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1. PAMATINFORMĀCIJA 

1.1. Iestādes juridiskais statuss 

 

Iestādes nosaukums  Daugavpils tehnikums 

Juridiskais statuss  Profesionālās izglītības kompences centrs 

Reģ. Nr. 2734003068  

Tips  Profesionālās vidējās izglītības iestāde 

Izglītības iestādes juridiskā adrese  Strādnieku iela 16, Daugavpils, LV-5404 

Dibinātājs  LR Ministru Kabinets  

Izglītības iestādes vadītājs Ingrīda Brokāne  

Pakļautība Izglītības un zinātnes ministrija 

 

Daugavpils tehnikums (turpmāk tekstā – tehnikums) ir valsts dibināta izglītības iestāde, 

kas īsteno profesionālās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, 

tālākizglītības programmas.Tehnikuma darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, 

Profesionālās izglītības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī tehnikuma nolikums. 

Tehnikumam ir juridiska persona, tai ir sava simbolika, konti Valsts kasē. Tehnikums ir tiesīgs 

lietot zīmogu ar valsts papildināto mazā ģerboņa attēlu atbilstoši likumam “Par Latvijas valsts 

ģerboni”. Tehnikuma juridiskā adrese: Strādnieku ielā 16, Daugavpils, LV-5404. 

2015.gada 1.janvārī tehnikumam tika piešķirts profesionālās izglītības kompetences 

centra statuss, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 23.12.2014. rīkojumu Nr. 816 

“Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Profesionālajai 

vidusskolai”. 

1.2. Politikas jomas, nozares, apakšnozares vai funkcijas, par kurām 

iestāde ir atbildīga 

 

Tehnikuma darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas 

nodrošinātu valsts profesionālās izglītības standartos un profesiju standartos noteikto 

profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu. Tehnikuma darbības pamatvirziens ir izglītojoša 

darbība. Tehnikuma pamatuzdevumi: 

 Nodrošināt iespēju iegūt profesionālo izglītību un kvalifikāciju, kā arī vispārējās 

zināšanas un prasmes; 

 Sagatavot darba tirgum kvalificētus speciālistus ar vispusīgām teorētiskajām zināšanām 

un praktiskajām iemaņām; 

 Elastīgi reaģējot uz tautsaimniecības vajadzībām, par pasūtītāja līdzekļiem, paaugstināt 

darbinieku kvalifikāciju un veikt pārkvalificēšanu; 

 Veicināt profesionālās izglītības nodrošināšanas sistēmas izveidi; 

 Racionāli izmantot izglītībai iedalītos finansu līdzekļus; 

 Turpināt un paplašināt sadarbību ar Latvijas uzņēmumiem, Latvijas dzelzceļu un nozaru 

asociācijām tālākai materiālās bāzes modernizēšanai un paplašināšanai, mācību satura 

pilnveidošanai tehnikuma tālākās attīstības koordinēšanai; 

 Nodrošināt katram izglitojamam iespēju sagatavoties izglītības turpināšanai vai 

profesionālajai darbībai, motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjerai; 

 Veicināt izglītojāmo un jauniešu interesi par profesionālo izglītību un praktisko darbību, 

palīdzot izdarīt motivētu izvēli izglītības turpināšanai; 
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 Piedalīties audzēkņu un pasniedzēju prakses organizēšanā un veikšanā Eiropas 

Savienības valstīs ar mērķi pilnveidot profesionālo meistarību un būt konkurētspējīgiem ES 

darba tirgū; 

 Īstenot ESF, KPFI un ERAF, SAM projektus. 

 

1.3. Iestādes darbības virzieni un mērķi, kā arī īstenotās budžeta 

programmas  

2018./2019. mācību gadā tehnikums īstenoja licencētas un akreditētas profesionālās 

vidējās izglītības programmas, arodizglītības, profesionālās pamatizglītības, profesionālās 

tālākizglītības programmas, tās saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju: 

 

Apzī-

mējums  
Programma Kvalifikācija 

Profesionālās vidējās izglītības programmas klātienes nodaļā 

L Dzelzceļa transports  Lokomotīvju saimniecības tehniķis 

VKV-21 Dzelzceļa transports Transporta vagonu tehniķis 

VKV-22 

KV 
Dzelzceļa pakalpojumi 

Dzelzceļa transporta pārvadājumu 

organizācijas un kustības drošības tehniķis 

ATS Dzelzceļa pakalpojumi 
Dzelzceļa transporta automātikas, 

telemehānikas un komunikāciju tehniķis 

DT Datorsistēmas Datorsistēmu tehniķis 

PR, PRV Programmēšana Programmēšanas tehniķis 

TT Komerczinības Transporta pārvadājumu komercdarbinieks 

KS, KSV Administratīvie un sekretāra pakalpojumi Klientu apkalpošanas speciālists 

AM, 

AMV 
Autotransports Automehāniķis 

EM Enerģētika un elektrotehnika Elektrotehniķis 

TS Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija Tērpu stila speciālists 

Arodizglītības programmas klātienes nodaļā 

VA Metālapstrāde Metālapstrādātājs 

FR Frizieru pakalpojumi Frizieris 

Ieslodzījuma vietās īstenojamās programmas 

EMC Enerģētika un elektrotehnika Elektromontieris 

Eiropas Savienības struktūrfondu finansētās grupas klātienes nodaļā 

ŠE Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija Šūto izstrādājumu izgatavotājs 

EME Enerģētika un elektrotehnika Elektrotehniķis 

 Profesionālas vidējās izglītības programmas neklātienes nodaļā 

SC Dzelzceļa transports Sliežu ceļu saimniecības tehniķis 

 

1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi 

2018./2019. mācību gadā tehnikumā uzņemti 308 bez audzēkņi, tai skaitā, pirmajā kursā 

– 257 audzēkņi, ESF grupās 7 audzēkņi, ieslodzījuma vietās 31 audzēknis, neklātienes nodaļā 13 

audzēkņi, uzņemšanas plānā bija paredzēts uzņemt valsts budžeta finansētās grupās 386 

audzēkņus. 

Izlaidums 243 audzēkņi, tai skaitā, 215 audzēkņi klātienē, 9 audzēkņi ieslodzījuma vietās, 

7 audzēkņi ESF finansētās grupās, 19 pretendentiem tika piešķirta kvalifikācija ārpusformālās 

izglītības novērtēšanas kārtībā. 

2018./2019. mācību gadā no tehnikuma aizgāja 140 audzēkņi. 

Galvenie atbiruma iemesli: 

 ģimenes apstākļi; 
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 audzēkņu materiālais stāvoklis ģimenē, kas pamudina audzēkņus pārtraukt studijas un 

sākt strādāt; 

 izglītojamo dzīves vietas maiņa, izbraukšana uz ārzemēm; 

 izglītojamo nesekmība; 

 izglītojamie patvaļīgi pārtrauc mācības. 

Protams, aktuāls ir jautājums par audzēkņu atskaitīšanu nesekmības dēļ, tehnikuma 

uzdevums ir paaugstināt audzēkņu motivāciju apgūt dažāda līmeņa profesionālo izglītību, 

iesasistot šajā darbā ne tikai pedagoģisko kolektīvu, bet arī darba devējus, audzēkņa vecākus, 

izglītības iestādes absolventus, saliedējot mācību grupas kolektīvu. 

2018./2019. mācību gadā turpinājām mācību procesa pilnveides un pedagogu darba 

kvalitātes novērtēšanas pasākumus. Pasniegšanas metodes tika apspriestas tehnikuma 

metodiskajā padomē, piesaistot gan vispārizglītojošo, gan profesionālo mācību priekšmetu 

skolotājus. Stiprināt starppriekšmetu saikni starp vispārizglītojošo priekšmetu un profesionālo 

priekšmetu skolotājiem. Audzēkņu motivācijas paaugstināšanai tiek piesaistīti arī tehnikuma 

bijuši audzēkņi, kuri veiksmīgi veido savu karjeru un var dalīties ar savu pieredzi. 

Mācību gada laikā tika meklētas jaunas mācību metodes individuālā darba ar audzēkņiem 

racionālai izmantošanai. Īpaši pieprasītas šīs nodarbības ir vispārizglītojošos priekšmetos, it 

īpaši, matemātikā, fizikā, angļu un latviešu valodā. Ir jārisina jautājums par individuālā darba ar 

audzēkņiem nodarbību racionālu sadali, ne tikai pēc stundu skaita, bet arī pēc audzēkņu 

apmeklējumiem un pieprasījuma.  

Jaunie vispārizglītojošo priekšmetu standarti pieprasa arī jaunu informācijas tehnoloģiju 

izmantošanu mācību procesā. Ir veiksmīga sadarbība ar Daugavpils Pilsētas izglītības pārvaldi, 

piesaistot mūsu skolotājus pārvaldes īstenotajos projektos, kursos un zinātniski pētnieciskajos 

darbos. 

2018./2019. mācību gada plānotie pasakumi:  

1.4.1. izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas patstāvīgai novērtēšanai un paaugstināšanai: 

1.4.1.1. vērtējuma par katru mēnesi izlikšana 

1.4.1.2. Darba devēju stipendijas labākajiem dzelzceļa transporta un pakalpojumu 

nozares audzēkņiem 

1.4.1.3. Budžeta stipendiju piešķiršanas kārtība: tikai tie audzēkņi, kuriem nav vērtējumu 

zemāku par 4 ballēm un nav neattaisnotu kavējumu saņem stipendiju lielāku par 

10 EUR un piemaksas par aktīvu sabiedrisko darbu, dalību ārpusskolas 

pasākumos un sasniegumiem sportā 

1.4.1.4. Individuālā darba ar audzēkņiem racionāla izmantošana (saskaņā ar 

pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu, tiek pielietota diferencēta pieeja 

individuālā darba ar audzēkņiem sadalei), SAM 8.3.4 projekta īstenošana 

1.4.1.5. Kuratoru (pedagogi, kuri nodarbojas tikai ar grupu audzināšanas darbu) sistēmas 

pakāpeniska ieviešana 

 

1.4.2. mācību programmu pilnveidošanai, nosakot sasniedzamos rezultātus un regulāri 

izvērtējot to sasniegšanas pakāpi: 

1.4.2.1. Sadarbība ar darba devējiem, darba devēju piesaistīšana mācību nodarbību un 

semināru audzēkņiem un pedagogiem vadīšanā 

1.4.2.2. Kvalifikācijas prakses un eksāmena rezultāta detalizēta analīze kopā ar darba 

devējiem un kvalifikācijas komisijas locekļiem 

1.4.2.3. Sadarbība ar nozaru asociācijām 

1.4.2.4. Darba devēju piesaiste profesionālo konkursu sagatavošanā un izvērtēšanā 

1.4.2.5. Sadarbība ar izglītības iestādes absolventiem (pieredzes nodošana, nodarbību 

vadīšana) 

1.4.2.6. Praktiskās nodarbības reālos darba apstākļos, kvalifikācijas prakses satura 

izvērtēšana ar darba devējiem un pēc kvalifikācijas prakses rezultātu analīze 
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1.4.3. pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanai 

1.4.3.1. Pedagogu sadarbība ar nozaru asociācijām, to pārstāvju vizītes izglītības iestādē 

1.4.3.2. Dalība semināros un kursos, kurus rīko Daugavpils pilsētas vispārējās un 

profesionālās izglītības pārvaldes 

1.4.3.3. Eiropas projektu mobilitātes braucieni, pieredzes pārņemšana un nodošana 

tehnikuma citiem pedagogiem  

 

1.4.4. citi izglītības iestādē veiktajiem pasākumiem tās turpmākās attīstības veicināšanā: 

1.4.4.1. Sadarbība ar Daugavpils Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes 

Daugavpils filiāles, Transporta un sakaru institūta mācību spēkiem, izglītības 

iestādes metodiskās bāzes pilnveidošanai 

1.4.4.2. Jaunu projektu realizācija 

 

1.4.5. prakšu kvalitātes nodrošināšanai: 

1.4.5.1.  Prakšu vadītāju regulāras atskaites par audzēkņiem, kuri iziet kvalifikācijas 

praksi 

1.4.5.2. Kontrole no prakšu vadītāju puses par kvalifikācijas prakses programmas izpildi 

1.4.5.3. Audzēkņu anketēšana par kvalifikācija prakses efektivitāti un audzēkņu 

ieteikumi prakses kvalitātes uzlabošanā. 

