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APSTIPRINĀTS 

ar 2022. gada 16. marta 

rīkojumu Nr. 12-5/13 

 

 

 
 

 

Konkursa 

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” audzēkņiem par dalību 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) 

“Mācību mobilitāte profesionālās izglītības sektorā” projektā 

“Efektīva mobilitāte – veiksmīga turpmākā dzīve” 

Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000007686 

NOLIKUMS 

1. Konkursa organizētājs 

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” (turpmāk - 

RVT) 

2. Projekta vispārējie mērķi 

2.1. Veicināt RVT audzēkņu iespējas iegūt starptautisku pieredzi, pilnveidot 

zināšanas, prasmes un kompetences, lai sekmētu viņu profesionālo un 

personīgo izaugsmi, nodarbinātību un iespējas iekļauties Eiropas darba tirgū; 

2.2. Sekmēt profesionālo izglītības programmu satura pilnveidi, audzēkņu 

mobilitāti, RVT internacionalizāciju un profesionālās izglītības pievilcību; 

2.3. Nodrošināt pozitīvu un ilgtermiņa ietekmi uz mobilitātes dalībniekiem un to 

organizācijām. 

3. Konkursa tiešais mērķis 

Atlasīt 36 (trīsdesmit sešus) RVT audzēkņus, kuriem 2022./2023. mācību gadā vienu 

mēnesi vai divas nedēļas (Dzelzceļa un Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļu 

audzēkņiem) būs iespēja praktizēties 10 dažādu Eiropas Savienības valstu 

profesionālajās izglītības iestādēs un/vai uzņēmumos. 

Prakses mobilitātes vietas paredzētas: 

• 32 dienas, ieskaitot 2 dienas ceļam, 2 audzēkņiem (2.-3. kurss) no Auto nodaļas 

starpniekorganizācijas “Centro Studi “Cultura Sviluppo” nodrošinātajā 

autoservisā Itālijā; 

• 32 dienas, ieskaitot 2 dienas ceļam, 2 audzēkņiem (2.-3. kurss)  no kvalifikācijas 

“Auto virsbūvju remontatslēdznieks” konsulārās kameras “Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat” mācību centrā Francijā; 
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• 32 dienas, ieskaitot 2 dienas ceļam, 1 audzēknim (2.-3. kurss) no Auto nodaļas 

profesionālajā skolā BBS Wilhelmshaven un tās sadarbības uzņēmumā Vācijā; 

• 32 dienas, ieskaitot 2 dienas ceļam, 2 audzēkņiem (2.-3. kurss) no Datorikas 

nodaļas skolā-centrā Nova Gorica Slovēnijā; 

• 32 dienas, ieskaitot 2 dienas ceļam, 2 audzēkņiem (2.-3. kurss) no Datorikas 

nodaļas Spānijas Izglītības projektu asociācijas nodrošinātajā IT uzņēmumā 

Spānijā; 

• 32 dienas, ieskaitot 2 dienas ceļam, 2 audzēkņiem (2.-3. kurss) no Datorikas 

nodaļas (tikai programmēšanas tehniķi) profesionālajā skolā Careeria Somijā; 

• 16 dienas, ieskaitot 2 dienas ceļam, 2 audzēkņiem (2.-3. kurss) no Drukas un 

mediju tehnoloģiju nodaļas Eiropas Savienības valstī; 

• 16 dienas, ieskaitot 2 dienas ceļam, 2 audzēkņiem no Dzelzceļa nodaļas 3.-4. 

kursa Viļņas Tehnoloģiju un dizaina koledžā Lietuvā; 

• 32 dienas, ieskaitot 2 dienas ceļam, 2 audzēkņiem (2.-3. kurss) no Enerģētikas 

nodaļas Eiropas Savienības valstī; 

• 32 dienas, ieskaitot 2 dienas ceļam, 2 audzēkņiem (2.-3. kurss) no Kokapstrādes 

nodaļas profesionālajā skolā I.I.S.S. “E.Giannelli” Itālijā; 

• 32 dienas, ieskaitot 2 dienas ceļam, 2 audzēkņiem (1.-3. kurss) no kvalifikācijas 

“Tērpu izgatavošanas un stila speciālists” (Krāslavas teritoriālā struktūrvienība) 

profesionālajā skolā I.I.S.S. “E.Giannelli” Itālijā; 

• 32 dienas, ieskaitot 2 dienas ceļam, 2 audzēkņiem (2.-3. kurss) no 

Komercdarbības nodaļas (kvalifikācija “Klientu apkalpošanas speciālists”) 

Maltas Mākslas, zinātnes un tehnoloģiju koledžā Maltā; 

