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                        2015. gada septembrī mācību centra „BUTS” pārstāvji 
ES izglītības programmas ERASMUS + ietvaros īstenoja mobilitāti 
Dienviditālijā, Kalabrijas reģionā projekta tēmā „Profesionālā izglītība 
inovatīvo tehnonozaru darbaspēkam: atjaunīgo energoresursu (AER) 
sektora apmācību pieredzes iepazīšana Itālijā”.  
Nedēļu ilgā pieredzes apmaiņā devās „BUTS” profesionālās izglītības 
jomas speciālisti, kuru pārziņā ir proaktīvi attīstīt darba tirgus un  nozaru 
pieprasījumam jaunas vai speciālizētas profesiju apguves programmas.  
Projekta fokusā energonozares atjaunīgo energoresursu ražošanas 
sektora perspektīva, ar tā topošo pieprasījumu pēc mūsdienīgi izglītota, 
profesionāla darbaspēka. Globālajā ekonomikā dienas kārtībā ir 
alternatīvo energo resursu jautājums, un šobrīd gan Eiropā, gan 
pasaulē ekonomikas lielākie izaicinājumi saistās ar elektroenerģijas 
ražošanas veida maiņu - kā ražot elektroenerģiju bez fosilā kurināmā. 
Atjaunīgo energoresursu plašāka izmantošana, kaut arī saistīta ar 
papildus izmaksām atsevišķu AER veidu un tehnoloģiju ieviešanas un 
atbalstīšanas sākumposmā, ir šī perspektīva. Jau šobrīd esam liecinieki 
tam kā elektroenerģijas ražošanas atbalsta sistēmas maiņa Eiropā 
veicina līdz šim šauras profesionālās specializācijas - enerģijas 
menedžeris/pārvaldnieks -  pārtapšanu jaunā plaša profila profesijā.  
• Kā rast atbilstību, modelējot kompetences kvalificētam darbaspēkam 
ilgtspējīgai enerģijas pārvaldībai gan lokālajam Latvijas, gan Eiropas 

arvien atvērtākajam darba tirgum? • Kādi apmācību risinājumi ieviešami 
pieaugušo profesionālā izglītošanā mūsdienīgām darba prasmēm un 

kvalifikācijām? • Kāds tehnoloģiju nodrošinājums liederīgs mācību vidē? 
Šos un vēl citus profesionālo izglītotāju pieredzes aspektus Latvijas 
pārstāvji izvērsa diskusijās, tiekoties ar Itālijas profesionālās izglītības 
sniedzējiem un mācību satura veidotājiem, apmeklējot mācību iestādes 
Kosenzā un Rendē (Istituto Tecnico Industriale Statale A. Monaco, 
IPSIA Marconi, Istituto d’istruzione superiore "ITC Cosentino-IPA 
Todaro", Euroform RFS), kā arī viesojoties reģionālajā AER pārvaldības 
aģentūrā ALESSCO, sarunā ar tās pārstāvi, ekspertu Filippo Giglio. 
Itālijā atjaunīgo enegoresursu izmantojumā, līdzīgi kā Latvijā, tieši 
hidroresursi ir ar lielāko īpatsvaru AER ražošanā un lielas elektrības 
ražošanas infrastruktūras atrodas tieši dienvidu Itālijā. Tāpēc arī 
Kosenzas provincē reģionālās profesionālās izglītības mācību iestādes 
sagatavo profesijām AER sektorā. Vērā ņemami, ka viena no  izglītības 
iestādēm - Istituto Tecnico Industriale Statale A. Monaco ir arī 
aģentūras ALESSCO akcionārs. 
 

    
 
Salīdzinot izglītības sistēmas Itālijā un Latvijā, projekta dalībniekiem 
interesanti bija uzzināt un pārrunāt ciešo reģionālās izglītības un darba 
vides mijiedarbību Itālijas profesionālās izglītības piedāvājumā. 
  

  

 

  

  

                       

                 

                                                    
  
 

 

 



 

Ja izglītības sistēma Itālijā obligāto bezmaksas izglītību nosaka bērniem 
vecumā no 6 – 16 gadiem, tad izglītības turpināšanai pastāv izvēle - 
līdztekus valsts piedāvātajām izglītības iespējām  valsts licejos,  
tehniskajos un profesionālajos institūtos lokāli ir pieejams plašs,  
reģionāli patstāvīgs, sociālo partneru un uzņēmēju stratēģiski un 
saturiski virzīts profesionālās  izglītības piedāvājums tieši  reģionu 
tehniskajos un profesionālajos institūtos, kuru piešķirtās kvalifikācijas arī  
ir valsts atzītas. Tas sekmē to, ka reģionāli vadītās mācību iestādes 
elastīgi piedāvā plašu un daudzveidīgu  specializāciju ar ekonomisko un 
tehnoloģisko atbilstību nozarēm. Tikšanās reizēs itāļu izglītības jomas  
speciālistu vairākkārt paustā atziņa, ka „profesionālā izglītība savā 
saturā seko tehnoloģijām”, pēc būtības arī atbild uz jautājumu -  kas ir 
jaunu inovatīvu programmu virzošais aspekts izglītības praksē Itālijā.  
 

      

    

    
 
Projekta īstenošanā Itālijā mācību centrs „BUTS” sadarbojās ar 
uzņemošo organizāciju Euroform RFS (1996) – valsts un  Kalabrijas 
reģionā akreditētu profesionālās izglītības iestādi ar profilu pieaugušo 
apmācību organizēšanā līdzīga profila programmās (ar atbilstību 3.; 
4.profesionālās kvalifikācijas līmeņiem pēc EKI skalas) un jau ilggadēju 
pieredzi, īstenojot reģionālu kvalifikāciju atzīšanu. Arī mācību centra 
„BUTS” profesionālo kompetenču un ārpus formālās izglītības sistēmas 
iegūtās pieredzes atzīšanas pozitīvās iestrādnes pieaugušo izglītībā 
Latvijā, bija papildus motivācija, lai partnerorganizācijas projektā 
savstarpēji iepazītos turpmākiem kontaktiem un pārrunātu abu 
līdzšinējo izglītības rezultātu atzīšanas instrumentu pieredzi. 
Mobilitātes noslēgumā projekta dalībnieki, pozitīvi vērtējot savu 
līdzdalību starptautiskā pieredzes apmaiņas projektā, bija gandarīti ne 
vien par profesionāli, bet arī personiski gūto – gan iespēju komunikācijai 
svešvalodā, profesionālo un sociālo kontaktu dibināšanai darba vizītēs 
un kultūras vizītēs, gan izdevību savu menedžmenta prasmju 
pielietojumam gluži praktiski risinot situācijas, ceļojot Itālijā, lai 
sasniegtu iekšzemē galamērķi – Rendu. Kā projekta pievienotā vērtība, 
atzīmēta iespaidiem bagātā nedēļas nogale, kurā pārbraucienos, 
virzoties pa Itālijas kartē iezīmētā „zābaka” purngala pacēlumu un 
vērojot neskartās dabas ainavu, kalniem un pauguriem mijoties ar 
simtiem kilometru pludmales gar kristāli zilo Jonijas un Tirēnu jūru 
krasta joslu, dalībnieki kaut nedaudz iepazina arī Dienviditālijas 
vēstures un kultūras vietas starp Apenīnu kalnu grēdas pauguriem 
izvietotā pilsētvidē, kurā joprojām saglabājas grieķu, bizantiešu, albāņu 
un spāņu ietekmes pārlaicīgajā - mākslā un arhitektūrā.  

                      

  

 

 

 

              

 

 

          

 