 

2018./2019. mācību gadā bija saglabātas un veidotas jaunas tehnikuma pasākumu 

tradīcijas. Tehnikumu raksturo aktīva dalība pilsētas un republikas pasākumos. 

Tehnikumā visu gadu darbojās šādi pulciņi: vokālais ansamblis, deju kolektīvs, modes 

teātris, sporta sekcijas. Pulciņu darba rezultāti bija redzami koncertos, izstādēs, pilsētas un 

novada rīkotajos pasākumos. 

Informāciju par pasākumiem un notikumiem var iegūt arī tehnikuma mājas lapā. Tur ir 

iekļauta dažāda informācija par tehnikumu: gan tehnikuma vēsture, gan profesiju apraksts, 

iestāšanās noteikumi, ikdienas interesanti notikumi. Informācija tiek sistemātiski papildināta un 

aktualizēta. Mājas lapas adrese ir www.daugvt.lv.  

http://www.daugvt.lv/
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2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS 

REZULTĀTI 

2.1. Finanšu resursi  

 

Programma „Profesionālās izglītības mācību iestādes” 

Apakšprogramma „Profesionālās izglītības programmu īstenošana” 

 

Nr. 

p.k. 
Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā gadā 

(faktiska izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 3 024 769 2 830 659 2 779 842 

1.1. dotācijas 2 983 851 2 779 842 2 779 547 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 40 918 48 445 33 110 

1.3. transferti - 2 372 2 372 

1.4. ziedojumi un dāvinājumi - - - 

2. izdevumi (kopā) 3 024 769 2 830 659 2 815 030 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 2 962 389 2 786 659 2 771 030 

2.1.1. kārtējie izdevumi 2 469 627 2 786 659 2 340 574 

2.1.2. procentu izdevumi - -  

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 492 762 431 396 430 456 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība 

- - - 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti - - - 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 62 380 44 000 44 000 

 
Programma „Profesionālās izglītības mācību iestādes” 

Apakšprogramma „Programmas “Latvijas skolas soma” īstenošana” 

 

Nr. 

p.k. 
Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā gadā 

(faktiska izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) - 6 909 6 597 

1.1. dotācijas - - - 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi - - - 

1.3. transferti - 6 909 6 597 

1.4. ziedojumi un dāvinājumi - - - 

2. izdevumi (kopā) - 6 909 6 597 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) - 6 909 6 597 

2.1.1. kārtējie izdevumi - 6 909 6 597 

2.1.2. procentu izdevumi - - - 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti - - - 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas kopienas - - - 
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budžetā un starptautiskā sadarbība 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti - - - 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem - - - 

 

Programma „ERAF projektu un pasākumu īstenošanā” 

 

Nr. 

p.k. 
Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā gadā 

(faktiska izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 84 529 590 151 213 986 

1.1. dotācijas 84 529 590 151 213 986 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi - - - 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība - - - 

1.4. ziedojumi un dāvinājumi - - - 

2. izdevumi (kopā) 193 590 151 213 986 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 193 - - 

2.1.1. kārtējie izdevumi 193 - - 

2.1.2. procentu izdevumi - - - 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti - - - 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība 

- - - 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti - - - 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 84 336 590 151 213 986 

 
Programma „ESF projektu un pasākumu īstenošana” 

Apakšprogramma „Eiropas sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)” 

 

Nr. 

p.k. 
Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā gadā 

(faktiska izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 199 447 88 213 80 030 

1.1. dotācijas 199 447 88 213 80 030 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi - - - 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība - - - 

1.4. ziedojumi un dāvinājumi - - - 

2. izdevumi (kopā) 199 447 88 213 80 030 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 198 356 88 213  80 030 

2.1.1. kārtējie izdevumi 135 576 88 213 80 030 

2.1.2. procentu izdevumi - - - 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 62 780 88 213 80 030 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība 

- - - 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti - - - 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 1 091 - - 
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Programma „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana” 

Apakšprogramma „Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas 

nodrošināšana” 

 

Nr. 

p.k. 
Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā gadā 

(faktiska izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 37 652 67 392 67 392 

1.1. dotācijas - - - 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi - - - 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 37 652 67 392 67 392 

1.4. transferti - - - 

2. izdevumi (kopā) 63 680 69 688 54 130 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 63 680 69 688 54 130 

2.1.1. kārtējie izdevumi 63 680 69 688 54 130 

2.1.2. procentu izdevumi - - - 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti - - - 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība 

- - - 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti - - - 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem - - - 

 

Apakšprogramma „ Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos” 

 

Nr. 

p.k. 
Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā gadā 

(faktiska izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 22 715 10 027 0  

1.1. dotācijas - - - 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi - - - 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 22 715 10 027 0 

1.4. transferti - - - 

2. izdevumi (kopā) 27 052 10 027 0 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 27 052 10 027 0 

2.1.1. kārtējie izdevumi 27 052 10 027 0 

2.1.2. procentu izdevumi - - - 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti - - - 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība 

- - - 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti - - - 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem - - - 

 

Valsts budžeta līdzekļi 2018. gadā tika izlietoti efektīvi, mācību procesa (vai iestādes 

darbības) nodrošināšanai. 2018. novembris - decembris materiālu un inventāra inventarizācija un 

datu apkope un salīdzināšana. 
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2.2. Iestādes darbības rezultāti  

2018./2019. mācību gada centralizēto eksāmenu rezultāti 

 

Eksāmenus par vispārējo vidējo izglītību kārtoja audzēkņi, kas apgūst specialitātes 

“automehāniķis”, “datorsistēmu tehniķis”, “dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un 

kustības drošības tehniķis”, “elektrotehniķis”, “klientu apkalpošanas speciālists”, “lokomotīvju 

saimniecības tehniķis”, “programmēšanas tehniķis”, “tērpu izgatavošanas un stila speciālists”, 

“transporta pārvadājumu komercdarbinieks”, “transporta vagonu tehniķis”, “sliežu ceļu 

saimniecības tehniķis” un “dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis”. 

No valsts eksāmeniem tika atbrīvoti 26 audzēkņi veselības stāvokļa dēļ. 

 

Centralizēto eksāmenu vispārizglītojošajos priekšmetos rezultāti (vidējā izglītība): 

 
Kopējais 

audzēkņu 

skaits 

0- 10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% 
91-

100% 

1. Latvijas un pasaules vēsture 

119 4 31 30 20 20 6 6 2 - - 

  3,36% 26,05% 25,21% 16,81% 16,81% 5,04% 5,04% 1,68% - - 
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2. Matemātika 

158 36 41 48 19 7 5 2 - - - 

  22,78% 25,95% 30,38% 12,03% 4,43% 3,16% 1,27% - - - 

 
 

3. Latviešu valoda 

157 8 40 46 47 10 5 - 1 - - 

  5,10% 25,48% 29,30% 29,94% 6,37% 3,18% - 0,64% - - 
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4. Angļu valoda 

165 3 34 44 37 18 13 13 3 - - 

  1,82% 20,61% 26,67% 22,42% 10,91% 7,88% 7,88% 1,82% - - 

 
 

Lai uzlabotu sekmes centralizētājos eksāmenos tomēr ir jāpadomā par stundu skaita 

palielināšanu vispārizglītojošos priekšmetos: svešvalodā, matemātikā, dabaszinībās, vēsturē. 

Joprojām vājš ir audzēkņu valsts valodas zināšanu līmenis, jo pēc pašu audzēkņu atsauksmēm, 

uzdevuma izpildi apgrūtina valodas nezināšana.  

Audzēkņiem profesionālās vidējās izglītības programmās ir atvēlēts mazāks stundu 

skaits matemātikas, angļu valodas un latviešu valodas apguvei, nekā vidusskolas klasēs 

vispārizglītojošajās izglītības iestādēs, tādējādi skolotājiem nākas audzēkņus aicināt uz 

papildnodarbībām, lai audzēkņus labāk sagatavotu valsts pārbaudes darbiem.  
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Valsts eksāmenu vispārizglītojošajos priekšmetos rezultāti  

salīdzinājumā ar gada vērtējumu 

 

Vidējas izglītības programmās bija iespējams kārtot valsts eksāmenu ekonomikā. 

Eksāmenu kārtoja 7 audzēkņi. 

 

N
r.

 p
.k

. 

Priekš–

mets 

A
u

d
zē

k
ņ

u
 

sk
a

it
s 

vērtējums 

Dinamika 
3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Eko–

nomika 
7 

       

 

Eksā–

mena 

vērtē–

jums 

 
- - 1 3 2 1 - 

 
- - 14,3% 42,9% 28,6% 14,3% - 

gada 

vērtē–

jums 

 
- - - 4 2 1 - 

 
- - - 57,1% 28,6% 14,3% - 

 

Ziemas sesijas eksāmenu rezultāti 

 

Eksāmens Grupa Vid.balle Audz. sk. 

 

Automobiļu diagnostika (praktiskās mācības) AM-41 6.15 20 

Automobiļu elektroiekārtas AM-41 6.15 20 

Automobiļu remonts AM-41 6.05 20 

Automatizētas stacijas sistēmas ATS-41 6.47 15 

Automatizētas vilcienu kustības intervālu 

regulēšanas sistēmas 
ATS-41 6.80 15 

Tehniskās diagnostikas sistēmas (praktiskās 

mācības) 
ATS-41 7.20 15 

Datoriekārtu ekspluatācija un remonts DT-41 5.44 18 

Datoru tīkli DT-41 5.83 18 

Palīgprogrammas un utilitas DT-41 6.50 18 

Elektriskās mašīnas, piedziņa, vadība EM-41 5.33 21 

Elektroapgāde EM-41 6.10 21 

Elektroiekārtas, montāža, apkope EM-41 6.24 21 

Friziera darbu tehnoloģija FR-31 7.09 11 

Latviešu valoda FR-31 5.82 11 

Matemātika FR-31 6.00 11 

Datormācības KS-41 8.52 21 

Dokumentu pārvaldība KS-41 7.67 21 

Kllientu apkalpošanas organizācija KS-41 7.43 21 

Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi. KV-41 7.33 16 

Kravas un komercdarbu organizēšana un vadība KV-41 6.44 16 

Kustības organizēšana un vadība (praktiskās 

mācības) 
KV-41 7.06 16 

0
1
2
3
4
5
6
7

3 4 5 6 7 8 9

eksāmena vērtējums gada vērtējums
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Automātiskās bremzes (praktiskās mācības) L-41 7.50 20 

Dzelzsceļa tehniskās eksplutācijas noteikumi L-41 7.80 20 

Vilces ritekļu remonts L-41 7.90 20 

Datu bāzes PR-41 6.48 21 

Modernas programmēšanas metodes un sistēmas PR-41 6.48 21 

WEB programmēšana (praktiskās mācības) PR-41 6.81 21 

Vispārējā tautsaimniecība TT-21 6.77 13 

Transporta uzņēmumu mārketings TT-31 6.29 24 

Muitas darbība (praktiskās mācības) TT-41 6.76 17 

Tirgus formas, cenu un tarifu veidošana TT-41 7.12 17 

Transporta pārvadājumu ekonomiskā un 

tehnoloģiskā organizācija 
TT-41 6.35 17 

Automātiskās bremzes V-41 5.92 12 

Tehniskā apkope un vagonu remonts V-41 5.92 12 

Vagonu konstrukcija (praktiskās mācības) V-41 6.25 12 

Latviešu valoda VA-31 6.25 4 

Pielaides un sēžas VA-31 6.00 4 

Virpotaju darba tehnologija VA-31 5.50 4 

 

Vasaras sesijas eksāmenu rezultāti 

 

Eksāmens Grupa Vid.balle Audz. sk. 

