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PROJEKTU UN ĀRĒJO SAKARU NODAĻA 
 

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

“Profesionālās izglītības sektors” projekta  

“Jauna pieredze maina dzīves”  

(Nr. 2020-1-LV01-KA116-077195) 

DALĪBNIEKU ATLASES KONKURSA NOLIKUMS 

(AUDZĒKŅU PRAKSE ĀRVALSTĪS) 

Daugavpilī 

 

2020.gada 21.septembrī  

  

1.Mērķis: 

Veikt PIKC “Daugavpils tehnikums” (turpmāk DT) audzēkņu atlasi 2020./2021.mācību gadā dalībai 

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

sektors” projektā “Jauna pieredze maina dzīves” (Nr. 2020-1-LV01-KA116-077195), kura mērķis ir 

sniegt iespēju īstenot praksi 1.tabulā attēlotajās ārvalstīs un DT kvalifikāciju programmās. 
1.tabula 

Kvalifikāciju nosaukums, kuru 

pārstāvji var pieteikties dalībai 

konkursā 

Valsts, pilsēta *  Dalībnieku 

skaits 

Dienu skaits Plānotais mobilitātes 

laiks * 

FR (Frizieri) Vācija, Šverīne 2 26 d. + 2 ceļā 2020.gada novembris 

     

AM (Automehāniķi) 
Īrija, Limerika 2 19 d. + 2 ceļā 2020.gada novembris 

Vācija, Škoidica 2 19 d. + 2 ceļā 2020.gada novembris 

     

PR (Programmēšanas tehniķi) 

un DT (Datorsistēmu tehniķi) 

Portugāle, Lisabona 2 60 d. + 2 ceļā 

(kvalif.prakse) 

2021.gada janvāris, 

februāris un marts 

Malta, Valleta 2 19 d. + 2 ceļā 2021.gada februāris 

     

EM (Elektrotehniķi) 
Francija, Marseļa 2 19 d. + 2 ceļā 2021.gada aprīlis 

Īrija, Limerika 2 19 d. + 2 ceļā 2020.gada novembris 

     

TT (Transporta pārvadājumu 

komercdarbinieki) un  

LD (Loģistikas darbinieki) 

Malta, Valleta 3 19 d. + 2 ceļā 2021.gada februāris 

     

KS (Klientu apkalpošanas 

speciālisti) 

Austrija, 

Klāgenfurta 

4 30 d. + 2 ceļā 2021.gada februāris 

* Plānotais mobilitātes norises laiks un vieta ir norādīti indikatīvi, tie var mainīties atkarībā no 

epidemioloģiskās situācijas Programmas valstīs. 

 

2. Organizatori: 

Daugavpils tehnikuma Projektu un ārējo sakaru nodaļa. 

 

3. Dalībnieki: 

Daugavpils tehnikuma 2., 3. un 4. kursa 1.tabulā minēto profesionālo kvalifikāciju audzēkņi (kopā 21 

persona), kuriem ir: 

 sekmīgi vērtējumi visos mācību priekšmetos; 

 svešvalodas pamatzināšanas un vēlme pilnveidot profesionālās svešvalodas zināšanas; 
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 labas profesionālās iemaņas, interese strādāt patstāvīgi, attīstīt un nostiprināt savas 

profesionālās zināšanas un prasmes; 

 attīstītas sociālās kompetences un komunikācijas prasmes;  

 interese strādāt praksē ārvalstīs: vēlme paplašināt savas iespējas un uzlabot konkurētspēju 

darba tirgū. 

 

4. Dalībnieku atlases kritēriji (izvērtēšanas veidlapu skat. pielikumā Nr.1):  

4.1. Dalībnieks saņem punktus četrās pamatvērtējuma sadaļās: 

1) Vidējais vērtējums profesionālajos mācību priekšmetos 10 ballu skalā (esošajam 

vērtējumam tiek piemērots svēruma koeficients 6, iegūstamo punktu skaits: 0-60 punkti);  

2) Pēdējā apguves mācību gadā svešvalodā (svešvalodas izvēli pieteikumā norāda kandidāts) 

saņemtais gala vērtējums 10 ballu skalā (esošajam vērtējumam tiek piemērots svēruma 

koeficients 2, iegūstamo punktu skaits: 0-20 punkti);  

3) Socializācijas, komunikācijas prasmju izvērtēšana un motivācija dalībai mobilitātē (0-10 

punkti, tiek novērtēts izvērtēšanas sēdes laikā);  

4) Komunikācijas prasmju izvērtēšana svešvalodā (0-10 punkti, tiek novērtēts izvērtēšanas 

sēdes laikā).  

