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Erasmus+ projektu veidi, kas 
pieejami mūzikas vidusskolās 

• Erasmus KA1 (jeb pamatdarbība Nr.1): 
1) kursi, darba vērošana vispārizglītojošo priekšmetu 
skolotājiem, administrācijai  
2) darba vērošana, pasniegšana līdzīgās skolās 
profesionālo priekšmetu skolotājiem un prakses 
izglītojamajiem līdzīgās skolās  
• Vienlaicīgi var iesniegt abus projektus 
• Iesniegšana 1 reizi gadā (febr.sākums), īstenošana līdz 

24 mēn. 
• 100% ES finansējums (vajadzīgs tikai 

priekšfinansējums) 
• Eiropas Savienības valstis, Turcija 



KURSI, DARBA VĒROŠANA 
(skolvadība un vispārizglītojošā 

programma) 
• 2018-1-LV01-KA101-046761 «Nākotnes skola top šodien» 

• Finansējums-23 293.00 eur 

• angļu valodas skolotāja uz kursiem Apvienotajā karalistē 

• informātikas skolotāja uz kursiem Spānijā 

• metodiķe un informātikas skolotāja uz kursiem Turcijā par 
IKT pielietojumu dažados priekšmetos, skolas muzeju izveidē 
un tml. 

• 4 cilvēki darba vērošanas mākslas un mūzikas skolā Turcijā, 
Sivas 

• kursi Somijā skolas administrācijai  

• darba vērošana partnerskolā Itālijā, Peskārā 

 

 



KOLĒĢU DARBA VĒROŠANAS 
VIZĪTE, 2019.g. 20.-27. janvāris 

• Pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola, Hungary (Ungārija) SKOLAS 
2017/2018.g.momenti 



Ieteikumi 
• Uzņemt pie sevis skolā 

Erasmus+ darba 
vērošanas projektus-
iegūstam partnerus 

• Izmantot arī 
«starpniekfirmu» 
pakalpojumus 

• Ieguvumi-iespēja 
salīdzināt savu darbu 
ar kolēģu darbu 
ārzemēs, svešvalodu 
lietojums, eiropeiska 
izglītība… 

 



Erasmus+ projektu veidi, kas pieejami mūzikas 
vidusskolās 

Erasmus+Ka2 (sadarbības projekti) 

• 2-3 gadus sadarbība starp vairākām skolām 
par kopīgu tēmu  

• Papildus slodze skolā, jo īpaši tad, kad viesi 
tiek uzņemti pie sevis (izglītojamie parasti 
dzīvo ģimenēs) 

• Daudz papildus dokumentācijas un kreatīvu 
risinājumu (apdrošināšanas ceļojot, sadarbība 
ar ģimenēm, vizītes ārzemēs) 



SADARBĪBAS PROJEKTS-skolu 
apmaiņas projekts (KA229) 

• Projekts: WHAT'S YOUR ID? (KĀDA IR TAVA 
IDENTITĀTE?) 

• Darbības laiks: 1.09.2018-31.08.2020. 
• Budžets-32874.00 eur 
• Dalībnieki-skolēni&skolotāji (kas darbojās 

projektā) 
• Braucieni uz Beļģiju, Somiju, Portugāli, viesu 

uzņemšana Latvijā, skolēnu apmaiņas 
• Ieguvums-svešvalodas lietojums(skolēni dzīvos 

ģimenēs), iespēja labākajiem skolēniem doties uz 
ārzemēm, skolas vārda popularizācija, 
konkurētspēja, publicitāte... 



Emocijas&mācības&sadarbība 



Turpmākais darbs projektu jomā 
• Apstiprināto projektu īstenošana: grāmatvedība, 

mobilitātes (braucieni), atskaites, publicitātes... 

• Iesniegts projekts (Erasmus+KA1) profesionālo 
priekšmetu skolotājiem darba vērošanai Itālijā, 
Portugālē, Turcijā, Ungārijā, Spānijā 

• Iesniegts projekts (Erasmus+KA1) vispārizglītojošo 
priekšmetu skolotājiem (2) kursiem IKT,angļu 
val.jomās 

• Esam piekrituši uzņemt 2 nedēļu praksē jauniešus 
no Slovākijas 

 

 



Projektu īstenošanas grūtības KM padotības 
iestādēm 

• Sarežģīts sākums –Valsts kases konta atvēršana 
(sadarbība starp KM un FM, VIAA) 

• KM pagaidām atsaka priekšfinansējumu (20%) 

• Gada sākums līdz budžeta pieņemšanai-bloķēti 
maksājumi no Valsts kases kontiem 

• Dažādi plānojumi (gada, mēnešu griezumā, kas 
ir pilnīgi neloģiski), milzīga slodze grāmatvedim 

 

 

 



Publicitāte skolas mājaslapā 



JAUTĀJUMI?  

IDEJAS?  

PALĪDZĪBA? 

 

evelina.balode@inbox.lv 

+371 28336093 

mailto:evelina.balode@inbox.lv

