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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 

profesionālo vidējo izglītības programmu īstenošanai. 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 Daugavpils 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 Leonardo da Vinči projektā, 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 

 

2016./2017. mācību gadā tehnikums īstenoja licencētas un akreditētas profesionālās 

vidējās izglītības programmas, arodizglītības, profesionālās pamatizglītības, profesionālās 

tālākizglītības programmas, vispārējās vidējās izglītības programmas, tās saskaņojot ar Izglītības 

un zinātnes ministriju: 

 

Apzī-

mējums  
Programma Kvalifikācija 

Profesionālās vidējās izglītības programmas klātienes nodaļā 

L Dzelzceļa transports  Lokomotīvju saimniecības tehniķis 

V Dzelzceļa transports Transporta vagonu tehniķis 

SC Dzelzceļa transports Sliežu ceļu saimniecības tehniķis 

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 Programmēšana Programmēšanas tehniķis 

TT Komerczinības Transporta pārvadājumu komercdarbinieks 

KS Administratīvie un sekretāra pakalpojumi Klientu apkalpošanas speciālists 

AM Autotransports Automehāniķis 

EM Enerģētika un elektrotehnika Elektriķis 

EM Enerģētika un elektrotehnika Elektrotehniķis 

TS Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija Tērpu stila speciālists 

Eiropas Savienības struktūrfondu finansētās grupas klātienes nodaļā 

LE Dzelzceļa transports Lokomotīvju saimniecības tehniķis  

AME Autotransports Automehāniķis  

TSE Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija Tērpu stila speciālists 

Arodizglītības programmas klātienes nodaļā 

VA Metālapstrāde Metālapstrādātājs 

FR Frizieru pakalpojumi Frizieris 

Vispārējās vidējās izglītības programma klātienes nodaļā 

VI 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojoša virziena mazākumtautību 

programma 

- 

Profesionālās vidējās izglītības programmas neklātienes nodaļā 

L Dzelzceļa transports  Lokomotīvju saimniecības tehniķis  

V Dzelzceļa transports Transporta vagonu tehniķis  

KV Dzelzceļa pakalpojumi 
Dzelzceļa transporta pārvadājumu 

organizācijas un kustības drošības tehniķis 

Ieslodzījuma vietās īstenojamās programmas 

DL Informāciju ievadīšanas operators Datoru lietošana 

CP Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija Palīgšuvējs  
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1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi 

2016./2017. mācību gadā tehnikumā uzņemti 525 audzēkņi, tai skaitā, pirmajā kursā – 

368 audzēkņi, ESF grupās 78 audzēkņi, uz otro kursu 37 audzēkņi, ieslodzījuma vietās 42 

audzēkņi, neklātienes nodaļā 0 audzēkņi, uzņemšanas plānā bija paredzēts uzņemt valsts budžeta 

finansētās grupās 386 audzēkņus, ESF finansētās grupās 75 audzēkņus. 

Izlaidums 334 audzēkņi, tai skaitā, 221 audzēkņi klātienē, 24 audzēkņi ieslodzījuma 

vietās, 34 audzēkņi neklātienes nodaļā, 55 audzēkņi ESF finansētās grupās, 12 pretendentiem 

tika piešķirta kvalifikācija ārpusformālās izglītības novērtēšanas kārtībā. 

2016./2017. mācību gadā no tehnikuma aizgāja 390 (383 klāt.+ 7 nekl.) audzēkņi. 

Galvenie atbiruma iemesli: 

 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. 

2016./2017. mācību gadā turpinājās darbs pie mācību procesa pilnveides un pedagogu 

darba kvalitātes novērtēšanas pasākumiem. 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 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. 

2016./2017. mācību gada plānotie pasakumi:  

1.4.1. izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas patstāvīgai novērtēšanai un paaugstināšanai: 

1.4.1.1. ESF projekta stipendijas, vērtējuma par katru mēnesi izlikšana 

1.4.1.2. Darba devēju stipendijas labākajiem 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) 

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

semināru audzēkņiem un pedagogiem vadīšanā 

1.4.2.2. Kvalifikācijas 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 

 

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 pārvalde 

1.4.3.3. Eiropas projektu mobilitātes braucieni  

 

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

1.4.4.1. Sadarbības partnerības stiprināšana ar Krievijas Federāciju, Sanktpēterburgas 

dzelzceļa tehnikumu 

1.4.4.2. Sadarbība ar Daugavpils Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes 

Daugavpils filiāles, Transporta un sakaru institūta mācību spēkiem, izglītības 

iestādes metodiskās bāzes pilnveidošanai 

1.4.4.3. 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 

1.4.5.4. Dalība Leonardo da Vinci projektos, kad audzēkņi var stažēties Eiropas 

lielākajos uzņēmumos 

 

2016./2017. 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 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) 3276868 3474434 3432570 

1.1. dotācijas 3182754 3373764 3358905 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 94114 100670 73665 

1.3. transferti - - - 

1.4. ziedojumi un dāvinājumi 300 - - 

2. izdevumi (kopā) 3277168 3474434 3432570 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 3148464 3402434 3360570 

2.1.1. kārtējie izdevumi 2790027 2774799 2748633 

2.1.2. procentu izdevumi - - - 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 358437 627635 611937 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība 

- - - 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti - - - 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 128704 72000 72000 

 
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) 3746735 - - 

1.1. dotācijas 3746735 - - 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi - - - 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība - - - 

1.4. ziedojumi un dāvinājumi - - - 

2. izdevumi (kopā) 3746735 - - 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 93277 - - 

2.1.1. kārtējie izdevumi 93277 - - 

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 - - - 
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2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 3653458   

 
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) 219714 242093 235534 

1.1. dotācijas 219714 242093 235534 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi - - - 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība - - - 

1.4. ziedojumi un dāvinājumi    

2. izdevumi (kopā) 219714 242093 235534 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 219714 242093 235534 

2.1.1. kārtējie izdevumi 128819 149703 145066 

2.1.2. procentu izdevumi - - - 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 90895 92390 90468 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība 

- - - 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti - - - 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem - - - 

 
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) 22667 70851 70850 

1.1. dotācijas - - - 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi - - - 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 22667 70851 70850 

1.4. transferti - - - 

2. izdevumi (kopā) 65773 55242 55242 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 65773 55242 55242 

2.1.1. kārtējie izdevumi 65773 55242 55242 

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 - - - 
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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) 32276 52152 19122 

1.1. dotācijas - - - 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi - - - 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 32276 52152 19122 

1.4. transferti - - - 

2. izdevumi (kopā) 3666 57467 43395 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 3666 57467 43395 

2.1.1. kārtējie izdevumi 3666 57467 43395 

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 2016. gadā tika izlietoti efektīvi, mācību procesa (vai iestādes 

darbības) nodrošināšanai. 

2016. novembris - decembris materiālu un inventāra inventarizācija un datu apkope un 

salīdzināšana. 

2.2. Iestādes darbības rezultāti 

2016./2017. mācību gada centralizēto eksāmenu rezultāti 

 

Eksāmenus par vispārējo vidējo izglītību kārtoja izlīdzinošais ģimnāzijas kurss (1 grupa) 

un audzēkņi, kas apgūst specialitātes „automehāniķis”, “datorsistēmu tehniķis”, „dzelzceļa 

transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis”, „elektriķis”, 

„elektrotehniķis”, „klientu apkalpošanas speciālists”, „lokomotīvju saimniecības tehniķis”, 

„programmēšanas tehniķis”, „transporta pārvadājumu komercdarbinieks”, „transporta vagonu 

tehniķis”, „sliežu ceļu saimniecības tehniķis” un „dzelzceļa transporta automātikas, 

telemehānikas un komunikāciju tehniķis”. No valsts eksāmeniem tika atbrīvoti 26 audzēkņi 

veselības stāvokļa dēļ. 
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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 

207 1 16 55 58 43 25 7 2 - - 

 0,5% 7,7% 26,6% 28,0% 20,8% 12,1% 3,4% 1,0 - - 

 
2. Matemātika 

159 21 83 28 17 5 4 1 - - - 

 13,2% 52,2% 17,6% 10,7% 3,1% 2,5% 0,6% - - - 
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3. Latviešu valoda 

156 7 22 45 48 24 9 - 1 - - 

 4,5% 14,1% 28,8% 30,8% 15,4% 5,8% - 0,6% - - 

 
4. Angļu valoda 

198 3 50 56 34 25 19 6 5 - - 

 1,5% 25,3% 28,3% 17,2% 12,6% 9,6% 3,0% 2,5% - - 

 
 

 

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 divus valsts eksāmenus: „Krievu valoda 

un literatūra” un „Ekonomika”. Eksāmenu kārtoja 4 audzēkņi. 

