
 

 

 



 

Atlikušās 20 mobilitātes tiks proporcionāli izdalītas uz visiem šeit minētiem 

kvalifikācijas kursiem: 
1.    Automehāniķis 4.kurss 
2.    Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis 3.kurss, vidusskola 

1.kurss 
3.    Konditors 2.kurss 
4.    Lopkopības tehniķis 2.kurss, 3.kurss, vidusskola 1. kurss 
5.    Pavārs  2.kurss 
6.    Transportbūvju būvtehniķis 2.kurss, 3.kurss 
7.  Viesmīlības pakalpojumu speciālists 2.kurss, 3.kurss 

20 izglītojamie 

un  viena 

pavadošā persona 

3.  

 Īstermiņa izglītojamu mobilitāte: Ilgums - 14 dienas  

 Pieaugušo tālākizglītība 10% 
Tehnikuma profesionālās tālākizglītības programmu 9 izglītojamie, nesenie 

absolventi.  4 mobilitātes jau izmantojuši  lopkopības tehniķu specialitātes 

absolventi. 

5 izglītojamie   

4. 

 Īstermiņa audzēkņu mobilitāte: Ilgums - 14 dienas  

 Alsviķu struktūrvienība 15% 

 Tehnikuma Alsviķu struktūrvienības profesionālās izglītības programmu 

izglītojamie, nesenie absolventi 

12 izglītojamie un 

4 pavadošās 

personas 

5.  

 “Ēnošana” darbā: Ilgums 5 dienas 

 Profesionālās izglītības speciālisti - sākotnējās profesionālās izglītības un 

vispārējās vidējās izglītības skolotāji, pedagoģiskie darbinieki un citi eksperti 

un darbinieki, kuri nav pedagoģiskais personāls. 

4 darbinieki 
 

*Mobilitātes norises vieta un laiks tiks saskaņoti ar izvēlētajiem mobilitātes dalībniekiem un prakses 

vadītājiem personīgi. 
 

5. Tehnikuma izglītojamo mācību prakses ārvalstu iestādē/uzņēmumā mērķi 

Erasmus+ projektā ir: 
1.1.attīstīt un nostiprināt Eiropas līmeņa standartiem un Eiropas darba tirgus prasībām 

atbilstošas profesionālās prasmes, iemaņas un kompetences; 

1.2.praksē apgūt jaunākās tehnoloģijas savā nākotnes profesijā; 

1.3.sasaistīt iegūtās teorētiskās zināšanas ar praksi ārvalstu iestādē/uzņēmumā; 

1.4.veicināt tādu personīgo īpašību attīstību, kā mobilitāte, aktivitāte un 

komunikabilitāte, lai palīdzētu projekta dalībniekiem ar uzlabotām iespējam uzsākt 

un veidot patstāvīgu profesionālo dzīvi; 

1.5.uzlabot izglītojamo sociālās integrācijas iespējas; 

1.6.uzlabot jauniešu profesionālās svešvalodas zināšanas un veicināt viņu starpkultūru 

kompetenci. 

 

6. Dalībnieku konkursa norise 
6.1. Konkursu izsludina tehnikuma projekta vadītāja informējot par tā norisi 

Tehnikuma vadību, attiecīgo profesionālās izglītības nodaļu un Alsviķu teritoriālās 

struktūrvienības vadītājus un grupu audzinātājus, vienlaikus ievietojot informāciju 

Tehnikuma mājas lapā: https://www.smiltenestehnikums.lv/, Tehnikuma Facebook 

kontā un pie informatīvā stenda.  

6.2.Lai pieteiktos dalībai Erasmus+ projekta mācību praksē izglītojamajam ir jābilst 

šādiem nosacījumiem: 

6.2.1. ir Latvijas Republikas pilsonis, pastāvīgais iedzīvotājs vai citas valsts 

pilsonis, kuram ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijas 

Republikā; 

6.2.2. ir sekmīgs tehnikuma izglītojamais, kuram nav mācību parādu nevienā 

mācību priekšmetā; 

6.2.3. nav iekšējās kārtības un mācību prakses norises kārtības noteikumu 

pārkāpumu un rakstiski izteiktu brīdinājumu; 

6.2.4. ir angļu valodas pamatzināšanas un vēlme pilnveidot profesionālās angļu 

zināšanas. 



