
 
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes projekta „ISVA labās prakses starptautiskā 

apmaiņa starp Eiropas izglītības istitūcijām”  
(„Transnational exchange of good CLIL practice among European Educational Institutions” 

2015-1-SK01-KA201-008937) apraksts 

Projekta pieteicējs  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde (DPIP) 

Projekta ilgums Līdz 2017.gada 31. augustam (2 gadi) 

Projekta mērķis Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās sadarbības 

partnerības projekta mērķi:  

dažādām ES valstu izglītības institūcijām apkopot labo praksi ISVA jomā; 

 izstrādāt un dalīties ar inovatīvām mācību metodēm un aktivitātēm, 

izveidojot kopēju internetplatformu;  

stimulēt ISVA metodikas pielietojumu izglītības iestādēs un pilnveidot ISVA 

metodiku apmācībās . 

Projekta apraksts Projektu koordinē Filosofa Konstantīna Nitras Universitāte (Slovākija) un 

partneri ir dažāda tipa ES izglītības institūcijas, kas dalās ar savu pieredzi 

ISVA (izglītības satura un valodu apguves) jomā. Projekta partneri ir Trnavas 

augstskola (Slovākijā), J.Basanavičusa proģimnāzija Viļņā (Lietuvā), 

Alstromeras vidusskola Zviedrijā, Itālijā-partneris precizējas. DPIP ir ISVA 

metodoloģijas ieviesēja un īstenotāja Latvijā, Daugavpilī, ar pašvaldības 

atbalstu,  šajā jomā strādā vairāk kā 30 skolotāji dažadās skolās. Daugavpils 

pieredze angļu valodas apguvē dažādos mācību priekšmetos, skolotāju 

sadarbības modelis, metodiskās izstrādes tiks popularizēts Eiropā. ISVA 

speciālistiem būs iespēja pilnveidot savu pieredzi, turpināt tālākizglītību. 

Projekta intelektuālais rezultāts-izveidota mājaslapa, kurā tiks apkopots 

materiāls ISVA jomā, iespēja satikties un diskutēt profesionāļiem, noskatīties 

paraugstundu variantus,  un citas inovatīvas lietas, ko projekta dalībnieki 

izveidos šī projekta ietvaros.  

Projekta izmaksas 100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts: 

-  projekta kopējais finansējums – 20 135.00 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši 

deviņi simti septiņdesmit eiro); 

-  Daugavpils pilsētas domes priekšfinansējums 2017.gadā - 3 617.00EUR 

(trīs tūkstoši seši simti septiņpadsmit eiro), kas tiks atgriezts pēc projekta 

noslēguma un gala atskaites iesniegšanas 2017.gada nogalē.  

Projekta mērķa grupa Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes darbinieki un pilsētas izglītības 

iestāžu skolotāji, kas strādā ISVA jomā, kopā-17 cilvēki. 

Projekta aktivitātes 1.Starptautiskas sanāksmes visās projekta dalībvalstīs. 

2. Apmācības skolotājiem par ISVA metodikas pielietojumu Latvijā 

(Daugavpilī) un Itālijā.  

2. Vienotas internetplatformas www.educlil.eu  izveidošana un materiālu 

izvietošana par ISVA (CLIL) darba metodēm. 

3. Projekta publicitātes pasākumi citu Daugavpils un Latvijas skolu un 

vietējās sabiedrības informēšanai, piedalīšanās noslēguma konferencē 

Slovākijā. 
 

Kontaktinformācija: Evelīna Balode, DPIP eksperte projektu jautājumos   

Tālr.: +371 65425102 evelina.balode@inbox.lv  Mob.: +371 28336093 
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