 

N
r.

 p
.k

. 

Priekšmets 

A
u

d
zē

k
ņ

u
 

sk
a

it
s 

vērtējums 

Dinamika 
3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Krievu valoda 

un literatūra 
1        

 

eksāmena 

vērtējums 

 
- - 1 - - - - 

 
- - 100% - - - - 

gada 

vērtējums 

 
- - 1 - - - - 

 
- - 100% - - - - 

2. 

Ekonomika 3 
       

 

eksāmena 

vērtējums 

 
- - - 2 1 - - 

 
- - - 66,7% 33,3% - - 

gada 

vērtējums 

 
- - - - 1 2 - 

 
- - - - 33,3% 66,7% - 

Kopā: 4 
       

 eksāmena 

vērtējums  
- - 25% 50% 25% - - 

 gada vērtējums 
 

- - 25% - 25% 50% - 
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Ziemas sesijas eksāmenu rezultāti 

 

Eksāmens Grupa Vid.balle Audz. sk. 

 

Ritošā sastāva remonts V-41 6.60 25 

Ritošā sastāva enerģētiskās iekārtas V-41 5.64 25 

Automātiskās bremzes V-41 6.04 25 

Vilces ritekļu remonts L-41 7.34 29 

Dzelzceļa TEN L-41 6.86 29 

Vilces rirekļu ekipēšana L-41 6.86 29 

Ražošanas procesu mehanizācija un automatizācija L-41 6.58 29 

Motorvagonu sastāvs L-41 6.58 29 

Automobiļu remonts AM-41 6.27 22 

Automobiļu diagnostika AM-41 6.13 22 

Automobiļu elektroiekārtas AM-41 6.18 22 

Elektroiekārtu montāžā un remonts EM-41 5.57 26 

Elektroapgāde EM-41 5.46 26 

Elektriskais pievads EM-41 5.69 26 

Dzelzceļa TEN KV-41 6.94 25 

Kustības organizēšana un vadība KV-41 6.76 25 

Kravas un komercdarbību organizēšana KV-41 6.73 25 

Biroja darba organizācija KS-41 7.71 14 

Dokumentu pārvaldība KS-41 7.35 14 

Datormacības KS-41 7.71 14 

Datoriekārtu ekspluatācija un remonts DT-41 5.53 15 

Datoru tikli DT-41 6.54 15 

Palīgprogrammas un utilitas DT-41 5.66 15 

Muitas darbība TT-41 7.00 20 

Tirgus formas,cenu un tarifu veidošana TT-41 8.20 20 

Transporta pārvadājumu ekonomiskā un 

tehnoloģiskā 
TT-41 7.25 20 

Datoru tikli PR-41 7.00 12 

Datoru operētājsistēmas PR-41 6.25 12 

Datu bāzes PR-41 6.16 12 

Friziera darbu tehnologija FR-31 7.36 22 

Latviešu valoda FR-31 5.71 22 

Matemātika FR-31 5.59 22 

Latviešu valoda VA-31 4.66 7 

Virpotāju darba tehnoloģija VA-31 4.40 7 

Pielaides un sēžas VA-31 4.40 7 
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Vasaras sesijas eksāmenu rezultāti 

 

Eksāmens Grupa Vid.balle Audz. sk. 

 

Tehniskā mehānika V-21 6.06 17 

Elektrotehnika un elektriskie mērījumi V-21 5.66 17 

Elektrotehnika un elektriskā mērīšana L-21 6.73 23 

Tehniskā mehānika L-21 6.78 23 

Pasažieru pārvadājumu organizēšana un vadība KV-21 7.50 21 

Inženiertehniskās buves SC-31 5.11 9 

Sliežu ceļu mašīnu konstrukcija SC-31 5.11 9 

Sliežu ceļu un staciju uzbūve KV-31 6.00 23 

Automobiļu tehniskā apkope AM-31 6.21 15 

Datoru uzbūve PR-21 7.14 24 

Programmēšanas valodas PR-21 5.29 24 

Automobiļu uzbūve AM-21 5.00 22 

Automobiļu uzbūve AME-11 6.13 15 

Automobiļu remonts AME-11 6.60 15 

Vilces ritekļu remonts LE-11 6.13 15 

Vilces ritekļu konstrukcija LE-11 5.46 15 

Elektrotehnika un elektriskie mērījumi ATS-21 6.05 20 

Datormācība KSE-11 9.00 17 

Dokumentu pārvaldība KSE-11 7.64 17 

Dekoratīvā kosmētika  FR-21 7.07 14 

Ekonomikas pamati TT-21 7.60 23 

Transporta uzņēmuma mārketings TT-31 7.58 17 

Ekonomikas pamati KS-21 6.95 21 

Mārketings KS-21 7.00 21 

Lietojumprogrammas  DT-21 6.17 18 

Elektrotehnika un elektronika DT-21 5.81 18 

Elektrotehnika EM-21 6.04 24 

Elektriskie mērījumi EM-31 5.56 16 
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Kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 
 

2016./2017.mācību gadā kvalifikācijas eksāmeni bija piecpadsmit specialitātēs 

(Automehāniķis, Datorsistēmu tehniķis, Elektriķis, Frizieris, Palīgšuvējs, Dzelzceļa transporta 

pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis, Klientu apkalpošanas speciālists, 

Lokomotīvju saimniecības tehniķis, Metālapstrādātājs, Programmēšanas tehniķis, Informācijas 

ievadīšanas operators, Transporta pārvadājumu komercdarbinieks, Transporta vagonu tehniķis, 

Sliežu ceļu saimniecības tehniķis, Tērpu stila speciālists). Katras specialitātes kvalifikācijas 

eksāmenu komisijā piedalījās vismaz trīs darba devēji. Visi 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. 

Pirmo kvalifikācijas līmeni ieguva 15 audzēkņi. 

Otro kvalifikācijas līmeni ieguva 35 audzēkņi. 

Trešo kvalifikācijas līmeni ieguva 279 audzēkņi. 

 

N
r.

p
. 

k
. 

Izglītības programma  
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v
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1. Automehāniķis 21   21 

2. 
Automehāniķis (ES fondu darbības programma, vienošanās Nr. 

7.2.1.2./15/I/001.) 
17   17 

3. Datorsistēmu tehniķis 10   10 

4. Elektriķis 24   24 

5. Frizieris 21   21 

6. Palīgšuvējs 15   15 

7. 
Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības 

drošības tehniķis 
23   23 

8. 
Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības 

drošības tehniķis (neklātiene) 
15   15 

9. Klientu apkalpošanas speciālists 14   14 

10. Lokomotīvju saimniecības tehniķis 29   29 

11. 
Lokomotīvju saimniecības tehniķis   (ES fondu darbības 

programma, vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001.) 
27   27 

12. Lokomotīvju saimniecības tehniķis (neklātiene) 10   10 

13. Metālapstrādātājs 5   5 

14. Programmēšanas tehniķis 11   11 

15. Informācijas ievadīšanas operators 9   9 

16. Transporta pārvadājumu komercdarbinieks 19   19 

17. Transporta vagonu tehniķis 25   25 

18. Transporta vagonu tehniķis  (neklātiene) 9   9 

19. Sliežu ceļu saimniecības tehniķis 14   14 

20. 
Tērpu stila speciālists  (ES fondu darbības programma, 

vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001.) 
11   11 

Kopā: 329   329 

 