6.3.Izglītojamie piesakās konkursam līdz 2022.gada 21.decembrim plkst.16:00, 

aizpildot elektronisko reģistrācijas anketu: https://ej.uz/STeh_prakse21 un nosūtot uz 

e-pastu  steh.euprojects@gmail.com savu motivācijas vēstuli un CV latviešu un angļu 

valodās. 

6.3.1. Elektroniskās reģistrācijas anketas aizpildīšana. (Elektroniskās reģistrācijas 

anketas saturu sk. 1. pielikumā) 

6.3.2. Europass CV latviešu un angļu valodā. (CV paraugu sk. 3. pielikumā).  

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

angļu valodā. Motivācijas vēstules maksimālais apjoms ir divas A4 lapaspuses. 

Motivācijas vēstulei ir jāatspoguļo izglītojamā mērķis, kas tiks sasniegts, 

īstenojot prakses mobilitāti, kā arī tajā jāmin iespējamie ieguvumi no dalības 

mobilitātē. (Motivācijas vēstules paraugu sk. 4. pielikumā). 

6.4.Komisija nepieņem izskatīšanai un neatbalsta mobilitātes konkursa pieteikumus, kas 

neatbilst konkursa prasībām un kas netiek iesniegti konkursa noteiktajos termiņos. 

 

7. Izglītojamo vērtēšana 
7.1. Izglītojamo pieteikumus vērtē konkursa komisija šādā sastāvā: Erasmus+ projekta 

vadītāja, Stipendiju komisija, kas apstiprināta ar 31.08.2022. direktora rīkojumu       

Nr.352-t, Alsviķu struktūrvienības stipendiju komisija, kas apstiprināta ar 26.10.2022. 

direktora rīkojumu Nr.73-t/Al, un citas pieaicinātās personas. Komisija, pieņemot 

lēmumu, konsultējas ar  prakšu vadītājiem, angļu valodas skolotājām, kursa 

audzinātājiem, atbalsta personālu u.c. 

7.2. Konkursa dalībnieku vērtēšana norit divās kārtās (vērtēšanas kritērijus skatīt 2. 

pielikumā): 

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

sasniegumu pārbaudi par 2022./2023. māc. g. 1. semestri. 

7.2.1. Otrajā kārtā - intervijā piedalās visi pretendenti, kas veiksmīgi izturējuši pirmo 

kārtu. Intervijā vērtē konkursa dalībnieka komunikācijas prasmes, sabiedrisko 

aktivitāti, kā arī svešvalodu zināšanas un lietojumu. 

7.3. Ja divi vai vairāki pretendenti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiks dota 

tiem izglītojamiem, 

7.3.1. kam ir bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna statuss, 

7.3.2. kas ir no ģimenēm ar sarežģītajiem ekonomiskajiem apstākļiem, 

7.3.3. kas ir no attāliem vai lauku reģioniem.  

7.4. Vienu papildus punktu saņems izglītojamie no izglītības programmām, kurās nav 

bijusi vai ir neliela ārzemju prakšu pieredze. 

 

8. Atlases konkursa rezultātu paziņošana. 

8.1. Konkursa rezultātus publicē Tehnikuma mājas lapā un paziņo izglītojamiem 

personīgi, informējot atlasītos dalībniekus par sagatavošanas pasākumiem dalībai 

projektā. 

8.2. Komisija papildus atlasīto pretendentu sarakstam izveido arī pretendentu rezervistu 

sarakstu. Rezervistu sarakstu izmanto, ja: 

8.2.1. ir iespēja iesaistīt mācību mobilitātē vairāk par projektā apstiprināto dalībnieku 

skaitu esošā Erasmus+ projekta budžeta ietvaros, 

8.2.2. kāds no izvēlētajiem pretendentiem pamatoti atsakās piedalīties mācību 

mobilitātē, vai nevar piedalīties mobilitātē objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, 

izglītojamā atskaitīšana, izglītojamā slimība vai kāds cits būtisks un pamatots 

iemesls). 

