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SkillME PROJEKTS 
 

Prasmju uzlabošana  metālapstrādes un elektro sektorā Eiropā 

 

Neskatoties uz augsto bezdarba līmeni, metālapstrādes un elektro sektorā vēl joprojām 

trūkst darbinieku. Tehnoloģijām un zināšanām strauji attīstoties, uzņēmumiem ir arvien 

grūtāk atrast prasmīgu darbaspēku, kura prasmes atbilstu uzņēmumu ražošanas 

procesu vajadzībām. Prasmju trūkuma pamatā ir izglītības sistēmas novecošana un 

elastības trūkums. 

 

Darbiniekiem ir nepieciešams nepārtraukti sekot līdzi mainīgajām nozares vajadzībām 

un pilnveidot savas zināšanas un prasmes, lai saglabātu savas darba spējas, 

konkurētspējas un produktivitāti.  Šie ir svarīgi jautājumi, kas ir steidzami un 

neatliekami jārisina. Lai atjaunotu Eiropas rūpniecību, ir jāveic ilgstoši un plaši 

pasākumi  tirgus prasību ievērošanai.  

 

Skill ME projekts ir izstrādāts, lai risinātu šos jautājumus un mazinātu prasmju trūkumu 

nozarē. Šis ir sadarbības projekts starp profesionālās izglītības iestādēm, valsts 

pārvaldes institūcijām un metālapstrādes un elektro sektora pārstāvjiem Eiropas 

Savienības dalībvalstīs: Horvātijā, Latvijā, Slovākijā un Slovēnijā. Projekta mērķis ir 

noteikt, kuras ir svarīgākās trūkstošās prasmes metālapstrādes un elektro 

sektoros, izstrādāt  un īstenot mūsdienīgas izglītības programmas šo trūkstošo 

prasmju apguvei, lai nodrošinātu ilgtspējīgu Eiropas metālapstrādes un elektro tirgus 

attīstību. 

 

Daudzi nozares uzņēmumi atzīst, ka ir jūtama liela neatbilstība starp darbinieku 

izglītības ceļā iegūtajām zināšanām un prasmēm, kas ir nepieciešamas darba iegūšanai 

un darba  uzdevumu veiksmīgai izpildei. Uzņēmumu produktivitātes kritums un  

bezdarba risks var palielināties, ja nepietiekami novērtē modernās izglītības un 

mūžizglītības iespējas  darbinieku nepieciešamo prasmju nodrošināšanā un iespēju 

darba tirgū palielināšanā.  

 

Šo aktuālo jautājumu risināšanai dalībvalstis izstrādāja skillME projektu, lai uzlabotu 

nodarbinātību, paaugstinātu  nodarbinātības līmeni un palielinātu Eiropas 

metālapstrādes un elektro uzņēmumu konkurētspēju Eiropas un pasaules līmenī. 

 

Trīs gadus ilgā Skill ME projekta mērķis ir uzlabot prasmes metālapstrādes un elektro 

sektoros ilgtermiņā. Šī iemesla dēļ projekta mērķis ir ne tikai noteikt visaktuālākās un 

izplatītākās aktuālās trūkstošās prasmes, bet arī noteikt  visnepieciešamākās 

prasmes nākotnes vajadzībām. Lai veiktu projekta uzdevumus, projekta partneri plāno 

izstrādāt ilgstspējīgas programmas projekta ietvaros definēto trūkstošo apguvei. 

Izglītības programmas tiks integrētas projekta dalībvalstu profesionālās izglītības 
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sistēmās, kā arī visā Eiropā. Projekts uzlabos kompetences metālapstrādes nozarē visā 

Eiropā, padarīs profesionālajā izglītībā iegūtos mācīšanās rezultātus salīdzināmus un 

pārnesamus Eiropas Savienības dalībvalstīs un veicinās izglītojamo un darbinieku 

mobilitāti.  

