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Erasmus+ programma kā kvalitatīvas un ilgtspējīgas profesionālās izglītības 

nodrošināšanas instruments  

 
Pasākums tiek organizēts 

“Erasmus+ (2021-2027) profesionālās izglītības projektu atbalsta ekspertu aktivitātes (VET LV Team)” 

ietvaros 

 
Norises laiks: 2022.gada 15.novembris pl. 11 - ~16  

Norises vieta: Rīgas centrs (apstiprinātajiem dalībniekiem tiks nosūtīta detalizēta informācija) 

 

Darba kārtības projekts 
 

10.30-11.00 Dalībnieku reģistrēšanās 

Kafija/tēja 

11.00 

10 min 

Atklāšana  

1.daļa (11.10 - 12.30) – 

VET Team aktivitāte Erasmus+ (2021-2027) ietvaros, VET LV Team ekspertu komanda, 

profesionālās izglītības internacionalizācija un kvalitāte, 

Erasmus+ KA1, KA2 profesionālās izglītības projektu īstenotāju aptauja 

11.10 

10 min 

VET Team aktivitāte Erasmus+ (2021-

2027) ietvaros – mērķi, aktivitātes, VET 

LV Team ekspertu komanda 

Antra Meņģele, 

Valsts izglītības attīstības aģentūra 

(VIAA) 

11.20 

20 min 

 

Profesionālās izglītības 

internacionalizācija un kvalitāte 

Erasmus+ projektu kontekstā 

Agris Ruperts, 

Profesionālās izglītības kompetences 

centra “Liepājas Valsts tehnikums” (LVT) 

direktors, biedrības “Profesionālās 

izglītības biedrība” valdes priekšsēdētājs, 

VET LV Team eksperts 

11.40 

30 min 

 

Erasmus+ KA1, KA2 profesionālās 

izglītības projektu īstenotāju vajadzību 

aptaujas rezultāti 

Gunta Kinta, 

Akadēmiskās informācijas centra (AIC) 

Projektu departamenta vadītāja, 

VET LV Team eksperte 

12.10 

10 min 

Profesionālās izglītības 

internacionalizācijas atbalsta resursi - 

ieskats VET LV Team mājaslapas sadaļā 

Sigita Jasinska, 

Ogres tehnikuma (OT) Starptautisko 

attiecību nodaļas vadītāja, 

VET LV Team eksperte 

12.20 

10 min 

Jautājumi & atbildes Dalībnieki 

VET LV Team eksperti 

12.30-13.30 

 

Pusdienas 
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2.daļa (13.30 - ~16.00) – 

 Eiropas un Latvijas profesionālās izglītības aktualitātes, Erasmus+ projektu atbalsta instrumenti, 

darbs grupās 

13.30 

15 min 

Profesionālās izglītības aktualitātes 

Latvijā un Eiropā 

Sarmīte Valaine, 

Valsts izglītības satura centra (VISC) ESF 

projekta 8.5.2. “Nozaru kvalifikācijas 

sistēmas pilnveide profesionālās izglītības 

attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” 

Profesionālās izglītības satura izstrādes 

struktūrvienības vadītāja, 

VET LV Team eksperte 

13:45 

5 min 

Sadalīšanās 4 darba grupās  

13.50 

~1 stunda 

Darbs grupās saskaņā ar Osnabrikas deklarācijas (2021-2025) noteiktām 

prioritātēm profesionālajā izglītībā: 

1. Noturība un izcilība – darba grupu vada Agris Ruperts 

Darba grupā risināmie jautājumi: 

• Inovācijas politika, pieredzes apmaiņa, izcilība profesionālajā izglītībā, tai 

skaitā izcilības centri un to apvienības Eiropas mērogā  

• Prasmju ekosistēmas, darba vidē balstītas mācības, tehnoloģiju attīstība, 

sociālā iekļaušana 

2. Mūžizglītības kultūras izveide – darba grupu vada Sarmīte Valaine 

Darba grupā risināmie jautājumi: 

• Pieprasījuma & piedāvājuma veidošana, uzlabojot indivīdu un darba devēju 

izpratni par regulāru prasmju pilnveides nozīmi un atdevi, un veidojot 

motivāciju iesaistīties 

• Atbalsta nodrošināšana pieaugušo kvalitatīvai izglītībai, nosakot 

individuālās vajadzības un kombinējot mācību piedāvājumu ar palīdzību 

mācību šķēršļu pārvarēšanai 

3. Ilgtspējība – darba grupu vada Gunta Kinta 

Darba grupā risināmie jautājumi: 

• Zaļo prasmju ieviešana profesionālās izglītības saturā un zaļā pieeja 

profesionālajā izglītībā 

• Profesionālās izglītības digitalizācija un digitālo prasmju attīstība  

4. Eiropas izglītības telpa un profesionālās izglītības starptautiskā dimensija 

– darba grupu vada Sigita Jasinska  

Darba grupā risināmie jautājumi: 

• Eiropas Izglītības telpas mērķis - veicināt starptautiskas mobilitātes, veidot 

noturīgākas un iekļaujošākas nacionālās izglītības sistēmas Eiropā   

• Erasmus+ programma - viens no rīkiem, kā sekmēt mācību mobilitāti visā 

Eiropā un ārpus tās, veidojot spēcīgu eiropiešu identitāti, pamatojoties uz 

kopējām vērtībām un kultūru 

~14.50 

5 min 

Darba grupu dalībnieku atgriešanās lielajā zālē  

 

14.55 

40 min 

Darba grupu kopsavilkumi 

Noslēgums 

VET LV Team eksperti 

Dalībnieki 

15.35 - … 

 

Pasākuma noslēguma kafija, tīklošanās, diskusijas 
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