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2. starptautiskā tikšanās Erasmus + (KA2) projekta ietvaros  

(Grāca, Austrija) 

 

Laika posmā no 2016.gada 1.jūnija līdz 2016.gada 4.jūnijam Austrijā, Grācā 

Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības stratēģisko partnerību profesionālās izglītības 

sektora projekta „Dual vocational educational system implementation and 

strengtening, adapting vocational trainig to labour market, ensuring the quality of 

trainig, actuality and attractiveness" (Līguma Nr.2015-1-LV01-KA202-013456) 

ietvaros notika 2.starptautiskā tikšanās, kura laikā tika apspriestas galvenās projekta 

pamattēmas un tika sniegta starptautiskā pieredze duālajā izglītībā (projekta 

sadarbības partneri no Latvijas, Lietuvas un Austrijas). 

Projekta personāla īstermiņa apmācībā no katra sadarbības partnerorganizācijas 

piedalījās projekta pārstāvji: 

1. PIKC “Daugavpils Būvniecības tehnikums” (Latvija) – Direktore Ināra 

Ostrovska, Stratēģiskās attīstības un projektu daļas vadītāja Irīna Bakša; 

2. Utenos Regioninis mokymo centras (Lietuva) - Projektu vadītāja Nijole 

Gailešiene un profesionālās izglītības daļas vadītāja Ligita Navikiene; 

3. LBS Graz 5 (Austrija) – profesionālās izglītības skolotāji Friedrich Stifter un 

Johann Hasenhutl; 

4. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KNAUF” un „KNAUF AKADEMIJA” 

Latvijā – tehniskais vadītājs Andris Veinbergs un inženieris/ būvdarbu 

vadītājs Aleksandrs Grečuha. 

 

Mērķis: apspriest galvenās projekta pamattēmas un saņemt starptautisko pieredzi 

duālajā izglītībā projekta ietvaros: 

 

1. Duālās izglītības izpratne Austrijā, tās elementu izmantošana, sadarbība ar 

darba devējiem; 

2. Duālās izglītības elementu priekšrocības un iespējamie riski, darba devēju 

viedoklis; 

3. Profesionālās ekskursijas pie Austrijas uzņēmējiem un profesionālās izglītības 

iestādēm Austrijā. 

 

2016.gada 1.jūnijā: 

Šī projekta darba dienā notika vizīte Grācas Reģionālajā profesionālajā skolā 

Nr.5 (Landesberufsschule Graz 5), kur es un projekta pārējie dalībnieki iepazinās ar 

skolas struktūru, organizāciju, praktisko apmācību skolotājiem (profesionālās 

izglītības skolotājiem), kā arī tika piedāvāta iespēja apmeklēt darbnīcas. 
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Pēc praktiskās ekskursijas projekta darba grupai notika praktiskā diskusija, kur 

tika apspriesti dažādi jautājumi, kas skar kā projekta tēmu, tā arī sadarbības partneru 

saistītos jautājumus profesionālajā izglītības sistēmā (kvalifikācijas prakse, duālā 

izglītība). 

 

2016.gada 2.jūnijā: 

Šī projekta darba dienā notika vizīte Grācas Reģionālajā profesionālajā skolā 

Nr.7 (Landesberufsschule Graz 7, Hans-Brandstetter-Gasse 12, 8010 Graz, Austria), 

kur es un projekta pārējie dalībnieki iepazinās ar skolas struktūru, organizāciju, 

praktisko apmācību skolotājiem (profesionālās izglītības skolotājiem), kā arī tika 

piedāvāta iespēja apmeklēt darbnīcas. 

Pēc profesionālās ekskursijas projekta darba grupai notika praktiskā diskusija, 

kur tika apspriesti dažādi jautājumi, kas skar kā projekta tēmu, tā arī sadarbības 

partneru saistītos jautājumus profesionālajā izglītības sistēmā (kvalifikācijas prakse, 

duālā izglītība). Tika iegūta ļoti laba praktiskā portfolio (bildes) sakarā ar būvniecības 

nozari – Inženierkomunikāciju montētājs un Metinātājs (MIG, MAG un TIG). 

Tika rīkota informatīva tikšanās ar Grācas arodbiedrības pārstāvjiem, kā ar 

Grācas valsts “AUVA-Landesstelle Graz” aģentūru, kas izskaidroja agentūras funkciju 

Austrijā (Grācā). Tika apspriesta tēma par nelaimes negadījumu novēršanu darba 

apstākļos. Tika prezentēta Grācas valsts aģentūras jauna kampaņa “Veselīga un droša 

nācija”. 

Šī projekta darba dienā tika apmeklēts "BDI-BIOENERGY 

INTERNATIONAL AG” (Parkring 18, 8074 Grambach, Austria) uzņēmums, kur 

projekta dalībniekiem tika sniegta informācija par uzņēmumu un rūpnieciskām 

iekārtām, jaunajām biotehnoloģijām, biodīzeļdegvielu, biodīzeļdegvielas ražošanas 

iekārtām, biogāzi, biogāzes iekārtām, biogāzes sagatavošanas iekārtām, kā tika 

apspriesti duālās izglītības elementi. 

 

2016.gada 3.jūnijā: 

Šī projekta darba dienā notika vizīte uz Leobenes pilsētu, kur projekta 

dalībnieki iepazinās ar jaunajām moduļu mājām jaunajai paaudzei, jaunajām 

tehnoloģijām, kas varētu būt noderīgas būvniecības nozarē ka Latvijā, tā arī Lietuvā. 

 Uzņēmēji runāja par kvalifikācijas praksi, par duālās izglītības elementiem, 

par problēmām būvniecībā, sniedza savus komentārus un norādījumus izglītojamo 

profesionālajai sagatavotībai. 

Projekta dalībnieki apmeklēja kvalifikācijas prakses vietu, kur jaunieši 

strādāja ar jaunu paneļu māju uzbūvi - mūsdienu būves laika optimizācijai un 

individuālo vēlmju ievērošanai. 

Pēc profesionālās ekskursijas projekta darba grupai notika praktiskā noslēguma 
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diskusija (kopsavilkums), kur tika apspriesti projekta pamatprincipi, struktūra, 

turpmākā darbība ar izglītojamajiem projekta ietvaros. 

 

 

 
Sagatavoja: 

Stratēģiskās attīstības un projektu daļas 
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