 

Šie projekta mērķi ir sasniedzami  vienīgi starptautiskā sadarbībā ar dalībvalstu 

partneriem, nozares partneriem profesionālās izglītības piedāvātājiem.  Projekta 

īstenošanā tiks izmantotas novatoriskas pieejas. Sadarbībā ar sociālajiem partneriem 

profesionālās izglītības jomā tiks izstrādātas profesionālās izglītības programmas, lai 

nodrošinātu trūkstošo apguvi nozarē.  Projekta konsorciju veido valsts institūcijas, 

nozaru pārstāvji un profesionālās izglītības iestādes. Projekta partneri kopīgi veiks plašu 

pētījumu par to, ar kādām problēmām saskaras darba devēji un darba ņēmēji saistībā ar 

profesionālajām prasmēm, kas nepieciešamas darba uzdevumu veikšanai. Projekta 

partneri organizēs diskusijas trūkstošo prasmju definēšanai  metālapstrādes un elektro 

uzņēmumos. 

 

Pētījumi liecina, ka vairākumā partnervalstu elektro un metālapstrādes uzņēmumos 

darbiniekiem trūkstošās prasmes ir līdzīgas. Galvenokārt trūkst prasmju šādās jomās: 

inteliģentās instalācijas, automatizācija un robotika, atjaunīgā enerģija, datorizētā 

modelēšana. Projekta partneri noskaidros galvenās trūkstošās prasmes, veicot nozares 

izpēti partnervalstīs, izpētē iesaistot nozaru pārstāvjus. 

 

2015. gadā projekta partneri veiks intervijas elektro un metālapstrādes nozaru 

uzņēmumos, intervējot personāla vadības darbiniekus. Katrs nacionālais nozares 

sektora partneris apmeklēs dažādus nozares uzņēmumus (lielus, vidējus un mazus) un 

kopīgās diskusijās noskaidros kompetences un prasmes, kuras trūkst uzņēmumā 

strādājošajiem darbiniekiem. Arī nacionālie valsts sektoru pārstāvošie partneri 

piedalīsies diskusijās fokusgrupās, lai noskaidrotu trūkstošās tehniskās prasmes 

uzņēmumu darbiniekiem metālapstrādes un elektro nozarēs. Dalība diskusijās ar 

uzņēmumu pārstāvjiem būs nenovērtējama iespēja iegūt informāciju par pašreizējām un 

nākotnes izglītības vajadzībām saistībā ar attīstības tendencēm nozarē. 

 

Balstoties uz izpēti par galvenajām trūkstošajām prasmēm metālapstrādes un elektro 

sektoros, projekta partneri izveidos trūkstošo prasmju apkopojumu nozarē un izveidos 

ietvarstruktūru trūkstošo prasmju attīstīšanai. Projekta ietvaros katra partnervalsts 

izstrādās vienu profesionālās izglītības programmu īstenošanai visās četrās projekta 

partnervalstīs atbilstoši attiecīgās valsts profesionālās izglītības sistēmai. Tam būs 

pozitīva ietekme ne tikai uz izglītojamajiem, kuri iegūs prasmes, kas nepieciešamas ne 

tikai attiecīgās valsts, bet visas Eiropas Savienības  darba tirgū. Arī metālapstrādes un 

elektro sektoros strādājošie darbinieki varēs iegūt nepieciešamās prasmes profesionālās 

pilnveides kursos. 
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Šādā veidā projekta partneri sadarbosies, lai noteiktu trūkstošās prasmes, izstrādātu 

profesionālās izglītības programmas un kopīgiem spēkiem modernizētu profesionālās 

izglītības programmas partnervalstīs. Līdz ar to nozares darbinieki  iegūt atbilstošas 

kvalifikācijas, lai uzlabotu savu konkurētspēju darba tirgū, mazinātu darbaspēka 

trūkums nozarē. Starptautiskā sadarbība veicinās partnerinstitūciju attīstību, tā būs 

lieliska iespēja pieredzes apmaiņai, apgūt partnervalstu labāko pieredzi. Projekts arī 

kalpos kā platforma nākotnes sadarbībai starp Eiropas dalībvalstīm metālapstrādes un 

elektro sektoros profesionālās izglītības jomā. 

 

Skill Me projekts ir sineŗģisks un starptautisks projekts, tam būs tālejoša pozitīva 

ietekme uz pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un zināšanu apjoma palielināšanu 

metālapstrādes un elektro sektoros. Projekts veicinās Eiropas Savienības dalībvalstu 

darbinieku mobilitāti, vienotu izglītības programmu izstrādi un ieviešanu, nodrošinās 

prasmju salīdzināšanas iespējas. 

 

Šis ir Eiropas Komisijas līdzfinansēts Erasmus+ programmas projekts. 
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