, vārdi, uzvārdi, adreses utt.; 

• Vienošanās starp pusēm; 

• Saturs (priekšmets); 

• Uzdevums (plāns); 

• Termiņi/laika periodi; 

• Resursi; 

• Atbildīgās personas; 

• Tiesības un pienākumi (katras puses); 

• Datums un vieta; 

• Visu pušu paraksti. 

*Šis līguma paraugs jāpielāgo atbilstoši nacionālajai likumdošanai. 

Varētu būt nepieciešams parakstīt līgumu arī starp Kameru, uzņēmumu un profesionālās izglītības 

centru par turpmāku sadarbību. Tālāk sniegts šāda līguma paraugs, kas jāpielāgo nacionālajai 

likumdošanai. 

 

  

SMEs VET 

CENTER 
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Trīspusējs līgums starp Kameru, uzņēmumu un profesionālās izglītības 

centru 

… [Kameras nosaukums], juridiskā un pasta adrese …, nodokļu maksātāja Nr. …, kas 

reģistrēts juridisko personu reģistrā kā bezpeļņas organizācija ar Nr. …, sējums …, lapa 

…, saskaņā ar uzņēmumu likumu Nr. …, ko pārstāv tā vadītājs/direktors … [vārds, 

uzvārds], turpmāk saukts …, 

… [uzņēmuma nosaukums], turpmāk saukts …, 

un 

… [iestādes nosaukums], turpmāk saukts … 

noslēdz šo līgumu par profesionālās izglītības un apmācības nodrošināšanu: 

1. pants 

Līguma mērķis 

Šis līgums nosaka starp līgumslēdzējām pusēm, kas piedalās profesionālās izglītības un 

apmācības programmas izstrādē … [valsts] profesijā …, pastāvošos nosacījumus un 

veicamās darbības. 

2. pants 

Apmācību īstenošana 

Apmācības notiek … gadus. Tās sākas xx.xx.xxx un beidzas xx.xx.xxxx. 

Apmācības notiek divās mācību vietās: 

- … [uzņēmuma nosaukums], kur tiek veikta praktiskā apmācība; 

- … [iestādes nosaukums], kur tiek veikta profesijas teorētisko zināšanu apmācība. 

Praktisko apmācību saturs ir noteikts līgumā starp uzņēmumu un praktikantu. 

Teorētiskās apmācības kopumā ilgst … stundas. Grafiks ir iekļauts šī līguma pielikumā. 

Apmācību beigās praktikantam jānokārto … [valsts] likumdošanā noteiktie gala 

pārbaudījumi. 

Ja praktikants nenokārto gala pārbaudījumus, tā prakse tiek pagarināta līdz tuvākajai 

iespējamajai pārbaudījumu kārtošanas reizei. 

Apmācību noteikumi, ko sastāda … [Kameras nosaukums], sniedz plašāku informāciju par 

apmācību praktisko īstenošanu attiecīgajā profesijā. 
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3. pants 

… [Kameras nosaukums] pienākumi 

… [Kameras nosaukums] saistības pret … [uzņēmuma nosaukums] nosaka ar … 

[uzņēmuma nosaukums] noslēgts līgums par dalību profesionālās izglītības un apmācību 

programmā no … [datums]. 

Sadarbības starp … [Kameras nosaukums] un … [iestādes nosaukums] pamatā ir 

atbilstoša nodomu vēstule, kas … [datums] noslēgta ar … [iestādes nosaukums].  

4. pants 

… [uzņēmuma nosaukums] pienākumi 

Profesionālās izglītības un apmācību programmas ietvaros … [uzņēmuma nosaukums] 

veic … [praktikantu skaits] praktisko apmācību profesijā … 

Lai piedalītos teorētiskajā apmācību daļā, praktikanti tiks nosūtīti uz … [iestādes 

nosaukums]. 

… [uzņēmuma nosaukums] saistības pret … [Kameras nosaukums] nosaka ar … [Kameras 

nosaukums] noslēgts līgums par dalību profesionālās izglītības un apmācību programmā 

no … [datums]. 

… [uzņēmuma nosaukums] saistības pret … [iestādes nosaukums] nosaka starp pusēm 

… [datums] noslēgts līgums. 

5. pants 

… [iestādes nosaukums] pienākumi 

… [iestādes nosaukums] veic apmācību atbilstoši attiecīgās profesijas mācību 

programmai, kas saskaņota ar … [valsts] valsts pārvaldes kompetento iestādi. 

… [iestādes nosaukums] informē … [Kameras nosaukums] un … [uzņēmuma nosaukums] 

par prasībām, kas praktikantam jāizpilda, lai tas varētu piedalīties teorētiskās apmācības 

kursā. Plašāka informācija pieejama pielikumā iekļautajā grafikā par teorētiskās un 

praktiskās apmācības sadalījumu. 

