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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-5417. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 23.12.2014. rīkojumu Nr. 816 „Par 
profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Profesionālajai 
vidusskolai” ar 01.01.2015. Daugavpils Profesionālā vidusskola nosakumus mainīts uz Daugavpils 
tehnikums un tika piešķirs profesionālās izglītības kompetences centra statuss. 

 
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 skolēnam iespēju sagatavoties izglītības turpināšanai vai profesionālajai 
darbībai, motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjerai; 

− Veicināt skolēnu un jauniešu interesi par profesionālo izglītību un praktisko darbību, palīdzot 
izdarīt motivētu izvēli izglītības turpināšanai; 

− 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 projektus. 
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1.3. iestādes darbības virzieni un mērķi, kā arī īstenotās budžeta programmas 
 
Tehnikums īsteno licencētas un akreditētas profesionālās vidējās izglītības programmas, 

arodizglītības, profesionālās pamatizglītības, profesionālās tālākizglītības programmas, vispārējās 
vidējās izglītības programmas, tās saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju: 
 

Grupas  Programmas veids Programmas nosaukums 

 Ieslodzījuma vietās  
DL Datoru lietošana Informāciju ievadīšanas operators 
CP Palīgšuvējs  Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija 

 Šūvējs Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija 
TS Tērpu stila speciālists Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija 

DRC Drēbnieks Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija 
 Neklātienes nodaļa  

AM Automehāniķis  Autotransports 
L Lokomotīvju saimniecības tehniķis  Dzelzceļa transports  
V Transporta vagonu tehniķis  Dzelzceļa transports 

SC Sliežu ceļu saimniecības tehniķis  Dzelzceļa transports 

ATS Dzelzceļa transporta automātikas, 
telemehānikas un komunikāciju tehniķis Dzelzceļa pakalpojumi 

KV Dzelzceļa transporta pārvadājumu 
organizācijas un kustības drošības tehniķis Dzelzceļa pakalpojumi 

TT Transporta pārvadājumu komercdarbinieks Komerczinības 
EG Grāmatvedis Grāmatvedība 
SE Sekretārs Administratīvie un sekretāra pakalpojumi 
PR Programmēšanas tehniķis Programmēšana 
EM Elektriķis Enerģētika un elektrotehnika 

 Pamatizglītības programma  
GP Galdnieka palīgs Kokizstrādājumu izgatavošana 

 Vispārējā izglītība   

VI Izlīdzinošais kurss Vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošā 
mazākumtautību programma 

 Arodizglītība  
VA Metālapstrādātājs Metālapstrāde (virpotāju un atslēdznieku darbi) 
EM Elektromontieris Enerģētika un elektrotehnika 
DR Drēbnieks Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija 
FR Frizieris Frizieru pakalpojumi 

 ESF grupas  
L-E Lokomotīvju saimniecības tehniķis  Dzelzceļa transports 

AM-E Automehāniķis  Autotransports 
TS-E Tērpu stila speciālists Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija 

 Profesionālā izglītība   
PR Programmēšanas tehniķis Programmēšana 
L Lokomotīvju saimniecības tehniķis Dzelzceļa transports  
T Transporta vagonu tehniķis Dzelzceļa transports 

KV Dzelzceļa transporta pārvadājumu 
organizācijas un kustības drošības tehniķis Dzelzceļa pakalpojumi 

ATS Dzelzceļa transporta automātikas, 
telemehānikas un komunikāciju tehniķis Dzelzceļa pakalpojumi 

DT Datorsistēmu tehniķis Datorsistēmas 
AM Automehāniķis Autotransports 
SC Sliežu ceļu saimniecības tehniķis Dzelzceļa transports 
EG Grāmatvedis Grāmatvedība 
TT Transporta pārvadājumu komercdarbinieks Komerczinības 
KS Klientu apkalpošanas speciālists Administratīvie un sekretāra pakalpojumi 
EM Elektriķis Enerģētika un elektrotehnika 
SE Sekretārs Administratīvie un sekretāra pakalpojumi 
TS Tērpu stila speciālists Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija 
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1.4. pārskata gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi) 
 
2014./2015. mācību gadā tehnikumā uzņemti 599 audzēkņi, tai skaitā, pirmajā kursā – 404 

audzēkņi, ESF grupās 81 audzēkņi, uz otro kursu 57 audzēkņi, ieslodzījuma vietās 46 audzēkņi, 
neklātienes nodaļā 60 audzēkņi, uzņemšanas plānā bija paredzēts uzņemt 275 audzēkņus. 

