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“Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītojamo starptautiskā 
prakse kompetenču stiprināšanai un mūsdienīgai attīstībai” 

 
Kandavas Lauksaimniecības tehnikums ir valsts dibināta profesionālās izglītības iestāde, 

kura projekta “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītojamo starptautiskā prakse 

kompetenču stiprināšanai un mūsdienīgai attīstībai”  ietvaros nodrošinās 43 izglītojamo 

arodapmācības praksi ārzemēs, tajā pašā laikā veicinot internacionalizāciju. Projekta realizācija 

uzlabojos tehnikuma iespēju sniegt audzēkņiem kvalitatīvas izglītības iespējas, sagatavot 

pieprasītus profesionāļus Eiropas līmenī un nodrošināt vietu darba tirgū kā arī sniegs milzīgu 

personības attīstību. Projekts paredz 16 dienu (cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) un 4 nedēļu 

(pārējiem dalībniekiem) garu mācību praksi ārzemēs 43 otrā un trešā līmeņa kvalifikāciju 

iegūstošiem Autotransporta, Lauksaimniecības tehnikas, Lauksaimniecības, Ēdināšanas 

pakalpojumu, Viesnīcas pakalpojumu, Enerģētikas un elektrotehnikas, Datorsistēmu, 

Administratīvo un sekretāru pakalpojumu programmu izglītojamajiem. 

Projektā tiek plānotas 6 plūsmas uz 5 dažādām valstīm - Vāciju (15 dalībnieki, 3 no tiem 

cilvēki ar īpašām vajadzībām), Austriju ( 9 dalībnieki), Portugāli (5 dalībnieki), Spāniju (7 

dalībnieki), Apvienotā Karaliste (7 dalībnieki).  

Prakse apgūstamajās profesijās visām plūsmām notiks 2018. / 2019. mācību gada laikā un 

katrai plūsmai ir plānota pavadošā persona (7 dienas un 16 dienas  pavadošai personai, kura 

pavada cilvēkus ar īpašām vajadzībām). Prakse uzņemošajās valstīs notiks uzņēmumos vai 

kompānijās, kur darba uzdevumi būs tieši saistīta ar dalībnieku izglītības programmu. 

Pavadošās personas galvenais uzdevums ir nogādāt audzēkņus līdz uzņemošajām 

organizācijām, veikt novērošanu prakses laikā un izdarīs secinājumus, par savu jauniešu 

spējām un ārvalstu darba vietu vidi, kā arī gūt zināšanas par jaunākajām tehnoloģijām, kuras 

tiek izmantotas darba procesā konkrētajās sfērās, prasmju papildināšana, mācību metožu 

dažādošana un pieredzes un zināšanu pārnese, apskatot un darbojoties prakses vietās. Projekta 

darbības laiks ir 12 mēneši, no 01.09.2018. līdz 31.08.2019. 

Projekta mērķis: sagatavot profesionālus dažādu jomu speciālistus mūsdienīgai attīstībai 

atbilstoši Eiropas darba tirgus prasībām un veicināt jauniešu personalitātes attīstību un 

kopetenču stiprināšanu, kas nodrošinās efektīvu integrēšanos sabiedrībā un darba tirgū pēc 

skolas beigšanas.  

Projekta mērķi var iedalīt dažādos apakšmērķos: 



1) Veicināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko nodarbību nostiprināšanu strādājot darba tirgū 

Vācijā, Austrijā, Apvienotajā Karalistē, Spānijā, Portugālē; 

2) Papildināt un iegūt jaunas zināšanas, prasmes, pieredzi mūsu tehnikumā apgūstamajās 

specialitātēs, veicinot dalībnieku personīgo prasmju un profesionālo attīstību, labāku 

uzņēmējdarbības vides izpratni un spēju labāk iekļauties Eiropas darba tirgū; 

3) Uzlabot valodu zināšanas gan izglītojamiem gan pasniedzējiem/pavadošām personām, kas 

nodrošina labāku iekļaušanos sabiedrībā Eiropas līmenī un sniegs lielākas iespējas turmāk; 

4) Sekmēt profesionālās izglītības iestādes kvalitāti un pievilcību audzēkņu vidū, veidojot 

Eiropas darba videi atbilstošas izglītības programmas; 

5) Iesaistīt praksē personas ar īpašām vajadzībām, sniedzot pieredzi, motivāciju un iekļaušanu 

sabiedrībā, kā arī gūstot pieredzi un informāciju šādu personu apmācībā. 

Pateicoties praksei ārzemēs tiks risināti jautājumi dažādos līmeņos gan individuālajā, gan 

organizācijas, gan nacionālajā un Eiropas līmenī: 

- tiks veicināta izglītojamo motivācija un uzlabots zināšanu līmenis profesionālajos mācību 

priekšmetos; 

- nodrošināta izglītojamo nodarbinātības un karjeras iespēju uzlabošanās un iekļaušanās darba 

tirgū nākotnē; 

- veicināta uzņēmējdarbības gara uzlabošanās nākotnē; 

- svešvalodas prasmju uzlabošanās, kas veicinās integrēšanos un paplašinās dažādas iespējas; 

- sniegs starpkultūru izpratni; 

- veicinās aktīvāku līdzdarbošanos sabiedrībā un dos labāku izpratni par vērtībām un iespējām; 

- sniegs lielāku motivāciju tālākai sevis pilnveidošanai un pieredzes ieguvei; 

- sniegta pieredzes apmaiņa pavadošām personām (skolotājiem) par konkrēto nozaru 

tehnoloģiju un aktualitātēm darba tirgū. 

Prasmju apguve tiks nodrošināta un noteikta, izmantojot efektīvu mācību prakšu vadību un 

mentoringu, kā arī periodisku novērtēšanu. Prasmju apguvi nodrošinās arī dalībnieku 

vajadzībām pielāgots atbilstošs mācību prakšu programmas saturs. 

Visi šie galarezultāti un projekta ietvaros gūtā pieredze, ko plānots novērtēt un izplatīt ar 

aptauju, interviju, Europass Mobility sertifikātu, preses relīžu un fināla rezultātu konferenču un 

tikšanos klātienē un elektronisku saziņu veicinās dalībnieku labklājības uzlabošanos nākotnē. 

Projekta gaidāmie rezultāti atbilst "Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma " attīstības 

stratēģijai un ir saskaņā ar Eiropas Savienības stratēģiju. 

Projektā piešķirtais finansējums 143671.00 eiro. 