  

https://ej.uz/STeh_prakse21
mailto:steh.euprojects@gmail.com


9. Pēc dalībnieku atlases  
9.1. Ar dalībai Erasmus+ projekta mācību praksē izvēlētajiem dalībniekiem Tehnikums 

noslēdz trīspusēju individuālo līgumu par dalību Erasmus+ projektā,, pušu 

pienākumiem un tiesībām. 

9.2. Kad  dalībnieks ir sekmīgi pabeidzis mācību praksi ārvalstīs, ievērojis un izpildījis 

individuālā līguma nosacījumus, dalībnieku prakses uzdevumus, Tehnikums 

pilnībā atzīst Erasmus+ mobilitātes periodā sekmīgi veikto praksi un līguma 

nosacījumu izpildi.  

9.3. No Erasmus+ projekta līdzekļiem Tehnikums sedz dalībnieka ceļa izdevumus, 

uzturēšanas izdevumus, apdrošināšanas izmaksas Mobilitātes īstenošanai, kā arī 

nodrošina valodas, kultūras un pedagoģisko sagatavošanu. 

9.4. Ja dalībnieks nav izpildījis 9.2.punkta nosacījumus, Tehnikums no viņa piedzen visus 

9.3.punktā noteiktos Tehnikuma izdevumus. 

 

10. Konkursa kontaktpersona 

Tehnikuma starptautisko projektu vadītāja Līga Krūmiņa-Krīgere, mob. tālr. 26555539,  

e-pasts: steh.euprojects@gmail.com 

 

Sagatavoja: Tehnikuma  starptautisko projektu vadītāja Līga Krūmiņa-Krīgere 

  

mailto:steh.euprojects@gmail.com


1.pielikums 

 

Elektroniskās reģistrācijas anketa dalībai Smiltenes Tehnikuma Erasmus+ mobilitātes 

projektā 2022./23. m.g. 

Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000007553     

Projekta dalībnieku atlases konkursa kārtība 
 https://ej.uz/STeh_prakse21 

 

 

*Informācija tiks apkopota tikai atlases konkursa vajadzībām un netiks nodota trešajām 

personām 

1. E-pasta adrese 

2. Vārds 

3. Uzvārds 

4. Profesionālās izglītības gūšanas vieta / veids 

5. Kvalifikācija   

6. Dzimšanas dati 

7. E-pasts 

8. Mobilā tālruņa numurs 

9. Atzīme, par faktu: Nosūtīju savu CV un Motivācijas vēstuli latviski un angliski uz 

epastu:   steh.euprojects@gmail.com 

 

Pielikumi:  

Europass CV latviešu valodā, 

Europass CV angļu valodā,  

Motivācijas vēstule latviešu valodā,  

Motivācijas vēstule angļu valodā. 
 

Jānosūta uz epastu:  steh.euprojects@gmail.com  

 

  

https://ej.uz/STeh_prakse21
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2.pielikums 

 

KONKURSA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 
 

 

1. kārta 

 

Kritērijs Vērtējums 

Izglītojamā sekmes (vidējā atzīme)  

Izglītojamā motivācija  

Europass CV  

Kopā:  

 

Skaidrojumi 
Izglītojamā  sekmes – izglītojamā  kopvērtējumu veido vidējā atzīme (par visiem mācību 

priekšmetiem/ moduļiem) par 2022./2023. m.g. 1. semestri. 

Aprēķinātais vidējais vērtējums ir ekvivalents piešķirtajam punktu skaitam. 

 

Izglītojamā  motivācija ir viņa izpratne par Erasmus+ programmas nozīmi izglītojamā a 

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

izglītojamais  vēlas sasniegt, piedaloties projektā.  

 

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

pilnīgi un šim konkursam atbilstoši izglītojamais  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 izglītojamā  sevis pasniegšanas spēju, angļu valodas un citu svešvalodu 

zināšanas un sarunvalodas prasmes. Izglītojamā  uzvedību un sabiedrisko aktivitāti vērtē 

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

jautājumus. 

 

Komisija novērtē izglītojama 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. 

  



3.pielikums 

https://europass.lv/europass-cv/europass-cv/  
 

 
 

 

 

4.pielikums 

https://europass.lv/europass-cv/motivacijas-vestule/ 
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