• 32 dienas, ieskaitot 2 dienas ceļam, 1 audzēknim (2.-3. kurss) no 

Komercdarbības nodaļas (kvalifikācija “Grāmatvedis”) profesionālajā skolā 

BBS Jever un tās sadarbības uzņēmumā Vācijā; 

• 32 dienas, ieskaitot 2 dienas ceļam, 2 audzēkņiem (2.-3. kurss) no 

Komercdarbības nodaļas (kvalifikācija “Komercpakalpojumu darbinieks”) 

profesionālajā skolā BBS Jever un tās sadarbības uzņēmumā Vācijā; 

• 32 dienas, ieskaitot 2 dienas ceļam, 2 audzēkņiem (2.-3. kurss) no 

Komercdarbības nodaļas (kvalifikācija “Loģistikas darbinieks”) Kauņas 

Tehniskās profesionālās izglītības centrā Lietuvā; 

• 32 dienas, ieskaitot 2 dienas ceļam, 1 audzēknim (2.-3. kurss) no 

Komercdarbības nodaļas (kvalifikācija “Loģistikas darbinieks”) profesionālajā 

skolā BBS Jever un tās sadarbības uzņēmumā Vācijā; 

• 32 dienas, ieskaitot 2 dienas ceļam, 2 audzēkņiem (2.-3. kurss) no Mašīnbūves 

nodaļas Gēteborgas Tehniskajā koledžā Zviedrijā; 

• 32 dienas, ieskaitot 2 dienas ceļam, 2 audzēkņiem no kvalifikācijas “Apdares 

darbu tehniķis” (Limbažu teritoriālā struktūrvienība) Erasmus partner, Inh 

Wouter Groet nodrošinātajā uzņēmumā Vācijā. 

* Mobilitātes norises datumi tiks paziņoti un saskaņoti ar izvēlētajiem mobilitātes 

dalībniekiem personīgi. 
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4. Konkursa norise 

4.1. Konkursu izsludina RVT Projektu nodaļa, informējot par tā norisi RVT 

vadību, attiecīgo nodaļu un teritoriālo struktūrvienību vadītājus un attiecīgo 

grupu audzinātājus un audzēkņus, kā arī ievietojot informāciju par konkursu 

RVT mājaslapā, RVT Facebook kontā un pie RVT informācijas stenda. 

4.2. Attiecīgo nodaļu un kursu audzēkņi piesakās konkursam, aizpildot 

elektronisko reģistrācijas anketu RVT mājaslapā un nosūtot uz e-pastu 

projekti@rvt.lv motivācijas vēstuli un CV. 

4.3. Pieteikšanās konkursam audzēkņiem notiek līdz 2022. gada 18. aprīlim 

(ieskaitot). 

4.4. Dalībnieku intervijas notiek pēc audzēkņu pieteikumu izvērtēšanas, 

informējot kandidātus personīgi. 

4.5. Konkursa rezultātus publicē RVT mājaslapā pēc otrās kārtas rezultātu 

izvērtēšanas. 

4.6. Par konkursa rezultātiem Erasmus+ projekta praksei izvēlētajiem 

audzēkņiem paziņo personīgi, informējot par sagatavošanās pasākumiem 

dalībai projektā. 

4.7. Ar Erasmus+ projekta praksei izvēlētajiem audzēkņiem noslēdz līgumu par 

dalību Erasmus+ projektā. 

5. Pieteikšanās dalībai konkursā 

5.1. Elektroniskās reģistrācijas anketas aizpildīšana RVT mājaslapā 

(elektroniskās reģistrācijas anketas saturu skatīt 1. pielikumā). 

5.2. Motivācijas vēstule, kas sagatavota datorrakstā, brīvā formā gan latviešu, gan 

angļu valodā. Motivācijas vēstules maksimālais apjoms ir divas 

A4 lapaspuses. Motivācijas vēstulei ir jāatspoguļo kandidāta mērķis, kas tiks 

sasniegts, īstenojot prakses mobilitāti, kā arī tajā jāmin iespējamie ieguvumi 

no dalības mobilitātē.  

5.3. Europass CV latviešu un angļu valodā. 

6. Konkursa vērtēšana 

6.1. Audzēkņu pieteikumus vērtē konkursa komisija šādā sastāvā: RVT nodaļu 

izglītības metodiķi, piesaistot attiecīgo RVT grupu audzinātājus un angļu 

valodas skolotājus, RVT direktora vietniece darba vidē balstītas un 

mūžizglītības jomā Inga Šikova, RVT Projektu nodaļas galvenā 

speciāliste Arita Ošiņa. 