 

Remonta pamati  AM-21 6.04 24 

Automobiļu uzbūves pamati AM-11 4.85 23 

Automobiļu remonts AMV-11 6.58 13 

Automobiļu uzbūve AMV-11 6.42 13 

Automobiļu tehniskā apkope AM-31 5.63 22 

Elektrotehnika un elektriskie mērījumi L-21 7.06 16 

Tehniskā mehānika L-21 6.62 16 

Dzelzsceļa tehniskās eksplutācijas noteikumi L-31 5.75 20 

Tehniskā mehānika VKV-21 6.6 6 

Elektrotehnika un elektriskie mērījumi VKV-21 5.33 6 

Pasažieru pārvadājumu organizešana un vadība  VKV-22 7.4 5 

Sliežu ceļu un staciju uzbūve KV-31 6.12 8 

Elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi EM-21 5.32 22 

Spēka un apgaismes elektrotīklu ierīkošana EM-31 5.96 26 

Dekoratīvā kosmētika FR-21 7.39 18 

Mārketings KS-21 6.89 18 

Automātikas pamati un SCB ierīces ATS-31 6.18 11 

Elektrotehnika un elektriskie mērījumi ATS-21 5.1 21 

Datormācība KSV-11 8.08 12 

Dokumentu pārvaldība KSV-11 7.66 12 

Vispārējā tautsaimniecība KS-21 6.57 19 

WEB programmēšana PRV-11 6.71 14 

Programmēšanas valodas PRV-11 6.92 14 

Datortehnikas komplektēšana un montāža DT-21 6.61 23 

 

  



15 

 

 

Kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 
 

2018./2019.mācību gadā kvalifikācijas eksāmeni bija piecpadsmit specialitātēs 

(Automehāniķis, Datorsistēmu tehniķis, Elektrotehniķis, Frizieris, Dzelzceļa transporta 

pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis, Klientu apkalpošanas speciālists, 

Lokomotīvju saimniecības tehniķis, Programmēšanas tehniķis, Elektromontieris, Transporta 

pārvadājumu komercdarbinieks, Transporta vagonu tehniķis). Katras specialitātes kvalifikācijas 

eksāmenu komisijā piedalījās vismaz trīs darba devēji. Eksāmeni noritēja bez starpgadījumiem 

un tika izteiktas atzinības par labu eksāmenu kārtošanas procesa organizāciju, materiāli tehniskās 

bāzes atbilstību katras specialitātes prasībām, kā arī pietiekami augstu audzēkņu zināšanu līmeni, 

par ko liecina kvalifikācijas eksāmenu rezultāti. Diemžēl viens audzēknis izglītības programmā 

„Metālapstrādātājs” neieguva kvalifikāciju. 

Otro kvalifikācijas līmeni ieguva 23 audzēkņi. 

Trešo kvalifikācijas līmeni ieguva 193 audzēkņi. 

 

N
r.

p
. 

k
. 

Izglītības programma  

Ie
g

u
v

a 
at

b
il

st
o

šu
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m
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ēj

am
o
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k

ai
ts

 

1.  Automehāniķis 19   19 

2.  Automehāniķis (1.5) 16   16 

3.  Datorsistēmu tehniķis 18   18 

4.  
Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības 

drošības tehniķis 
15   15 

5.  
Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru 

tehniķis 
14   14 

6.  Elektromontieris (640) 9   9 

7.  Elektrotehniķis 21   21 

8.  Elektrotehniķis (NVA grupa) 7   7 

9.  Frizieris 11   11 

10.  Klientu apkalpošanas speciālists 21   21 

11.  Klientu apkalpošanas speciālists  (1.5) 9   9 

12.  Lokomotīvju saimniecības tehniķis 19   19 

13.  Metālapstrādātājs 3  1 4 

14.  Programmēšanas tehniķis 21   21 

15.  Transporta vagonu tehniķis 12   12 

      

Kopā: 216   217 

 

 

 



Kvalifikācijas eksāmenu rezultāti (2018./2019. mācību gadā) 
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2018./ 2019. mācību gada kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 

 

Profesionālā kvalifikācija 
Audzēkņu 

skaits grupā 
Piezīmes Vid.balle „3” „4” „5” „6” „7” „8” „9” „10” 

Automehāniķis 18 klātiene  7,40 - - - 3 7 8 - - 

Automehāniķis 16 1.5 gadi klātiene 7.13 - - - 3 9 3 1 - 

Datorsistēmu tehniķis 18 klātiene  6,94 - - 5 - 5 7 1 - 

Dzelzceļa transporta pārvadājumu 

organizācijas un kustības drošības 

tehniķis 

15 klātiene 6,80 - - 1 4 7 3 - - 

Dzelzceļa transporta automātikas, 

telemehānikas un sakaru tehniķis 
14 klātiene 7,71 - - - 3 4 3 2 2 

Elektromontieris (640) 9 ieslodzījuma vietā 7.44 - - 1 1 3 1 3 - 

Elektrotehniķis 21 klātiene  7,05 - - - 5 10 6 - - 

Elektrotehniķis  7 NVA grupa 8.29 - - - - 1 3 3 - 

Frizieris 11 klātiene  8,00 - - - - 3 6 1 1 

Klientu apkalpošanas speciālists 21 klātiene  8,52 - - - - 5 5 6 5 

Klientu apkalpošanas speciālists 9 1.5 gadi klātiene 9.11 - - - - - 2 4 3 

Lokomotīvju saimniecības tehniķis 19 klātiene  7,00 - - - 6 7 6 - - 

Metālapstrādātājs 4 klātiene 7,25 1 - - - - 1 - 2 

Programmēšanas tehniķis 21 klātiene  7,00 - - 5 3 5 3 5 - 

Transporta pārvadājumu 

komercdarbinieks 
17 klātiene  7,53 - - 2 3 4 1 6 1 

Transporta vagonu tehniķis 12 klātiene  7,58 - - - 2 5 2 2 1 

  Vidējā balle: 7,55         

 



Ārpus formālās izglītības sistēmas 

apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas rezultāti 

 

Pamatojoties uz ārpus formālās izglītības sistēmā apgūtās profesionālās kompetences 

novērtēšanas kvalifikācijas eksāmena rezultātiem 2018./2019. mācību gadā gadā tika piešķirts 

ārpus formālās izglītības sistēmā apgūtās 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis kvalifikācijās: 

- “Elektrotehniķis” - 4 pretendentiem,  

- “Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis” - 1 

pretendentam; 

- “Automehāniķis” 3 pretendentiem; 

- “Lokomotīvju saimniecības tehniķis” – 11 pretendentiem. 

3 pretendentiem netika piešķirta kvalifikācija, jo neieradās uz kvalifikācijas eksāmenu. 

 

Sadarbība ar darba devējiem, to apvienībām, vietējo pašvaldību 

(prakses vietu nodrošināšana, absolventu iekārtošana darbā, 

piedalīšanās kvalifikācijas eksāmenu organizēšanā)  

 

2017./2018. mācību gadā laika posmā no 16.07.18 līdz 19.10.18 kvalifikācijas praksi 

izgāja 25 audzēkņi, tajā skaitā 12, pēc projekta Darbības programma “Izaugsme un 

nodarbinātība” “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un 

mācību praksēs uzņēmumos”, Nr. 8.5.1.0/16/I/001, laikā posmā no 7.01.19 - 197 audzēkņi, tajā 

skaitā 127 pēc projekta 8.5.1 (11 - mācību praksi), kuri bija noslēguši atbilstošus prakses 

līgumus ar vairāk nekā 118 dažādām prakses vietām, tajā skaitā ar uzņēmumiem, pašvaldībām, 

mācību iestādēm, medicīnas pakalpojumu sniegšanas iestādēm, kā arī pašnodarbinātām 

personām. Prakses vietas atrodas gan Latgales reģionā, gan arī arpus tā (Rīga).  

Darba vidē balstītas mācības izgāja 20 audzēkņi, kvalifikācijās „Dzelzceļa transporta 

automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis”, “Automehaniķis”, “Klientu apkalpošanas 

speciālists”, “Datorsistēmas tehniķis”, “Elektrotehniķis”, “Frizieris”. 

Tehnikums sadarbībā ar: AS “Baltijas Ekspresis”, AS “Daugavpils Lokomotīvju 

Remonta Rūpnīca”, AS „Rēzeknes Autobusu parks”, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs 

„Zeimuļš”, Bērnu nams-patversme „Priedīte”, Dagdas novada pašvaldība, Daugavpils 

16.vidusskola, Daugavpils 17. Vidusskola, Daugavpils 3.vidusskola, Daugavpils 9.vidusskola, 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „SOCIĀLAIS DIENESTS”, frizētava “Afrodīte”, IK 

“Natali Gr”, IK “Mini autoservis-V.K.”, IK „Anter”, IK “SOHO-D”, IK”Marta P”, Kustības 

vadības distances Daugavpils iecirkņa Daugavpils stacija, Kustības vadības distances Daugavpils 

iecirkņa Daugavpils stacija, Kustības vadības distances Daugavpils iecirkņa Krāslavas stacija, 

Kustības vadības distances Daugavpils iecirkņa Līksnas stacija, Kustības vadības distances 

Daugavpils Pasažieru stacija, Kustības vadības distances Krustpils iecirkņa Atašienes stacija, 

Kustības vadības distances Rēzeknes iecirkņa Rēzeknes stacija, Latgales Mācību Centrs, MPC, 

MPDC inženieru tehnoloģiskais iecirknis (TDV-13), tehnikuma mācību frizētava, Accenture 

Latvia, C.T.Co, Geidan solution, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Daugavpils nodaļa , 

Remonta tehnoloģiskais iecirknis (RTI-2), Rēzeknes tiesa, salons “Imidža studija” , Saules 

salons, Jeļena Tribrate, SCB Daugavpils 1.pasažieru tehnoloģiskais iecirknis (TDV-2), SCB 

Daugavpils mezgls tehnoloģiskais iecirknis (TDV-4), SCB Daugavpils Šķirotava tehnoloģiskais 

iecirknis (TDV-3), SCB Naujene-Indra-valsts robeža tehnoloģiskais iecirknis (TDV-1), SIA “ 

Smart PRO”, SIA “Daugavpils autobusu parks”, SIA “Dilar trans”, SIA “GEFA LATVIJA”, 