 

 



Kvalifikācijas eksāmenu rezultāti (2016./2017.m.g.) 
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2016./ 2017. mācību gada kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 

Profesionālā kvalifikācija Piezīmes Vid.balle „3” „4” „5” „6” „7” „8” „9” „10” 

Automehāniķis klātiene  6.33 - - 1 14 4 2 - - 

Automehāniķis 
(ES fondu darbības programma, 

vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001.) 7.59 - - - 2 7 4 4 - 

Datorsistēmu tehniķis klātiene  7.20 - - 1 2 2 4 1 - 

Elektriķis klātiene  6.42 - - 9 4 5 4 2 - 

Frizieris klātiene  7.86 - - - 4 5 5 4 3 

Palīgšuvējs ieslodzījuma vietā 9.23 - - - - - 3 5 7 

Dzelzceļa transporta pārvadājumu 

organizācijas un kustības drošības 

tehniķis 

klātiene 7.04 - - 3 3 10 4 3 - 

Dzelzceļa transporta pārvadājumu 

organizācijas un kustības drošības 

tehniķis 

neklātiene 6.87 - - - 4 9 2 - - 

Klientu apkalpošanas speciālists klātiene  8.79 - - - - 4 1 3 6 

Lokomotīvju saimniecības tehniķis klātiene  7.48 - - - 5 9 11 4 - 

Lokomotīvju saimniecības tehniķis 
(ES fondu darbības programma, 

vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001.) 7.30 - - - 7 7 11 2 - 

Lokomotīvju saimniecības tehniķis neklātiene 7.7 - - - - 5 4 - 1 

Metālapstrādātājs klātiene  7.40 - - 1 - 1 2 1 - 

Programmēšanas tehniķis klātiene  7.00 - - 3 - 4 2 2 - 

Informācijas ievadīšanas operators ieslodzījuma vietā 6.89 - - 1 2 4 1 1 - 

Transporta pārvadājumu 

komercdarbinieks 
klātiene  8.42 - - - 1 2 7 6 3 

Transporta vagonu tehniķis klātiene  6.68 - - 3 8 10 2 2 - 

Transporta vagonu tehniķis neklātiene 6.56 - - 3 2 1 2 1 - 

Sliežu ceļu saimniecības tehniķis klātiene 6.23 - - 3 5 5 1 - - 

Tērpu stila speciālists 
(ES fondu darbības programma, 

vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001.) 7.55 
- - 1 2 3 1 3 1 

 Vidējā balle: 7.33         

 



Ārpus formālās izglītības sistēmas 

apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas rezultāti 

 

Pamatojoties uz ārpus formālās izglītības sistēmā apgūtās profesionālās kompetences 

novērtēšanas kvalifikācijas eksāmena rezultātiem tika piešķirts ārpus formālās izglītības sistēmā 

apgūtās 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis kvalifikācijā: 

- „Elektrotehniķis” 12 pretendentiem,  

1 pretendentam 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) 

 

2016./2017.m.g. gadā kvalifikācijas praksi izgāja 329 audzēkņi, kuri bija noslēguši 

atbilstošus prakses līgumus ar vairāk nekā 90 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, Ventspils).  

Tehnikums sadarbībā ar: SIA „VOLVO TRUCK LATVIA”, SIA „AUTOFAVORĪTS”, 

IK “Bivald”, IU “SATELĪTS-L”, SIA “KEVI”, SIA “Proxauto”, SIA “Dalex serviss”, SIA 

“MAGISTR”, SIA “Scania Latvia”, IK “SNK Motors”, SIA “A&I Motors”, SIA “Domenikss”, 

SIA “MASTERCAR”, SIA “MAG datoru Serviss”, SIA “Smart PRO”, SIA “GMT SERVISS”, 

SIA “LACEMARRY”, Daugavpils Universitāte, SIA “Logs”, Zilupes pilsētas bibliotēka, 

Pasienes pagasta pārvalde, Ūdrīšu pagasta pārvalde, SIA ”SZMA”, SIA ”AVITON”, Daugavpils 

15.vidusskola, SIA ”Daugavpils ūdens”, Valsts robežsardzes koledža, SIA ”AUTO TREID”, 

SIA ”Baltijas Energomontāža”, SIA ”Daugavpils gaļas kombināts”, SIA ”Daugavpils Dzksu”, 

SIA ”Daugavpils Energoceltnieks”, PAS ”Daugavpils siltumtīkli”, SIA ”Baltijas 

Energomontāža”, SIA ”Light Way”, SIA ”ELEKTRO alter”, IU ”Svetlana 31”, SIA ”INFO 

DISPECHER”, IK “Viktorija+V”, Sociālo Brīvprātīgo biedrība ODIN/VITA, SIA „Mariolata” 

salons „Lanta”, IK „Viva - Lūcija”, Salons „EDEM”, Salons „Mila”, “Saules salons”, Studija 

„Ledi”, IK salons „Amelija K”, Frizētava „Fantāzija”, VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā 

slimnīca, SIA “Nataneļ plus”, salons “OkSana”, IK “ILONA”, Art Beauty salons, SIA „Pūce 

SKR”, Daugavpils pilsētas Dome, Sporta un jaunatnes departaments, SIA „Lorta klasika”, 

Daugavpils pilsētas bāriņtiesa, SIA “Altonika EMS”, SIA „Gaujas koks”, SIA „Veselības centrs 

ILŪKSTE”, Veikals „SM Rimi Ditton”, SIA „LDZ Cargo” Tehniskā departamenta Daugavpils 

Lokomotīvju ekspluatācijas nodaļa, Aleksandra Bogdanova mājsaimniecība, Kombuļu pagasta 

pārvalde, VAS “Latvija dzelzceļš”, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” Daugavpils lokomotīvju 

remonta centrs, AS “Baltijas Ekspresis”, AS “Pasažieru vilciens”, SIA „LDZ Cargo” Daugavpils 

reģionālais centrs, SIA “LatInSoft”, SIA “Park Hotel Latgola”, SIA “Geidans Solutions Latvia”, 

IU “Geja”, IK “Concept Box”, IU “Stars”, IK “FINSERVISS”, J.Pilsudska valsts poļu 

ģimnāzija, SIA “Mavi denim”, SIA “Transgros”, SIA “Latliga”, SIA „Trans Trade Agency 

Latvia”, SIA „AUTOsprint”, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”, Vagonu remonta centrs, SIA 

“LEAX Rezekne”, SIA RKF “NOOK, LTD”, SIA “Zieglera mašīnbūve”, SIA “LDZ 

Infrastruktūra”, AS “Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca”, LDZ “Daugavpils VTAP”, SIA 

“Sevian”, SIA ,,Attīstības Ritenis”, SIA “FMC Auto D” nodrošināja darba tirgus prasībām 

atbilstošas prakses vietas visiem 329 izglītojamajiem. 

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

apgūtas Daugavpils tehnikumā, joprojām ir pieprasītas darba tirgū. 