6.2. Konkursa dalībnieku vērtēšana norit divās kārtās: 

6.2.1. Pirmajā kārtā vērtē motivācijas vēstuli un CV, kā arī veic mācību 

sasniegumu pārbaudi par 2021./2022. māc. g. 1. semestri. 

6.2.2. Otrajā kārtā/intervijā piedalās visi dalībnieki, kas veiksmīgi 

izturējuši pirmo kārtu. Intervijā vērtē konkursa dalībnieka 

komunikācijas prasmes, sabiedrisko aktivitāti, kā arī 

svešvalodu zināšanas un lietojumu (vērtēšanas kritērijus skatīt 

2. pielikumā). 
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7. Ieguvums konkursa uzvarētājiem 

2022./2023. mācību gadā vienu mēnesi vai divas nedēļas (Dzelzceļa un Drukas un 

mediju tehnoloģiju nodaļu audzēkņiem) ilga prakses mobilitāte ārpus Latvijas, kas tiek 

nodrošināta Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) 

“Mācību mobilitāte profesionālās izglītības sektorā” projekta “Efektīva mobilitāte – 

veiksmīga turpmākā dzīve” (Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000007686) ietvaros. 

Projekts sedz ceļa izdevumus, apdrošināšanu un uzturēšanās izdevumus, kā arī 

nodrošina valodas, kultūras un pedagoģisko sagatavošanu. 

8. Konkursa kontaktpersona 

RVT Projektu nodaļas galvenā speciāliste Arita Ošiņa, mob. tālr. 20370671, e-pasts: 

arita.osina@rvt.lv. 

9. Citi noteikumi 

Konkursa nolikums tiek publicēts RVT mājaslapā www.rvt.lv. 

 

 

Sagatavoja: RVT Projektu nodaļas galvenā speciāliste Arita Ošiņa 
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1. pielikums 

 
 

 

 

 

Elektroniskās reģistrācijas anketa 

dalībai Erasmus+ projektā 

“Efektīva mobilitāte – veiksmīga turpmākā dzīve” 

Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000007686 

 

 

Vārds 

Uzvārds 

Nodaļa/struktūrvienība 

Izglītības programma 

Grupa 

Dzimšanas dati 

E-pasts 

Mobilā tālruņa numurs 

 

 

 

Pielikumi: Europass CV latviešu valodā, Europass CV angļu valodā, motivācijas 

vēstule latviešu valodā, motivācijas vēstule angļu valodā. 
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2. pielikums 

 

KONKURSA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

 

1. kārta 

 

Kritērijs Vērtējums 

Audzēkņa sekmes (vidējā atzīme)  

Audzēkņa motivācija  

Europass CV  

Kopā:  

 

Skaidrojumi 

Audzēkņa sekmes – audzēkņa kopvērtējumu veido vidējā atzīme (par visiem mācību 

priekšmetiem) par 2021./2022. māc. g. 1. semestri. 

Aprēķinātais vidējais vērtējums ir ekvivalents piešķirtajam punktu skaitam. 

 

Audzēkņa motivācija ir viņa izpratne par Erasmus+ programmas nozīmi audzēkņa 

dzīvē un profesionālajā karjerā – vai tā ir skaidri formulēta un vai ir skaidri mērķi, ko 

audzēknis vēlas sasniegt, piedaloties projektā. 

 

Audzēkņa Europass CV vērtējumā ņem vērā gan tā noformējumu, gan saturu – cik 

pilnīgi un šim konkursam atbilstoši audzēknis ir atspoguļojis savas izglītības gaitas, 

pieredzi, zināšanas, prasmes un intereses. 

 

 

2. kārta 

(intervija) 

 

Kritērijs Vērtējums 

Komunikācijas prasmes  

Uzvedība  

Sabiedriskā aktivitāte  

Svešvalodu lietojums  

Kopā:  

 

Skaidrojumi 

Intervijā vērtē audzēkņa sevis pasniegšanas spēju, angļu valodas un citu svešvalodu 

zināšanas un sarunvalodas prasmes. Audzēkņa uzvedību un sabiedrisko aktivitāti vērtē 

sadarbībā ar attiecīgo grupu audzinātajiem, kā arī intervijas laikā, pārrunājot atbilstošus 

jautājumus. 

 

Komisija novērtē audzēkņa motivāciju, CV, komunikācijas prasmes, uzvedību, 

sabiedrisko aktivitāti un svešvalodu lietojumu ar vērtējumu 5 punktu skalā, kur 

5 ir augstākais vērtējums un 1 – zemākais vērtējums. 

 

Konkursa uzvarētāji ir dalībnieki, kas pirmajā un otrajā kārtā ieguvuši lielāko 

punktu skaitu. 


