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Projekta apraksts
„Improvement of higher vocational education in the field of transport and
Projekts:
logistics”
Granta līgums: 07.06.2013. ESTLATRUS/1.1/ELRII-285/2012/27
Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas
Programma:
kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli
atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona
konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs
starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu
08.06.2013.– 07.12.2014. vai 18 mēneši
Ieviešana:
Latgales reģions (Latvija), Pleskavas reģions (Krievija)
Teritorija:
Projekta vadošais partneris: Malnavas koledža (Latgales reģions, Latvija).
Partneri:
Projekta partneri: Pleskavas lauksaimniecības tehnikums (Pleskavas reģions,
Krievija), NVO „Akadēmiskais parks” (Latgales reģions, Latvija)
219 616.60 EUR, no tiem Programmas finansējums 90%, līdzfinansējums 10%
Budžets:
Attīstīt darba tirgus potenciālu transporta un loģistikas nozarē Latvijas un
Vispārējais
Krievijas pierobežas teritorijā, lai uzlabotu projekta teritorijas pievilcību un
mērķis:
mazinātu depopulāciju.
(1) Attīstīt sadarbību starp profesionās izglītības iestādēm un biznesa
Specifiskie
asociācijām transporta un loģistikas jomā;
mērķi:
(2) Uzlabot esošo profesionālās izglītības programmu, balstoties uz faktiskām
vajadzībām transporta un loģistikas jomā;
(3) Uzlabot profesionālās izglītības programmas pieejamību Latgales un
Pleskavas reģionos.
(1) Vadība un koordinācija;
Projekta
(2) Informācija un atpazīstamība;
aktivitātes
(3) Sadarbības attīstīšana;
(4) Profesionālās izglītības programmas uzlabošana;
(5) Profesionālās izglītības programmas pieejamības uzlabošana.
Ieviešana: Darba grupa (koordinatori, grāmatveži).
Projekta
Uzraudzība: Vadības grupa (reģionālais, nacionālais līmenis).
vadība:
Sanāksmes: >8, t.sk. klātienē pie partneriem un videokonferences.
Uzlabotas profesionālās izglītības programmas, izveidots jauns apmācību
Rezultāti:
modulis, celta pasniedzēju kapacitāte, ieviesta tālmācība, uzlabota materiāli
tehniskā bāze, veiktas izglītības mārketinga aktivitātes vairāk studējošo
piesaistīšanai no Latvijas un citām valstīm, nodrošināta ilgspējīga sadarbība ar
nozares uzņēmumiem.
Mērķa grupas: >100 studenti katru gadu mācās jaunajā programmā un iegūst konkurētspējīgu
kvalifikāciju, kas uzlabo viņu iespējas darba tirgū; <50 uzņēmumi ir iesaistīti un
spēj piedāvāt darbu specialitātē; vietējās pašavaldības, jo izglītības piedāvājuma
realizācija palīdz mazināt jauniešu bezdarbu un migrāciju.
Profesionālās izglītības programmu uzlabošana, pasniedzēju kapacitātes
Novitāte:
celšana,jaunu izglītības formu ieviešana, balstoties uz profesionālās izglītības
iestāžu un biznesa pārstāvju sadarbību, lai sekmētu profesionālās izglītības
kvalitāti, efektivitāti un pieejamību transporta un loģistikas jomā atbilstoši darba
tirgus prasībām un attīstības tendencēm. Izmantota izglītības ekonomikas pieeja.
Kontaktpersona: Viktors Indričāns, tālrunis 657 334 25, mobilais 294 210 23, fakss 657 331 00, vindricans@inbox.lv