Izlaidums 484 audzēkņi, tai skaitā, 305 audzēkņi klātienē, 22 audzēkņi ieslodzījuma vietās, 68 
audzēkņi neklātienes nodaļā, 49 audzēkņi ESF finansētās grupās, 40 pretendentiem tika piešķirta 
kvalifikācija ārpusformālās izglītības novērtēšanas kārtībā. 

2014./2015. mācību gadā no tehnikuma aizgāja 242 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. 

2014./2015. 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. 

2014./2015. 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: 

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 
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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.Comenius projekta 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 
 

2014./2015. 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, 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 stāstījums par profesijām, 
gan iestāšanās noteikumi, gan 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) 2812191 3026353 3011158 
1.1. dotācijas 2667718 2887623 2887623 
1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 142979 138730 123235 
1.3. transferti - - - 
1.4. ziedojumi un dāvinājumi 1494 - 300 
2. izdevumi (kopā) 2837663 3036717 3021522 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 2737797 2932956 2917761 
2.1.1. kārtējie izdevumi 2522526 2737807 2722612 
2.1.2. procentu izdevumi - - - 
2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 215271 195149 195149 
2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība 
- - - 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti - - - 
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 99866 103761 103761 
 
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) 1074844 6330291 6330289 
1.1. dotācijas 1074844 6330291 6330289 
1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi  - - 
1.3. ārvalstu finanšu palīdzība  - - 
1.4. ziedojumi un dāvinājumi  - - 
2. izdevumi (kopā) 1074844 6330291 6330289 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā)  223518 223517 
2.1.1. kārtējie izdevumi  223518 223517 
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 1074844 6106773 6106772 
 
Programma „ESF projektu un pasākumu īstenošana” 
Apakšprogramma „Eiropas sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)” 
 

Nr. 
p.k. Finansiālie rādītāji Iepriekšējā gadā 

(faktiska izpilde) 

Pārskata gadā 
apstiprināts 

likumā 
faktiskā 
izpilde 
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1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 523171 515777 514661 
1.1. dotācijas 523171 515777 514661 
1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi  - - 
1.3. ārvalstu finanšu palīdzība  - - 
1.4. ziedojumi un dāvinājumi  - - 
2. izdevumi (kopā) 523171 515777 514661 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 523171 515777 514661 
2.1.1. kārtējie izdevumi 175718 120735 119619 
2.1.2. procentu izdevumi  - - 
2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 347454 395042 395042 
2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība 
 - - 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti  - - 
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem  - - 
 
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)  36908 36213 
1.1. dotācijas  36908 36213 
1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi  - - 
1.3. ārvalstu finanšu palīdzība  - - 
1.4. ziedojumi un dāvinājumi  - - 
2. izdevumi (kopā)  36908 36213 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā)  36908 36213 
2.1.1. kārtējie izdevumi  24938 24243 
2.1.2. procentu izdevumi  - - 
2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti  11970 11970 
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, starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju izglītības 
jomā īstenošanas nodrošināšana” 
 

Nr. 
p.k. Finansiālie rādītāji Iepriekšējā gadā 

(faktiska izpilde) 

Pārskata gadā 
apstiprināts 

likumā 
faktiskā 
izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 33627 - - 
1.1. dotācijas  - - 
1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi  - - 
1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 33627 - - 
1.4. transferti  - - 
2. izdevumi (kopā) 37417 30640 30128 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 37417 30640 30128 
2.1.1. kārtējie izdevumi 37417 30640 30128 
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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  - - 
 
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)  42245 42245 
1.1. dotācijas  - - 
1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi  - - 
1.3. ārvalstu finanšu palīdzība  42245 42245 
1.4. transferti  - - 
2. izdevumi (kopā)  16175 16175 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā)  16175 16175 
2.1.1. kārtējie izdevumi  16175 16175 
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 2014. gadā tika izlietoti efektīvi, mācību procesa (vai iestādes 
darbības) nodrošināšanai. 

2014. oktobris - novembris materiālu un inventāra inventarizācija un datu apkope un 
salīdzināšana. 
 