SIA “GMT SERVISS”, SIA “Kuzmich”, SIA “Latgales mācību centrs”, SIA “LIDIJA L”, SIA 

“LIGHT SOLUTIONS”, SIA “M&B”, SIA “MAG DATORU SERVISS”, SIA “MAGISTR”, 
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SIA “MASTER DIESEL”, SIA “MASTERCAR”, SIA “Mācību centrs plus”, SIA “Melinna”, 

SIA “MOLLER AUTO KRESTA”, SIA “Nataneļ plus”, salons “OkSana”, SIA “Nataneļ plus”, 

salons OkSana, SIA “Protams”, SIA “Rall”, SIA “RGRtech”, SIA “Smart PRO”, SIA “Tar-tak”, 

SIA “TEHAUTO LATGALE”, SIA “Frizētava Aleksandra”, SIA “Belkanto”, SIA “Daugavpils 

reģionālā slimnīca”, SIA “EAST METAL”, SIA “EKOLAT”, SIA “Esteriol”, SIA “EU-Trader” 

/MadSword, SIA “Geidans Solutions Latvia”, SIA “KEVI”, SIA “KEVI” , SIA “LDZ CARGO 

“Daugavpils reģionālā centra lokomotīvju ekspluatācijas nodaļa, SIA “Mari”, SIA “TOMAS 

GA”, SIA „AIRCOM Plus”, SIA „BCS LATGALE”, SIA „BINDERS”, SIA „BUBA KIDS”, 

SIA „Daugavpils ūdens”, SIA „DEREX”, SIA „GSK”, SIA „KMK Auto”, SIA „Latgales 

Energobūve”, SIA „LDZ Cargo” Daugavpils reģionālais centrs, SIA „Lenora”, SIA „LOGS”, 

SIA „MARI”, SIA „PIRTEL”, SIA “Baltijas energomontāža”, SIA “Elmon-D”, SIA „REM 

PRO”, SIA „RIGABURGER”, SIA „UNITED OILS LATGALE”, SIA “LAGRON”, SIA 

Transcom Worldswide Latia”, SIA”Auto Welle”, SIA”LIGINIŠĶI”, SIA”Prolarm”, SIA”Rapit 

K”, SIA”SEVIAN”, SIA”SEVIAN” , SIA”AVITON”, SIA”INFO DISPECHER”, SIA”Lattex 

D”, SIA”LDZ ritošā sastāva serviss”, Skaistumkopšanas salons “PARC”, Transporta un sakaru 

institūts, Vagonu apkopes distances Daugavpils VTAP, VAS “Latvijas dzelzceļš” Vagonu 

apkopes distance, VAS “Latvijas dzelzceļš” Vagonu apkopes distance (Rēzekne)., VAS 

„Latvijas dzelzceļš”, VAS „Latvijas Pasts”, VSIA “Daugavpils Psihoneiroloģiskā slimnīca”, 

VSIA “Daugavpils teātris”, Zemnieku saimniecība “Bērziņi” nodrošināja darba tirgus prasībām 

atbilstošas prakses vietas visiem 222 izglītojamajiem. 

Problēmu ar audzēkņu iekārtošanu uzņēmumos nav. Visas specialitātes, kuras tiek 

apgūtas tehnikumā, joprojām ir pieprasītas darba tirgū. 

 

  



Sporta sasniegumu rezultāti 

 

AMI sporta klubs 

Latvijas Republikas čempionāti 

profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem 2018./2019. mācību gadā jaunieši 
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1.  Rīgas Tehniskā koledža 1 3 10 2 1 3 6 9 1  2 1 4 1 

2.  
Daugavpils Būvniecības 

tehnikums 
15 5 5 10 3 7 7  4 1 16  7 4 

3.  
Saldus Profesionālā 

vidusskola 
9 2  4  5 13-16 3 13-16  1 19-20 13-16 8 

4.  Smiltenes tehnikums 6 6 1 5  13-16 9-12 7 8  7 9-12 3 6 

5.  Daugavpils tehnikums  16  8 5 1    2   1 24 

6.  Rīgas Celtniecības koledža 4 4  11-15 6 9-12 3  5  3 4 21-22 5 

7.  
Cēsu Tehnoloģiju un dizaina 

vidusskola 
13 14 17 16-20  8 13-16 2 9-12   5 6 12 

8.  Priekuļu tehnikums 18 12 15 11-15  2 21-22  17-19  17 3 17-20 17 

9.  
Kandavas Valsts 

lauksaimniecības tehnikums 
17 9  11-15  13-16 8  9-12  10 7 17-20 14 

10.  Rēzeknes tehnikums  13  16-20 10-12 13-16 9-12  17-19 3   13-16 18 

11.  
Rīgas Tūrisma un radošās 

industrijas tehnikums 
12  12  2 9-12 17-20 1 3 4 15 6 8 7 

12.  Valmieras tehnikums 3 7 13 7  9-12   13-16  6 2 9-12 9 
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13.  Malnavas koledža 11  9 11-15 13-14 17-19 13-16  9-12   13-16  19 

14.  
Rīgas Tirdzniecības 

profesionālā vidusskola 
8 8 3 3 7-9 13-16 17-20 10 9-12  18 9-12 13-16 10 

15.  
Aizkraukles Profesionālā 

vidusskola 
 10 11   17-19 2 6   5 13-16 13-16 13 

16.  Jelgavas Tehnikums 2 1 2 6 7-9 6 9-12 8 13-16 5 4 9-12 5 2 

17.  Ogres tehnikums 5 17  16-20  20-22   6  12  17-20 21 

18.  
Jēkabpils Agrobiznesa 

koledža 
10 18 7  7-9 9-12 4  7  11 17-18 9-12 11 

19.  Rīgas Valsts tehnikums 7 11 8 1 13-14 4 1 11 2  8 8 2 3 

20.  Jelgavas Amatu vidusskola              – 

21.  
LLU struktūrvienība Bulduru 

Dārzkopības vidusskola 
 19 16 21-22   9-12  20-21   17-18  23 

22.  
Zaļenieku Komerciālā un 

amatniecības vidusskola 
      

17-

20 
    19-20  26 

23.  Rīgas 3.arodskola 14  6 16-20 4  13-16 5   14  21-22 16 

24.  
Rīgas Stila un modes 

profesionālā vidusskola 
    10-12         27 

25.  
Dobeles Amatniecības un 

vispārizglītojošā vidusskola 
  14 16-20 10-12 20-22 5 4 17-19  13 13-16 9-12 15 

26.  
Bankas augstskola 

Uzņēmējdarbības koledža 
  18           28 

27.  
Olaines Mehānikas un 

tehnoloģijas koledža 
             – 

28.  
Rīgas Mākslas un mediju 

tehnikums 
  4 9  17-19 21-22 12 20-21   9-12 23 20 

29.  
Daugavpils Tirdzniecības 

PVS 
16 15 19 21-22 15  17-20      17-20 22 

30.  
Latvijas Jūras akadēmijas 

Jūrskola 
   11-15  20-22   13-16  9 13-16 9-12 25 
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AMI sporta klubs 

Latvijas Republikas čempionāti 

profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem 2018./2019. mācību gadā jaunietes 
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1.  Daugavpils tehnikums  8   5 3 17-20  3 7 5 9 

2.  
Rīgas Tūrisma un radošās indestrijas 

tehnikums 
1 6 1 1 4 2 1 3 9-12 4 3 1 

3.  
Daugavpils Tirdzniecības profesionālā 

vidusskola 
2 1 16 7 1 1 13-16 1 4 9-12 9-12 2 

4.  Rīgas Stila un modes tehnikums 5 7 5 9-12 2 4 21 5-6 2 1 2 3 

5.  Smiltenes tehnikums 3 4 6 9-12  5 6  1  1 4 

6.  Valmieras tehnikums 8 2 3 2  9-12  4 6  4 5 

7.  Rēzeknes tehnikums  18  9-12  9-12 9-12 5-6 9-12 13-16  14 

8.  Malvas koledža 12   4  13-16 4  9-12 5 13-16 12 

9.  
Kandavas Lauksaimniecības 

tehnikums 
6 5  6  17-20 9-12   8  18 

10.  
Rīgas Tirdzniecības profesionālā 

videsskola 
9 15 10 8 7-9 17-20 17-20 2 13-15 13-16 9-12 10 

11.  Rīgas Valst tehnikums 13 13 17 16-17 10-12 17-20 8 7-8 5 9-12 13-16 13 

12.  Jelgavas Tehnikums  4 10 4 5 6 7 13-16  8 2  6 

13.  Saldus tehnikums  7 3  9-12  9-12 3  7 9-12 7 8 

14.  
Aizkraukles 

Profesionālā vidusskola 
 16 2  7-9 17-20 5   3 9-12 11 

15.  Ogres tehnikums 11 14  13-15 7-9     13-16 9-12 19 
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16.  Priekuļu tehnikums 15 12 19 13-15  13-16 9-12   9-12 17-19 17 

17.  Jēkabpils Agrobiznesa koledža  10 9 7 3 10-12 6 2 7-8 13-15 6 6 7 

18.  
Zeļenieku Komerciālā un amatniecības 

vidusskola  
      17-20     26 

19.  
LLU struktūrvienība Bulduru 

Dārzkopības vidusskola 
 11 11    9-12    17-19 22 

20.  
Dobeles Amatniecības un 

vispārizglītojoša vidusskola 
  12  10-12 13-16 13-16  13-15 13-16 8 15 

21.  Rīgas Tehniskā koledža   18  3 13-16 13-16     21 

22.  Rīgas Mākslas un mediju tehnikums    13   9-12      24 

23.  BA Uzņēmējdarbības koledža   8         25 

24.  Jelgavas Amatu vidusskola  17 14   8 7  9-12 17 17-19 16 

25.  Daugavpils Būvniecības tehnikums   9 13-15        23 

26.  
Cēsu Tehnoloģiju un dizaina 

vidusskola 
14 19 15 16-17   17-20    13-16 20 

 

 

 

 



Piedalīšanās Eiropas Savienības Struktūrfondu un 

citos ārzemju finanšu instrumentu finansētajos projektos 

 

Nr.p.k. Projekta nosaukums Īstenošanas laiks 

I EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDI 

1. (SAM) 8.1.3. 

Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”  

“Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu 

skaitu”, 

Nr.8.1.3.0/16/I/001. 

2016.-2019. 

2. (SAM) 8.5.1. 

Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 

“Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē 

balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”, 

Nr. 8.5.1.0/16/I/001. 

2017.-2023. 

3. (SAM) 8.3.5. 

Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs”,  

Nr.8.3.5.0./16/I/001. 

2017.-2022. 

4. (SAM) 8.3.4.  
Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 

“Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot 

preventīvus un intervences pasākumus”, 

Nr.8.3.4.0/16/I/001. 

2017.-2022. 

 

5. (SAM) 8.5.3.  
Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 

“Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu 

pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences 

pilnveidi”, 

Nr. 8.5.3.0/16/I/001. 

2017.-2022. 

6. (SAM) 7.1.1. 

Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” „Atbalsts 

bezdarbnieku izglītībai”, 

Nr. 7.1.1.0/15/I/001. 

2017.-2021. 

7. (SAM) 8.4.1. 

Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences 

pilnveide”, 

Nr. 8.4.1.0/16/I/001. 

2017.-2022. 

II EIROPAS SAVIENĪBAS ERASMUS+ PROGRAMMA 

Skolu sektora projekti 

8. Eiropas Savienības Erasmus+ programmas skolu sektora 

projekts „Daugavpils tehnikuma skolotāju pieredze Eiropā”,  

Nr. 2018-1-LV01-KA101-046840. 