… [iestādes nosaukums] apņemas darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu attiecīgās 

profesijas teorētisko apmācību. 

Mācību grupa sastāv no praktikantiem, kuru praktiskā apmācība tiek veikta dažādos 

uzņēmumos. 

Pēc gala pārbaudījumu nokārtošanas … [iestādes nosaukums] izsniedz praktikantiem 

valsts atzītu apliecību, kas apstiprina iegūto profesionālo kvalifikāciju. 
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6. pants 

Atbildība un force majeure 

Par līgumā noteikto saistību neizpildi puses ir atbildīgas pret citām līgumslēdzējām pusēm. 

Izņēmums ir tikai force majeure apstākļi. 

Force majeure apstākļi, piemēram, dabas katastrofas, darba strīdi, nemieri, bruņoti konflikti 

vai terorakti, kas izraisa neparedzamas sekas attiecībā uz līguma saistību izpildi, atbrīvo 

līgumslēdzējas puses no to saistību izpildes uz attiecīgu apstākļu pastāvēšanas laiku un 

to ietekmes apjomā, pat ja tie saistības neizpilda vispār. Šādās situācijās līgums netiek 

automātiski izbeigts. Līgumslēdzējām pusēm jāinformē par šādiem apstākļiem un pēc 

labākās gribas jāpielāgo savu saistību izpilde atbilstoši apstākļiem. 

Ja force majeure apstākļu rezultātā līguma izpilde kļūst neiespējama ilgtermiņā, 

līgumslēdzējām pusēm ir tiesības izbeigt šo līgumu. 

7. pants 

Līguma termiņš 

Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī. 

Līgums par apmācībām, kas sākas xx.xx.xxxx, ir spēkā līdz xx.xx.xxxx.  

Līgumslēdzējas puses var pagarināt līgumiskās attiecības, savstarpēji vienojoties tik bieži, 

cik visas puses vēlas. 

8. pants 

Līguma izbeigšana 

Šo līgumu var izbeigt šādos gadījumos: 

- visām līgumslēdzējām pusēm rakstiski vienojoties; 

- beidzoties līguma termiņam (skatīt 7. pants); 

- līgumslēdzējas puses var izbeigt līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma pamatota iemesla 

dēļ atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai. Līguma izbeigšana neietekmē citu prasību 

celšanas tiesības. 

9. pants 

Nobeiguma noteikumi 

Šis līgums un tā pielikumi veido pilnīgu vienošanos starp līgumslēdzējām pusēm. Nepastāv 

nekādas citas slepenas, mutiskas vai rakstiskas vienošanās. Šī līguma grozījumi un 

papildinājumi ir spēkā tikai, ja sastādīti rakstiskā formā. Tas attiecas arī uz šī panta 

grozīšanu vai atcelšanu. 

Līgumslēdzējas puses apņemas neizpaust profesionālās izglītības un apmācību ietvaros 

iegūto biznesa informāciju. 



 

38 
 

Ja šī līguma nosacījumi pilnībā vai daļēji zaudē spēku, vairs nav aktuāli vai kļūst 

neīstenojami, vai vēlākā laika posmā zaudē to likumību vai iespējamību, tas neietekmē šī 

līguma spēkā esamību. Tas pats attiecas uz gadījumiem, kad tiek pārkāpti līguma 

nosacījumi. Spēkā neesošo un neīstenojamo noteikumu vietā vai lai novērstu līguma 

nepilnības puses vienojas par attiecīgiem noteikumiem, kas no likumiskā viedokļa ir 

tuvākais iespējamais formulējums tam, ko puses vēlējušās vai plānojušas iekļaut vai kas 

atbilst līguma mērķim. 

Ja saistībā ar līgumu rodas kādas domstarpības, līgumslēdzējas puses apņemas pirms 

tiesvedības beigšanās censties tās atrisināt pārrunu ceļā, lai ar kopīgi norīkota starpnieka 

palīdzību panāktu draudzīgu vienošanos. Pārrunas tiek uzsāktas, līgumslēdzējai pusei 

nosūtot rakstisku paziņojumu. Šai līgumslēdzējai pusei jāierosina starpnieks. Šis 

ierosinājums pārējām pusēm nav obligāti jāpieņem. Ja līgumslēdzējas puses mēneša laikā 

pēc paziņojuma saņemšanas nespēj vienoties par  vienu starpnieku, tiek uzskatīts, ka 

pārrunas nav bijušas sekmīgas. 

Šis līgums ir sastādīts trīs eksemplāros, viens eksemplārs katrai pusei. 

Puses vienojas, ka saskaņā ar šo līgumu to savstarpējas tiesības un saistības regulē 

[pilsēta], … [valsts], tiesa un uz šo līgumu attiecināma … [valsts] likumdošana. 