 

  



Sporta sasniegumu rezultāti 

 

AMI sporta klubs 

Latvijas Republikas čempionāti 

profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem 2016./2017. m.g. jaunieši 
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1.  Rīgas Tehniskā koledža 1 3 3 3 9-16 7 5 4 4 3 4 5 3 

2.  Daugavpils Būvniecības tehnikums 2 1   3  1 1 5-10 1 2 1 1 

3.  Saldus Profesionālā vidusskola 6 7  7-8 5  4 5-8 16-20 7  7 5 

4.  Smiltenes tehnikums 9 5 10 11-15 6   19-24 16-20   8 13 

5.  Daugavpils tehnikums 3 6 1 1 7 3 9-12 2 16-20 2 1 2 2 

6.  Ventspils Tehnikums 15 9 27  2   5-8 2   9-13 15 

7.  Rīgas Celtniecības koledža  11 18 16-20 9-16 2 13-16 3 5-10  5 9-13 7 

8.  Cēsu Profesionālā vidusskola 11 17 24 24 9-16 1 6  5-10   14-18 14 

9.  Priekuļu tehnikums 14 14 6 7-8 9-16  7 13-18 11-15   9-13 16 

10.  
Kandavas Valsts lauksaimniecības 

tehnikums 
5 2 7 9-10 17-21 9 17-20 9-12 11-15    9 

11.  Rēzeknes tehnikums 12 15 2 5-6 9-16 8 17-20 25-27 5-10 8 9-10 9-13 6 

12.  
Rīgas Tūrisma un radošās industrijas 

tehnikums 
8 16 8 4 8 6 8 9-12 1 5 7-8 6 4 

13.  Valmieras tehnikums 4 10 4 16-20   13-16 13-18 3   4 8 

14.  Malnavas koledža 19 22 5 16-20 17-21 5 13-16 19-24   7-8 23 18 

15.  
Rīgas Tirdzniecības profesionālā 

vidusskola 
7 21 13 2 4 13 17-20 19-24 11-15  9-10 14-18 10 
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16.  Aizkraukles Profesionālā vidusskola 13 8 16 21-23  4 9-12 25-27 21-24 4  19-22 17 

17.  Jelgavas Tehnikums   14 11-15 9-16  9-12 5-8 11-15   19-22 19 

18.  Ogres tehnikums 10 12 26 21-23 17-21 11  13-18     23 

19.  Jēkabpils Agrobiznesa koledža     9-16  2 5-8 21-24   14-18 26 

20.  Rīgas Valsts tehnikums  20 22 11-15 1 15 17-20 9-12 5-10   3 12 

21.  Jelgavas Amatu vidusskola   11 9-10   25-26 19-24 5-10  11-12 14-18 21 

22.  Barkavas Profesionālā vidusskola 18 19 15  17-21   9-12 11-15  6 19-22 20 

23.  Bulduru Dārzkopības vidusskola  4 20  17-21  9-12 13-18 16-20   19-22 22 

24.  
Zaļenieku Komerciālā un amatniecības 

vidusskola 
 18 25 11-15  14 13-16 13-18 21-24    24 

25.  
Daugavpils Tirdzniecības profesionālā 

vidusskola 
20  23 11-15   21-24 13-18   11-12  25 

26.  Mālpils Profesionālā vidusskola 16            32 

27.  Rīgas 3.arodskola 17 13 9 5-6  10 21-24 19-24 21-24 6 13 9-13 11 

28.  
Rīgas Stila un modes profesionālā 

vidusskola 
  21 16-20   21-24    3  28 

29.  
Dobeles Amatniecības un 

vispārizglītojošā vidusskola 
  12 21-23 9-16  3 25-27     27 

30.  
Bankas augstskola Uzņēmējdarbības 

koledža 
             

31.  
Olaines Mehānikas un tehnoloģijas 

koledža 
        16-20   14-18 31 

32.  
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 

tehnikums 
  19 16-20   21-24      30 

33.  Rīgas Mākslas un mediju tehnikums   17   12 25-26 19-24     29 

 

  



21 

AMI sporta klubs 

Latvijas Republikas čempionāti 

profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem 2016./2017. m.g. jaunietes 
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1.  
Rīgas Tūrisma un radošās industrijas 

tehnikums 
2 5 1 1 5-6 1 3 3 1 3 3 1 

2.  Daugavpils tehnikums 1 1  9-12 10 13-15 1 13 6 1 4 2 

3.  
Rīgas Stila un modes profesionālā 

vidusskola 
9 6 3 6 1 13-15 4 9-11 7 2 13 3 

4.  Malnavas koledža 18 19 2 13-16 3 3 11-15 6 9-13 5-6 7-9 4 

5.  Smiltenes tehnikums 8 2 4 7   8  2  6 5 

6.  Valmieras tehnikums 7 7 6 2  7 7  3  5 6 

7.  Rēzeknes tehnikums 17 14 10 3 7-9 16-18 11-15 1 14-17 7-8 2 7 

8.  
Kandavas Valsts lauksaimniecības 

tehnikums 
3 3 7 9-12  16-18 19 5 8   8 

9.  
Rīgas Tirdzniecības profesionālā 

vidusskola 
11 9 5 9-12 2 9-12 6 7-8 9-13 7-8 10-12 9 

10.  Rīgas Valsts tehnikums  16 17 8 7-9 6 5 4 18-20  7-9 10 

11.  
Daugavpils Tirdzniecības profesionālā 

vidusskola 
6  16 17  9-12 2 2 9-13 9  11 

12.  Barkavas Profesionālā vidusskola 15 13 9 9-12 4 4 9-10 9-11 14-17 4 10-12 12 

13.  Jēkabpils Agrobiznesa koledža  8  5  8 9-10 13 5   13 

14.  Saldus tehnikums 4 4    9-12 16-18 9-11 14-17  7-9 14 

15.  Ventspils Tehnikums 12 17 18  5-6  11-15    1 15 
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16.  Priekuļu tehnikums 10 21 15 13-16 7-9  11-15  18-20   16 

17.  Aizkraukles Profesionālā vidusskola 14 15 12   9-12 16-18  9-13   17 

18.  
Zaļenieku Komerciālā un amatniecības 

vidusskola 
 20 19 13-16  13-15  7-8 18-20   18 

19.  
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 

tehnikums 
5 10 13 4  5      19 

20.  Bulduru Dārzkopības vidusskola  12 8   19 11-15  14-17   20 

21.  
Dobeles Amatniecības un 

vispārizglītojošā vidusskola 
  14   2   4  10-12 21 

22.  Ogres tehnikums 16 11  13-16        22 

23.  Rīgas Tehniskā koledža      16-18    5-6  23 

24.  Rīgas Mākslas un mediju tehnikums   11    16-18     24 

25.  Mālpils Profesionālā vidusskola 13 18          25 

26.  Jelgavas Tehnikums         9-13   26 

 

 

 

 

 



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. 1-39.5/52. 

2016.-2018. 

2. (SAM) 8.5.1. 

Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”  

“Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās 

mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”, 
Nr.SAM8.5.1./6-12.1.3./38. 

2016.-2023. 

3. (SAM) 7.2.1. 

Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība”  

„Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu 

nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 

pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana 

Jauniešu garantijas ietvaros”, 

 Nr. 7.2.1.2./15/I/001. 

2015.-2018. 

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. 

2016.-2022. 

II EIROPAS SAVIENĪBAS ERASMUS+ PROGRAMMA  

 Profesionālās izglītības un skolu sektora projekti  

6. „Izglītība bez robežām: mācīties, kvalificēties, pētīt”,  

Nr. 2016-1-LV01-KA101-022422. 

7 angļu, vācu valodas, ekonomikas, sporta un vides zinību skolotāji 

apmeklēja profesionālās meistarības pilnveides kursus Apvienotajā Karalistē, 

Maltā, Spānijā, Grieķijā, Vācijā un Austrijā. 

2016.-2017. 

7. „Skolas stratēģija- inovācijas kā attīstības iespējas”,  

Nr. 2016-1-LV01-KA102-022435. 

Profesionālās izglītības speciālistu mācību mobilitāte. 8 skolotāji apguva 

pieredzi COOL asociācijā Austrijā, 8 skolotāji – Granadas Izglītības aģentūrā 

Spānijā. Audzēkņu mobilitāte – prakse ārzemēs. 4 topošie frizieri apguva 

3.nedēļu praksi Drēzdenes uzņēmumos Vācijā, 4 topošie programmētāji – 

Bragas pilsētas IT uzņēmumos Portugālē.  

2016.-2017. 

 Stratēģiskās partnerības projekti  

8.  “SEM @ SCHOOLS.EU”, 

Nr. 2014-1-IT01-KA200-002664. 

