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APSTIPRINĀTS 

ar 2022. gada 20. oktobra 

rīkojumu Nr. 36-5/5 

 

 

 
 

 

Konkursa 

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” profesionālās izglītības speciālistiem par dalību 

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

“Mācību mobilitāte profesionālās izglītības sektorā” projektā 

“Efektīva mobilitāte – veiksmīga turpmākā dzīve” 

Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000067832 

NOLIKUMS 

 

1. Konkursa organizētājs 

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

RVT) 

Projekta vispārējie mērķi 

1.1. Veicināt RVT profesionālās izglītības speciālistu – administrācijas pārstāvju, 

skolotāju un darbinieku – iespējas iegūt starptautisku pieredzi, pilnveidot 

zināšanas, prasmes un kompetences, lai sekmētu viņu profesionālo un 

personīgo izaugsmi, nodarbinātību un iespējas iekļauties Eiropas darba tirgū; 

1.2. Sekmēt profesionālo izglītības programmu satura pilnveidi, profesionālās 

izglītības speciālistu mobilitāti, RVT internacionalizāciju un profesionālās 

izglītības pievilcību; 

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

organizācijām. 

2. Konkursa tiešais mērķis 

Atlasīt RVT profesionālās izglītības speciālistus, kuriem 2022./2023. mācību gadā 

piecas dienas būs iespēja iegūt pieredzi vairāku Eiropas Savienības valstu 

profesionālajās izglītības iestādēs un/vai uzņēmumos.  

Mācību mobilitāte paredzēta: 

 5 dienas, ieskaitot 2 dienas ceļam, 1 profesionālās izglītības speciālistam 

vienlaikus ar 8 audzēkņiem no Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas 3.-4. kursa 

organizācijā “SBG” Vācijā; 

 5 dienas, ieskaitot 2 dienas ceļam, 2 profesionālās izglītības speciālistiem 

vienlaikus ar 2 audzēkņiem no Komercdarbības nodaļas (kvalifikācijas 

“Loģistikas darbinieks” un “Grāmatvedis”) 3.-4. kursa Portugāles organizācijas 

“Braga Mob” sadarbības uzņēmumos; 

 5 dienas, ieskaitot 2 dienas ceļam, 2 profesionālās izglītības speciālistiem 

Portugāles organizācijā “Braga Mob”; 
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 5 dienas, ieskaitot 2 dienas ceļam, 2 profesionālās izglītības speciālistiem 

(vadība, administrācija, Komercdarbības nodaļas kvalifikācija “Klientu 

apkalpošanas speciālists”) Tirānas Viesmīlības un tūrisma skolā Albānijā; 

 5 dienas, ieskaitot 2 dienas ceļam, 2 profesionālās izglītības speciālistiem Max-

Weber-Berufskolleg Vācijā. 

 

NB! Mobilitātes norises datumi tiks paziņoti un saskaņoti ar izvēlētajiem 

mobilitātes dalībniekiem personīgi. 

4. Konkursa norise un dalībnieku atlases kritēriji 

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

vadību, nodaļu un teritoriālo struktūrvienību vadītājus un visus RVT 

skolotājus un darbiniekus, kā arī ievietojot informāciju par konkursu RVT 

mājaslapā, RVT Facebook kontā un pie RVT informācijas stenda. 

4.2. Dalībnieku atlases kritēriji: 

4.2.1. motivācija savas profesionālās kompetences un izaugsmes 

nepieciešamībai; 

4.2.2. kvalifikācija; 

4.2.3. svešvalodu zināšanas (priekšzināšanas angļu valodā un citu 

svešvalodu zināšanas); 

4.2.4. sabiedriskā aktivitāte (papildu darbu veikšana RVT). 

4.3. Konkursam var pieteikties RVT profesionālās izglītības speciālisti, kuri 

atbilst dalībnieku atlases kritērijiem un ir augsti motivēti doties mācību 

mobilitātē uz ārvalstīm. Profesionālās izglītības speciālists var pieteikties uz 

vairākām mācību mobilitātes vietām. Profesionālās izglītības speciālisti 

piesakās konkursam, aizpildot elektronisko reģistrācijas anketu 

(elektroniskās reģistrācijas anketas saturu skatīt 1. pielikumā) RVT mājaslapā 

un pievienojot anketai motivācijas vēstuli un Europass CV. 

4.3.1. Motivācijas vēstule jāsagatavo datorrakstā, brīvā formā gan 

latviešu, gan angļu valodā. Motivācijas vēstules maksimālais 

apjoms ir divas A4 lapaspuses. Motivācijas vēstulē jānorāda 

mobilitātes vieta. Par katru izvēlēto mobilitātes vietu jāraksta 

atsevišķa motivācijas vēstule. Motivācijas vēstulei ir jāatspoguļo 

kandidāta mērķis, kas tiks sasniegts, īstenojot mobilitāti, kā arī tajā 

jāmin iespējamie ieguvumi no dalības mobilitātē šā projekta 

ietvaros. 