Tiek piešķirti punkti arī trīs papildvērtējuma sadaļās: 

5) Grupas audzinātāja vērtējums (0-2 punkti); 

6) Pavadošās personas vērtējums, ja audzēknis jau iepriekš devies mobilitātē Erasmus+ 

ietvaros (-2 līdz 0 punkti);  

7) Projektu un ārējo sakaru nodaļas vērtējums, ja audzēknis jau iepriekš devies mobilitātē 

Erasmus+ ietvaros (-2 līdz 0 punkti); 

4.2. Kopējais maksimāli iegūstamais punktu skaits – 102.  

4.3. Ja, vadoties pēc epidemioloģiskās situācijas, dalībnieku atlase tiks organizēta bez audzēkņu 

klātbūtnes, dalībnieki saņem punktus trīs pamatvērtējuma sadaļās: 

1) Vidējais vērtējums profesionālajos mācību priekšmetos 10 ballu skalā (esošajam 

vērtējumam tiek piemērots svēruma koeficients 6, iegūstamo punktu skaits: 0-60 punkti);  

2) Pēdējā apguves mācību gadā svešvalodā (svešvalodas izvēli pieteikumā norāda kandidāts) 

saņemtais gala vērtējums 10 ballu skalā (esošajam vērtējumam tiek piemērots svēruma 

koeficients 2, iegūstamo punktu skaits: 0-20 punkti);  

3) Motivācija dalībai mobilitātē (0-20 punkti, tiek izvērtēts pieteikumā iekļautais apraksts);  

Tiek piešķirti punkti arī trīs papildvērtējuma sadaļās: grupas audzinātāja vērtējums (0-2 punkti); 

pavadošās personas vērtējums, ja audzēknis jau iepriekš devies mobilitātē Erasmus+ ietvaros (-2 līdz 0 

punkti); projektu un ārējo sakaru nodaļas vērtējums, ja audzēknis jau iepriekš devies mobilitātē 

Erasmus+ ietvaros (-2 līdz 0 punkti); 

Kopējais maksimāli iegūstamais punktu skaits – 102. 

 

4.4. Ja vienas kvalifikācijas ietvaros tiek piedāvāts iziet praksi divās valstīs, pieteikumā jānorāda 

prakses norises vietas pirmā un otrā prioritāte. Ja pirmajā prioritātē konkursa dalībnieks nav saņēmis 

pietiekošu punktu skaitu un netiek izvirzīts mobilitātes veikšanai, viņš var kandidēt otrās prioritātes 

norādītajā galamērķa grupā. Ja ir izvēle starp divām prakses norises vietām un dalībnieks pieteikumā ir 

atzīmējis tikai vienu valsti, tādā gadījumā viņš nevar kandidēt prakses iziešanai citā attiecīgās 

kvalifikācijas 1.tabulā minētajā valstī. 

4.5. Ja divi vai vairāki konkursa dalībnieki ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota tiem 

audzēkņiem, kuri saņēmuši augstāku punktu skaitu pirmajā pamatvērtējuma sadaļā (vidējais vērtējums 

profesionālajos mācību priekšmetos) un kuri līdz šim nav piedalījušies mobilitātes projektos.  

4.6. Ja vienas kvalifikācijas ietvaros konkursa rezultātā netiek aizpildītas visas paredzētās mobilitātes 

vietas, jauns konkurss netiek rīkots. Tādā gadījumā uz brīvo mobilitātes vietu prioritārā kārtībā var 

pretendēt neizvēlētie konkursa dalībnieki no tām kvalifikācijas programmām, kurās konkursā ir bijis 

vislielākais pieteikumu skaits uz vienu vietu, ar nosacījumu, ja projekta ārvalstu partneri apstiprina 

papildus mobilitātes dalībnieka uzņemšanu konkrētajā kvalifikācijā.  

4.7. Ja ārvalstu mobilitāte kvalifikācijas prakses laikā (4.kursa 2.semestris) tiek pārcelta uz nākamo 

mācību gadu saistībā ar ilgstošu nelabvēlīgu epidemioloģisko situāciju mobilitātes norises valstī un 

netiek īstenota kvalifikācijas prakses norises termiņos, kā arī tiek pagarināts projekta īstenošanas laiks, 

nākamā gada septembrī tiek veikta jauna atlase uz konkrētajām brīvajām prakses vietām. Gadījumā, ja 

projekta īstenošanas laiks netiek pagarināts un kvalifikācijas prakses norisi nav iespējams pārcelt uz 
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citu valsti, esošais prakses dienu skaits tiek iedalīts citām programmām, kur prakse ārvalstīs vēl nav 

īstenota un uzņemošā puse ir gatava nodrošināt papildu prakses vietas.  

