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Valsts izglītības satura centram piešķir Mūžizglītības programmas
projektu kvalitātes balvu “Spārni 2015”
Valsts izglītības satura centram (VISC) decembra sākumā piešķirta Mūžizglītības
programmas projektu kvalitātes balva “Spārni 2015”. Balvu VISC pasniedza Valsts
izglītības attīstības aģentūra (VIAA) nominācijā “2011. un 2012. gada ES Mūžizglītības
programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas inovāciju pārneses projekti” – par
projektu “Hanzas tradīcijas profesionālās izglītības un mācību mobilitātes stratēģijām,
lai veicinātu profesionālās izglītības audzēkņu uzņēmējdarbības prasmes”.
VIAA balvas pasniedza sešās nominācijās un tās saņēma astoņi ilgtspējīgākie projekti.
Projektu kvalitātes balvas „Spārni 2015” konkursā piedalījās 2011. - 2013. gada ES
Mūžizglītības programmu Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci un Grundtvigprojektu
īstenotāji no visas Latvijas (vairāk lasīt VIAA mājaslapā).
Laikā no 2007. līdz 2013. gadam Leonardo da Vinci projekti valstī īstenoti par vairāk nekā 17
miljoniem eiro.
VISC vadībā Leonardo da Vinci apakšprogrammas inovāciju pārneses projektā HansaVET
izstrādāta metodika starptautisko prakšu/mobilitāšu organizatoriem. Metodika paredz
profesionālo izglītības iestāžu sadarbību ar prakses uzņēmumiem, veicinot uzņēmējspēju
attīstīšanu profesionālās izglītības audzēkņiem. Metodikas mērķis sniegt iespēju, audzēkņiem
kļūt konkurētspējīgiem gan vietējā, gan Eiropas darba tirgū, gan radīt interesi par
uzņēmējdarbību.
Projekta HansaVET mācību metodika uzņēmējspēju attīstībai ir aprobēta semināros Latvijā,
Igaunijā, Lietuvā un Zviedrijā, un to ir augsti novērtējuši mācību semināru dalībnieki.
Projekta laikā sagatavoti 13 treneri un izglītots 231 profesionālās izglītības pedagogs.
Eiropas Komisija (EK) savā vēstulē VISC pateicas par ieguldītā darba kvalitāti un inovatīvu
pieeju, kā arī pauž, ka EK Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta ekspertu komisija minēto
projektu izvēlējusies kā veiksmes stāstu.

Par projektu HansaVET
Projekts "HansaVET - Hanseatic Tradition for VET: Mobility Strategies for Promoting
Enterprenership Skills of VET Students" jeb "Mobilitāšu izmantošana uzņēmējdarbības
prasmju attīstīšanai" ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci
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inovāciju pārneses projekts (Nr.2011-1-LV1_LEO05-02221). Projekta mērķis ir veicināt
uzņēmējdarbības prasmju un iemaņu attīstīšanu profesionālās izglītības audzēkņiem,
izmantojot starptautiskās mobilitātes. Projekta inovācija balstās uz Interreg projekta “Baltic
Training Programme” izstrādāto metodiku, paredzot to daļēju ieviešanu vairākās Baltijas jūras
reģiona valstu profesionālās izglītības sistēmās.
Projekts īstenots no 2011 līdz 2013.gadam, un tā dalībvalstis ir Latvija (VISC – projekta
koordinators), Vācija, Zviedrija, Igaunija, Lietuva.
Informācija par projektu pieejama projekta vietnē: www.hansavet.eu
Papildus informācijai:
Diāna Āboltiņa
Valsts izglītības satura centrs
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67212415
E - pasts: diana.aboltina@visc.gov.lv

