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I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēta PIKC „Rīgas Dizaina un mākslas 

vidusskola”, turpmāk – PIKC „RDMV”, Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) 

projekta Nr. 2020-1-LV01-KA116-077273 "Prakse produktu dizaina programmās", 

turpmāk – Projekta, dalībnieku atlase.  

 

II. PROJEKTA MĒRĶIS 

 

2. Projekta “Prakse produktu dizaina programmās" ietvaros saskaņā ar internacionalizācijas 

stratēģiju tā galvenie mērķi ir veicināt dalībnieku sociālās, kultūras un svešvalodas 

kompetences, stiprināt izglītojamo nodarbinātību, lai atvieglotu iekļaušanos darba tirgū, 

pilnveidot dalībnieku zināšanas savas nozares industrijā un iegūt starptautisku pieredzi 

reālās darba situācijās vietējos uzņēmumos, ģeogrāfiski paplašināt PIKC "RDMV" 

sadarbības tīklu un sekmēt starptautisko sadarbības partneru skaita pieaugumu, kā arī 

veicināt PIKC "RDMV" atpazīstamību Eiropas mēroga uzņēmumu vidū saistītājās nozarēs. 

 

III. PROJEKTA UZDEVUMI 

 

3. Projekta uzdevumi izglītojamajiem: 

3.1. iepazīties ar uzņemošo uzņēmumu un darba procesu, kur tiks pavadīta darba prakse; 

3.2. piedalīties praksē piešķirtajā uzņēmumā, pielietot darba vidē teorijā apgūtās zināšanas, 

apgūt jaunas praktiskas zināšanas un iemaņas, iepazīt darba vidi, apgūt tehnoloģijas, 

iegūt pirmo darba pieredzi un padziļinātu izpratni par izvēlēto profesiju.  
3.3. stiprināt savas svešvalodu zināšanas un sociālās kompetences, aktīvi strādāt pie jaunu 

zināšanu apguves un kontaktu veidošanas, un projekta rezultātu apkopošanas un 

izplatīšanas pēc mobilitātes perioda beigām. 
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4. Projekta uzdevumi pedagogiem: 

4.1. iepazīties ar uzņemošo uzņēmumu un darba procesu, kur tiks pavadīta darba prakse; 

4.2. stiprināt savas svešvalodu zināšanas, teorētiskās zināšanas, sociālās kompetences, 

aktīvi strādāt pie jaunu zināšanu un iemaņu apguves, un projekta rezultātu apkopošanas 

un izplatīšanas pēc mobilitātes perioda beigām. 

 

 

IV. KONKURSA NORISE 

 

5. Saskaņā ar Projektu konkursā ir aicināti pieteikties PIKC "RDMV" 3. un 4. kursu 

izglītojamie no šādām izglītības programmām: Ādas izstrādājumu dizains, Metāla 

izstrādājumu dizains, Stikla izstrādājumu dizains, Koka izstrādājumu dizains, Keramikas 

izstrādājumu dizains un PIKC "RDMV" pedagogi. 

6. Atlases konkursa pieteikumi iesniedzami laikā no 16.05.2022. līdz 19.05.2022. plkst. 17:00 

projektu vadītājai 213. kabinetā. Kontaktpersona: Eva Miķelsone, tālrunis: 66154233, e-

pasts: project@rdmv.lv.  

7. Konkursa pieteikumu izvērtēšana notiks 20.05.2022. 

8. Konkursa rezultātu paziņošana notiks 23.05.2022., publicējot rezultātus PIKC "RDMV" 

mājaslapā – www.rdmv.lv. 