… 

Vieta, datums 

Paraksti [Kameras nosaukums] [uzņēmuma nosaukums] [iestādes nosaukums] 
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Praktikanta lieta6 

Laipni lūgts komandā! 

Cien. praktikant! [vai cita uzruna] 

Īss uzņēmuma vadības sveiciens ar uzņemšanu komandā. 

 

Visas komandas vārdā vēlam Jums visu labāko! 

Veiksmīgu praksi! 

 

 

[Vārds, uzvārds] 

        Vadītājs 

 

 

Personas dati 

Šī praktikanta lieta pieder: 

Vārds, uzvārds:   ______________________________________________ 

Adrese:   _______________________________________________ 

Tālr.:   _______________________________________________ 

E-pasts:   _______________________________________________ 

Prakses profesija: ______________________________________ 

 

Es izvēlējos šo praksi, jo: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

                                                           
6 Atbalsta IBW - Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft in Austria 
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Mana prakse – Informācija par uzņēmumu, kurā notiek prakse, piem.,: 

Dibināšana: 

Vadība: 

Darbinieku skaits: 

Praktikantu skaits: 

Prakses profesija: 

Adrese: 

Īss uzņēmuma apraksts: 

Mana kontaktinformācija uzņēmumā – Norādīt nepieciešamo kontaktinformāciju 
 

Vārds, uzvārds:  

Amats: 

Tālr.:  

   E-pasts:  

 

Mana izglītība 

Īss uzņēmumā veikto apmācību apraksts. 

Te iekļauti arī noteikumi un paskaidrojumi, kā komunicēt vienam ar otru, informāciju par drošības 

instruktāžām, kā arī semināru, konferenču, prēmiju sistēmas utt. apraksts. 

Mans profesionālās izglītības centrs 

Profesionālās izglītības iestādē tiek pasniegta teorētiskā apmācība un vispārējā izglītība. Tādējādi 

profesionālās izglītības centrs papildina Jūsu uzņēmumā iegūto praktisko apmācību. 

Profesionālās izglītības iestāde: 

Adrese:   

Tālr.:  

E-pasts:  

Vietne:  

 

PICTURE 
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Profesionālās izglītības iestādē pavadīto dienu skaits: 

Pirmajā prakses gadā: ____________________________ 

Otrajā prakses gadā: ____________________________ 

Trešajā prakses gadā: ____________________________ 

Norādījumi 

 Jums kā praktikantam ir pienākums apmeklēt profesionālās izglītības iestādi. 

 Ja mācību dienā saslimstat, jums jāinformē uzņēmums un profesionālās izglītības iestāde! 

 Profesionālās izglītības iestādē pavadīto dienu skaits tiek uzskatīts par darba laiku, par ko 

attiecīgi tiek maksāta atlīdzība. 

 

Manas tiesības un pienākumi 

Noslēdzot prakses līgumu, gan pilnvarotais prakses instruktors, gan praktikants uzņemas noteiktas 

tiesības un pienākumus, kas minēti tālāk. Sniegtais saraksts nav pilnīgs, to var pielāgot jūsu 

uzņēmuma politikai. 

 

Manas tiesības/pienākumi praksē 

 Amatam nepieciešamās prasmes un zināšanas māca pilnvarots prakses skolotājs vai 

uzņēmuma instruktors. Jums prakses laikā ir tiesības apgūt visu mācību saturu, kas norādīts 

amata aprakstā. 

 Praktikantam nedrīkst uzticēt darbus, kas neietilpst tā amata aprakstā vai kas pārsniedz tā 

kompetenci. 

 Ja darba uzdevumā nav skaidri norādīts, kāpēc kāds pienākums ir iekļauts jūsu apmācībā, 

jautājiet par to uzņēmuma instruktoram. 

 Praktikantu nedrīkst sodīt fiziski. Tāpat tas ir aizsargāts pret sliktu izturēšanos no 

uzņēmuma darbinieku un ģimenes locekļu puses. 

 Vecāki un skolotāji jāinformē par nopietniem starpgadījumiem. 

 Praktikants jāatbrīvo no darba uzņēmumā profesionālās izglītības iestādes apmeklēšanai 

vai pārbaudījumu kārtošanai. 

 Ja mācību maksa pārsniedz prakses atlīdzību, starpību sedz prakses uzņēmums. 
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Praktikantam jāpiešķir brīvs laiks, kas nepieciešams prakses gala pārbaudījumu kārtošanai. Prakses 

laikā un obligātajā darba laikā pēc prakses praktikantam nedrīkst noteikt pārbaudījumu kārtošanas 

maksu vai radīt citas materiālās izmaksas. 

 

Mani pienākumi 

 Praktikantam jācenšas apgūt prakses amatam nepieciešamās iemaņas un zināšanas, kas 

tam tiek mācītas. 