2015.-2017. 
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Projekta vadošais koordinators – Associazione Centro Studi Citta di Foligno 

Itālijā. Sadarbības partneri - institūcijas no Itālijas, Lielbritānijas, Grieķijas, 

Rumānijas, Spānijas, Kipras un Latvijas. Projekta vadošais koordinators 

Latvijā – Valsts izglītības satura centrs. No Latvijas projektā bija iesaistījušās 

9 skolas. Projekta ietvaros tika veicināta dažādu mērķa grupu informētība par 

ēku energoefektivitātes uzlabošanas iespējām, demonstrējot oglekļa dioksīda 

emisiju samazināšanas veidus un sasaistot to ar projektā iesaistīto audzēkņu 

mācību programmu. Viena no projekta noslēguma galvenajām aktivitātēm 

bija - izveidots darba plāns energoefektivitātes uzlabošanai skolas dienesta 

viesnīcās. 

9. „Ilgtspējīga attīstība izglītībā”,  

Nr. 2015-1-DE02-KA202-002346. 

Projekta vadošais koordinators – Vehtas universitāte Vācijā. Projektā 

iesaistījušās institūcijas no Vācijas, Nīderlandes, Lielbritānijas, Austrijas un 

Latvijas. Ilgtspējīgas attīstības integrēšanai izglītībā projekta darba grupa 

izstrādā jaunus mācību moduļus un metodes, kas tiks adaptētas un integrētas 

esošajās mācību priekšmetu programmās. 

2015.-2018. 

10. „IT speciālistu sagatavošana dažādās Eiropas Savienības valstīs”,  

Nr. 2015-1-LT01-KA202-013479. 

Projekta vadošais koordinators – Viļņas Dzelzceļa transporta un 

komercpakalpojumu tehniskā skola Lietuvā. Projektā iesaistījās institūcijas no 

Lietuvas, Spānijas, Portugāles, Polijas, Igaunijas un Latvijas. Projekta darba 

grupa veica esošo mācību priekšmetu programmu salīdzināšanu un 

pilnveidošanu IT speciālistu sagatavošanas jomā. Projekta noslēgumā tika 

organizēta starptautiska metodiska pieredzes apmaiņas konference. 

2015.-2017. 

11. „Programmēšanas prasmju attīstība jauniešiem robotikā”,  

Nr. 2015-1-LT01-KA202-013501. 

Projekta vadošais koordinators – UAB “BALTIC ORBIS” Lietuvā. Projektā 

iesaistījās institūcijas no Lietuvas, Portugāles un Latvijas. Projekta darba 

grupa izstrādāja jaunus mācību metodiskos materiālus un metodes 

programmēšanas prasmju attīstīšanai robotikā. Projekta noslēgumā tika 

organizēta starptautiska metodiska pieredzes apmaiņas konference. 

2015.-2017. 

12. „Mācies radoši”,  

Nr. 2016-1-PL01-KA219-026661_6. 

Projekta vadošais koordinators – Vodzislavas Slonskas Profesionālā 

vidusskola Polijā. Projektā iesaistījušās institūcijas no Polijas, Čehijas un 

Latvijas. Projekta darba grupa veicina sadarbību starp dažādām izglītības 

iestādēm, kopīgi apgūstot prasmes robotikā un 3D printeru izmantošanā, 

kuras nodrošina tehniskās izglītības popularizēšanu skolas vidē. 

2016.-2018. 

III ZIEMEĻVALSTU MINISTRU PADOMES  

NORDPLUS PROGRAMMA 

 

13. „Jauni izaicinājumi Z paaudzes apmācībā”, 

Nr. NPJR-2016/10026. 

Projekta vadošais koordinators ir Viļņas Dzelzceļa transporta un 

komercpakalpojumu tehniskā skola Lietuvā. 16 profesionālā izglītībā iesaistīti 

darbinieki no Lietuvas un Latvijas apguva jaunākās mācību metodes darbā ar 

jauniešiem. Projekta noslēgumā tika organizēta starptautiska metodiska 

pieredzes apmaiņas konference. 

2016.-2017. 
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6. PERSONĀLS 

6.1. Pamatinformācija par personālu 

PIKC “Daugavpils tehnikums” nodarbināto vidējais skaits 2016.gadā ir 203 darbinieki, 

no tiem 117 pedagoģiskie darbinieki un 86 - atbalsta personāls. 

Uz 31.12.2016. PIKC “Daugavpils tehnikums” tika nodarbināti 197 darbinieki, no tiem 

vīrieši - 52, sievietes - 145. 

Nodarbināto izglītības līmenis uz 31.12.2016.: 

 Pedagoģiskais 

personāls 

Pārējais 

personāls 

Vispārējā pamatizglītība - 3 

Vispārējā vidējā izglītība - 19 

Profesionālā vidējā izglītība (arodizglītība, profesionālā 

pamatizglītība) 
- 34 

Profesionālā augstāka izglītība (pirmā un otrā līmeņa augstākā 

izglītība) 
32 23 

Maģistra grāds 76 5 

Doktora grāds 5  

 

Nodarbināto iedalījums pēc vecuma uz 31.12.2016.: 

 Pedagoģiskais personāls Pārējais personāls 

24 gadi un jaunāki 1 1 

25-29 gadi 5 2 

30-34 gadi 5 7 

35-39 gadi 12 3 

40-44 gadi 17 4 

45-49 gadi 15 11 

50-54 gadi 14 14 

55-59 gadi 22 24 

60-64 gadi 15 14 

65 gadi un vecāki 7 4 

 

Nodarbināto iedalījums pēc amata uz 31.12.2016.: 

Tehnikuma direktors 1 

Direktora vietnieki 2 

Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji 6 

Profesionālās izglītības skolotāji 51 

Vispārējās vidējās izglītības skolotāji 39 

Pārējie pedagoģiskie darbinieki 14 

Medicīniskais personāls 1 

Atbalsta personāls  83 

 no tiem: intelektuālā darba darbinieki 25 

 fiziskā darba darbinieki 58 

 

PIKC “Daugavpils tehnikums” 2016.gadā pieņemti darbā – 19, pārcelti citā amatā – 5, 

atlaisti no darba – 28 darbinieki. 
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6.2. 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 Daugavpils 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. 2016./2017. gadā 

Daugavpils tehnikums organizēja IT kursus tehnikuma darbiniekiem un personālam. Tehnikums 

organizē konferences un seminārus, kuros visiem pedagogiem ir 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.  

2016./2017.m.g. tehnikumā strādā pedagogi ar šādam profesionālās kvalifikācijas 

pakāpēm:  

- 2.kvalifikācijas pakāpe ir 9 pedagogiem, 

- 3.kvalifikācijas pakāpe ir 60 pedagogiem,  

- 4. kvalitātes pakāpe ir 3 pedagogiem. 

6.3. Pedagogu tālākizglītības pasākumi 

- A līmeņa pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Medijpratība un 

digitālās kompetences” 

- A līmeņa pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma ,,Pedagogu 

digitālā pratība mūsdienīgai padagoģijai, mācību metodikai un didaktikai” 

- Biedrības “Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācija”, Huber izdevniecības un Gētes 

institūta konference 

- Course “3 D Modeling & Printing Programming Lego Robots” 

- Darba aizsardzības apmācības programma (uzticības personas un darba aizsardzības 

koordinatora apmācība) 

- Darba tiesību juridiskie un praktiskie aspekti izglītības iestādes vadībai darbā ar 

personālu 

- Datorzinības ar priekšzināšanām 

- Dažādu mācību metožu un metodisko paņēmienu izmantošanas iespējas klases stundās 

- Daugavpils universitātes Izglītības un vadības fakultātes 4.zinātniski praktiskā 

konference “Darbs dara darītāju!” 

- Education or Training initiative in the course of which the mobility experience was 

completed (Powiatowe Centrum Ksztalcenia Zawodowego) 

- Education without borders: learn, qualify, research. 

