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Erasmus Adult Learner Mobility Call 3 “Individual learning mobility of adult learners” 
Project 2021 and Agreement 2021 No. 2021-1-LV01-KA121-ADU-000006170 

Call-3 Date: from July 01, 2022 by July 12, 2022 
 

Pieaugušo izglītojamo individuālo mobilitāšu dalībnieku atlases 3. kārtas konkurss  
Erasmus+ projekta un līguma Nr. 2021-1-LV01-KA121-ADU-000006170 ietvaros                                                                                                                         

3. Kārtas konkursa datums no 2022.g. 01. jūlija līdz 2022. gada 12.jūlijam 

 

ERASMUS+ PIEAGUŠO IZGLĪTOJAMO 
KONKURSA PRETENDENTU VĒRTĒŠANAS LAPA 

         saskaņā ar 2022.g. 04. aprīļa Nolikumu par ERASMUS+ projektu dalībnieku atlasi “HOTEL SCHOOL” VIESNĪCU BIZNESA KOLEDŽĀ  

Nr  Pretendents 
1. Pretendenta vārds, uzvārds  
2. Pieteikuma datums  
3. Reģistrēts Koledžas PIEAUGUŠAIS IZGLĪTOJAMAIS 

PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMĀ (jā / nē) 
 

3.1. vecumā no 18 gadiem (jā / nē)  
3.2. atgriežas izglītībā, lai turpinātu otrās iespējas izglītību mācības 

neklātienes, tālmācības, vakara pamata vai vidējās izglītības 
programmā (jā / nē) 

 

3.3. iesaistīts profesionālās pilnveides programmā, studiju modulī vai 
studiju kursā vai apgūst neformālās izglītības programmu digitālās 
pratības vai svešvalodu apguvei (jā / nē) 

 

 atbilst vismaz vienam no šiem kritērijiem (jā / nē)   
3.4. ar nepabeigtu vai pabeigtu pamatizglītību vai vispārējo vidējo 

izglītību (nav iegūta profesionālā vidēja izglītība vai augstāka 
izglītības pakāpe) (jā / nē) 

 

3.5. nodarbināta profesiju klasifikatora 8. vai 9. pamatgrupas profesijās; 
(*Astotās pamatgrupas profesijās nodarbinātie vada un uzrauga 
iekārtas un mašīnas vai automātiskās rūpnieciskās ražošanas 
līnijas, vilcienus, motorizētos transportlīdzekļus un pārvietojamās 
rūpniecības iekārtas personīgi vai ar distances vadības palīdzību, 
veic produkcijas montāžu no sakomplektētām detaļām atbilstoši 
noteiktām instrukcijām un tehnoloģijai. Devītās pamatgrupas 
profesijās nodarbinātie izpilda vienkāršus un monotonus darbus vai 
mehāniskas darba operācijas, lietojot rokas instrumentus un bieži 
arī fizisku spēku) (jā / nē) 

 

3.6. ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu mācību 
uzsākšanas brīdī (jā / nē) 

 

3.7. ar invaliditāti (jā / nē)  
4. Motivācija dalībai, mērķu un uzdevumu sasniegšanai (jā / nē)  
5. Pretendenta augsta dalības aktivitāte Koledžas pasākumos (jā / nē)  
6. Izpratne par projektu mērķiem un uzdevumiem (jā / nē)  
7. Darba devēju atsauksmes (jā / nē), (pozitīvas / negatīvas)  
8. Apmeklējums kopumā vismaz 70% no apgūtiem programmas 

priekšmetiem pēc saraksta (jā / nē) 
 

9.  Sasniegti pozitīvi studiju rezultāti kopumā vismaz 70% no apgūtiem 
programmas priekšmetiem pēc studiju saraksta (jā / nē) 
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10. Ceļojuma un uzturēšanas dokumentu atbilstība projekta dalībai 
atlases brīdī sagatavošanās aktivitātēm (jā / nē) 

 

11. Ceļojuma un uzturēšanas dokumenta atbilstība projekta aktivitāšu 
īstenošanas periodā (ir / nav / būs / iespējami būs) 

 

12. Atbilstība projekta mērķa un/vai mērķu sasniegšanai (ir / nav)  
13. Jau piedalījās Erasmus+ mobiitātes dalībnieks Koledžā (jā / nē)  
14. Lēmums (apstiprināt/ atteikt)  

 

(Erasmus definīcija) Pieaugušais izglītojamais — jebkurš pieaugušais, kurš, pabeidzis sākotnējo 

izglītību vai apmācību vai vairs tajā nav iesaistīts, atgriežas dažos neprofesionālās tālākizglītības 

veidos (formal, non-formal, informal – formālā, pilnveides un neformālā). Sakarā ar šo definīciju 

vecuma ierobežojums 25 gadi tiek samazināts, sākot no 18 gadu vecuma, ja atbilst citiem kritērijiem. 

