GRUNDTVIG PARTNERĪBU PROJEKTI
STARPATSKAITE
(projektiem, kas apstiprināti 2012. gada konkursa ietvaros)

Lūdzu, iesniedziet aizpildītu un parakstītu starpatskaiti Valsts izglītības attīstības aģentūrā
līdz 2013. gada 31. augustam, kā tas norādīts līguma 7.1. punktā, kas noslēgts starp Valsts
izglītības attīstības aģentūru un Jūsu organizāciju. Starpatskaitē sniegto informāciju Valsts
izglītības attīstības aģentūra var izmantot informācijas izplatīšanas nolūkos.
1. Vispārīga informācija:
Līguma numurs.:

2012 -1-LV1- GRU06-03580 1

Projekta nosaukums: Kā nodrošināt interešu izglītību dažāda vecuma iedzīvotājiem
Projekta darba valoda: angļu valoda
Partnervalstis: Rumānija, Itālija
Jūsu organizācija ir:

X Koordinators
Partneris

Organizācijas nosaukums: Grobiņas novada Pieaugušo izglītības centrs
Adrese: Lielā iela 54, Grobiņa, Grobiņas novads, Latvija, LV-3430
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Indra Kalniņa
Telefona numurs: 26399488
E-pasts: rudy@apollo.lv

2. Projekta saturs
2.1. Lūdzu detalizēti aprakstiet projekta ietvaros īstenotās aktivitātes un sasniegtos
rezultātus līdz 2013. gada 30. jūnijam (projekta īstenošanas pirmajā gadā):
1. Tika koriģēts sastādītais projekta aktivitāšu plāns, jo 2 partnervalstis neieguva
finansējumu.
2. 2012.gada 26. -30. oktobrī Latvijā notika 1.projekta sanāksme par tematu „Kā katra
pieaugušo izglītības mācību iestāde izmanto vietējos resursus un saņem pašvaldības
atbalstu darbā”. Katra partnera iestāde prezentēja savu organizāciju un uzsvēra savas
prioritātes.
3. Tika izveidota projekta mājas lapa, kurā tiek ievietoti izveidotie projekta materiāli un
aktivitāšu norises plāni.
4. Laikā no oktobra līdz aprīlim partnerorganizācijas filmēja nodarbības, kurās tika
atspoguļotas metodes, kā katra institūcija iekļauj apmācībā dažādus sabiedrības
slāņus.
5. 2013.gada 23.-27.aprīlim Rumānijā notika projekta 2. sanāksme par tematu „ Kā
strādāt ar dažādiem sabiedrības slāņiem” . Tās laikā tika demonstrētas un apspriestas
nofilmētās mācību nodarbības.
6. Projektā bija plānots, ka, noslēdzot projektu, tiks izveidots buklets, kurā tiks apkopoti
visi izveidotie materiāli. 2.projekta sanāksmes laikā tika nolemts, ka bukleta izveide
tiks aizstāta ar visu izveidoto materiālu ievietošanu projekta mājas lapā.
7. 2.projekta sanāksmes laikā katra iestāde piedāvāja partneriem divas jaunas izglītības
vai profesionālās programmas, ko nākošajā mācību gadā partneri izmēģinās savās
iestādēs .
8. Laikā no maija līdz augusta beigām projekta partneri strādāja pie tēmas „ Kā noturēt
apmācībā iesaistīto pieaugušo interesi un sasniegt ilgtspējīgus rezultātus” . Katras
programmas vadītājs gatavojās diskusijai par šo tematu 3.projekta sanāksmes laikā.
9. 3.projekta sanāksme notiks Itālijā no 26.-30.augustam, kurā programmu vadītāji
dalīsies pieredzē par savu darbu ar dažāda vecuma klausītājiem. Diskusija tiks filmēta
un nofilmētais materiāls tiks ievietots projekta mājas lapā.

2.2. Ar kādām problēmām saskārāties projekta īstenošanas laikā? Kā tās risinājāt?
Sakarā ar to, no paredzētajiem 5 projekta parteriem tikai 3 saņēma finansējumu uzsākt
projektu, bija jāpārstrādā projekta norises gaita. Tika nolemts, ka Latvija atbildēs par mājas
lapas uzturēšanu, bet Itālija un Rumānija organizēs katra pa 2 projekta sanāksmēm.

2.3. Mobilitātes
Minimālais plānoto
mobilitāšu skaits (lūdzu,
atzīmējiet)1
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2.4 Īstenotās mobilitātes laika posmā no 01.08.2012. līdz 30.06.2013. (lūdzu, pievienojiet
papildus rindas, ja nepieciešams)
Mobilitātes apraksts

1

Darbinieku
skaits2

Audzēkņu
skaits

Atbilstoši noslēgtajam līgumam ar VIAA
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2.projekta sanāksme
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Mobilitāšu skaits kopā
2.5 Mobilitāšu skaits, kas jāveic līdz 31.07.2014.
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3. Saņēmēja deklarācija – paraksta Jūsu organizācija paraksta tiesīgā persona un projekta
kontaktpersona:
„Mēs, apakšā parakstījušies, apliecinām, ka starpatskaitē iekļautā informācija ir pilnīga un
patiesa”.
Datums: 14.08.2013.

Datums: 14.08.2013.

Vieta: Grobiņā

Vieta: Grobiņā

Kontaktpersonas vārds, uzvārds un amats:

Paraksttiesīgās personas (organizācijas vadītāja)
vārds, uzvārds:

Indra Kalniņa

Mārīte Bruža
Kontaktpersonas paraksts:
Paraksta tiesīgās personas (organizācijas vadītāja)
paraksts:

Organizācijas zīmogs:

******
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Tai skaitā pavadošās personas, ja mobilitātēs piedalījušās personas ar īpašām vajadzībām
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