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1. Mērķis 

Organizēt Erasmus dienu pasākumus Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā (DTTT), 

lai popularizētu Erasmus+ programmas sniegtās iespējas un atklātu programmas 

daudzveidību.  

2. Norises laiks 

Erasmus dienas DTTT notiek 2022.gada 11.-14.oktobrī.  

3. Dalībnieki 

Erasmus dienu norisē ir iesaistīti gan DTTT izglītojamie, gan arī darbinieki.  

4. Paredzētie pasākumi 

4.1. Apaļā galda diskusija „Starptautisko projektu nozīmīgums” 

4.1.1. Diskusija norisinās 11.oktobrī, sākums plkst. 14.00, Bauskas ielas korpusa 

konferenču zālē.  

4.1.2. Diskusijā piedalās DTTT pedagogi un starptautisko partneru pārstāvji. 

4.2. Orientēšanās spēle „Erasmus+ labirints” DTTT izglītojamajiem. Spēle norisinās 

2022.gada 13.oktobrī DTTT Strādnieku un Bauskas ielas mācību korpusos; sākums 

plkst. 15.00.  

4.2.1. Spēles laikā izglītojamo komandas, kuru sastāvā ir 3 dalībnieki, apmeklē 

kontrolpunktus, kuros ir jāveic ar Erasmus+ programmu saistīti uzdevumi.  

4.2.2. Spēle noris uz ātrumu, komandas startē ar intervālu, kas tiek noteikts neilgi pirms 

pasākuma atkarībā no komandu skaita. Katras komandas kopējais laiks tiek 

noteikts no brīža, kad trasē dodas komandas pirmais loceklis, un tiek fiksēts, kad 
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finišā ierodas komandas pēdējais loceklis. Starts notiek no Sadarbības partneru 

galerijas, finišs – Bauskas ielas korpusa konferenču zālē.  

4.2.3. Uzvarētāja komanda tiek noteikta atbilstoši visīsākajam trasē pavadītajam laikam, 

ieskaitot visu piešķirto soda laiku, ja tāds ir.  

4.2.4. Komandas starta laiks tiek piefiksēts. Uzdevuma pildīšanas laiks katrā 

kontrolpunktā ir līdz 5 minūtēm. Ja komanda netiek galā ar uzdevumu un nevar to 

izpildīt noteiktajā 5 minūšu intervālā, komanda var izvēlēties: vai nu turpināt pildīt 

uzdevumu, vai arī izvēlēties soda laiku un doties uz nākamo kontrolpunktu. Soda 

laika ilgums katrā kontrolpunktā – 5 minūtes. Komandai ir tiesības pildīt 

uzdevumu vai nu līdz brīdim, kad stacijā esošais skolotājs to atzīst par izpildītu 

pareizi (nepārsniedzot 5 min.), vai arī līdz brīdim, kad komanda pieņem vienotu 

lēmumu par uzdevuma pildīšanas izbeigšanu, saņemot soda laiku. Komanda nevar 

izvēlēties soda laiku ātrāk, nekā ir izmantots noteiktais pamata laiks.  

4.2.5. Katras komandas trases sākuma laiks, izpildītie uzdevumi, piešķirtais soda laiks, 

kā arī finiša laiks tiek fiksēts komandas dalības lapā. 

4.2.6. Komandas tiek veidotas brīvprātīgi. Komandas var būt jauktas: izglītojamie no 

dažādiem kursiem un/vai kvalifikācijām. 

4.2.7. Komandas var pieteikties dalībai pasākumā, sūtot Google Forms pieteikumu līdz 

11.10.2022. plkst. 12.00. Pieteikumā obligāti jānorāda komandas sastāvs un 

pārstāvētā mācību programma, kurss, kā arī komandas nosaukums kādā no Eiropas 

Savienības valodām. 

4.2.8. Dalībniekiem obligāti jāierodas maiņas sporta apavos, jo paredzētas aktivitātes 

sporta zālē, kur ieeja pieļaujama tikai sporta apavos. 

4.2.9. Kontrolpunktos uzdevumus sagatavo un tos vada DTTT darbinieki (pedagogi), kā 

arī Projektu nodaļas darbinieki.  

4.2.10. Kontrolpunktos piedāvātie uzdevumi var skart gan DTTT izglītojamo un pedagogu 

dalību Erasmus+ programmas projektos, gan arī vispārīgus ar Erasmus+ 

programmu saistītus jautājumus. Spēles laikā ir atļauts izmantot visus 

izglītojamajiem pieejamos palīglīdzekļus.  

4.2.11. Komandas, kas trasi ir veikušas visātrāk, saņem papildpunktus Erasmus+ 

programmas dalībnieku atlasē: 1.vieta – 3 papildpunkti katram dalībniekam; 

2.vieta – 2 papildpunkti katram dalībniekam; 3.vieta – 1 papildpunkts katram 

dalībniekam. Ja DTTT audzēknis, kurš ir ieguvis papildpunktus, nepiedalās atlasē, 

viņš nevar šos punktus nodot citam. Papildpunktus Erasmus+ projektu atlasē var 

izmantot tikai vienu reizi.  

4.2.12. Visi spēles dalībnieki saņem apliecību par dalību Erasmus dienās.  

4.2.13. Apbalvošana ir paredzēta 14.10.2022., kad dienas laikā spēles dalībnieki saņems 

apliecības par dalību Erasmus dienās. 

5. Noslēguma jautājumi 

Erasmus dienu pasākumi DTTT tiek īstenoti Erasmus+ programmas ietvaros, informējot gan 

mācību iestādes izglītojamos un darbiniekus, gan arī plašāku sabiedrību par Erasmus+ 

programmu un tās sniegtajām iespējām.  

 

 

Sagatavoja: Projektu vadītāja Sandra Celmiņa 