- Efektīvas atbalsta sistēmas izveide skolā metodiskajā darbā 

- Elektrodrošības grupa B un C 

- Erasmus+ project “Coding Skill Development Using Robotics for Young Europeans” 
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- Erasmus+ Project „School’s strategy – innovations as development opportunity” 

(Granada, Spain) 

- Erasmus+Learning BEAUTY Project 

- Erasmus+Project ‘Mobility experience for Information Technologies teacher” 

(Wodzislaw Slaski, Poland) 

- Erasmus+Project „Coding Skill Development Using Robotics for Young Europeans” 

Final conference 

- Erasmus+Project „Methods for ESD-competencies and curricula” (Kerkade, 

Netherlands) 

- Iekļaujošās izglītības aspekti darbā ar izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. 

- Ievads medijpratībā 

- II zinātniski praktiskā konference “Sports un izglītība” 

- Individuālās pieejas īstenošana izgītības procesā izglītojamiem ar funkcionāliem 

traucējumiem 

- Inovācijas autotransportā - izaicinājums profesionālajā izglītībā 

- International Hairstyling Festival 2016 

- Interneta atbildīga lietošana (A) 

- Izglītības un vadības fakultātes 4.zinātniski praktiskā konference “Darbs dara darītāju!” 

- Izglītības un zinātnes ministrijas reģionālā konference “Tagad” 

- Izglītojamā attīstībai labvēlīga mācību un audzināšanas vide 

- Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un 

mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība izglītības iestādē 

- Karjeras vadības prasmju apguve un attīstīšana dabaszinātņu stundās 

- Karjeras vadības prasmju attīstīšana valodu priekšmetu stundu saturā 

- Konference “Metālapstrādes nozares tendences un izaicinājumi profesionālajā izglītībā” 

- Konference “Mūsdienīga mācīšana un mācīšanās matemātikā un dabaszinātnēs” 

- Konference E-klase 2017 

- Koucings izglītības vadība:efektīvai sadarbībai, plānošanai un mērķu sasniegšanai 

- Kreativer Unterricht Deutsch als Fremdsprache: Interaktive Methoden: Workshops zur 

Durchfuhring spielerisgher Unterrichtsstunden, mit Hospitationen in Sprachkursen 

Deutsch als Fremdsprache 

- Kritiskā domāšana un argumentācija 

- Ķīmijas izglītības kvalitātes paaugstināšana - ceļi un līdzekļi 

- Latgales reģiona valodu (latviešu, krievu, angļu) skolotāju Valodu forums “Valodas 

loma kompetenču izglītībā” 

- Latviešu valoda un literatūra digitālajos zinību resursos 

- Latviešu valodas un literatūras skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs “Aktuāli 

tekstveides jautājumi 

- Mācību seminārs “Karjeras diena Dzelzceļa nozarē” 

- Metodiska darbnīca “Hearts and Minds for Effective Education” 

- Multikulturālisma vidē starp jauniešiem 

- Nordplus Junior Project „Challeges Teaching New Z Generation” 

- NVO un mediju sadarbības izpratnes veidošana 
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- One week course for physical education teachers 

- Oxford Teachers Academy Course Teaching English to Teenagers Extension 

- Pāreja uz sasniedzamajiem rezultātiem (learning outcomes) balstītu izglītības procesu 

- Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs „Profesionālās izglītības 

iestāžu elektronikas profesiju pedagogiem” 

- Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs profesionālās izglītības 

direktoru vietniekiem audzināšanas darbā 

- Pedagogu profesionālās pilnveides programma “Pamatnostādnes latviešu valodas 

apguvē un jaunākie LVA mācību materiāli” 

- Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs “Sporta stundas kvalitātes 

pilnveide profesionālajā izglītībā” 

- Pieaugušo neformālās izglītības programma „Saziņas valsts valodā atbilstoši augstākā 

līmeņa prasībām’ 

- Profesionālās izglītības programma “Enerģētika un elektrotehnika” 

- Profesionālās pilnveides radošais seminārs “Sociālais uzņēmējs” 

- Projekta “EQAVET ietvarstruktūra un pamatprincipi profesionālajā izglītībā 

programmas Erasmus+ īstenošanā” seminārs “Kvalitātes kultūra izglītības iestādē” 

- Projekts “Skolas stratēģija-inovācijas kā attīstības iespējas” 

- Rīcība nestandarta situācijās SCB ierīču remonta un bojājumu laikā (1) 

- Seminārs “Centralizēto latviešu valodas eksāmenu rezultātu paaugstināšana” 

- Seminārs “Cilvēktirdzniecība:problēmas un risinājumi” 

- Seminārs “Color off Battle 2017' 

- Seminārs “Informatīvo tehnoloģiju novitātes datorsistēmu tehniķa profesijā” 

- Seminārs “Aktuāli latviešu valodas prakses jautājumi” 

- Seminārs latviešu valodas un literatūras skolotājiem “Centralizēto latviešu valodas 

eksāmenu rezultātu paaugstināšana” 

- Skills Latvia 2017 

- Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā 

- Stresa menedžments. Kā pārvaldīt stresu darbā un ārpus tā 

- Technology-Enhanced Learning 

- The 4th International Contest of IT Specialists 2017 

- The 4th International Contest of Train Drivers and Logistics Forwarding Agents 

„Vilnius 2017” 

- The 59th international scientific conference of Daugavpils university 

- Tradīcijas un inovācijas mijiedarbība bioekonomikas uzplaukumam: ziemeļu un baltijas 

valstu aicinājums izglītības pētījumiem un augstākās izglītības ilgtspējīgumam” 

- Training cource “Education for Sustainable Development” 

- Transnational Project mobility of the Erasmus+ Project „Learning Beauty” (Karvina, 

Czech Republic) 

- UK Study Tour for College Leaders from Estonia and Latvia 

- Valodu loma kompetenču izglītībā 

- Vācu valoda profesionālās izglītības skolās 

- Vilciena brigādes darbības nestandarta situācijās.   
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7. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

Daugavpils tehnikums regulāri komunicē ar sabiedrību. 2016./2017.mācību gadā 

sabiedrība informēšanā var nosacīti izdalīt trīs mērķauditorijas:  

7.1.1. 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-2016”, katalogā 

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

Reģionālajā televīzijā, televīzijā “Dautkom D”, atskaņota audioreklāma tirdzniecības 

centrā „Diton Nams”); 

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

pilsētas transportā; 

- interesentu grupām vai individuāliem apmeklētājiem viņiem ērtā laikā tiek piedāvāta 

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

atbildes uz jautājumiem (2016./2017.m.g. šo iespēju izmantoja 5 skolas, 86 audzēkņi); 

- piedalīšanās VIAA organizētajā pasākuma „Karjeras nedēļa” aktivitātē Daugavpilī „“ES 

BŪŠU darba tirgū” no 10. līdz 14.oktobrim, piedāvājot aktivitātes 11.10.2016: “Es – 

dzelzceļa sfēras darbinieks”, “Kas ir “gudrā māja”?”, “Izvēlies savu profesiju” (datoru 

pavēlnieks, klientu apkalpošanas speciālists, modernāko frizūru meistars, modernākā 

apģērba virtuozs, elektrības pavēlnieks, transporta pārvadājumu komercdarbinieks); 

12.10.2016. – “Es – automašīnu speciālists” . Kopā tehnikumu apmeklēja 128 skolēni.; 

- iesaiste pasākumā „Atvērto durvju nedēļa Latvijas Dzelzceļā” no 11.līdz 15.aprīlim, 

Latvijas dzelzceļa Mācību centrā Daugavpilī, informējot klātesošos par ar dzelzceļu 

saistīto profesiju apguves iespējām Daugavpils tehnikumā; 

- piedalīšanās pasākumā “Karjeras diena 2017” Jēkabpilī 12.04.2017. Tehnikumu 

pārstāvēja darbinieku un kvalifikācijas “Programmēšanas tehniķis” audzēkņu komanda. 

Pasākumu apmeklēja vairāk nekā 300 skolēnu;  

- iesaiste pasākumā „Atvērto durvju nedēļa Latvijas Dzelzceļā” 10. un 13.04.2017. 

Latvijas dzelzceļa Mācību centrā Daugavpilī, informējot klātesošos par ar dzelzceļu 

saistīto profesiju apguves iespējām Daugavpils tehnikumā; 

- dalība Rīgas Valsts tehnikuma organizētajā pasākumā “Karjeras diena Dzelzceļa 

nozarē” 08.02.2017. Rīgā.  