7 angļu, vācu valodas, ekonomikas skolotāji un izglītības 

metodiķis apmeklēja profesionālās meistarības pilnveides 

kursus un darba vērošanu Itālijā, Austrijā, Vācijā, Čehijā un 

Grieķijā. 

2018.-2019. 



25 

Profesionālās izglītības sektora projekti 

9. Eiropas Savienības Erasmus+ programmas profesionālās 

izglītības sektora projekts „Kvalitatīva profesionālā izglītība 

– pamats nākotnes darba tirgus attīstībai” ,  

Nr. 2018-1-LV01-KA116-046842.  

Profesionālās izglītības speciālistu mācību mobilitāte. 

2 skolotāji apguva pieredzi Atēnu pilsētas izglītības iestādēs 

Grieķijā, 2 skolotāji – Valensijas koledžā, Spānijā, 2 

skolotāji Karvinas Tehniskajā skolā, Čehijā, 1 skolotājs 

Bragas pilsētas izglītības iestādēs, Portugālē un 2 skolotāji 

Vīnes izglītības iestādēs, Austrijā. 

Audzēkņu mobilitāte – prakse ārzemēs. 4 topošie frizieri un 

klientu apkalpošanas speciālisti apguva 3.nedēļu praksi 

Barselonas pilsētas uzņēmumos Spānijā, 3 topošie 

elektrotehniķi – Atēnu pilsētas uzņēmumos Grieķijā. 3 

topošie transporta pārvadājumu komercdarbinieki 3. nedēļas 

praksē stažējās Aveiro, Portugālē, bet 3 topošie 

programmētāji un datortehniķi- Bragā, Portugālē. 

2018.-2019. 

III ZIEMEĻVALSTU MINISTRU PADOMES NORDPLUS PROGRAMMA 

10.  “Skolotājs – atslēga uzņēmējdarbības izglītībā”, Nr. NPJP-

2018/10149. 

Projekta vadošais koordinators ir Daugavpils tehnikums. 16 

profesionālā izglītībā iesaistīti darbinieki no Igaunijas un 

Latvijas apguva inovācijas uzņēmējdarbības prasmju 

attīstīšanā jauniešiem.  

2018.-2019. 
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2. PERSONĀLS 

2.1. Pamatinformācija par personālu 

Tehnikuma nodarbināto vidējais skaits 2018. gadā ir 173 darbinieki.  

Uz 31.12.2018. tehnikumā tika nodarbināti 172 darbinieki, no tiem: 91 pedagoģiskie 

darbinieks un 81 - atbalsta personāls, vīrieši - 45, sievietes – 127. 

Nodarbināto izglītības līmenis uz 31.12.2018.: 
 Pedagoģiskais 

personāls 

Pārējais 

personāls 

Vispārējā pamatizglītība - 4 

Vispārējā vidējā izglītība - 15 

Profesionālā vidējā izglītība (arodizglītība, profesionālā 

pamatizglītība) 
2 35 

Profesionālā augstāka izglītība (pirmā un otrā līmeņa augstākā 

izglītība) 
18 20 

Maģistra grāds 66 7 

Doktora grāds 5  

 

Nodarbināto iedalījums pēc vecuma uz 31.12.2017.: 

 Pedagoģiskais personāls Pārējais personāls 

24 gadi un jaunāki - 0 

25-29 gadi 6 1 

30-34 gadi 3 3 

35-39 gadi 7 5 

40-44 gadi 11 5 

45-49 gadi 18 6 

50-54 gadi 10 11 

55-59 gadi 10 20 

60-64 gadi 15 22 

65 gadi un vecāki 11 8 

 

Nodarbināto iedalījums pēc amata uz 31.12.2018.: 

Tehnikuma direktors 1 

Direktora vietnieki 2 

Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji 4 

Profesionālās izglītības skolotāji 40 

Vispārējās vidējās izglītības skolotāji 33 

Pārējie pedagoģiskie darbinieki 11 

Medicīniskais personāls 1 

Atbalsta personāls  80 

 no tiem: intelektuālā darba darbinieki 25 

 fiziskā darba darbinieki 55 

 

Tehnikumā 2018.gadā pieņemti darbā – 73, t.sk. 63 kvalifikācijas eksāmenu komisijas 

locekļi, pārcelti citā amatā – 5, atlaisti no darba – 78 darbinieki, t.sk. 63 kvalifikācijas eksāmenu 

komisijas locekļi. 
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2.2. Darbs ar pedagoģisko kolektīvu 

Pedagogi regulāri paaugstina savu kvalifikāciju dažādos kursos un semināros.  

Vispārizglītojošo priekšmetu skolotāji regulāri apmeklē Daugavpils Izglītības pārvaldes 

kursus un pieredzes apmaiņas seminārus par jauninājumiem mācību priekšmetu programmās un 

aktualitātēm izglītības jomā. 

Tehnikumā regulāri notiek metodiskie semināri, kuros pedagoģi tiek iepazīstināti ar 

jauninājumiem izglītībā, aktualitātēm mācību priekšmetu pasniegšanas metodikā. Pedagogu 

atbalstam un motivācijas veidošanai paredzēts materiāli stimulēt tehnikuma pedagogus, kuri ar 

savu darbu sekmējuši izglītojamo zināšanu izaugsmes dinamiku, aktīvi un mērķtiecīgi 

piedalījušies savas profesionālās meistarības paaugstināšanā, kā arī dalās ar saviem 

izstrādātajiem materiāliem, metodiku un pieredzi mūsdienīga mācību procesa organizēšanā gan 

tehnikuma, gan Daugavpils pilsētas, gan valsts, gan starptautiskajā mērogā. 2018./2019. gadā 

tehnikums organizēja konferences un seminārus, kuros visiem pedagogiem bija iespēja dalīties 

pieredzē ar labās prakses piemēriem un metodēm. Aktīvi notiek pieredzes apmaiņa ar citu valstu 

pedagogiem un skolām dažādu starptautisku projektu ietvaros. Pedagogi aktīvi iesaistās arī 

ārpusstundu un sabiedriskajā darbā.  

2018./2019. mācību gadā tehnikumā strādā pedagogi ar šādam profesionālās 

kvalifikācijas pakāpēm: 

- 2.kvalifikācijas pakāpe ir 6 pedagogiem, 

- 3.kvalifikācijas pakāpe ir 55 pedagogiem, 

- 4.kvalitātes pakāpe ir 3 pedagogiem. 

2.3. Pedagogu tālākizglītības pasākumi 

 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursa programma “Kompetenču pieeja 

angļu valodas apguvē” 

 Apliecība par pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kurss ar triju stundu 

zināšanu pārbaudi  

 Konference par metodisko darbu E-klase 2018  

 Professional Development Couse Express Days'18  

 116K mod.-Web risinājumu izstrāde  

 12.Latvijas matemātikas konference  

 2 week course for european teachers of english at secondary level focus on Scotland  

 5.zinātniski praktiskā konference “Inovatīvais un tradicionālais izglītībā: problēmas un 

risinājumi”  

 Aktuelle Landeskunde direkt - Schwerpunkt: Neuestre sprachliche im Detail fur 

Deutschlehrkrafte aus Danemark, Lettland, Norwegen und Polen, Russland und 

Schweden  

 “Projekta mērķa grupas stažēšanās citā Eiropas Savienības dalībvalstī informācijas un 

komunikāciju tehnoloģiju nozarē”  

 ,,Pedagoģijas ABC darba vidē balstītu mācību īstenošanai”  

 Mūsdienu deju kolektīvu vadītāju profesionālās kompetences pilnveides semināra 

programmu “XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lieluzdevuma 

“Augstāk par zemi” ieteicamais repertuārs “  

  Profesionālās izglītības iestāšu transports -dzelzceļš nozares un pedagogu un prakšu 

vadītāju profesionālās pilnveides semināra cikla 1.daļas programmu  



28 

  Profesionālās izglītības iestāšu transports -dzelzceļš nozares un pedagogu un prakšu 

vadītāju profesionālās pilnveides semināra cikla 2.daļas programmu  

  Profesionālās izglītības iestāžu administrācijas pārstāvju profesionālās kompetences 

pilnveides semināra programmu “Labās prakses piemēri izglītības iestādes Cilvēkresursu 

attīstības plāna izstrādei II”  

  Profesionālās izglītības iestāžu Tekstilapstrādes nozares pedagogu un prakšu vadītāju 

profesionālās pilnvedies semināra 1.daļas Tērpu dizains, konstruēšana un jaunumi 

tekstilmateriālu piedāvājumā” programmu  

  Profesionālās kompetences pilnveides kursu programmu ,,Modulāro izglītības 

programmu īstenošana”  

  Profesionālās pilnveides programmas kursus “Modulāro izglītības programmu izstrādes 

metodika un prakse”  

 Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu “Ķīmijas izglītības 

kvalitātes paaugstināšana - ceļi un līdzekļi”  

 Profesionālās kompetences pilnveides seminārs “Mūsdienu pedagoģijas psiholoģiskie 

aspekti. Konfliktu vadība”  

 Apmācības kurss “Personāla rīkojumu veidu un izdruku sagatavošana”  

 III Latgales reģiona valodu (dzimtās, mazakumtautību) skolotāju Valodu simpoziju 

“Valodas loma kompetenču izglītībā”  

 Augstskolu izglītības efektivitātes celšana.  

 Bērnu vieglatlētika ( A programma)  

 British Council projekta pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma 

“TEMPORARY FOREVER”  

 Cilvēks ar invaliditāti mācību procesā - jauns izaicinājums, smaga problēma, parasta 

ikdiena, patīkams izņēmums vai...  

 Dalība biedrības “Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācija”, Huber izdevniecības un 

Gētes institūta rīkotajā konferencē  

 Dalība seminārā - supervīzijā “Pieredze un analīze KAA īstenošanas procesā izglītības 

iestādē”  

 Dalība seminārā “Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomās”  

 Dalībā III zinātniski praktiskajā konferencē”SPORTS UN IZGLĪTĪBA”  

 Datorprasmju pielietošana mācību procesā  

 Efektīva karjeras attīstības atbalsta sistēma izglītības iestāde  

 E-kursu veidošana un pasniegšana Moodle e-mācību vidē  

 Erasmus+Learning BEAUTY Project  

 Erasmus+Project “2017-1-LV01-KA102-035205”  

 Frizūru modes vēsturiskā saistība ar mūsdienām. Finanšu līdzekļu apguve  

 Grieķu-romiešu un brīvās cīņas peņēmienu, satvērienu apmācība. Sacensību noteikumu 

izmaiņas. Tiesnešu un treneru sadarbība.  

