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Profesionālās izglītības kompetences centra “Daugavpils Būvniecības tehnikums” 

Erasmus + (KA2) projekts 
 

Mūsdienu pasaulē orientācija uz ekonomisko attīstību ar inovatīvu darbību un tehnoloģiju 

sastāvdaļu ir kļuvusi par viskonkurētspējīgāko faktoru un pievienotās vērtības avotu valsts 

ekonomiskai attīstībai, tieši tāpēc profesionālajā izglītībā ir jāpaplašina un jāuzlabo savas 

izglītības programmas un pieredzes apmaiņu, ņemot vērā darba tirgus prasības kā Latgales 

reģionā, tā arī Latvijā un Eiropā. 

2015.gada 5.oktobrī starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Profesionālās izglītības 

kompetences centru “Daugavpils Būvniecības tehnikums” bija parakstīts Erasmus+ programmas 

Finansējuma līgums Nr.2015-1-LV01-KA202-013456 par Erasmus+ 2.pamatdarbības 

stratēģiskās partnerības profesionālās izglītības sektora projekta “Dual vocational education 

system implementation and strengthening, adapting vocational training to labour market, 

ensuring the quality and attractiveness” (“Duālās profesionālās izglītības sistēmas ieviešana un 

stiprināšana, pielāgojot profesionālo izglītību darba tirgum, nodrošinot kvalitāti un pievilcību”) 

īstenošanu. 

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Daugavpils Būvniecības tehnikums" projekta 

ietvaros sniegs ārvalstu studentiem (Lietuva un Austrija) plašas profesionālās zināšanas un 

vienlaikus atbildīs darba devēju prasībām, pastāvīgi paaugstinās studentu prasmes un attīstību. 

Profesionālās izglītības iespējas reģionā ir galvenais faktors, kas saistīts ar iespēju 

samazināt darbaspēka migrāciju, kas ir ļoti aktuāla Eiropā. 

Projekta "Dual vocational education system implementation and strengthening, adapting 

vocational training to labour market, ensuring the quality and attractiveness" darbība ir vērsta uz 

studentu profesionālo, sociālo un komunikatīvo prasmju attīstību. 

Projekta galvenais mērķis ir uzlabot sākotnējās būvniecības un civilas celtniecības 

profesionālās izglītības programmu kvalitāti, lai veicinātu panākumus profesionālajā apmācībā, 

kas vidējās izglītības studentiem, nodrošinās līdzsvarotu un prasmīgu tālākizglītību profesionālai 

darbībai. Izpētīt, pārņemt un attīstīt metodoloģiskos instrumentus duālai apmācībai, lai 

pietuvinātu jaunatni un darba devēju prasības darba tirgū būvniecības un civilas celtniecības 

jomā Latgalē, Latvijā un Eiropā. Uzsvērt uzmanību sociālajiem partneriem, jo īpaši darba devēju 

organizācijas, to loma duālās profesionālās izglītības veidošanā, tai skaitā sistēmas uzturēšanai 

un organizāciju satura radīšana, prasmju novērtēšanu un sniegšanu. 

 

Projekta īstenošanās laiks – no 2015.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.augustam. 

 

Projekta sadarbības partneri: 

1. Utenas Reģionālais profesionālās izglītības centrs (Utenos regioninis profesinio 

mokymo centras), Lietuva: http://www.utenosrpmc.lt/  

2. Grācas reģionāla profesionāla vidusskola Nr.5 (Landesberufsschule 5), Austrija: 

http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/74837328/DE/  

3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Knauf” un „KNAUF AKADEMIJA” 

http://www.utenosrpmc.lt/
http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/74837328/DE/
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Latvijā: www.knauf.lv 

 

Projekta maksimāli piešķirtais finansējums – 102 370 EUR  

 

Lai sasniegtu projekta mērķi, nepieciešams nodrošināt profesionālo kompetenci un attīstīt 

inovatīvu pieredzes iegūšanu būvniecība un civilas celtniecība programmu studentiem, veicināt 

projekta partneru sadarbības principu un profesionālās izglītības izpēti augstākajā līmenī, 

stiprinot projekta dalībnieku kapacitāti praktiskajās apmācībās, nodrošinot projekta mācību 

programmu. Veicināt starpinstitucionālo sadarbību metodisko materiālu izstrādē, ar kvalitātes 

garantiju, profesionalitāti, izmantojot modernās tehnoloģijas, sagatavojot būvniecības speciālistu, 

turpinot pieredzes savstarpējo apmaiņu starp izglītojamajiem, profesionālās izglītības 

skolotājiem un darba devējiem. 
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