 Arī jūs esat atbildīgs par veiksmīgu prakses iznākumu! Jums ir tiesības iegūt 

visaptverošu izglītību (skatīt tiesības). Arī pats pārliecinieties, ka jums tiek mācītas visas 

nepieciešamās zināšanas. 

 Uzdotie uzdevumi jāpilda kārtīgi. 

 It īpaši iesākumā praktikantiem būs jāveic vienkārši uzdevumi, kas nebūs ļoti aizraujoši. 

Taču arī šie uzdevumi ietilpst jūsu profesijā un palīdz nodrošināt, ka uzņēmums 

funkcionē nevainojami. Rūpīgi izskaidrojiet, kāpēc šie uzdevumi uzņēmumam ir svarīgi. 

 Ja nepildāt darbu kārtīgi, jūs varat radīt uzņēmumam materiālus zaudējumus. 

Atcerieties, ka jūsu prakses amats un atlīdzība ir atkarīgi no uzņēmuma panākumiem. 

 Praktikantam jāpielāgo sava uzvedība atbilstoši uzņēmuma specifikai. 

 Katrā uzņēmumā pastāv noteikti uzvedības principi vai vadlīnijas, kas jāievēro un 

jāciena.  

 Atcerieties, ka par uzņēmumu nedrīkst slikti atsaukties internetā (Facebook utt.). 

Nerakstiet nepatiesību vai aizvainojošas piezīmes par citām personām! 

 Aizliegts izpaust komercnoslēpumus. 

 Svarīgi: šis noteikums attiecas arī uz internetu. Necitējiet cilvēkus, kas nav devuši savu 

atļauju, un neizpaudiet komercnoslēpumus! 

 Ar instrumentiem un materiāliem jāapietas uzmanīgi. 

 Svarīgi: bojāti instrumenti un materiāli radīs zaudējumus jūsu uzņēmumam. 

 Slimības vai citu ārkārtas apstākļu gadījumā nekavējoties jāinformē uzņēmuma instruktors. 

 Padoms: saglabājiet tālruņa numuru savā mobilajā telefonā! 

 Ja saslimstat mācību dienā, jāinformē arī profesionālās izglītības centrs! 

 Profesionālās izglītības iestādes izsniegtas apliecības uzreiz pēc to saņemšanas jāiesniedz 

prakses uzņēmumā, mācību grāmatas – pēc pieprasījuma. 
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Iknedēļas atskaite 

Praktikanta vārds, uzvārds: _____________________________________ 

 

Iknedēļas atskaite ļaus pārskatīt pēdējās nedēļas laikā paveiktos uzdevumus. Jebkurus jautājumus 

var pārrunāt ar uzņēmuma instruktoru. 

 

 

 

 

Datums: ________________ 

Kalendārā nedēļa: ________________ 

Kādus darbus es šonedēļ galvenokārt darīju? 

 

 

 

 

 

 

Ko jaunu esmu apguvis šajā nedēļā? 
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PRAKSES LAIKĀ 
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Pirmā diena: prasību saraksts7 

Pirms prakses (sagatavošanās) Piezīmes  

Vai visi vadītāji un darbinieki ir informēti par praktikanta pirmo 
darba dienu? 

  

Vai ir noteikts, kurš būs praktikanta instruktors?   

Vai jau ir sagatavota praktikanta darba vieta, skapītis, dokumenti 
utt.? 
(darba apģērbs, vārda nozīmīte, datora parole utt.) 

  

Vai jau ir saplānota prakses pirmās dienas programma un darbi?   

Vai visas par praktikantu atbildīgās personas mācību pirmajā dienā 
ir pieejamas? 
Piem., Kurš sagaidīs praktikantu? Kurš parādīs darba vietu? 

  

Vai kontaktpersona un uzņēmuma instruktors prakses pirmajā 
dienā ir birojā? 

  

Pārliecinieties, ka praktikants ir iepazīstināts ar obligātajiem 
norādījumiem par risku novēršanu darba vietā, vai arī tiks 
iepazīstināts, kad pievienosies uzņēmumam 

  

Pirmajā prakses dienā Piezīmes  

Praktikanta sagaidīšana 
Atvēliet laiku praktikanta sagaidīšanai. Atcerieties, ka viņš/viņa 
droši vien būs uztraucies/-usies. Mēģiniet atvieglot situāciju ar 
neitrālām sarunām. 

 

 

Iepazīstināšana ar uzņēmumu/telpām 
Izvediet praktikantu ekskursijā pa uzņēmumu, lai viņš/viņa gūtu 
priekšstatu par prakses vietu. Parādiet, kur atrodas tualetes. 
Varbūt pirmajās dienās praktikants būs kautrīgs, un daži jautājumi 
šķitīs mulsinoši. 