 Ikgadējā 18. Latgales angļu valodas skolotāju metodiskā konferencē “Competence-based 

Teaching and Learning- Gateway to Learner s Sucess”  

 IKT projektu izstrādes vadības metodologija  

 Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programmu “Aktualitātes 

autotransporta nozarē un mācību saturā”  

 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A progarmmu “Novitātes latviešu 

valodas, literatūras un vēstures mācīšanā un apguvē mūsdienīgas mācību proces 

nodrošināšanai “ latviešu valodas, literatūras un vēstures skolotājiem  
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 Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu A “Kompetenču pieeja 

vācu valodas stundās”  

 Izaicinājumi modes industrijā un to risinājumi  

 Īpašvārdu pareizrakstība: problēmas un risinājumi (seminārs)  

 Jauniešu forums “Mūsdienīga profesionālā izglītība Latvijā”  

 Jauno pedagogu mentoru profesionālās kompetences pilnveides semināru satura izstrāde 

“Labās prakses piemēri jauno pedagogu mentoringā”  

 Karjeras diena Dzelzceļa nozarē  

 Karjeras iespējas apkalpojošās sfērās.Darba un izaugsmes iespējas  

 Konference “Caurviju prasmes karjeras vadībai ikdienā un mācību procesā”  

 Konfidencialitāte un personu datu aizsardzība psihologa profesionālās darbības kontekstā  

 Lartvijas skolu pshologu asociācijas kposapulce-seminārs  

 Latgales reģionālais seminārs “EPALE - Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskā 

platforma un tās piedāvātās iespējas”  

 Latvijas pieaugusō izglītības attīstības forums ,,Pieaugušo izglītība šodien un rīt”  

 LVA seminārs “Elektroniskais līdzeklis Latviešu valodas rokasgrāmata un jaunākās 

lietotnes Valodas konsultācijas un Citvalodu personvārda atveide latviešu valodā”  

 Mācību seminārs “Karjeras iespējas apkalpojošās sfērās. Darba un izaugsmes iespējas'  

 Meeting 4 and Multiplier Event of the Erasmus Plus Project metesd  

 Mūsdienīga koptela veidošana. Skaistumkopšanas speciālistu sadarbība klientu vizuālā 

tēla veidošanā”  

 Mūsdienu izglītības vadības psiholoģiskie aspekti. Konfliktu vadība.  

 Mūsdienu pedagoģijas psiholoģiskie aspekti. Konfliktu vadība  

 Online Safety Course (new and updated edition)”  

 Participated in the 60th international scientific conference of Daugavpils University with 

the report  

 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs “Aktualitātes profesionālās 

izglītības sporta organizatora darbā”  

 Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma “Pedagogu profesionālās un 

prakšu vadītāju pedagoģiskās kompetences pilnveide sadarbībā ar Latvijas darba 

devējiem”  

 Pedagogu profesionālās pilnveides A programma “Aktuāli tekstveides jautājumi”  

 Pedagogu profesionālās pilnveides programma “Efektīva karjeras attīstības atbalsta 

sistēma izglītības iestādē”  

 Pedagogu profesionālās un prakšu vadītāju pedagoģiskās kompetences pilnveides 

seminārs Transpotrs-Dzelzceļš sadarbībā ar Latvijas darba devējiem.  

 Pedagogu profesionālās un prakšu vadītāju pedagoģiskās kompetences pilnveides 

seminārs Transpotrs-Dzelzceļš sadarbībā ar Latvijas darba devējiem.  

 Pedagoģijas ABC darba vidē balstītu mācību īstenošanai  

 Izglītības vadības fakultātes rīkotajā 5.zinātniski praktiskajā konferencē “Inovatīvais un 

tradicionālais izglītībā: problēmas un risinājumi”  

 Pieugušo neformālās izglītības programma “Saziņa valsts valodā atbilstosi austākā 

līmeņa prasībām'  

 Pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības kurss bez zināšanu pārbaudes  

 Prof.izglītības iestāžu ķīmijas noz. Pedagogu un prakšu vadītāju profesionālās pilnveides 

semināra cikla 1.-2.daļas “Uztura ķīmisko, bioloģisko un fizioloģisko aspektu 

novērtēšana” programma  
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 Prof.izglītības iestāžu skaistumkopšanas noz. Pedagogu un prakšu vadītāju kompetences 

pilnveides semināra cikla 1.-5.daļas “Jaunākās tendences matu apstrādē un frizūru 

veidošanā” programma  

 Prof.izglītības iestāžu skaistumkopšanas noz. Pedagogu un prakšu vadītāju kompetences 

pilnveides semināra cikla 1.daļas programma  

 Prof.izglītības iestāžu skaistumkopšanas noz. Pedagogu un prakšu vadītāju profesionālās 

pilnveides semināra cikla 1.-4.daļas programma  

 Prof.izglītības iestāžu tekstilapstrādes noz. Pedagogu un prakšu vadītāju profesionālās 

pilnveides semināra cikla 1.daļas “Terpu dizains, konstruēšana un jaunumi 

tekstimateriālu piedāvājumā” programma  

 Profesionalās kompetences pilnveides kurss “Profesionālās izglītības īstenošanas 

aktualitātes un Ipatnības ieslodzījuma vietās”  

 Profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietnieku izglītības jomā darba seminārs  

 Profesionālās izglītības iestāžu autotransporta nozares pedagogu un prakšu vadītāju 

profesionālās pilnveides semināra cikla 1.daļas programma  

 Profesionālās izglītības iestāžu autotransportsa nozares pedagogu un prakšu vadītāju 

semināra cikla 1.daļa  

 Profesionālās izglītības iestāžu ķīmijas nozares pedagogu un prakšu vadītāju 

profesionālās kompetences pilnveides semināra cikla 2.daļas “Uztura ķīmisko, bioloģisko 

un fizioloģisko aspektu novērtēšana” programma  

 Profesionālās izglītības iestāžu ķīmijas nozares pedagogu un prakšu vadītāju 

profesionālās pilnveides semināra cikla 1.daļas programma  

 Profesionālās kompetences pilnveides izglītības programma “Zināšanas bērnu 

audzināšanas jautājumos”  

 Profesionālās kompetences pilnveides programma “Speciālo zināšanu apguve bērnu 

tiesību aizsardzības jomā”  

 Profesionālās kompetences pilnveides seminārs “Mūsdienu izglītības vadības 

psiholoģiskie aspekti. Stresa vadība.  

 Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu eksaminātoru kompetenču pilnveides seminārs 

satura izstrādē “Labās prakses piemēri profesionālās kvalifikācijas eksāmenu īstenošanā”  

 Profesionālās pilnveides programmas kursi “Modulāro izglītības programmu izstrādes 

metodika un prakse”  

 Project “Qualitative vocational education as basis for the development of the future 

labour market”  

 Project Emotion “Tools for Effective Manadement of Emotion for the Baltic-Nordic 

Consortium of Adult Trainers”  

 Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā loģistikas nozarē  

 Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas 

izstrādājumu ražošanas nozarē  

 Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā Uzņēmējdarbības (finanses, grāmatvedība, 

administrēšana) nozarē  

 Projekta mērķa prupas stāžēšanas citā Eiropas savienības dalībvalstī metālapstrādes, 

mašīnbūves un metronikas nozarē”  

 Psihologa atzinumu vadlīnijas un to sagatavošanas principi saskaņā ar psihologa likuma 

prasībām  

 Psiholoģiskās konsultēšanas procesa vadlīnijas  

 Rolle der Lehrerpersoenlichkeit  

 Seminārs “Īpašvārdu pareizrakstība: problēmas un risinājumi”  
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 Seminārs “Vispārīgā Datu aizsardzības Regula. Praktiskie jautājumi un izglītības iestādēs 

veicamās izmaiņas”  

 Seminārs “Vispārīgā Datu aizsardzības Regula. Praktiskie jautājumi un izglītības iestādēs 

veicamās izmaiņas”  

 Seminārs “Aktuāli tekstveides jautājumi”  

 Seminārs “Dizaina nozares potenciāls un attīstības perspektīvas”  

 Seminārs “Europass un aktualitātes profesionālās izglītības iestāzu audzēkņu karjeras 

atbalsta veicināšanā Latvijā”  

 Seminārs “Kas cilvēkus pārliecina pēcpatiesības laimetā?” Ieskats kritiskajā domāšanā”  

 Seminārs “Profesionālās lomas apzināšanās bērnu un pieaugušo konsultēšanā”  

 Seminārs “Time Mentor Office - Laika plānošanas spēle”  

 Seminārs/apmācības “NOOK un Pūring zīmolu apmācības seminārs”  

 Seminārs-supervīzija “Informatīvie in metodiskie resursi karjeras attīstības atbalsta 

īstenošanā”  

 Stresa menedžments. Kā pārvaldīt stresu darbā un ārpus tā A  

 Tekstilizstrādes nozares pedagogu profesionālās pilnveides seminārs” Tehniskā 

dokumentācija un ražošanas procesa sagatavošana modes industrijā”  

 The 2nd International Doctoral School “researchers' innovative work for society”  

 The international psychiatry colloquium “Organization of psycho-psychiatric service in 

France. Treatment of bipolar disorders.  

 The international volleyball tournament “Vilnius 2018”  

 Training course “Intensive German Course and CLIL for teachers”  

 Training course “Teaching entrepreneurship and leadership at school”  

 Transnational meeting Carried out within the Erasmus+ project “Learning BEAUTY”  

 Trehnoloģijas, t.sk. Asistīvas, un to sniegtas iespējas specialo ped. Vajadzību 

mazināšanai māc.procesā izglīt.ar kombinētiem attīstības traucējumiem 

 Vasaras skola “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai”.  
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3. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

Tehnikums regulāri komunicē ar sabiedrību. 2018./2019.mācību gadā sabiedrība 

informēšanā var nosacīti izdalīt trīs mērķauditorijas:  

3.1.1. Informācijas sniegšana reflektantiem, interesentiem: 

- informācijas izvietošana par izglītības iespējām, pasākumiem tehnikumā skolas mājas 

lapā www.daugvt.lv, masu medijos: (interneta portālos: pilsēta24.lv (Daugavpils, 

Rēzekne, Krāslava, Līvāni, Preiļi), visalatvija.lv, autoceļvedis.lv, 1188.lv, laikrakstos: 

„Izglītība un kultūra”, „Latgales Laiks”, “Izstāde”, “Abiturients-2018”, katalogā 

“Augstākā un profesionālā izglītība Latvijā un Ārzemēs”, radio „Alise-plus” un 

Jēkabpils Radio 1 , Latgales Reģionālajā televīzijā, televīzijā “Dautkom D”, atskaņota 

audioreklāma tirdzniecības centrā „Diton Nams”); 

- bukletu, afišu, izdales materiālu sagatavošana un izplatīšana izglītības iestādēs, stendos; 

- interesentu grupām vai individuāliem apmeklētājiem viņiem ērtā laikā tiek piedāvāta 

iespēja viesoties tehnikumā, doties ekskursijā pa iestādes telpām, darbnīcām, gūt 

atbildes uz jautājumiem (2018./2019. mācību gadā šo iespēju izmantoja 5 skolas, 178 

audzēkņi) un bērni no vasaras dzelzceļnieku bērnu nometnes „Virogna 2019” (151 

bērni); 

- piedalīšanās VIAA organizētajā pasākuma „Karjeras nedēļa” aktivitātē Daugavpilī 

Daugavpilī no 08. līdz 12.oktobrim, piedāvājot aktivitātes trijos korpusos. Kopā 

tehnikumu apmeklēja vairāk nekā 142 skolēni; 

- piedalīšanās Austrumlatgales reģionālajā profesionālās un augstākās izglītības 

iestāžu izstādē “Izglītība un Karjera 2019” Rēzeknē 29.03.2019. Tehnikumu pārstāvēja 

kvalifikāciju “Programmēšanas tehniķis”, „Datorsistēmu tehniķis”, „Klientu 

apkalpošanas speciālists”, „Transporta pārvadājumu komercdarbinieks” un „Frizieris” 

audzēkņu un darbinieku komanda. 

