
Leonardo da Vinci 
mobilitātes projekts

“Adaptācija starpkultūru 
darba vidē”



Projekta mērķis

• Iepazīties ar prasībām un adaptēties
citu ES valstu darba tirgū.

• Atklāt starpkultūru vērtības un
tradīciju atšķirības.

• Iegūt papildus svešvalodas
zināšanas.

• Veicināt personisko izaugsmi.



Projekta dalībnieki

Divu nedēļu praksē devās II un III
kursu 15 audzēkņi, kuri izturēja
atlases konkursu, pierādot savas
profesionālās un svešvalodas
prasmes.



Projekts  ietvēra
• Sagatavošanās programmu pirms

izbraukšanas.

• Divu nedēļu praksi uzņēmumos.

• Uzņemošās valsts valodas kursus.

• Kultūras programmu.



Prakse Itālijā



Uzņemošais partneris Itālijā 
“Euroform RFS”

“Euroform” prakses vadītāja 
Sandra un gids - pavadonis



Prakses vietas
Jānis, Edgars un Dainis (IP “Kokizstrādājumu
izgatavošana”) – apguva galdnieku prasmes Cosenzā.

Galvenie darba pienākumi:

virtuves iekārtu mērījumu un aprēķinu veikšana, darbs ar
galdniecības iekārtām un rokas instrumentiem, kā arī apguva
pamatprasmes restaurācijas darbos.



Kristīne (IP “Administratīvie un sekretāra
pakalpojumi”) un Ivo (IP “Grāmatvedība”) iepazinās ar
“Euroform RFS” darbību, dokumentāciju, kā arī
praktizējās rēķinu kārtošanā un reģistrēšanā.
Inguna (IP “Grāmatvedība”) – veiksmīgi adaptējās
Itālijas valsts iestādē – “La Commissione Provinciale per
l’Artigianato Cosenza” - Tirdzniecības palātas
departamentā, noformējot un ievadot sistēmā rēķinus,
kā arī noformējot pasūtījumus.

Prakses vietas



Prakses vietas
Alīna un Marina (IP “Grāmatvedība”) – iepazinās ar Itālijas darba
tirgus īpatnībām grāmatvedības jomā privātos reklāmas uzņēmumos
“Studio Commerciale De Marco” un “Studio Commerciale di Dott.
Natale Scarpelli”. Galvenie darba pienākumi – pasūtījumu un rēķinu
noformēšana, ievadīšana datorā, aprēķinu veikšana, iepazīšanās ar
grāmatvedības teoriju.

Kristīne (IP “Grāmatvedība”) – praktizējās “Unione Italiana del
Lavoro di Cosenza”, kas ir valsts iestāde – Itālijas darba apvienība.
Kristīne iemācījās kārtot, parakstīt, noformēt deklarācijas, kā arī
iepazinās ar grāmatvedības teoriju.



Prakse Portugālē



Uzņemošais partneris – “Ensino 
Professional de Tomar”



Prakses vietas
Jānis (IP “Elektronika”)
praktizējās sadzīves
tehnikas remontdarbnīcā,
veikalā “THOMSON”, kur
pilnveidoja savas prasmes
remontējot televizorus, cd-
atskaņotājus, sūkņus u.c.
sadzīves tehniku.



Prakses vietas
Andris (IP “Datorsistēmas”) - prakses vieta veikals, datoru
remontdarbnīca "INCA“. Pamatdarbība - labot, instalēt un
apgādāt lietotāju datorus ar nepieciešamo programmatūru.
Andra galvenie darba pienākumi bija pārbaudīt datora
komponentes, Win7 (angliski, portugāliski), WinXP (angliski,
portugāliski), meklēt un lejupielādēt draiverus.
Mārtiņš (IP “Datorsistēmas”) – kompetences pilnveidoja
datoru veikalā “CHIP7”, palīdzot datoru remontēšanā.



Prakses vietas

Ingus (IP “Elektronika”) – ar
prasībām, ko izvirza
starptautiskais darba tirgus,
iepazinās atrodoties prakses
vietā “Fenix”, kura
pamatdarbība ir portatīvo
datoru, telefonu, mp3
atskaņotāju, spēļu konsoļu,
dažādu elektronikas preču
remonts.
Galvenie pienākumi -
mikroshēmu un citu
komponenšu nomaiņa, telefonu
atkodēšana, programmatūras,
displeju nomaiņa.



Prakses vietas
Rinalds (IP “Elektronika”) – skolā iegūtās teorētiskās
zināšanas izmantoja, praktizējoties “Tomartronics”
elektronikas preču veikalā/ servisā, remontējot TV un
barošanas blokus.
Roberts (IP “Datorsistēmas”) - prakses laikā,
datorprogrammu izstrādes uzņēmumā “Intranet”, guva
nozīmīgu pieredzi, jo patstāvīgi vajadzēja izjaukt,
salikt un uzinstalēt datorus.



Valodu kursi
Pēcpusdienās jaunieši apguva itāļu un
portugāļu valodas pamatus, kas
paaugstināja ne tikai profesionālās,
bet arī personiskās kompetences un
pārliecību.



Kultūras programma

Ar mērķi iepazīt citu valstu kultūru, 
saskatīt iespējas turpmākajai dzīvei 
projekta dalībnieki izzināja itāļu un 

portugāļu kultūru.







Sv. 
Frančesko 
baznīca



Galvenā iela – Corso Mazzini – brīvdabas skulptūru muzejs







Rezultātā…

• Iegūtas jaunas zināšanas un prasmes
izvēlētajā profesijā, apzinātas
starptautiskā darba tirgus iespējas;

• Jaunieši kļuvuši komunikablāki, saskarsmē
aktīvāki;

• Iegūta pieredze kā jāizturas, runājot gan
ar darba devēju, gan cittautieti;

• Paaugstināta saskarsmes kultūra un
izpratne par dzīves vērtībām.



Paldies ☺