 

 

Iepazīstiniet ar komandu 
 
Iepazīstiniet praktikantu ar tam nozīmīgākajiem darbiniekiem. 
Pārliecinieties, ka praktikants zina, kurš ir viņa kontaktpersona. 
 

 

 

Iepazīstiniet ar prakses gaitu 
Pārrunājiet prakses gaitu un galvenos uzņēmuma iekšējās kartības 
noteikumus (uzvedība, pārtraukumi, pusdienas utt.) 
 

 

 

                                                           
7 Atbalsta IBW - Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft in Austria 
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Iepazīstiniet ar darba vietu un sākotnējiem darbiem 
Izsniedziet praktikantam visu, kas tam nepieciešams prakses 
uzsākšanai uzņēmumā (darba apģērbs, paroles utt.). Parādiet, kur 
ir praktikanta darba vieta. Iesaistiet praktikantu pirmajos 
interesantajos, bet arī paveicamajos darbos. 

 

 

Nobeigumā: īsas pārrunas un pārskats 
Pirmās darba dienas beigās pārrunājiet, kā gājis pa dienu. Atbildiet 
uz jautājumiem. Pastāstiet, kas praktikantam būs jādara 
turpmākajās dienās. Pārliecinieties, ka praktikants dodas mājās 
pozitīvā noskaņojumā. 
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Pirmā diena: sagaidīšanas plāns 
Šo sagaidīšanas plānu var izmantot, kad uzņēmumam pievienojas jauns darbinieks. Tajā norādīti 

visi svarīgākie aspekti, kas jāņem vērā un jāpārrunā prakses pirmajā dienā. 

Kopumā jums par praktikantu jāuzņemas atbildība tāpat kā par jauniem darbiniekiem un 

jāiepazīstina tas ar visiem ar uzņēmumu saistītiem jautājumiem. 

 

• Uzņēmums – īss vēstures pārskats. 

• Ar ko uzņēmums nodarbojas? 

• Uzņēmuma vērtības un misija. 

• Uzņēmuma darbības jomas. 

• Kontaktinformācija (piem., instruktora vārds, uzvārds, amats, tālruņa Nr., e-pasts …). 

• Praktikanta darbavietas apraksts: 

  - Mērķis; 

  - Amats (hierarhija); 

  - Apraksts; 

  - Uzdevumi; 

  - Uzraudzīšana un vērtēšana; 

  - Tiesības un pienākumi. 
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Prakses programma uzņēmumā - uzraudzība 
Šī veidlapa palīdzēs pārbaudīt, kā praktikants apgūst nepieciešamās prasmes. 

Pirms prakses apgūstamās prasmes jāsaskaņo ar profesionālās izglītības centru. Tāpat jābūt skaidram, kā vadībā un ar kādiem resursiem katras prasmes tiks 

apgūtas, lai nodrošinātu konkrētus prakses apmācību rezultātus. 

     Pārbaudes datums 

Tehniskās prasmes Veiktās aktivitātes Laiks Kā vadībā Resursi Apguva 
Apguves 
procesā 

Nav apgūts 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

Sociālās / personiskās 
prasmes 

Veiktās aktivitātes 
 

Laiks Kā vadībā Resursi Apguva 
Apguves 
procesā 

Nav apgūts 
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Attieksme Veiktās aktivitātes Laiks Kā vadībā Resursi Apguva 
Apguves 
procesā 

Nav apgūts 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 
 
Uzņēmuma instruktora paraksts: 

 
 

 

  
 
 
Praktikanta paraksts: 

 
 
 
Vieta un datums: 
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Prasmju novērtēšanas veidlapa*  
Šis saraksts ļauj pastāvīgi novērtēt sasniegtos mācību rezultātus, kas noteikti prakses programmā. 

Šo novērtējumu aizpilda uzņēmuma instruktors. 

Prasmes 
Pirmās novērtēšanas 

datums 

Otrās novērtēšanas 

datums 

Trešās 

novērtēšanas 

datums 

Tehniskās prasmes 

Piem., konsultēšana, sūdzības un sūdzību apstrāde pa tālruni 
   

Metodoloģiskās prasmes 

Piem., spēja strādāt patstāvīgi    

Sociālās prasmes 

Piem., aktīva dalība 
   

Piem., izrāda motivāciju 
   

Piem., punktualitāte 
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Citas piezīmes: 

 

 

 

 

 

 

Izglītības centra skolotāja paraksts:     Uzņēmuma instruktora paraksts:   Praktikanta paraksts: 

 

 

 

Vieta un datums:   

 

*Šis novērtējums jāveic reizi nedēļā, reizi mēnesī vai reizi ceturksnī un jāparaksta visām pusēm. 