- 29. novembrī tehnikumā norisēja seminārs „Karjeras diena dzelzceļa nozarē” un 

nozares meistarības konkurs. Pasākumu organizēja VIAA sadarbība ar Daugavpils 

pilsētas Izglītības pārvaldi un tehnikumu. Seminārā pasākumos piedalījās 50 skolēni un 

15 skolotāji no Daugavpils, Livanu, Jersikas, Špoģu, Indras un Vaboles skolām. 

- pasākumu „Atvērto durvju dienas 2019” 17.04.2019. apmeklēja 115 audzēkņi no 20 

skolam: Daugavpils pilsētas 9., 10., 12., 13., 15., 16. vidusskolas, J.Pilsudska 

Daugavpils valsts poļu gimnāzijas, Preiļu 2. vidusskolas, Zemgales vidusskolas, 

Madonas 1. vidusskolas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Salienes vidusskolas, 

Daugavpils Saskaņas pamatskolas, Gravieru pamatskolas, Šķeltovo pamatskolas, 

Rušonas pamatskolas, Blomes pamatskolas, Lāču pamatskolas, Indras pamatskolas un 

Naujenes pamatskolas kopā ar vecākiem, skolotājiem. 

- Tehnikums 16.05.2019. piedalījās VISC organizēto Profesionālo izglītības iestāžu 

Latgales kultūrvēsturiskā novada jauniešu radošo pasākumu “Radi, rādi, raidi! 2019” 

Malnavā. Radošo darbnīcu laikā tika popularizētas tehnikumā īstenojamās profesionālās 

programmas. 

- Tehnikuma darbinieku viesošanās Daugavpils izglītības iestādēs. 2018./2019. mācību 

gadā piedalījāmies „Karjeras diena” Daugavpils vienības pamatskolā; 
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- Tālākizglītības programmas realizācija sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru. 

 

3.1.2. informācija sniegšana tehnikuma audzēkņiem, vecākiem: 

- informācijas apkopošana, nodošana audzēkņiem par atvērto durvju dienām augstākajās 

izglītības iestādēs, iespējām piedalīties ar karjeru saistītos pasākumos; 

- aktuālas informācijas izvietošana tehnikuma mājas lapā www.daugvt.lv; 

- vecāku sapulču organizēšana; 

- ekskursiju, vizīšu organizēšana potenciālajās darba vietās, 

- augstāko izglītības iestāžu pārstāvju vizītes izglītības iestādē, audzēkņu viesošanās to 

organizētajos pasākumos. 

- ar karjeru saistīto pasākumu organizēšana tehnikuma audzēkņiem. Piemēram, 

25.10.2018. konkurss “Ko tu proti?” pirmo kursu jauniešu talantu apzināšanai, 

audzēkņu saliedēšanai; 27.02.2019. Profesiju prezentāciju konkurss tehnikuma 

audzēkņiem, savas izvēlētās profesijas apzināšanai, kursa saliedēšanai, radošuma 

attīstīšanai;  

- Latvijas NBS un Zemessardzes organizētās lekcijas un sadarbības pasākumi; 

- audzēkņu piedalīšanas „Ēnu diena 2019” pasākumos; 

- audzēkņu došanās mācību praksē uz ārzemēm Eiropas Savienības Erasmus+ 

programmas ietvaros un iesaistīšana projektā  “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu 

dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (ESF 

Nr.8.5.1.0/16/I/001); 

- ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros novadīts 31 no projekta finansēts pasākums 

(tajos piedalījās 723 tehnikuma audzēkņi); 

- Programmas „Ļatvijas skolas soma” īstenošana. 26 programmas pasākumos mācību 

gada laikā piedalījās 1574 tehnikuma audzēkņi. 

 

3.1.3. sabiedrības informēšana, atpazīstamības veicināšana, piedaloties pasākumos: 

- audzēkņu, darbinieku mobilitātes projektu īstenošana; 

- tehnikuma popularizēšana pilsētas, valsts pasākumos, piedalīšanās sporta sacensībās, 

organizāciju, izglītības iestāžu organizētajos pasākumos, profesionālās meistarības 

konkursos (piemēram, SkillsLatvia”, Starptautiskais IT konkurss „Tallinn 2019”, XXIV 

International Hairstyling Festival skaistumkopšanas konkurss „Baltic Beauty 2018” 

nominācija “Atvērtais frizieru skolu kauss”, Latvijas profesionālās izglītības iestāžu 

enerģētikas nozares audzēkņu profesionālās meistarības atklātais konkurss 

„Elektromontāžas darbi” u.c.); 

- bijušo audzēkņu, darba devēju, augstskolu pārstāvjus piesaiste mācību procesā (kā 

meistarklašu, semināru vadītāji), ar profesiju saistītajos pasākumos (kā žūrijas locekļi), 

labo prakšu piemēru stāsti audzināšanas stundās; 

- absolventu dienu organizēšana (jūnija pirmajā sestdienā); 

- viesu, ārvalstu vizīšu uzņemšana tehnikumā.  

http://www.daugvt.lv/
http://www.daugvt.lv/index.php/lv/projects/140-esf-projects/esf-projekts-profesionlo-izgltbas-iestu-audzku-dalba-darba-vid-balstts-mcbs-un-mcbu-prakss-uzmumos-nr-851016i001
http://www.daugvt.lv/index.php/lv/projects/140-esf-projects/esf-projekts-profesionlo-izgltbas-iestu-audzku-dalba-darba-vid-balstts-mcbs-un-mcbu-prakss-uzmumos-nr-851016i001
http://www.daugvt.lv/index.php/lv/projects/140-esf-projects/esf-projekts-profesionlo-izgltbas-iestu-audzku-dalba-darba-vid-balstts-mcbs-un-mcbu-prakss-uzmumos-nr-851016i001
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3.2. Audzināšanas darba analīze 

Tehnikuma audzināšanas darbs tiek organizēts atbilstoši 2018./2019. mācību gada 

audzināšanas darba plānam. 

2018./2019..mācību gadā audzināšanas darba mērķi un uzdevumi: 

˗ Veicināt izglītojamā izpratni par vērtībām un tikumiem, sekmējot to praktizēšanu 

skolā, ārpus tās, ikdienā un svētkos, kļūstot par rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā. 

˗  Bagātināt izglītojamo kultūrvēsturisko pieredzi. Ikvienam izglītojamajam veidot 

vēlmi ar lepnumu par savu valsti piedalīties Latvijas simtgades pasākumos. Stiprināt piederību 

un lojalitāti skolai, Latvijas valstij un tās Satversmei. 

˗  Rosināt interesi piedalīties un pašiem iniciēt, realizēt dažādas aktivitātes 

audzēkņu pašpārvaldes darbībā, grupas, skolas pasākumos, interešu izglītībā, pilnveidojot 

izglītojamo līderības un sadarbības prasmes. 

˗ Organizēt skolas un piedalīties pilsētas, valsts līmeņa organizētajos kultūras, 

jaunrades un interešu izglītības pasākumos. 

Gatavojoties Latvijas Republikas 100. gadadienai, tehnikums 2018./2019. mācību gadā 

liela uzmanība tika pievērsta patriotiskajai audzināšanai. Atzīmējot Valsts svētkus, tika novadīti 

dažādi pasākumi gan tehnikumā, gan dienesta viesnīcā: 

˗ Spēle “Erudīts” , veltīta Lāčplēša dienai un LR proklamēšanas gadadienai; 

˗ Viktorīna “Ko tu zini par Latviju?”; 

˗ Tikšanās ar Zemessardzes bataljona karavīriem; 

˗ Tikšanās ar Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem; 

˗ Svinīgais pasākums, veltīts LR proklamēšanas 100.gadadienai; 

˗ Tehnikuma audzēkņi un skolotāji piedalījās pilsētas pasākumos: Lāpu gājiens, 

veltīts Lāčplēša dienai; 

˗ Zemessardzes dzimšanas dienai veltītās piedzīvojumu sacensības “Dari pareizi un 

bez bailēm”; 

˗ Pilsētas svētki. 

Par godu Latvijas simtgadei mācību gada garumā audzināšanas darba nodaļa īstenoja 

divus lielus projektus.  

Radošo darbu konkurss “Pa dabas kāpnēm soļojot…”, kura dalībnieki iesniedza darbus, 

veltītus Latvijas simtgadei. Visi darbi būs eksponēti Latvijas 100. gadadienai veltītajā izstādē. 

Radošā projekta “Saule satinusies loga režģos” mērķis – ar radošiem līdzekļiem un aktīvu 

katras tehnikuma grupas līdzdalību izveidoja simbolisku lielformāta kopdarbu, tekstilmozaīku, 

kas bija veltīta Latvijas simtgadei.  

Tehnikumā strādā audzēkņu parlaments. 2018./2019..mācību gadā parlamenta darbā 

aktīvi piedalījās 25 audzēkņi.  

Audzēkņu pašpārvaldes mērķis ir panākt audzēkņu un skolas vadības interešu 

saskaņošanu un audzēkņu aktīvu iesaistīšanos ārpusklases darbā, mācību procesā un sabiedriskā 

darba organizēšanā. 
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Pašpārvaldes audzēkņi informēja tehnikuma kolektīvu par savu darbību sapulcēs un 

ievietoja informāciju tehnikuma mājas lapā. 

Pašpārvaldes sanāksmes laikā (2x mēnesī) tiek plānoti, analizēti tehnikuma pasākumi. 

Aktuālu jautājumu apspriešana notika diskusiju formātā.  

Audzēkņu pašpārvalde rūpējas par skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu 

tehnikumā. 

Pašpārvaldes audzēkņi organizēja un iesaistīja citus labdarības akcijā „ Dalīts prieks – 

dubults prieks”. Piedalījās Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu ciklā “Pilsoniskās 

līdzdalības un labo darbu maratons”.  

Sadarbībā ar pilsētas parlamentu, tehnikuma pašpārvalde piedalījās konferencē 

„Jaunatnes izglītības perspektīvas mūsu pilsētā “. 

Galvenie pašpārvaldes uzdevumi Latvijas simtgades ietvaros bija izzināt, veidot un 

izkopt tehnikuma tradīcijas, organizēt un vadīt pasākumus: 

˗ Zinību diena 

˗ Skolotāju diena 

˗ Konkurss „Ko tu proti?” 

˗ Latvijas Republikas neatkarības diena 

˗ Pēdējais zvans 

˗ Ziemassvētku pasākums 

˗ Absolventu diena 

˗ Izlaidums.  

Parlamenta audzēkņi labprāt piedalījās interešu izglītības pulciņu darbā, kā arī pasākumu 

scenāriju rakstīšanā un vadīšanā. Aktīva dzīves pozīcija sekmēja audzēkņus iegūt pieredzi 

līderībā un attīstīja prasmes sadarboties ar audzēkņiem, skolotājiem, administrāciju un 

tehniskajiem darbiniekiem tehnikuma dzīves pilnveidošanā. 

Tehnikumā darbojas interešu izglītības pulciņi, kuros audzēkņi var attīstīt savas 

mākslinieciskās spējas:  

- Modes teātris; 

- Deju kolektīvs; 

- Vokālais ansamblis 

- Folkloras kopa 

- Vizuālās mākslas pulciņš 

Pulciņu dalībnieki visa gada laikā demonstrēja savus talantus tehnikuma pasākumos un 

svētkos, skaisti un veiksmīgi prezentēja mūsu tehnikumu pilsētas un republikas pasākumos.  