- pasākuma „Atvērto durvju dienas 2017” organizēšana (18.-20.04.2017.). Pasākumu 

apmeklēja 70 audzēkņi no Daugavpils pilsētas 3., 6., 9., 10., 13., 15., 16. vidusskolas, J. 

Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas, Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja, 

Daugavpils 11. pamatskolas un Lāču pamatskolas, Špoģu vidusskolas, Rēzeknes 2. 

vidusskolas, Rēzeknes 5. vidusskolas, Lielupes pamatskolas, Madonas 2. vidusskolas, 

Krustpils pamatskolas, Adamovas internātskolas, Aglonas internātvidusskolas kopā ar 

viņu vecākiem, skolotājiem. 

- Daugavpils tehnikums 11.05.2017. realizēja VISC organizēto Profesionālo izglītības 

iestāžu Latgales kultūrvēsturiskā novada jauniešu radošo pasākumu “Radi, rādi, raidi! 
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2017” Daugavpilī. Radošo darbnīcu laikā tika popularizētas tehnikumā īstenojamās 

profesionālās programmas. 

- Uzstāšanās konferencē „Metālapstrādes nozares tendences un izaicinājumi 

profesionālajā izglītībā” Daugavpilī 28.02.2017. 

- Tehnikuma darbinieku viesošanās Latgales izglītības iestādēs. 2016./2017.m.g. novadīti 

5 informatīvie semināri Daugavpils novada un Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs, 

informāciju noklausījās 105 audzēkņi; 

- tehnikuma popularizēšana pilsētas, valsts pasākumos, piedalīšanās organizāciju, 

izglītības iestāžu organizētajos pasākumos, profesionālās meistarības konkursos. 

7.1.2. informācija sniegšana tehnikuma audzēkņiem, vecākiem: 

- aktuālās informācijas izvietošana tehnikuma mājas lapā www.daugvt.lv pasākumu 

norise atspoguļojums, nodarbību saraksti u.tml. informācija); 

- vecāku sapulču organizēšana; 

- ekskursiju, vizīšu organizēšana potenciālajās darba vietās, augstāko izglītības iestāžu 

pārstāvju vizītes izglītības iestādē, audzēkņu viesošanās to organizētajos pasākumos. 

- bijušo audzēkņu, darba devēju piesaiste mācību procesā (kā meistarklašu, semināru 

vadītāji), ar profesiju saistītajos pasākumos (kā žūrijas locekļi), labo prakšu piemēru 

stāsti audzināšanas stundās; 

- Absolventu dienu organizēšana (katru gadu jūnija otrajā sestdienā). 

7.1.3. sabiedrības informēšana, atpazīstamības veicināšana, piedaloties pasākumos: 

- audzēkņu, darbinieku mobilitātes projektu īstenošana; 

- piedalīšanās pilsētas, valsts svētkos, meistarklasēs, konkursos olimpiādēs; 

- viesu, ārvalstu vizīšu uzņemšana tehnikumā. 

7.2. Audzināšanas darba analīze 

PIKC „Daugavpils tehnikums” audzināšanas darbs tiek organizēts atbilstoši 2016./2017. 

mācību gada audzināšanas darba plānam. 

2016./2017.m.g. audzināšanas darba mērķi un uzdevumi: 

1. Sekmēt audzēkņu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un 

pilsonisko līdzdalību tehnikumā, vietējās kopienas, valsts dzīvē. 

2.  Aktualizēt audzēkņu pašpārvaldes darbību, tehnikumā un vietējās kopienas tradīciju 

kopšanu, pilnveidojot izglītojamo līderības prasmes. 

3. Turpināt gatavošanos Latvijas simtgadei, nodrošinot ikvienam bērnam un jaunietim 

līdzdalības iespējas. 

4.  Motivēt jauniešus iesaistīties interešu izglītībā, sekmējot kultūrvēsturiskā mantojuma 

apgūšanu, saglabāšanu un iesaistīšanos Dziesmu un deju svētku procesā, kā arī izglītojamo 

individuālo kompetenču pilnveidi interešu izglītības programmās, īpaši tehniskajā jaunradē. 

5.  Organizēt valsts nozīmes pasākumus kultūrizglītībā, tehniskajā jaunradē, vides interešu 

izglītībā. 

Gatavojoties Latvijas Republikas 100. gadadienai, PIKC “Daugavpils tehnikums” 

2016./2017. mācību gadā liela uzmanība tika pievērsta patriotiskajai audzināšanai. Atzīmējot 

Valsts svētkus, tika novadīti dažādi pasākumi gan tehnikumā, gan dienesta viesnīcā: 

˗ Atklātņu konkurss-izstāde „Mēs Latvijai!”, veltīts Lāčplēša dienai un LR 

proklamēšanas gadadienai; 

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

http://www.daugvt.lv/
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˗ Viktorīna “Vai tu pazīsti Latviju?”; 

˗ Tikšanās ar Zemessardzes bataljona karavīriem; 

˗ Konference “Dzimtenes dzimšanas diena”, veltīta LR proklamēšanas gadadienai 

dienesta viesnīcā dzīvojošiem audzēkņiem; 

˗ Tikšanās ar Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem; 

˗ Svinīgais pasākums, veltīts LR proklamēšanas 98.gadadienai; 

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

Lāčplēša dienai; 

˗ Zemessardzes 25. gadadienai veltītās piedzīvojumu sacensības “Dari pareizi un bez 

bailēm”; 

˗ Pilsētas svētki. 

Tehnikumā strādā audzēkņu parlaments. 2016./2017.macību gadā parlamenta darbībā 

aktīvi piedalījās 25 audzēkņi. Audzēkņu parlaments iesaistījās pasākumu plānošanā, 

organizēšanā, vadīšanā gan tehnikumā, gan pilsētas mērogā: 

˗ Skolotāju diena 

˗ Karjeras nedēļa 

˗ Lāpu gājiens 

˗ Latvijas Republikas proklamēšanai veltītie pasākumi 

˗ Pēdējais zvans 

˗ Ziemassvētku pasākums 

˗ tehnikuma mācību korpusu noformējums 

˗ Atvērto durvju dienas 

˗ Latgales profesionālo izglītības iestāžu radošais pasākums “Radi, rādi, raidi! 2017” 

˗ Absolventu diena 

˗ Izlaidums.  

Parlamenta audzēkņi labprāt piedalījās interešu izglītības pulciņu darbībā, 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. 

Katra gada oktobrī notiek konkurss „Ko tu proti?” piemā kursa audzēkņiem. Konkursa 

mērķi – atklāt talantīgos audzēkņus, kuriem ir nepieciešama atzinība un atbalsts, motivēt 

audzēkņus aktīvi iesaistīties ārpusklases darbā. 

Tradicionāls ir kļuvis profesiju prezentāciju konkurss. Profesiju prezentāciju konkurss ir 

izcils audzēkņu meistarības atainojums, pedagogu un izglītojāmo ideju lidojuma realizācija uz 

skatuves un video. Pasākums, kurš šogad pārsteidza ar lielu ieguldīto darbu, ideju krāšņumu, 

dažādību, smalku humoru. Lai arī punktu kopsummā kā uzvarētāji nosaukti tikai trīs sniegumi, 

katrs no priekšnesumiem bija pelnījis savu nomināciju, bija ar kaut ko tik ļoti īpašs. 

Konkursa prezentācijas, salīdzinot ar pagājušo gadu, bija meistarīgākas, atraktīvākas. 