Kopējais laika apjoms prasmju apguvei un novērtēšanai var atšķirties atkarībā no apgūstamajām zināšanām un prasmēm. 
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Prakses uzraudzība un novērtēšana uzņēmumā  
Šo sarakstu var izmantot, lai novērtētu, kā ir izpildīti prakses programmā paredzētie uzdevumi. 

Kursi un mācību aktivitātes, kā arī vērtēšanas kritēriji jāpielāgo atbilstoši uzņēmuma prasībām un jābalsta uz attiecīgās valsts standartiem. Šo novērtējumu 

aizpilda uzņēmuma instruktors. 

 

Piemērs: 

MĀCĪBU KURSI: KOMUNIKĀCIJA UN KLIENTU APKALPOŠANA 

Mācību aktivitātes Vērtējums 

Konsultēšana, sūdzības un sūdzību apstrāde pa 

tālruni 
Ļoti piemērots Samērā atbilstošs Piemērots Nav piemērots 

Konsultēšana, sūdzības un sūdzību apstrāde 

klātienē 
Ļoti piemērots Samērā atbilstošs Piemērots Nav piemērots 

Dokumentu izstrāde Ļoti piemērots Samērā atbilstošs Piemērots Nav piemērots 
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PĒC PRAKSES 
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Prakses galējais novērtējums – vērtējamie aspekti   
Lai pārrunātu un novērtētu prakses gaitu un norisi, prakses beigās jāveic vērtēšana. No vienas puses, uzņēmums novērtē praktikantu un tā sasniegumus 

sociālā un tehniskā līmenī. Svarīgi sniegt skaidru pārskatu ar konkrētiem piemēriem. No otras puses, šis galējais novērtējums ir iespēja gan praktikantam, 

gan instruktoram apmainīties ar viedokļiem un sniegt ieteikumus, kā uzlabot profesionālās apmācības sistēmu. 

Uzņēmuma novērtējums 

 Ļoti 
veiksmīgi 

Veiksmīgi 
Ne pārāk 
veiksmīgi 

Neveiksmīgi Citas piezīmes 

Pārrunas par praktikanta stiprajām pusēm 

     

Pārrunas par apmācāmā iekļaušanos uzņēmumā un darba 

komandā 

 

 

    

Pārrunas par praktikanta izrādīto iniciatīvu 
     

Pārrunas par praktikanta darba plāna izpildi 
     

Pārrunas par praktikanta panākumiem uzticēto uzdevumu 

izpildē 

     

MVU 
 

PROF SKOLA 
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Tālāk sniegtā tabula ļauj uzņēmumam novērtēt praktikantu atbilstoši katros kursos paredzētām prasmēm.  

 Profesionālās un tehniskās prasmes, kas 
nepieciešamas praksei uzņēmumā 

Vērtējums 

[Nosaukums KURSI 1]  
 

 

[Nosaukums KURSI 2]  
 

 

[…]  
 

 

 

  

Pārrunas par praktikanta atbildību. 

     

Pārrunas par apmācāmā atdevi un entuziasmu. 

     

Pārrunas par praktikanta pašapziņu. 
     

Instruktors sniedz padomus par praktikanta darbību, ko tas var 
izmantot turpmāk prakses laikā. 

     

Instruktors norāda, vai pastāv iespēja, ka praktikants nākotnē 
varētu iegūt darbu uzņēmumā, un kas viņam jādara, lai uzlabotu 
šādas iespējas. 

     

 

PROF SKOLA MVU 
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Praktikanta novērtējums 

 

 

 Ļoti 
veiksmīgi 

Veiksmīgi 
Ne pārāk 
veiksmīgi 

Neveiksmīgi Citas piezīmes 

Pārrunas par praktikanta pieredzi prakses laikā 

     

Pārrunas par prakses infrastruktūru (aprīkojumu, telpām) un 
organizatoriskajiem jautājumiem 

     

Pārrunas par praktikanta profesionālajiem izaicinājumiem, 
personīgajiem pienākumiem vai mācību uzdevumiem, kas tika 
uzticēti prakses laikā uzņēmumā 

     

Praktikants sniedz savu novērtējumu par apmierinātību ar 
praksi 

     

Praktikants sniedz ieteikumus uzlabojumiem MVU 

     

MVU 
 

PROF SKOLA 
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Apmierinātības aptauja 
Kad prakse beidzas, svarīgi novērtēt, vai uzņēmums ir apmierināts ar gūto pieredzi un 

praktikantu. Svarīgi noskaidrot, vai uzņēmums arī turpmāk plāno uzņemt praktikantus. Aptauja 

jānosūta atbildīgajai Tirdzniecības kamerai. Lūdzu, uz katru jautājumu norādiet kādu atbildi. 

 Vai bijāt apmierināts ar praktikanta sākotnējo apmācību, kad 

tas ieradās uzņēmumā? 

