
Darba vidē balstīta izglītība
AS «Valmieras stikla šķiedra» pieredze



Valmiera Glass

«Valmieras stikla šķiedra» AS | 2016

Valmieras  stikla šķiedra AS

Valmiera Glass UK Ltd. (Šērborna, UK)

Valmiera Glass USA Corp. (Dublina, ASV)

Apvienojot  AS «Valmieras stikla šķiedra», Valmiera Glass UK Ltd

un Valmiera Glass USA Corp. izveidota Valmiera Glass Grupa

Grupas uzņēmumiem ir 80 gadu 

pieredze stikla šķiedras tekstilpārstrādē
Valmierā nodarbināti 

985 darbinieki
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DVB apmācību uzsākšana

Darba vidē balstīta izglītība| 20163

Kāpēc: 

Kvalificētu 
darbinieku 

neesamība un 
nepārtraukta 
apmācīšana

KĀ:

• Darba grupa ar Valmieras profesionālo 
vidusskolu (tagad - Valmieras tehnikums)

• Izglītības programmas izveide un 
apstiprināšana

• Aktīvs darbs nozaru ekspertu padomē (NEP)

• Vācijas pieredze

• IZM pilotprojekts

• Skolotāju piesaiste

• Atvērto durvju dienas uzņēmumā

• Uzņemšana skolā



DVB apmācības - 1.gads
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• 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis

• 1,5 gadu ilga apmācība

• Valmieras Profesionālā vidusskola/ ESF

01.09.2013: 19 jaunieši

24.10.2014: 11 jaunieši

Tekstiliju ražošanas un izgatavošanas 

speciālists



DVB apmācības – 2.gads
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01.01.2015: 20 jaunieši

Februāris 2016

Tekstiliju ražošanas un izgatavošanas 

speciālists



DVB apmācību īstenošana
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• 1-2 dienas nedēļā

• Vispārīgie priekšmeti                   
(profesionālā angļu valoda, 

saskarsme, datu uzskaite un analīze)

• Profesionālo priekšmetu teorija 
(profesionālā terminoloģija, 
ražošanas tehnoloģijas un 

specializācijas)

SKOLĀ

•3-4 dienas nedēļā
• Profesionālās prasmes 

• Darba iemaņas 

• Darba kultūra un komandas darbs

• Darba disciplīna

• Darba un vides aizsardzība

DARBA 
VIETĀ



DVB mācības teorētiski

6

• Profesionālo priekšmetu skolotājs nepieciešams ar tekstila 

nozares un arī ar pedagoģiskām zināšanām 

• Teorētiskie mācību materiāli tekstiliju ražošanas nozarē ir ļoti maz 

(galvenokārt svešvalodās) - nepieciešams balanss starp teorētisku 

un praktisku mācību materiālu

• Īpaši svarīga attieksme pret darba drošību un aizsardzību
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DVB mācības praktiski I

Pr
• Praktiskās nodarbības uzņēmumā notiek darba apģērbā, reālā 

vidē kopā ar darba kolēģiem

• Praktiskās nodarbības vada darbaudzinātāji (pieredzējuši 

uzņēmuma darbinieki ar labām sociālajām prasmēm)

• Sākumā audzēkņiem «jāmāca» attieksme - pienākuma sajūta, 

atbildība un darba disciplīna
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• Praktiskās nodarbības uzskaita skolas stundu sistēmā (e-klase)

• Ar laiku audzēkņi rada pienesumu, veicot patstāvīgu darbu 

(Kvalifikācijas prakses laikā strādā maiņu darbā)
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DVB mācības praktiski II



Jauniešu ieguvumi

• Izpratne par profesiju un karjeru

• Skaidrība par savu piemērotību

• Jāmācās praktiski un «tikai» 

nepieciešamais

• Potenciālas darba vietas ir visos 

uzņēmumos nozarē

• Līdzdarbošanās uzņēmumā attīsta 

lojalitāti

• Darba pieredze, pienākuma sajūta 

un sociālās prasmes

• Skolas un uzņēmuma stipendija 

rada neatkarību no vecākiem
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VSŠ ieguvumi

• «Dabiskais atbirums» notiek mācību 

laikā

• Kvalitatīvs teorētisko zināšanu 

līmenis 

• Motivēti jaunieši ar mērķi strādāt 

konkrētā uzņēmumā

• Apmācīti 5 dažādās specializācijās 

• Gatavība uzsākt darbu un izpratne 

par darba prasībām

• Izglītoti jaunieši kā motivators 

esošajiem darbiniekiem pilnveidot 

savas zināšanas
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VSŠ plānotie soļi 

DVB mācībās 

• 2 jaunas darba vidē balstītās izglītības 

programmas (no 2016.gada septembra)

• Ķīmiskās produkcijas 

ražošanas operators

• Mehatronisko sistēmu tehniķis

• Sadarbības veidošana ar citām 

profesionālās izglītības iestādēm Latvijā 

Darba vidē balstīta izglītība| 201611

Pieredzes pārnešana uz Valmiera Glass USA, 

veidojot 6 dažādas izglītības programmas ar 

460 apmācāmajiem.



Facebook.com/ValmierasStiklaSkiedra

YouTube.com/ValmieraGlass

Twitter.com/ValmieraGlass

www.vss.lv

Paldies!

AS Valmieras stikla šķiedra

Personāla vadības direktore Doloresa Volkopa

Apmācību koordinatore Ilze Andersone

Paldies par uzmanību!