9. Konkursa pieteikumus vērtēs PIKC "RDMV" direktora apstiprināta komisija.  

 

V. KONKURSA SATURS UN NOSACĪJUMI 

 

10. Izglītojamo konkursa pieteikums sastāv no: 

10.1. iesnieguma, kas adresēts PIKC "RDMV" direktoram (iesnieguma paraugu skatīt 

pielikumā Nr.1); 

10.2. motivācijas vēstules; 

10.3. CV angļu valodā (Europass formātā); 

11. Pedagogu konkursa pieteikums sastāv no: 

11.1. iesnieguma, kas adresēts PIKC "RDMV" direktoram (iesnieguma paraugu skatīt 

pielikumā Nr.2); 

11.2. motivācijas vēstules; 

11.3. CV (Europass formātā, obligāti iekļaut svešvalodu zināšanu novērtējumu). 

 

VI. KONKURSA ATLASES KRITĒRIJI 

 

12. Atlases kritēriji pedagogiem: motivācija, profesionālā kompetence un angļu valodas 

zināšanas vismaz B1 līmenī. 

13. Atlases kritēriji izglītojamajiem: 

13.1. mācību sasniegumi un apmeklējums; 

13.2. attieksme pret darbu un ieinteresētība iegūt darba pieredzi praksē saistošā 

uzņēmumā; 

13.3. motivācija un mērķi. 

 

VII. PROJEKTA PARTNERORGANIZĀCIJA 

 

Projekta sadarbības partneris un partnerorganizācija: Espamob Spain S.L. (Spānija). 

Espamob Spain S.L - ir Spānijas partnerorganizācija ar plašu pieredzi Eiropas mobilitātes 

praksē un grupām profesionālās izglītības un apmācības jomā. Espamob kļuvis par uzticamu 

partneri, kas uzņem mobilitātes dalībniekus no visas Eiropas. Espamob komanda piedāvā 

zināšanas un nepieciešamos rīkus mobilitātes projektu pielietošanai un attīstībai, ko organizē 
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prakses uzņēmumu tīkls, kas nodrošina izglītību un apmācību dažādās profesionālās jomās ar 

individuālu pieeju katram dalībniekam. 

Espamob nodrošina procesu vadību, tiešu apmācību un nodrošina dažādu starptautisko 

apmaiņas programmu pareizu norisi, piedaloties Eiropas Savienības (ES) pašvaldību un 

institūciju (publiskā un privātā) fondu finansējuma saņēmējiem. 

Espamob kā mobilitātes starpnieka partnera pieredzi pierāda vairāk nekā 120 projekti, kas 

organizēti pēdējo 4 gadu laikā kopā ar skolām, apmācību centriem un uzņēmumiem no 

Francijas, Itālijas, Slovēnijas, Lietuvas, Portugāles, Polijas un daudziem citiem. Espamob 

piedāvā risinājumus dažādās nozarēs - no tūrisma līdz loģistikai, medicīnai, uzņēmējdarbībai, 

lauksaimniecībai, mehatronikai un pastāvīgi attīstās citās apmācību jomās. Ar paplašinātu 

kontaktu tīklu un pieredzējušiem koordinatoriem uzņēmums spēj izstrādāt jebkura veida 

projektus balstoties uz ES standartiem, lai nodrošinātu visu dalībnieku kvalitāti un prasmju 

attīstību. Espamob komandu veido starptautiski profesionāļi ar daudzveidīgu pieredzi Eiropas 

projektu vadībā un cilvēkresursu jomā. Kultūru, valodu un pieredzes sajaukums komandā, 

nodrošina augstā līmenī zināšanas, kuras veiksmīgi tiek īstenotas starptautiskās mobilitātes 

programmās. 

