
 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes projekta „ Ārpusstundu aktivitātes 

skolēnu izaugsmei” (“Outside the classroom: Extra-curricular Activities” 2017-1-

TR01-KA201-046757) apraksts 

 

Projekta pieteicējs  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde 

Projekta ilgums No 2017.gada 1. oktobra līdz 2019.gada 30. septembrim (24 mēneši) 

Projekta mērķis Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās partnerības 

projekts paredz apmainīties ar labās prakses piemēriem par ārpusklases darbu, 

kas sekmētu izglītbas kvalitātes paaugstināšanos. Ārpusklases darbs nav 

izklaidēšana, bet mērķtiecīga rīcība, lai atklātu katra bērna talantus, intereses, 

rosinātu radoši darboties un jēgpilni pavadīt laiku. Īstenojot interešu izglītības 

programmas uzlabos izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. 

Izglītojamo talantu attīstīšana ir būtiska visas sabiedrības kopējās izglītības 

kvalitātes paaugstināšanai 

  

Projekta apraksts Projektu koordinē Sivas (Turcija) pilsētas izglītības nodaļa, partneri ir no 

Rumānijas, Itālijas, Grieķijas izglītības jomas iestādēm. Vizītē katrā valstī 

paredzēta kā iepazīšanās ar ārpusklases darbu skolās, tā piemērotību 

izglītojamo vajadzībām un iespējām. Projektā katrā valstī tiks iesaistīta 

pilotskola, tiks izveidota mājaslapa ar ārpusklases darba labāko prakses 

piemēru uzskaiti, organizēti semināri un izstāde, brošūras izdošana. Pilotskolā 

tiks aprobētas dažādas metodes un organizēti pasākumi jauniešiem. 

Īpaši aktuāla būs iepazīšanās ar nevalstiskā sektora piedāvājumu Grieķijā, jo 

šīs valsts pārstāvis projektā ir nevalstiskā organizācija. 

 

Projekta izmaksas 100% ES Erasmus+ programmas atbalsts: 

-projekta kopējais finansējums – 14 625.00 EUR EUR ( četrpadsmit tūkstoši 

seši simti  divdesmit pieci eiro 00 centi); 

-Daugavpils pilsētas domes priekšfinansējums (2018. gadam) 20% apmērā –

2925,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti divdesmitpieci eiro 00 centi), kas tiks 

atgriezts pēc projekta noslēguma un gala atskaites iesniegšanas 2019.gadā. 

Projekta mērķa 

grupa 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes darbinieki, izglītības metodiķi, 

pilotskolas skolēni, skolotāji, vecāki un citi interesenti pilsētā, projekta gaitā 

paredzētas 15 mobilitātes (braucieni). 

 

Projekta aktivitātes Projektam ir vairāki posmi: sagatavošanās, īstenošana un labās prakses 

pārņemšana, rezultātu pielietošana un publicitāte. Paredzēta dalībnieku 

uzstāšanās pieredzes apmaiņas semināros un konferencēs, informēšana par 

projekta gaitu dažādos medijos.  

 

 

Kontakpersona:  Evelīna Balode, Daugavpils pilsētas  Izglītības pārvaldes 

Administratīvās un atbalsta nodaļas eksperte projektu jautājumos 

evelina.balode@ip.daugavpils.lv, evelina.balode@inbox.lv  

m.t./mob.phone +371 28336093 
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