 

Jā Nē 

  

Ja atbildējāt ‘Nē’, norādiet iemeslus un aprakstiet, kādas zināšanas praktikantam bija nepieciešamas pirms 

prakses uzsākšanas jūsu uzņēmumā. 

 

 

 

 

Vai esat 

apmierināts ar 

izglītības iestādes 

pakalpojumiem? 

Ļoti apmierināts Apmierināts 
Ne pārāk 

apmierināts 

Neesmu 

apmierināts 

    

Vai esat 

apmierināts ar 

praktikanta 

progresu mācību 

laikā jūsu 

uzņēmumā? 

Ļoti apmierināts Apmierināts 
Ne pārāk 

apmierināts 

Neesmu 

apmierināts 

    

Vai esat 

apmierināts ar 

kopējo praktikanta 

sniegto pievienoto 

vērtību jūsu 

uzņēmumā? 

Ļoti apmierināts Apmierināts 
Ne pārāk 

apmierināts 

Neesmu 

apmierināts 

    

Vai plānojat turpināt šo sadarbību? 

 

Jā Nē 

 

 
 

Kādēļ? (jebkuras atbildes gadījumā) 

 

 

 

 

Uzņēmuma pārstāvja paraksts (vārds, uzvārds un amats): 

Vieta un datums: 

MVU TRK 
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BIBLIOGRĀFIJA UN PLAŠĀKA 

INFORMĀCIJA 
Plašāk informācija pieejama mājaslapā: www.ac4sme.eu 

  



 

59 
 

 

INFORMĒTĪBA –NODROŠINĀŠANAS UN PAPLAŠINĀŠANAS 

AKTIVITĀTES 

Dokumenti 

Q-Placements Project (2014): Q-Placements. Needs Analysis Research. 

 

VET to WORK Project (2015): Transition from VET to WORK in Latvia. Challenges and 

opportunities  

 

Lukasevska, Inese (2017): Profesionālās izglītīvas iestāžu audzēkņus aicina piedalīties konkursā 

“Es lepojos ar paveikto”  (Translation: Invitation for VET students to participate in competition “I 

am proud about what I have done”)  

 

(2017). Contest “I am proud about what I have done” Regulations. 

 

Wolter, Stefan C. & Mühlemann, Samuel. Fundación Bertelsmann (2015). La FP Dual en España. 

¿Un modelo rentable para las empresas? Estudio de simulación coste beneficio. 

 

Chambre de Commerce et Industrie Nice Côte d’Azur, Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur territoire des Alpes-Maritimes, Chambre d’Agriculture des 

Alpes-Maritimes (2017): Le Guide de l’apprentissage. 

 

Deutscher Industrie – und Handelskammertag (2016): Costs and benefits of Dual Vocational 

Training. 

 

European Commission: High-performance apprenticeship & work-based learning: 20 guiding 

principles. 

 

Fundación Bertelsmann (2017): Cooperar para formar. Siete casos de éxito españoles en ela 

Formación Profesional Dual. 

 

 

Vietnes 

www.ac4sme.eu  

www.bic.at  

http://karjerastesti.prakse.lv/en  

www.bavakedemie.at https://staatspreis-fitforfuture.submit.to/www.emploi-

store.fr/portail/services/lAlternancePour  

www.nuitsdelorientation.fr/  

www.Bretagne-alternance.com  

www.dualvet.eu 

http://www.ac4sme.eu/
http://www.bic.at/
http://karjerastesti.prakse.lv/en
http://www.bavakedemie.at/
http://www.emploi-store.fr/portail/services/lAlternancePour
http://www.emploi-store.fr/portail/services/lAlternancePour
http://www.nuitsdelorientation.fr/
http://www.bretagne-alternance.com/
http://www.dualvet.eu/


 

60 
 

 

 

www.bauakedemie.at (būvniecības nozare) 

 

 

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=5i18_4sbCHc 

http://youtu.be/AM3TrEBPb9I  

https://www.youtube.com/watch?v=_tV2PxV5ge0 

 

SISTĒMAS KONTEKSTS UN TIESISKĀS NORMAS 

Dokumenti 

Likumi.lv (2014): Mācību prakses organizācija un izglītojamo  apdrošināšanas kārtība  

  

Faculté des Métiers: Le contrat d’apprentissage.  

 

Faculté des Métiers: Le contrat de professionnalisation. 

 

Federal Ministry of Science, Research and Economy of Austria (2014): Apprenticeship. Dual 

Vocational Education and training in Austria Modern Training with a Future. 

 

NetWBL: Thematic Network work-based learning and Apprenticeships – NetWBL. 

 

Federal Ministry of Education and Research of Germany (2015): Reform of Vocational 

Education and Training in Germany. 

