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1. starptautiskā tikšanās Erasmus + (KA2) projekta ietvaros (Utena, Lietuva)  

 

Laika posmā no 2016.gada 10.maija līdz 2016.gada 12.maijam 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 1.starptautiskā tikšanās, kura laikā tika apspriestas 

galvenās projekta pamattēmas un tika sniegta starptautiskā pieredze duālajā izglītībā (projekta 

sadarbības partneri no Latvijas, Lietuvas un Austrijas). 

Pasākumu organizēja Lietuvas partneri, proti, Utenas Reģionālais profesionālās apmācības 

centrs (Aukštaičių str. 5, Utena, Lithuania). 

Pasākuma ietvaros tika apspriestās vairākas projekta tēmas: 

 Projekta laika grafika apspriešana (11.05.2016. tika precizēts). Nākamo pasākumu 

projekta ietvaros datumu iezīmēšana (brauciens Austrijā, Grācā no 01.06.2016 – 

04.06.2016), uzdevumu sadale; 

 Projekta iepirkumu plāna apspriešana (izmaiņas); 

 Tikšanās ar Lietuvas uzņēmējiem, diskusija par duālās izglītības elementiem 

(jaunajiem materiāliem), nepieciešamajiem izmaiņām sadarbībā starp darba devējiem 

un izglītības iestādi. 

2016.gada 11.maijā bija apmeklētas sekojošas iestādes un apspriesti profesionālie jautājumi: 

1. Ukmerges Tehnoloģijas un biznesa skola 

2. Utenas Reģionālais Profesionālās apmācības centrs 

3. “Latvijas finieris” 

4. „Narbutas & Co” 

 

2016.gada 12.maijā bija apmeklēts Profesionālās Būvniecības centrs Viļņā. Vīzītes laikā tika 

uzzināts, ka šīs centrs ir lielākais profesionālās izglītības centrs ne tikai Viļņā, bet arī tā 

reģionā, kas gatavo būvniecības strādniekus un kokapstrādes nozares darbiniekus. 

Profesionālās Būvniecības centra izglītojamie apmācības laikā apgūst vairākas 

kvalifikācijas: krāsotājs, galdnieks, būvmateriālu pārdevējs – konsultants, ēku restaurators, 

celtnieks, nekustāma īpašuma aģents, ainavu strādnieks. Apskates laikā bija iespēja apskatīt 

sekojošas darbnīcas: galdnieku darbnīca, apdares darbu darbnīca, mūrnieku darbnīca, sausās 

būves darbnīca, sanitārtehniku darbnīca un autoelektriķu darbnīca. 

Galdnieku darbnīca 

Apskatot šo darbnīcu mēs redzējām ļoti daudz ko interesanto. Tas ir gan visādas, ar 

izglītojamo rokam, izgatavotas mantas, gan arī ļoti interesants variants, ka atdalīt skolotāja 

vietu no parējās darbnīcas. Šeit iet runa par to, ka skolotāju darba vieta ir izveidota, ka māja ar 

logiem, durvīm un jumtu, kura ir iebūvētā sienā. 

 

 

Apdares darbu darbnīcas 



 

Project “Dual vocational education system implementation and strengthening, adapting 

vocational training to labour market, ensuring the quality of training, actuality and 

attractiveness” under the Erasmus+ Programme, Key Action 2: Strategic Partnerships 

Nr. 2015-1-LV01-KA202-013456 

Profesionālās Būvniecības centra apdares darbiem ir pievērsta ļoti liela uzmanība. Par 

to liecina ar tas, ka apdares darbiem ir vairākas darbnīcas, kuros izglītojamie apgūst praktiskās 

iemaņas. Viņi mācas, ka pareizi pielīmēt tapetes, kā krāsot, flīzēt, apstrādāt dažāda veida 

pamatnes. 

Interesanti ir tās, ka apdares darbu darbnīcās praktiskajam nodarbībām izglītojamie 

izmanto visu brīvo telpu, proti viņi izmēģina, gan uz sienām, gan arī uz griestiem. Darbnīcas 

ir aprīkotas arī ir stendiem. Šeit pārsvara ir paštaisīti stendi (bīdāmais stends ar logu) uz 

kuriem ļoti ērti var izmēģināt dažādas pamatu apstrādes tehnikas. Ļoti ērti ir tas, ka darbnīcas 

ir aprīkotas ar atsevišķam darba vietām – istabiņām, kuras izglītojamais var kaut ko 

izmēģināt.  

Sanitārtehniskā darbnīca 

Viena no interesantākajam darbnīcām, tieši piedāvāto stendu ziņā. Tika parādīti stendi 

ar apkures sistēmu, kuros bija ļoti labi redzams šīs sistēmas darbības process no sākuma līdz 

beigām. Apskatot šos stendus izglītojamais redz ka darbojas apkures sistēma, kādā veida ir 

pieslēdzams tualetes pods, izlietne un duša, kādas caurules ir vajadzīgas, lai tas viss darbotos. 

Principā, skatoties uz visiem šiem stendiem, izglītojamajiem ir daudz vienkāršāk saprast šīs 

kvalifikācijas būtību. 

Sausās būves darbnīca 

Praktisko nodarbību laikā izglītojamie veic dažādu konstrukciju izgatavošanu. Šeit 

mums bija paradīta topošas mājas konstrukcija, kura jau bija apmesta, jau bija iebūvēti logi, 

durvis. Kā, mums paskaidroja skolotājs vēlāk viņi plāno uztaisīt arī jumti un veikt iekšējas 

apdares darbus. 

Mūrnieku darbnīca 

Profesionālās Būvniecības centrā visas darbnīcās aizņem ļoti daudz vietas. Tas pats ir 

ar mūrnieku darbnīcu, kurā izglītojamie var praktizēties mūrēšanas darbos. 

Zīmīgi ir tas, ka šajā centrā ir iekārtotas 2 (divas) atsevišķas darbnīcas, kuros izmanto 

tikai uzņēmēju materiālus. Tas ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SAKRET” un 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KNAUF” darbnīcas. (fotofiksācija) Tas nozīme, ka 

strādājot šajās darbnīcās izglītojamie var izmantot augstākminētās firmas materiālus. 

Apskatot Profesionālās Būvniecības centra darbnīcas bija iespēja iepazīties ar jaunām 

profesionālās izglītības pasniegšanas metodikām. 

 

 

 

 

 

Sagatavoja: 

Projektu koordinatore Jūlija Sadovska/ 29761481 

julija.sadovska@dbt.lv 

mailto:julija.sadovska@dbt.lv