2018./2019.mācību gadā skola aktīvi piedalījās karjeras izaugsmes un plānošanas 

pasākumos. Par pasākumiem, izglītības iespējām regulāri tiek ievietota informācija skolas mājas 

lapā, kā arī tiek izplatīta masu medijos. 

Regulāri tiek sagatavoti informatīvie bukleti, piekariņi, afišas, izdales materiāli par 

izglītības un ārpusstundu iespējām tehnikuma audzēkņiem. 
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Tradicionāls ir kļuvis profesiju prezentāciju konkurss. Konkursā piedalījās 10 dažādu 

studiju virzienu komandas. Priekšnesumiem tika pieteikti vairāk kā 100 dalībnieki. Uzvarēja 3 

profesijas: 

˗ “Dzelzceļa transports” 

˗ “Autotransports” 

˗ “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” 

Notika sadarbība ar absolventiem: bijušo audzēkņu ( darba devēju) piesaiste mācību 

procesā (kā meistarklašu, semināru vadītāji), ar profesiju saistītajos pasākumos (kā žūrijas 

locekļi), labo prakšu piemēru stāsti audzināšanas stundās; 

Tehnikuma audzēkņi un skolotāji 2019.gada 16. maijā piedalījās VISC organizēto 

Latgales vēsturiskā novada profesionālo izglītības iestāžu jauniešu radošā pasākumā “Radi, rādi, 

raidi 2019”, kurā piedalījās 7 izglītības iestādes. Mūsu izglītības iestādi pārstāvēja 23 audzēkņi 

un 5 skolotāji. Koncertprogrammā piedalījās deju kolektīvs, vokālais ansamblis un tautu kopa, 

modes teātris.  

Katru gadu tehnikuma audzēkņi un skolotāji piedalās Latvijas akcijā “Lielā talka”. 

2018./2019. mācību gadā talkā piedalījās vairāk nekā 100 audzēkņi un skolotāji. Talkas 

dalībnieki sakopa Mendeļejeva ielas un Varšavas ielas mācību korpusu teritorijas un Porohovka 

ezera teritoriju. 

Katru gadu jūnija otrajā sestdienā tiek organizēta absolventu diena. Šogad uz tradicionālo 

tikšanās dienu ieradās 80 tehnikuma absolventi. 

Audzināšanas darbs grupās tiek organizēts atbilstoši grupu audzinātāju darba plāniem. 

Grupu audzinātāji rīko audzināšanas stundas, kuru tēmas ir aktuālas un interesantas audzēkņiem. 

Grupu audzinātāji tieši kontaktē ar audzēkņu vecākiem, 1 reizi gadā tika novadītas vecāku 

sapulces. Lielu palīdzību grupu audzinātāja darbā sniedz tehnikuma psihologs, organizējot 

psiholoģiskos treningus, testēšanu un individuālas pārrunas ar audzēkņiem.  

Tehnikumā ir divas dienesta viesnīcas. Darbs dienesta viesnīcās tiek veikts pēc plāna. 

Aktīvi darbojas dienesta viesnīcu Padome, organizējot un novadot vairākus interesantus un 

aizraujošus pasākumus, kā arī kontrolējot dienesta viesnīcu iekšējās kārtības noteikumu 

ievērošanu.  

Sistemātiski un regulārti ir kontakts ar dienesta viesnīcu audzinātājiem, tiek sniegta 

palīdzība audzināšanas jautājumos, notiek pārrunas ar kārtības noteikumu pārkāpējiem.  

Aktīva sadarbība notiek ar tehnikuma psihologu, bibliotekāri, vēstures un sporta 

skolotāju. Brīvajā laikā dienesta viesnīcās dzīvojošiem izglītojamiem ir iespēja apmeklēt deju un 

vokālos pulciņus, sporta zāli, spēlēt galda spēles. 

3.3. Sporta pāsākumu analīze 

2018./2019. mācību gada tehnikumu pārstāvēja divas komandas „AMI sporta kluba” 

spartakiādē. Jaunietēm bija 12 meiteņu disciplīnas, mēs piedalījāmies 8 ieskaites disciplīnās. 

Jauniešiem bija 13 disciplīnas, tehnikuma komanda piedalījās tikai 6 ieskaites disciplīnās. 

Rezultātā mūsu meitenes ieguva 9. vietu kopējā ieskaitē Republikā no 26 profesionālajām 

skolām. Jaunieši ieguva 24. vietu no 30 profesionālajām skolām. Šogad nominācijā „Sportiskākā 

skola” mūsu tehnikums ieguva 7.vietu. 

Tehnikuma sportisti piedalījās ne tikai Latvijas sacensībās, bet arī starptautiskās 

sacensībās. Oktobrī mēs piedalījāmies volejbola sacensībās „Christmas -2018” Lietuvā (Viļņa), 

kur jau piekto gadu pēc kārtas ieguvām pirmo vietu.  
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Mūsu spēkavīri arī nepaliek bez medaļām gan valsts, gan starptautiskās sacensībās.  

Jauniešu volejbola komanda šogad ieguva prestižo kausu „Latvijas čempionāts. 

Nacionālā līga 1.divizīja”, kurā piedalījās Latvijas 6 komandas. Tās bija ļoti skaistas spēles. 

Jaunieši spēlēja ar 100% atdevi un ieguva 5.vietu.  

Mūsu volejbolisti piedalījās Daugavpils čempionātā, kur mēs ieguvām 3.vietu.  

Aprīļa beigās abas mūsu komandas piedalījās 27. Baltijas profesionālo skolu čempionātā 

Lietuvā (Kauņa). Mūsu komandas ieguva pirmās vietas.  

Šogad mūsu tehnikuma audzēkņi un pasniedzēji piedalījās „LDZ koncerna Latgales 

reģiona pavasara spartakiādē 2019”. Piedalījās 9 komandas dažādos sporta viedos un mēs 

ieguvām 2.vietu.  

 Mūsu komandu uzvaras ceļ tehnikuma prestižu gan pilsētā, gan republikā, gan ārzemēs.  

3.4. IT nodaļas darba analīze 

Galvenie uzdevumi 2018./2019. mācību gadā: 

 Mācību procesa nodrošināšana izmantojot esošas informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas; 

 Darbinieku apmācības darbam ar jaunām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām; 

 Jauno informācijas sistēmu ieviešana un attīstība; 

 Esošu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pilnveidošana un attīstība; 

 Piedalīšanās semināros un pasākumos par jaunām informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijām Latvijā un ārzemēs; 

IKT jomas attīstība tehnikumā: 

 Tika iegādāts jauns aprīkojums skolotājiem mācību klasēs; 

 Uzstādīts un noskaņots datoraprīkojums (datori, drukas tehnika, interaktīvas tāfeles); 

 Piedalīšana informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iepirkuma procedūrā, kā arī 

tehnikas testēšana, pārbaude un sagatavošana darbam; 

 Drošības pasākumu veikšana, darbinieku drošības nodrošināšanai darbam ar informācijas 

un komunikācijas tehnoloģijām un datu aizsardzības nodrošināšanai; 

 Darbinieku apmācība un nodrošināšana ar tehniskiem līdzekļiem. 

Pasākumi: 

 Aidzēkņu piedalīšanas olimpiādēs un konkursos: 

 Pusfinals “SkillsLatvia 2019”  

 SkillsLatvia 2019 pusfināls nominācijās “Grafikas dizains” un “Web lapu dizains un 

izstrāde”. 

 SkillsLatvia 2019 fināls nominācijā „Web lapu dizains un izstrāde” 

 „Tallina 2019” starptautiskais konkurss IT jomā 

 „Tallina 2019” starptautiskais konkurss, spēles 

 Konkurss “Paskāla ritenis” 

 Pilsētas konkurss „IT ceļš” (Programmatūras un algoritmu izstrādes nominācija, 

multimediju nominācija) 

 Eiropas zinātnieku nakts. 

 Nacionālā profesionālās meistarības konkursa pusfināla Datorsistēmu tehniķa 

profesijā tehniskā organizēšana un audzēkņu piedalīšanās šajā konkursā; 

 Starptautiska informātikas konkursa sagatavošana sadarbībā ar Polijas, Lietuvas, 

Igaunijas un Krievijas kolēģiem un audzēkņu piedalīšanas šajā konkursā.  
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4. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

2019./2020. mācību gadā izglītības iestāde turpinās strādāt kā tehnikums. Par mērķi 

tehnikumam paliek ar Nolikumu noteikts pamatmērķis – veidot izglītības vidi, organizēt un 

īstenot izglītību, kas nodrošinātu valsts profesionālās izglītības standartos un profesiju standartos 

noteikto profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu. 

4.1. Mācību darbā 

 Mācību procesa pilnveidošana, izmantojot informācijas tehnoloģijas un jauno 

aprīkojumu; 

 Audzēkņu sekmju un kavējumu uzlabošana, jaunu macību metožu ieviešana un 

aprobācija mācību procesā; 

 Sadarbībā ar darba devējiem kvalifikācijas prakses mērķu uzlabošana; 

 Materiālās bāzes uzlabošana, izmantojot ERAF līdzekļus. 

4.2. Audzināšanas darbā  

 Ārpusstundu pasākumu aktualizēšana, grupu audzinātāju darba efektivitātes 

paaugstināšana; 

 Dalība izglītojāmo pilsoniskās un patriotisma audzināšānas pasākumos tehnikumā, 

novadā un valstī; 

 Sekmēt audzekņu un viņu vecāku iesaisti tehnikuma pārvaldībā, pilnveidot tehnikuma 

Pašpārvaldes darbu; 

 Audzēkņu iesaistīšana interešu izglītības programmās, citās ārpusstundu nodarbībās, 

projektos un aktivitātēs atbilstoši viņu interesēm un vajadzībām, nodrošinot socializāciju, 

vērtīborientāciju, saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, karjeras izaugsmi; 

 Audzēkņu iesaistīšana gatavošanai Latvijas Republikas 100. gadadienai. 

4.3. IT nodaļas darbā 

 Turpināt darbu tehnikuma informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras 

modernizēšanā; 

 Turpināt sadarbību ar Latvijas un ārzemju kolēģiem, kā arī veidot jaunus kontaktus 

tehnikuma tēla popularizēšanai un pieredzes apmaiņai informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju jomā; 

 Turpināt tehnikuma informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības un 

modernizācijas stratēģiju; 

 Piedalīties konkursos, pasākumos un olimpiādēs datorzinātnēs un organizēt pasākumus 

informācijas un komunikācijas jomas attīstībai un popularizēšanai Latvijā un ārpus tās; 

 Piedalīties mācību kursos un semināros, lai pilnveidotu savas zināšanas IKT jomā; 

 Piedalīties un sniegt palīdzību dažādās aktivitātēs un mobilitātes ESF un ERASMUS+ 

projektu ietvaros; 

 Veicināt sadarbību ar partneriem un darba devējiem IKT jomā; 

 Attīstīt tehnikuma informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru, efektīvai 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanai iestādes darbā un mācību procesā. 
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4.4. Kontingenta saglabāšana 

 Audzēkņu zināšanu analīze un individuālā darba organizācija zināšanu “robu” 

likvidācijai; 

 Sadarbība ar darba devējiem un nozaru ekspertu padomēm, lai popularizētu iegūstamās 

specialitātes perspektīvas un sagatavotu audzēkņus darba tirgus prasībām; 

 SAM projektu īstenošana 

 Aktīva sadarbība ar audzēkņu vecākiem un aizbildņiem; 

 Audzēkņu piesaiste ārpusstundu, sporta un citiem pasākumiem. 
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