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Projekta aktivitātes
Pirmajā pusgadā kopš projekta uzsākšanas, VESVET komanda ir īstenojusi vairākus nozīmīgus pasākumus 

un sasniegusi projektā paredzētos atskaites punktus: 

 

 2018. gada 20.-21.novembrī Viļņas 

Tūrisma un tirdzniecības skolā noritēja 

VESVET projekta uzsākšanas sanāksme, 

kuras laikā partneri apsprieda 

uzņēmējdarbības kompetences, 

izvēloties kompetences, kuras būtu 

visnoderīgākās un visnepieciešamākās 

gan audzēkņiem, gan izglītības 

darbiniekiem. 

 

 Katrs no projektā iesaistītajiem partneriem  

veica pārrunas savas organizācijas ietvaros 

ar skolotājiem, lai noskaidrotu viņiem 

aktuālās uzņēmējdarbības kompetences. 

Šādā veidā tika apkopotas 10 

uzņēmējdarbības apakškompetences, 

kuras tālāk tika apskatītas tiešsaistes 

sanāksmēs. Tika izveidotas četras 

starptautiskas darba grupas, katrā no tām 

iesaistot divas partnerorganizācijas. Katra 

no izveidotajām grupām analizēja trīs 

kompetences. Turpmākajā darbā plānots, 

ka katra darba grupa pārskatīs un 

aktualizēs kompetenču aprakstus un 

atsauces, un, līdz 10.maijam dalīsies ar 

aktualizētām versijām.   

 

Tika izveidota projekta mājas lapa -  

 http://vesvet.vtpvm.lt/lv Mājas lapā ir 

ietverta informācija par projekta īstenošanu, 

projekta sanāksmēm un sasniegtajiem 

rezultātiem. 

 

 Tika izveidots projekta  buklets visās 

partnervalstu valodās.  

 

 Vietnē  www.qswownews.com tika publicēts 

raksts par VESVET projektu.  

 

http://vesvet.vtpvm.lt/lv
http://www.qswownews.com/
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Projekta uzsākšanas sanāksme Viļņā 

 

 Projekta uzsākšanas sanāksmes laikā 

partneri prezentēja pārstāvētās 

organizācijas un to galvenās aktivitātes 

projektā.  

 

 Viļņas Tūrisma un tirdzniecības skolas 

pārstāvji izrādīja viesiem, kur un kā viņu 

audzēkņi apgūst atbilstošās profesijas. 

 

 

 

 

  

Šīs tikšanās laikā projekta partneri apsprieda projekta pamatideju, galvenos mērķus, aktivitātes, gaidāmos 

rezultātus, veica resursu un līdzekļu piešķiršanas plānošanu, apzināja kvalitatīvās un kvantitatīvās prasības 

projektam, kas nepieciešamas, lai sasniegtu projekta mērķus un radītu intelektuālus produktus.  

Projekta sanāksmē tika diskutēts par: 

• vajadzību analīzi, kas tiks veikta katras PIA 

skolas pārstāvētajā nacionālajā līmenī, 

uzņēmējdarbības prasmju noteikšanas un 

attīstības metodiku, un šīs vajadzību analīzes 

apjoms, strukturālās daļas un atgriezeniskā 

saite; 

• posmi, kādos tiks izstrādāta vērtēšanas 

sistēma uzņēmējdarbības kompetencēm PIA 

audzēkņiem attiecībā uz uzņēmējdarbības 

kompetenču iegūšanu prakses laikā; 

uzdevumi, kas saistīti ar uzņēmējdarbības 

kompetenču aprakstiem PIA; 

• uz kompetencēm balstītas mācību pieejas atzīšanas darbuzdevumi; sākotnējās darbības, kas saistītas ar 

prakses vadlīnijām prakses vadītāju kompetenču attīstībai. 
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VESVET spēles  
 

 

 VESVET projektā tiek izmantotas 

progresīvas mācību metodes, tostarp uz 

spēlēm balstīta mācīšanās ar mērķi 

palielināt mācību motivāciju un audzēkņu 

iesaistīšanos. Projekta īstenošanas laikā 

tiks sagatavots uz spēlēm balstīts 

materiālu kopums mācību kursam, lai 

atbalstītu PIA pasniedzējs 

uzņēmējdarbības kompetenču mācīšanā. 

(IO3). 

 

 

 Šajā kursā būs vairāki vingrinājumi, 

metodiskie materiāli, mācību līdzekļi ar 

spēļu elementiem, kā arī spēles 

uzņēmējdarbības prasmju īstenošanai jau 

esošajās mācību programmās. 

 

 Šie rīki ļaus pasniedzējiem ieviest 

uzņēmējdarbības un uzņēmējdarbības 

mācību moduļus dažādās PIA 

programmās.  

 

 Projekta partneriem bija arī iespēja 

iepazīties ar partnera Notingemas Tīrumas 

universitātes jau izveidotām spēlē. 

 

 Tikšanās laikā projekta partneri diskutēja 

par to, kādas uzņēmējdarbības 

kompetences spēles ietvaros būs 

vissvarīgākās PIA audzēkņiem un 

pasniedzējiem. 
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VESVET kompetences   

 

 Konsultējoties ar profesionālās izglītības skolotājiem un darba devējiem partneru pārstāvētajās valstīs, 

tika sastādīts kompetenču saraksts.   

 Kompetences ir strukturētas četrās jomās, kā to paredz Europass sistēma -  nozares jeb profesionālās 

kompetences, personības, sociālās, un organizatoriskās kompetences. Šī struktūra tika izvēlēta, lai 

vēlāk ļautu studentiem, kas piedalās programmā, vieglāk uzrādīt savas kompetences apstiprināšanas 

rezultātus, izmantojot Europass rīkus.  

 

 

Gaidāmie pasākumi 
 

 Otrā VESVET komandas sanāksme 

norisināsies Zaeynep Mehmet Donmez 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turcijā 

2019.gada 15.-16.maijā.  Šīs sanāksmes 

ietvaros projekta darba grupa strādās pie 

darba devēju - profesionālās izglītības 

iestāžu partneru aptaujas rezultātiem  un 

atgriezeniskās saites par audzēkņu 

uzņēmējdarbības kompetencēm un 

prasmēm. 

 Otrās grupas sanāksmes laikā partneri 

diskutēs un dalīsies pieredzē par 

Uzņēmējdarbības kompetenču attīstības 

metodikas izstrādi, Level5, 

Skolotāju/vadītāju rokasgrāmatu ar 

simulētām situācijām, izmantojot 

videoskriptus, un Uzņēmējdarbības 

prasmju pilnveides mācību kursa izstrādi 

audzēkņiem.  
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Kontakti 

 

Ramune Vadeikyte 

Viļņas Tūrisma un tirdzniecības skola 

Zirmunu iela 143, Viļņa, 09128  

Lietuva 

E-pasts:: ramuneva@gmail.com 

 
 
Seko projekta aktivitātēm pievienojoties LinkedIn grupai vai mājas lapā: http://vesvet.vtpvm.lt/  
 

 

VESVET partneri 

 

 

 

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav apstiprinājums saturam, kas atspoguļo tikai 

autoru viedokli, un Komisiju nevar saukt pie atbildības par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu. 

LinkedIn%20grupai
http://vesvet.vtpvm.lt/

