
 
 
 
 

Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas ERASMUS+ 
2014-2020 ietvaros, RĪGAS STILA UN MODES TEHNIKUMA (RSMT) mācību mobilitātes 
īstenotais projekts “Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas* audzēkņu profesionālo 
prasmju attīstība un pilnveide. Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas* skolotāju 
profesionālo prasmju attīstība un pilnveide”, projekta līguma Nr. 2016-1-LV01-KA102-022524, 
piedāvā projekta dalībnieku uzņemto fotogrāfiju izstādi  

 
 
 

DOMĀ PLAŠĀK! JAUNI APVĀRŠŅI! 
 
 
 
Erasmus+ programmas Nacionālās aģentūras (NA) kopīgais sauklis skan: “Maini dzīvi, 

domā plašāk!”, kas mudina pieņemt izaicinājumu izkāpt no savas komforta zonas un 
paplašināt gan savas zināšanas un spējas, gan personisko pieredzi. NA 30 gadu lielā pieredze 
stāsta par programmas rezultātiem ar saukli - “Bagātīgi iespaidi, jauni apvāršņi.”  

RSTM audzēkņi un skolotāji atsaucās mudinājumam domāt plašāk, definēja sev mērķus 
un nākotnes vīzijas, pieteicās atlases konkursam un cīnījās par iespēju piedalīties projektā. 
Kopskaitā 42 dalībnieki atklāja sev jaunus apvāršņus, dodoties mācīties profesionālās 
izglītības iestādē ārvalstīs vai pilnveidot savas profesionālās spējas un kompetences 
uzņēmumos ārvalstīs. RSMT projektā sadarbojās ar 7 projekta partneriem no 5 valstīm: 
Igaunijas, Lietuvas, Itālijas, Portugāles, Maķedonijas.  

Projekta dalībnieki pilnveidoja savas kompetences, iekļaujoties mācību procesā Šauļu 
profesionālās izglītības centrā, Tartu profesionālās izglītības centrā un Skopjes privātajā 
skaistumkopšanas skolā “Akademija Leontic”. Dalībniekus uzņēma un integrēja 
multinacionālajā vidē, lai kopīgi mācītos un pilnveidotos izvēlētajā profesijā. Savukārt, Itālijas 
trīs reģionos Sicīlijā, Turīnā, Milānā un Portugāles pilsētā Bragā projekta dalībnieki attīstīja 
savas spējas pilsētas uzņēmumos, praktizējoties darba vidē. Kopskaitā projektā 
sadarbojāmies ar 13 uzņēmumiem skaistumkopšanas, foto pakalpojumu un tērpu 
izgatavošanas jomās. 

Visi projekta dalībnieki apstiprina, ka dalība projektā ir atstājusi viennozīmīgi pozitīvu 
ietekmi. Iegūto jauno zināšanu, izkopto prasmju, piedzīvoto emociju, redzēto iespaidu 
vibrācijas atgādina, ka ir atklāti jauni apvāršņi, un iedvesmo turpmāk domāt plašāk un 
tiekties tālāk gan profesionālās, gan personīgās dzīves uzstādījumos. 

Šajā izstādē fotogrāfijas sniedz ieskatu praktiskās darbošanās procesā un mirkļos, kas 
iemūžināti, iepazīstot uzņemošās valsts dabu, vidi un kultūrmatojumu. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

* Projekta īstenošanas laikā Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas nosaukums tika mainīts uz Rīgas Stila un modes tehnikumu 