 

 

VIII. VISPĀRĪGI PAR MOBILITĀTI 

 

14. Mobilitātes laiks izglītojamajiem: 27.06.2022. – 29.07.2022. Barselonā, Spānijā. 

15. Mobilitātes laiks pedagogiem: 27.06.2022. – 03.07.2022. Barselonā, Spānijā. 

16. Uz Spāniju dosies 10 izglītojamie (33 dienas – 2 dienas no tām ir paredzētas ceļošanai).  

17. Izglītojamies mobilitātes laikā ar profesionālo profilu iepazīsies ar uzņemošo 

partnerorganizāciju un prakses uzņēmumu, iegūs jaunas iemaņas un plašāku izpratni par 

praksi, uzņēmumu nozares politiku, izglītības sistēmu un darba jomu partnerorganizācijas 

valstī, piedalīsies un pildīs uzņēmuma darba uzdevumus. Prakses pieredze sniegs ieskatu 

darba tirgū un tā vajadzībās, kas atvieglos ienākšanu darba tirgū nākotnē. Izglītojamie 

stiprinās savas svešvalodu zināšanas un sociālās kompetences. 

18. Uz Spāniju dosies 5 pedagogi (7 dienas – 2 dienas no tām ir paredzētas ceļošanai). 

Pedagogi mobilitātes laikā ar profesionālo profilu iepazīsies ar uzņemošo 

partnerorganizāciju un prakses uzņēmumu, iegūs jaunas iemaņas un plašākas zināšanas par 

nozares industriju un tās tendencēm, stiprinās savas svešvalodu zināšanas un sociālās 

kompetences. 

19. Projekta dalībniekiem tiks segti ceļa un uzturēšanās izdevumi. 

20. Lai nodrošinātu prasmju un kvalifikāciju atzīšanu un apstiprināšanu, katram mobilitātes 

projekta dalībniekam pēc mobilitātes tiks izsniegts Europass Mobility sertifikāts par dalību 

projektā. 

21. Lai novērtētu, cik lielā mērā projekts ir sasniedzis izvirzītos mērķus un vēlamos rezultātus, 

pēc mobilitātes iesaistītie izglītojamie sniegs atskaiti par prakses laikā izvirzīto mērķu 

realizēšanu un piedalīsies projekta rezultātu izplatīšanā un apkopošanā. Projekta rezultātus 

vērtēs pēc sekojošiem kritērijiem: atskaite par mobilitātes aktivitātēm un iegūto pieredzi; 

prezentācija par iegūtajām zināšanām. 

 

IX. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

 

22. Nolikums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu. 
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Pielikums Nr.1  
Iesnieguma paraugs izglītojamajiem 

 

 

Profesionālās izglītības kompetences centra 

„Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” 

Izglītības programma, kurss (Ģenitīvs) 

Vārds uzvārds, personas kods (Ģenitīvs) 

Tālruņa numurs 

E-pasta adrese 
 

 

 

 

 

 

iesniegums 

Rīgā 

__.__.___. 

datums 

 

Profesionālās Izglītības kompetences centra  

 „Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” 

 Direktoram Alvim Līdakam 

 

 

Par dalību Erasmus+ projektā  

 

 

 

Vēlos pieteikties dalībai Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projekta Nr. 2020-

1-LV01-KA116-077273" "Prakse produktu dizaina programmās", un doties mobilitātē uz 

Barselonu Spānijā no 27.06.2022. – 29.07.2022. 

 

  

 

 

 

 

 

Paraksts un paraksta atšifrējums 
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Pielikums Nr.2  
Iesnieguma paraugs pedagogiem 

 

 

Profesionālās izglītības kompetences centra 

„Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” 

Izglītības programma 

Vārds uzvārds, personas kods (Ģenitīvs) 

Tālruņa numurs 

E-pasta adrese 
 

 

 

 

 

 

iesniegums 

Rīgā 

__.__.___. 

datums 

 

Profesionālās Izglītības kompetences centra  

 „Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” 

 Direktoram Alvim Līdakam 

 

 

Par dalību Erasmus+ projektā  

 

 

 

Vēlos pieteikties dalībai Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projekta Nr. 2020-

1-LV01-KA116-077273" "Prakse produktu dizaina programmās", un doties mobilitātē uz 

Barselonu Spānijā no 27.06.2022. – 03.07.2022. 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Paraksts un paraksta atšifrējums 
 

 

 

 

 