 

DualVET Project (2015): Cómo implantar con éxito la formación profesional. El enfoque de 

DualVET. 

 

DualVET Project (2015): Plan estratégico. 

 

Cámaras de Comercio, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y Fondo Social Europeo: 

Guía de Formación Dual. 

 

 

Vietnes 

http://www.alternance.emploi.govv.fr/  

www.wbl-toolkit.eu  

https://www.businesseurope.eu/publications/cost-effectiveness-apprenticeship-  

 

http://www.bauakedemie.at/
http://youtu.be/AM3TrEBPb9I
http://youtu.be/AM3TrEBPb9I
https://www.youtube.com/watch?v=_tV2PxV5ge0
http://www.alternance.emploi.govv.fr/
http://www.wbl-toolkit.eu/
https://www.businesseurope.eu/publications/cost-effectiveness-apprenticeship-


 

61 
 

 

PIRMS PRAKSES  

Dokumenti 

Q-Placements Project (2015): Guidelines for Designing and Conducting. Joint Workshops for 

tutors from VET and Mentors from enterprises. 

  

Fundación Bertelsmann, Consell General de Cambres de Catalunya & Alianza para la FP Dual 

(2017): Manual de tutores de empresa en la FP Dual. 

  

Starting with apprenticeship project (2015): Finding and retaining trainees. A recruitment 

handbook for small and medium enterprises. 

 

Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament (2014): qBid Mòdul d’empresa. 

Pràctica suport tutor empresa. 

 

Kammer van Koophandel Oost-Vlaanderen ,  Edugo, Campus Glorieux, ESF, Europese Unie, 

Vlaanderen is werk (2017): Duaal Leren: een leerling begeleiden op het werk? Een praktische 

handleiding voor mentoren.  

 

Vietnes 
 

http://auswahlhilfe.at/  

https://www.apprentissage06.fr  

http://www.emploi-store.fr/portail/services/missionBehave  

http://www.euroapprenticeship.eu/en/becoming-an-awarding-body.html  

http://www.diversityremix.be/  

https://www.duaalleren.org/  

https://kickstart.goleweb.eu/nl/main  

Apmācību vadlīnijas: 

http://www.ibw.at/components/com_redshop/assets/document/product/1456213160_ausbil

dungsleitfaden_allg_einzelhandelskaufmann_frau.pdf 

https://www.qualitaet-lehre.at/downloads/ausbildungstools/ausbildungsleitfaeden/ 

https://www.qualitaet-lehre.at/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://auswahlhilfe.at/
https://www.apprentissage06.fr/
http://www.emploi-store.fr/portail/services/missionBehave
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.euroapprenticeship.eu/en/becoming-an-awarding-body.html&data=02|01|Els.Delaere@voka.be|96f6bad95680426a136308d4a739a50d|1c2107b7fa904841806165aad92de222|1|0|636317313422986992&sdata=1YMnIOqakXeOLhJMdp3LSRCm8Cg7XF9PCNzn5SEloCw=&reserved=0
http://www.diversityremix.be/
https://www.duaalleren.org/
https://kickstart.goleweb.eu/nl/main
http://www.ibw.at/components/com_redshop/assets/document/product/1456213160_ausbildungsleitfaden_allg_einzelhandelskaufmann_frau.pdf
http://www.ibw.at/components/com_redshop/assets/document/product/1456213160_ausbildungsleitfaden_allg_einzelhandelskaufmann_frau.pdf
https://www.qualitaet-lehre.at/downloads/ausbildungstools/ausbildungsleitfaeden/
https://www.qualitaet-lehre.at/


 

62 
 

 

PRAKSES LAIKĀ  

Dokumenti 

Q-Placement Project (2014): European Q-Placements. Train-the-trainer workshop 

 

MBO Raad Project: Work based learning Protocol 

 

Faculté des Métiers: Trame Carnet de Liaison 

 

CCI Nice Côte d’Azur: Carnet du Bord du Maître d’Apprentissage 

 

Vietnes 

www.qualitaet-lehre.at  

www.ausbilder.at  

 

PĒC PRAKSES  

Dokumenti 

ibw Austria (2016): Ausbildungsleitfaden Allgemeiner Einzelhandel 

 

Vietnes 

www.lap.at  

www.aubilder.at  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qualitaet-lehre.at/
http://www.ausbilder.at/
http://www.lap.at/
http://www.aubilder.at/


 

63 
 

 

 

 

 
Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas izstrādei nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai 

autoru viedokļus, un Komisija neuzņemas atbildību par jebkādu šeit ietvertās informācijas izmantošanu. 

 

 

 

Koordinatori 

     

 

 

 

Atbalsta 

 

    
 

      
 

           
 

      
 

 

 

Plašāka informācija: www.ac4sme.eu 

http://www.ac4sme.eu/

