
Kā ierasts, tuvojoties mācību gada noslēgumam, noslēdzies arī Erasmus + programmas Projekts Nr. 
2015-1-LV01-KA102-013253 „Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikuma Cīravas mācību punkta 
jauniešu prakse Eiropā". Projektā piedalījās 21 dalībnieks no Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma 
Cīravas teritoriālās struktūrvienības – 19 izglītojamie un 2 skolotāji, pavadošās personas. Projekta 
ietvaros jaunieši devās mācību praksē uz divām dažādām Eiropas valstīm- Angliju un Vāciju, lai gūtu 
pirmo starptautisko darba pieredzi savā apgūstamajā profesijā, iepazītu citu kultūru un attīstītu savas 
profesionālās un personīgās prasmes, kas nākotnē palīdzēs būt prasmīgiem profesionāļiem un 
veiksmīgi atrast savu vietu Eiropas darba tirgū.   
 
Sagatavošanās mobilitātei 
 
Lai nodrošinātu kvalitatīvu projekta norisi un apmierinātu dalībnieku vēlmes un vajadzības, projekta 
partneri, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība, IBD Partnership 
un Salo Neue Zeiten,  saskaņoja mācību prakšu datumus, kopīgi izstrādāja mobilitātes programmu un 
vienojās par veicamajām aktivitātēm. Katrs partneris no savas puses puses veica dažādus 
sagatavošanās darbus- Cīravas teritoriālā struktūrvienība gatavoja dalībniekus mobilitātei, organizēja 
profesionālās un kultūras sagatavošanas nodarbības, kā arī veica dažādus organizatoriskus darbus, kas 
saistīti ar dalībnieku drošību, nokļūšanu līdz prakses vietai u.c., savukārt uzņemošie partneri katrs savā 
valstī meklēja un rezervēja dzīvesvietas, izglītojamo specialitātei atbilstošas prakses vietas, kā arī 
gatavojās viesu iepazīstināšanai ar savu kultūru. Savukārt struktūrvienības izglītojamie patstāvīgi 
papildināja savas svešvalodas zināšanas Eiropas komisijas izstrādātā tiešsaistes sistēmā Online 
Linguistic Support. 
 
Mobilitātes norise 
 
No 05.04.2016.-09.05.2016. desmit struktūrvienības izglītojamiem/-mām (2 pavārēm, 2 
automehāniķiem, 3  lauksaimniecības tehnikas mehāniķiem, 2 sekretārēm, 1 klientu apkalpošanas 
speciālistei) bija iespēja iepazīt Apvienotās Karalistes darba un dzīves stilu, atklāt interesantus faktus 
par prakses pilsētu Portsmutu un redzēt vēstures liecības tuvējo pilsētu vecpilsētās.  
Savukārt no 06.04.2016.-10.05.2016. Vācijas modernos, augstas klases uzņēmumos Brēmenē mācību 
praksē strādāja  deviņi izglītojamie (2 automehāniķi, 2 lauksaimniecības tehnikas mehāniķi, 2 pavāres 
un 3 galdnieki- cilvēki ar īpašām vajadzībām). Trīs nedēļu ilgajā prakses laikā no 06.04.2016.-
27.04.2016. topošie galdnieki gatavoja kokizstrādājumus labdarības tirdziņam. Pārējiem dalībniekiem  
prakses laiks bija piecas nedēļas no 06.04.2016.- 10.05.2016.  
Katru grupu pirmajās prakšu nedēļās atbalstīja un nepieciešamības gadījumā palīdzību sniedza 
pavadošā persona. Brīvajā laikā dalībnieki iepazina minēto valstu kultūru, apmeklējot dažādus 
muzejus, vēsturiskus apskates objektus un citas vietējo iedzīvotāju un pilsētas viesu iecienītas atpūtas 
vietas. 
 
Iegūtā pieredze,  profesionālās kompetences un vispārējās prasmes, kas nākotnē nodrošinās 
projekta dalībnieku konkurētspēju Latvijas un Eiropas darba tirgū:  
 

 Pirmā starptautiskā mācību prakse un darba pieredze savai specialitātei atbilstošā uzņēmumā 
ārvalstīs; 

 Citviet Eiropā izmantotās tehnikas un aprīkojuma iepazīšana autotransporta, lauksaimniecības 
tehnikas, ēdināšanas pakalpojumu, sekretāra un administratīvā darba, kokapstrādes fērās; 

 Automehāniķiem un lauksaimniecības tehnikas mehāniķiem- transportlīdzekļu un tehnikas 
pārbaude, apkope, tehniskā stāvokļa diagnosticēšana, defektu un bojāto detaļu nomaiņa; 

 Pavāriem – Apvienotās Karalistes un Vācijas tradicionālās virtuves iepazīšana, ēdienu 
gatavošanas un pasniegšanas prasmju uzlabošanās, t.skaitā, zupu, mērču, dārzeņu ēdienu, jūras 
velšu, gaļas un zivju ēdienu gatavošana, desertu gatavošana, galdu un ēdienu dekorēšana, 
servēšana; 



 Sekretārēm un klientu apkalpošanas speciālistei – iepazīšanās ar Anglijas biroja darba 
organizāciju, lietišķo etiķeti, darbs ar dokumentiem, to atvasinajumiem, reģistrēšanas veidiem, 
korespondences sagatavošana, noformēšana un nosūtīšana, datorprasmes; 

 Uzlabotas svešvalodu zināšanas – angļu, vācu; 
 Uzlabotas prasmes strādāt komandā un komunicēt ar dažādiem cilvēkiem; 
 Uzlabotas laika plānošanas prasmes, spēja iekļauties noteiktā laikā un strādāt saskaņā ar 

noteikto darba kārtību un noteikumiem. 
 
Projekta dalībnieki:  
 
Apvienotā Karalistes grupa 
 
IP „Sekretāra un administratīvie pakalpojumi” – Malda Rebuka, Mārīte Vērse, Agija Freimane 
IP „Lauksaimniecības tehnika” – Artis Figoriņš, Nauris Bružis, Rolands Rožmans 
IP „Ēdināšanas pakalpojumi” – Monta Doniņa, Elīna Reine 
IP „Autotransports”- Arturs Hižņičenko, Kristaps Rosvalds 
Pavadošā persona – Ruta Butkus 
 
Vācijas grupa 
 
IP „Ēdināšanas pakalpojumi” – Zinta Monta Grīviņa, Edīte Bernāte 
IP „Autotransports”- Daniils Oļeiņikovs, Emīls Jēkabsons 
IP „Lauksaimniecības tehnika” – Kristaps Norenbergs, Ričards Štrauss 
IP „Kokizstrādājumu izgatavošana”-  Vita Ozoliņa, Sarmīte Butkus, Andris Volkovs 
Pavadošā persona – Egils Šille 
 
Projekta kopējais finansējums 68474,00 EUR. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus + 
programma. Projekta uzraudzību veic Valsts izglītības attīstības aģēntūra. 
 
 
 
14.06.2016. 
Projekta vadītāja Linda Ašmane 