5. Konkursa organizācija: 

5.1. Atlases konkurss norisinās 2 kārtās: 

 1.kārta: profesionālo zināšanu un prasmju pārbaude, izvērtējot vidējos vērtējumus 

profesionālajos mācību priekšmetos no mācību uzsākšanas brīža un pēdējā apguves mācību 

gadā svešvalodā saņemto gala vērtējumu. 

 2.kārta: dalībnieku motivācijas un socializācijas, komunikācijas, kā arī svešvalodas prasmju 

izvērtēšana klātienē: sarunas uzturēšana, precizitāte un izruna. 

5.2. Pieteikumu izvērtēšanai izveidot komisiju šādā sastāvā: 

 Komisijas vadītājs – direktora vietnieks praktiskās apmācības jomā Igors Ivanovs;  

 Komisijas dalībnieki – Mācību nodaļas vadītāja Larisa Samuilova, Audzināšanas darba 

nodaļas vadītāja Jeļena Dideviča, Varšavas ielas struktūrvienības vadītājs Andrejs Tomsons, 

Mendeļejeva ielas struktūrvienības vadītāja Anita Lazuko, angļu valodas skolotāja Aleksandra 

Pomitkina, vācu valodas skolotāja Jeļena Sardiko (gadījumā, ja audzēkņu svešvalodas izvēle ir 

vācu valoda). 

 Sēdes protokolists – Projektu un ārējo sakaru nodaļas vadītāja Sandra Celmiņa. 

Gadījumā, ja pastāvīgie komisijas locekļi vai protokolists nevar piedalīties sēdē:  

 par komisijas locekļa pienākumu izpildītāju noteikt direktores vietnieku mācību darbā Oļegu 

Kartašovu; par angļu valodas skolotāja pienākumu izpildītāju noteikt angļu valodas skolotāju 

Oļegu Ostrovski; par sēdes protokolista pienākumu izpildītāju noteikt projektu koordinatori 

Arnitu Aleksejevu; 

 noteikt, ka komisijas locekļu vai protokolista pienākuma izpildītājiem ir tiesības piedalīties 

Komisijas sēdēs bez balsošanas tiesībām, ja pastāvīgie komisijas locekļi ir klātesoši. 

 

5.3. Uzaicinājums piedalīties konkursā 2020.gada 21.septembrī tiek nosūtīts visiem DT 2., 3. un 

4.kursa grupu audzinātājiem audzēkņu informēšanai un publicēts DT interneta vietnē. Pieteikumi 

dalībai konkursā tiek pieņemti no konkursa sludinājuma publicēšanas brīža DT mājas lapā līdz 

2020.gada 5.oktobra plkst. 12.00, elektroniski iesūtot PDF formātā saglabātu pieteikumu (pieteikuma 

veidlapu skat. pielikumā Nr.2 un Europass CV veidlapu skat. pielikumā Nr.3) uz e-pastu 

projekti@daugvt.lv. Nepilnīgi iesniegts pieteikums (piemēram, bez pievienota Europass CV angļu 

valodā) netiek izskatīts.  

5.4. Piesakoties konkursam, pretendenti apzinās Covid-19 epidemioloģisko situāciju pasaulē un 

uzņemas pilnu atbildību par veselības profilakses pasākumu un noteikumu ievērošanu gan mobilitātes 

norises valstī, gan tranzītvalstī (ja tāda ir), kā arī ir iepazinušies ar Daugavpils tehnikuma noteikumiem 

par mobilitāšu īstenošanu saistībā ar Covid-19 izplatību (noteikumus skat. pielikumā Nr.4).  

5.5. Ja konkursā piedalās nepilngadīgs audzēknis, pieteikumā obligāti ir jānorāda vecāku vai legālo 

aizbildņu kontakti. Projektu un ārējo sakaru nodaļas darbinieki pirms pieteikumu izvērtēšanas sēdes 

sazinās ar vecākiem vai legālajiem aizbildņiem, noskaidrojot, vai viņi piekrīt nepilngadīgā audzēkņa 

dalībai konkursā. Ja netiek saņemta vecāku atļauja nepilngadīgā audzēkņa dalībai konkursā, audzēkņa 

pieteikums netiek izskatīts. 

5.6. Konkursa norises laiks un norises vieta (vērtēšanas komisijas tikšanās ar potenciālajiem 

dalībniekiem klātienē): 

 2020.gada 6.oktobrī plkst. 15.00 Strādnieku ielas 16 mācību korpusā, 201.kab. šādiem 

profesionālo kvalifikāciju pārstāvjiem: 

o EM – elektrotehniķi; TT – transporta pārvadājumu komercdarbinieki; LD – loģistikas 

darbinieki; AM – automehāniķi. 