Straujais prezentāciju kvalitātes pieaugums, dažādu tehnoloģiju izmantojums ir rādītājs 

nepieciešamībai pārskatīt esošos vērtēšanas kritērijus, vērtēšanas procesa norisi. Prezentācijās 

bija vērojami divi lieliski, taču iespējams atsevišķi vērtējami priekšnesumu stili – video formāta 

prezentācija, kuru sagatavošanā tika ieguldīts liels darbs, veidojot sižetu, montējot nevienu vien 

atkārtojuma klipu līdz vēlamajam rezultātam, un priekšnesums uz skatuves, kuru sagatavošanā 

tika ieguldīts ne mazāks darba apjoms, taču rezultāts bija atkarīgs no unikāla audzēkņu snieguma 

uz tās. Priekšnesumos šogad pirmo reizi bija dzirdami fonogrammu ieraksti. 

Konkursā piedalījās 10 dažādu studiju virzienu komandas. Priekšnesumiem tika 

pieteikti vairāk kā 130 dalībnieki. Uzvarēja 3 profesijas: 
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˗ “Frizieris”  

˗ “Tērpu stila speciālists”  

˗ “Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis” 

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.  

Daugavpils tehnikums piedalījās un parādīja labus rezultātus pilsētas, reģionālajos un 

valsts pasākumos. Starptautiskajā mūsdienu deju konkursā “Zvaigžņu virpulis”, kurš notika 

2017.gada 26.janvārī Daugavpils kultūras pilī, mūsu tehnikuma modes teātris uzstājās ar 

kolekciju „Saules pinumi” un deju kolektīvs ar deju „Black and white story”. 

2016.gada novembrī Daugavpils tehnikums piedalījās starptautiskā konkursā „МIS 

MOKYKLA 2016”, kuru organizēja Zarasaja Lauksaimniecības skola „ZARASÚ ŽEMÉS 

ÚKIO MOKYKLA”. Mūsu modes teātris uzstājās ar kolekciju „Pārdomu mežs”, kur audzēkne 

saņēma balvu „MIS VEŠNIA – 2016” un „MIS STILIVS - 2016”. 

2017.gada aprīlī – maijā tehnikuma modes teātris, deju kolektīvs un tautu kopa piedalījās 

pilsētas konkursā “Mēs esam talantīgi”. Modes teātris ar kolekciju “Pārdomu mežs” kļuva par 

konkursa laureātu un ieguva tiesības uzstāties Pilsētas svētkos 2017.gada 10.maijā. 

2017.gada 13. maijā tehnikuma dejotāji un vokālisti sveica Eiropas svarbumbu celšanas 

čempionāta dalībniekus Daugavpils Olimpiskā centrā. 

Daugavpils tehnikums 2017.gada 5. maijā realizēja VISC organizēto Latgales vēsturiskā 

novada profesionālo izglītības iestāžu jauniešu radošo pasākumu “Radi, rādi, raidi 2017”, kurā 

piedalījās 10 izglītības iestādes. Mūsu izglītības iestādi pārstāvēja 43 audzēkņi un 18 skolotāji. 

Koncertprogrammā piedalījās deju kolektīvs, vokālais ansamblis un tautu kopa, modes teātris. 

Pasākumā piedalījās divas tehnikuma darbnīcas: tērpu stila speciālista profesijas darbnīca un 

frizieru darbnīca. 

Pilsētas svētkos 2017.gada 10. maijā piedalījās vairāk nekā 200 tehnikuma audzēkņu un 

skolotāji. Tehnikuma skolotāji un audzēkņi piedalījās tradicionālajā svētku gājienā. 

Izglītības pilsētiņā strādāja 8 radošas darbnīcas.  

˗ Tērpu stila speciālista profesijas darbnīca; 

˗ Frizieru darbnīca; 

˗ Datorsistēmu tehniķu un programmēšanas speciālistu darbnīca; 

˗ Elektriķu darbnīca; 

˗ Dzelzceļa transporta darbnīca; 

˗ Transporta pārvadājumu komercdarbinieka profesiju darbnīca; 

˗ Metālapstrādātāju; 

˗ Automehāniķu; 

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

2016./2017. mācību gadā talkā piedalījās vairāk nekā 150 audzēkņi un skolotāji. Talkas 
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dalībnieki sakopa Mendeļejeva ielas un Varšavas ielas mācību korpusu teritorijas un Daugavpils 

cietokšņa teritoriju Vaļņu ielā. 

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

tradicionālo tikšanās dienu ieradās 70 tehnikuma absolventi. 

Audzināšanas darbs grupās tiek organizēts atbilstoši grupu audzinātāju darba plāniem. 

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

Mācību gada beigās katrs audzinātājs nodod vienu audzināšanas stundas metodisko izstrādni. 

Tādā veidā tiek radīta bāze, kuru var izmantot visi grupu audzinātāji  

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. Gada laikā tika organizēti dažādi pasākumi: 

- Ekskursija pa Daugavpils centru; 

- Psiholoģiskais trenings “Būsim pazīstami”; 

- Tikšanās ar Zemessardzes bataljona karavīriem; 

- Konference Dzimtenes dzimšanas dienai” un citi. 

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

palīdzība audzināšanas jautājumos, izvestas pārrunas ar kārtības noteikumu pārkāpējiem.  

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

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

vokālos pulciņus, sporta zāli, spēlēt galda spēles. 

7.3. Sporta pāsākumu analīze 

2016./2017.mācību gadā AMI sporta kluba spartakiādē mūsu tehnikumu pārstāvēja divas 

komandas: jaunietes un jaunieši. No 12 meiteņu disciplīnām, tehnikums piedalījies 6 ieskaites 

disciplīnās. Jaunieši no 13 disciplīnām piedalījās 7 ieskaites disciplīnās.  

Kopvērtējumā Republikas mērogā meitenes ieguva pirmo vietu kopējā ieskaitē no 26 

profesionālām skolām. Jaunieši ieguva 3. vietu no 32. Šogad bija jauna nominācija – sportiskākā 

skola, kur tehnikums izcīnīja 2.vietu, zaudējot tikai 3 punktus Rīgas Tūrisma un radošās 

industrijas tehnikumam. 

Tehnikuma sportisti piedalījās ne tikai Latvijas sacensībās, bet arī starptautiskās 

sacensībās. Decembrī mēs piedalījāmies volejbola sacensībās „Christmas -2016” Pleskavā 

(Krievijā), kur jau ceturto gadu pēc kārtas iegūstam pirmo vietu.  

Mūsu spēkavīri arī nepaliek bez medaļām gan valsts, gan starptautiskās sacensībās.  

Jauniešu volejbola komanda šogad ieguva prestižo kausu „Latvijas čempionāts Nacionālā 

līga 2.divizīja”, kurā piedalījās Latvijas 11 komandas. Jaunieši ieguva 1.vietu.  

Tehnikuma meiteņu un zēnu komandas piedalījās 25 jubilejas gada Baltijas profesionālo 

skolu čempionātā, Jelgavā, kur ieguva pirmās vietas. 

Tehnikuma sporta komandu uzvaras ceļ tehnikuma prestižu gan pilsētā, gan republikā, 

gan ārzemēs. 
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7.4. IT nodaļas darba analīze 

Galvenie uzdevumi 2016./2017. māc. gadā: 

 Mācību procesa nodrošināšana izmantojot esošas informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas; 

 Darbinieku apmācības darbam ar jaunām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām; 

 Jauno informācijas sistēmu ieviešana un attīstīšana; 

 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: 

 Tehnikuma olimpiāde informātikā un lietojumprogrammās; 

 Datorzinības konkursu un pasākumu organizēšana tehnikumā; 

 DU informātikas olimpiāde “Paskāla ritenis”; 

 Piedalīšanas pilsētas un Latvijas konkursos informātikā un programmēšanā; 

 Piedalīšanas Skills Latvija 2017 (Web lapu izstrādātāju kategorijā iegūta 2. vieta); 

 Datorsistēmu tehniķa un programmēšanas tehniķa profesiju skolēnu piedalīšana 

ES projektos ārzemēs (mācību prakses un tālākizglītība); 

 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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8. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

2017./2018. mācību gadā izglītības iestāde turpinās strādāt kā Daugavpils 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. 

8.1. 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. 

8.2. 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. 

8.3. 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 tehnikumā un ārpus tās; 

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

 Piedalīties 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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8.4. 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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