4.3.2. Europass CV latviešu un angļu valodā. 

4.4. Pieteikšanās konkursam profesionālās izglītības speciālistiem notiek līdz 

2022. gada 20. novembrim (ieskaitot). 

4.5.Konkursa rezultātus publicē RVT mājaslapā pēc pretendentu izvērtēšanas. 

4.6. Par konkursa rezultātiem Erasmus+ projekta mācību mobilitātei izvēlētajiem 

profesionālās izglītības speciālistiem paziņo personīgi, informējot par 

sagatavošanās pasākumiem dalībai projektā. 

4.7. Ar Erasmus+ projekta mācību mobilitātei izvēlētajiem profesionālās 

izglītības speciālistiem noslēdz līgumu par dalību Erasmus+ projektā. 
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5. Konkursa vērtēšana 

5.1. Iesniegtās motivācijas vēstules un CV vērtē konkursa komisija šādā 

sastāvā: RVT direktora vietniece mācību darba organizācijā Inga Šikova, 

RVT direktora vietniece izglītības kvalitātes un attīstības jomā Ineta 

Īvāne, RVT Projektu nodaļas vadītāja Sandra Bidzāne. 

5.2. Konkursa dalībnieku vērtēšana norit vienā kārtā, komisijas locekļiem 

iepazīstoties ar dalībnieku motivācijas vēstulēm un CV un izvērtējot 

pedagoģisko darbību, ņemot vērā atlases kritērijus (vērtēšanas kritēriju 

skaidrojumu skatīt 2. pielikumā). Ar izvēlētajiem dalībniekiem iespējama 

intervija, lai pārliecinātos par viņu mutiskajām angļu valodas zināšanām. 

6. Ieguvums konkursa uzvarētājiem 

2022./2023. mācību gadā dažas dienas ilga mācību 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.  

Konkursa kontaktpersona 

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

arita.osina@rvt.lv. 

7. Citi noteikumi 

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

Sagatavoja: RVT Projektu nodaļas galvenā speciāliste Arita Ošiņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rvt.lv/
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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 

Amats 

Nodaļa vai teritoriālā struktūrvienība 

Dzimšanas dati 

E-pasts 

Mobilā tālruņa numurs 

 

 

Pielikumi: motivācijas vēstule latviešu valodā, motivācijas vēstule angļu valodā, 

Europass CV latviešu valodā, Europass CV angļu valodā. 
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2. pielikums 

 

KONKURSA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 
 

 

Kritērijs Vērtējums 

Motivācija Maksimālais punktu skaits – 20 punkti 

Kvalifikācija Maksimālais punktu skaits – 30 punkti 

Svešvalodu zināšanas Maksimālais punktu skaits – 20 punkti 

Sabiedriskā aktivitāte Maksimālais punktu skaits – 30 punkti 

Kopā: Maksimālais punktu skaits – 100 punkti 

 

 

Skaidrojumi 

 

Motivācija ir profesionālās izglītības speciālista izpratne par Erasmus+ programmas 

nozīmi viņa dzīvē un profesionālajā karjerā – vai tā ir skaidri formulēta un vai ir skaidri 

mērķi, ko profesionālās izglītības speciālists vēlas sasniegt, piedaloties projektā. 

Profesionālās izglītības speciālistam jābūt motivētam papildināt kompetences savā 

profesijā, iepazīt uzņemošajā organizācijā izmantotās tehnoloģijas, kā arī vērot ārvalstu 

kolēģu darbu, apgūstot jaunas mācīšanas metodes; jāvēlas iepazīt profesionālās 

izglītības mūsdienu tendences, lai rosinātu veikt izmaiņas tehnikumā un savā 

profesionālajā darbībā. Tāpat jābūt motivētam ikdienā lietot svešvalodu un papildināt 

profesionālās terminoloģijas vārdu krājumu. 

 

Kvalifikācija – regulāra pedagoģiskā un profesionālā pilnveide, skolotājiem – 

iesaistīšanās metodiskajā darbā. Europass CV un/vai motivācijas vēstulē jāiekļauj tikai 

tie pedagoģiskās un profesionālās pilnveides pasākumi, kas veikti pēdējā gada laikā. 

 

Svešvalodu zināšanas – pamatzināšanas angļu valodā, lai varētu sarunāties ar 

kolēģiem ārvalstīs un risināt dažādus praktiskus jautājumus; citu svešvalodu zināšanas. 

 

Sabiedriskā aktivitāte – papildu darbu veikšana RVT, tostarp iesaistīšanās RVT 

ārpusstundu pasākumos, projektos un konkursos, piedalīšanās sabiedriskos pasākumos 

ārpus RVT. 

 

Konkursa uzvarētāji ir dalībnieki, kas ieguvuši lielāko punktu skaitu. 

 

Ja vairākiem dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, priekšroka tiek dota 

profesionālās izglītības speciālistam, kurš nav piedalījies mobilitātē pēdējo trīs 

gadu laikā. 

 