Saskaņā ar Nolikumu par ERASMUS+ projektu dalībnieku atlasi “HOTEL SCHOOL” VIESNĪCU 

BIZNESA KOLEDŽĀ no 2022.g. 04. aprīļa, Prioritāte dalībai Erasmus+ konkursā izglītojamajiem 

pieaugušo izglītības sektorā konkursā tiks dota šādiem Pretendentiem un dalībniekiem ar mazākām 

iespējām: 

- kuri ir ar nepabeigtu vai pabeigtu pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību (nav iegūta 
profesionālā vidēja izglītība vai augstāka izglītības pakāpe); 
- kuri ir nodarbināti profesiju klasifikatora 8. vai 9. pamatgrupas profesijās; (*Astotās pamatgrupas 
profesijās nodarbinātie vada un uzrauga iekārtas un mašīnas vai automātiskās rūpnieciskās 
ražošanas līnijas, vilcienus, motorizētos transportlīdzekļus un pārvietojamās rūpniecības iekārtas 
personīgi vai ar distances vadības palīdzību, veic produkcijas montāžu no sakomplektētām detaļām 
atbilstoši noteiktām instrukcijām un tehnoloģijai. Devītās pamatgrupas profesijās nodarbinātie 
izpilda vienkāršus un monotonus darbus vai mehāniskas darba operācijas, lietojot rokas 
instrumentus un bieži arī fizisku spēku. Atsauce: VIAA, 2022)  
- kuri ir ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu mācību uzsākšanas brīdī; 
- kuri ir ar invaliditāti; 
Lai piedalītos konkursā pretendentam jāatbilst vismaz vienam no četriem augstākminētiem 
kritērijiem. Papildus kritēriji ir šādi: 
- kuriem ir motivācija dalībai, uzdevumu un mērķu sasniegšanai; 
- kuriem ir augsta dalības aktivitāte Koledžas pasākumos; 
- kuriem ir izpratne par projektu, projektu mērķiem un uzdevumiem; 
- kuriem ir darba devēju atsauksmes; 
- kuriem ir apmeklējums kopumā vismaz 70% no apgūtiem programmas priekšmetiem pēc saraksta; 
- kuriem ir sasniegti sekmju / mācību rezultāti kopumā vismaz 70% no apgūtiem programmas 
priekšmetiem pēc saraksta; 
- kuriem ir ceļojuma un uzturēšanas dokumentu atbilstība projekta dalībai atlases brīdī 
sagatavošanās aktivitātēm; 
- kuriem ir ceļojuma un uzturēšanas dokumenta atbilstība projekta aktivitātes periodā; 
- kuriem ir atbilstība projekta mērķa un/vai mērķu sasniegšanai; 
- kuri nav piedalījušies kā Erasmus+ mobilitātes dalībnieks Koledžā. 

 

Komisijas locekļu paraksti: 

_______________________________ /   / 

              Komisijas priekšsēdētāja – Olga Zvereva, Attīstības direktore 

_______________________________ /   / 

              Komisijas locekle – Jūlija Pasnaka, Koledžas direktore 

_______________________________ /   / 



Erasmus Adult Learner Mobility Call 3 “Individual learning mobility of adult learners” / Pieaugušo izglītojamo individuālo mobilitāšu 
dalībnieku atlases 3. kārtas konkurss 
Projekta un līguma Nr. 2021-1-LV01-KA121-ADU-000006170 
Konkursa datums: no 2022.g. 01. jūlija līdz 2022.g. 12. jūlijam 

 

                                                      Komisijas sekretāre – Inna Kučera, Karjeras konsultante 

Datums: 2022.g. ___. ________________ 