 2020.gada 7.oktobrī plkst. 15.00 Strādnieku ielas 16 mācību korpusā, 201.kab.: 

o FR – frizieri; PR – programmēšanas tehniķi; DT – datorsistēmu tehniķi; KS – klientu 

apkalpošanas speciālisti. 

Gadījumā, ja konkursam kādā mācību virzienā piesakās liels kandidātu skaits, klātienes tikšanās var 

tikt organizētas arī citā dienā, par to dalībniekus informējot ar grupu audzinātāju starpniecību. 

Komisija, vadoties pēc epidemioloģiskās situācijas, var pagarināt, pārcelt vai atcelt tikšanos klātienē 

un var noteikt jaunu rezultātu pasludināšanas termiņu. 

 

5.7. Ja konkursa lēmuma pieņemšanas brīdī dalībai audzēkņu mobilitātē tiek apstiprināta nepilngadīga 

persona, Konkursa komisija šīs mobilitātes veikšanai nosaka pavadošo personu no mācību iestādes 

personāla vidus. Ja vienas mobilitātes ietvaros tiek apstiprinātas vairākas nepilngadīgas personas, tiek 

noteikta tikai viena pavadošā persona.  
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5.8. Konkursa rezultāti tiek paziņoti DT tīmekļa vietnē www.daugvt.lv/Jaunumi 2020.gada 

21.oktobrī. Dalībai projektā apstiprinātie audzēkņi tiks informēti arī personīgi (e-klases pastā un 

telefoniski). 

5.9. Konkursa dalībniekam ir tiesības apstrīdēt Konkursa komisijas lēmumu divu darba dienu laikā no 

tā paziņošanas brīža, iesniedzot sūdzību tehnikuma direktorei. Tādā gadījumā tiek organizēta tikšanās 

ar sūdzības iesniedzēju, DT direktori, Konkursa komisijas priekšsēdētāju un Projektu un ārējo sakaru 

nodaļas vadītāju. 

 

6. Citi jautājumi  

6.1. Ja gadījumā apstiprinātais audzēknis pamatota iemesla dēļ nevar piedalīties mobilitātē, par to 

rakstiski jāpaziņo, iesniedzot iesniegumu Projektu un ārējo sakaru nodaļā vismaz 1 mēnesi pirms 

ieplānotās mobilitātes. Mobilitātes īstenošanai tiek izvirzīts attiecīgās kvalifikācijas programmas 

konkursa dalībnieks, kurš saņēmis nākamo augstāko punktu skaitu. 

6.2. Ja projekta īstenošanas periodā rodas finanšu līdzekļu ietaupījums, DT dalībai vēl neīstenotā 

mobilitātē papildus var noteikt to audzēkni, kurš konkursa rezultātā ir saņēmis nākamo augstāko 

punktu skaitu, ja projekta ārvalstu partneri apstiprina papildus mobilitātes dalībnieka uzņemšanu 

konkrētajā kvalifikācijā. 

6.3. DT ir tiesības mainīt prakses norises vietu un laiku, saskaņojot to ar Erasmus+ uzņemošajām 

ārvalstu organizācijām, kā arī reaģējot uz situācijas izmaiņām saistībā ar Covid-19 izplatību Eiropā un 

pieņemtajiem piesardzības pasākumiem.  

6.4. Saistībā ar Covid-19 izplatību mobilitāšu dalībnieki apņemas ievērot visus nosūtošās, uzņemošās 

un tranzītvalsts nosacījumus, kā arī ievērot Daugavpils tehnikuma “Ārzemju mobilitāšu īstenošanas 

noteikumus saistībā ar Covid-19 izplatību”.  

6.5. Mobilitāšu dalībnieki apņemas visas mobilitātes norises laikā nodrošināt aktīvu saziņas 

uzturēšanu (izvēlēts atbilstošs tarifu plāns, lai ar konkrēto mobilitātes dalībnieku varētu jebkurā laikā 

sazināties ārvalstīs un kas nodrošina gan zvanus, gan interneta pieslēgumu). Mobilitātes norises laikā 

un pēc tās noslēguma tās dalībniekiem ieteicams savās viedierīcēs uzstādīt un lietot mobilo lietotni 

“Apturi Covid” un/vai “Ceļo droši!”. Šajā gadījumā personas datu apstrāde notiek atbilstoši lietotnes 

izstrādātāju noteiktajam.  

 

 

Direktore                                                       Ingrīda Brokāne 
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