2.2.Iestādes darbības rezultāti (mācību rezultāti) 

2014./2015. mācību gada centralizēto eksāmenu rezultāti 
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Pamatizglītības programmā (pedagoģiskās korekcijas grupa) kārtoja vienu centralizēto 
eksāmenu: Latviešu valoda mazākumtautību izglītības programmās. Eksāmenu kārtoja 1 grupa 
(galdnieka palīgs) kopskaitā 6 audzēkņi. Atbrīvots 1 audzēknis veselības stāvokļa dēļ. Iegūti 
sekojošie rezultāti: 

 
Apguves līmenis A1 A2 B1 B2 C1 C2 
Audzēkņu skaits 3 1 1 1 - - 
Īpatsvars 50% 16,67% 16,67% 16,67% - - 

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

audzēkņi, kas apgūst specialitātes „datorsistēmu tehniķis”, „sekretārs”, „elektriķis”, „klientu 
apkalpošanas speciālists”, „tērpu stila speciālists”, „transporta pārvadājumu komercdarbinieks”, 
„programmēšanas tehniķis”, „lokomotīvju saimniecības tehniķis”, „dzelzceļa transporta pārvadājumu 
organizācijas un kustības drošības tehniķis”, „transporta vagonu tehniķis”, „sliežu ceļu saimniecības 
tehniķis” un „automehāniķis”. No valsts eksāmeniem tika atbrīvoti trīspadsmit 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 
205 1 9 34 60 39 39 20 3 - - 

 0,5% 4,4% 16,6% 29,3% 19% 19% 9,7% 1,5% - - 

 
2. Matemātika 

222 10 48 61 38 30 21 7 4 3 - 
 4,5% 21,6% 27,5% 17,1% 13,5% 9,5% 3,1% 1,8% 1,4% - 
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3. Latviešu valoda 
221 4 39 76 58 31 13 - - - - 

 1,8% 17,7% 34,4% 26,2% 14% 5,9% - - - - 

 
4. Angļu valoda 

220 10 58 67 47 24 9 5 - - - 
 4,5% 26,4% 30,4% 21,4% 10,9% 4,1% 2,3% - - - 

 
 

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 (vidējā izglītība): 

 
Valsts eksāmenu rezultāti 

 
Pamatizglītības programmā (viena pedagoģiskās korekcijas grupas, kvalifikācija galdnieka 

palīgs) kārtoja četrus valsts eksāmenus: angļu valoda, matemātika, Latvijas un pasaules vēsture, 
krievu valoda. Eksāmenus angļu valodā, matemātikā, krievu valodā kārtoja kopskaitā 6 audzēkņi, 
savukārt pieteikti bija 9 audzēkņi.  Eksāmenu Latvijas un pasaules ēsturē kārtoja 3 audzēkņi, pieteikti 
bija 5 audzēkņi). Salīdzinājuma ar gada vērtējumu ir iegūti sekojošie rezultāti: 

 

N
r.

 p
.k

. 

Priekšmets 

A
ud

zē
kņ

u 
sk

ai
ts

  
vērtējums 

Dinamika 
n/v 1 2 3 4 5 6 

1. 

Angļu 
valoda 

6        

 

eksāmena 
vērtējums 

 - - - - 4 2 - 

 - - 
- - 66,7

% 
33,3
% - 

gada 
vērtējums 

 - - - - 5 1 - 

 - - - - 83,3
% 

16,7
% - 

2. 

Matemātika 6        

 

eksāmena 
vērtējums 

 - - - - 4 - 2 

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

% 

gada 
vērtējums 

 - - - - 4 1 1 

 
 
- - - - 66,6

% 
16,7
% 

16,7
% 

3. 

Latvijas un 
pasaules 
vēsture 

3        

 

eksāmena 
vērtējums 

 - - - - - 3 - 

 - - - - - 100
% - 

gada 
vērtējums 

 - - - - 3 - - 

 - - - - 100
% - - 
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4. 

Krievu 
valoda 6        

 

eksāmena 
vērtējums 

 - - - - 4 1 1 

 - - - - 66,6
% 

16,7
% 

16,7
% 

gada 
vērtējums 

 - - 4 - - 1 1 

 - - 66,6
% - - 16,7

% 
16,7
% 

Kopā: 21  
      

  

eksāmena vērtējums   - - - - 57.1
% 

28,6
% 

14,3
% 

gada vērtējums - - 19% - 57% 14,4
% 

9,6
% 

 
Vidējas izglītības programmās bija iespējams kārtot divus valsts eksāmenus: „Krievu valoda un 

literatūra” un „Ekonomika”. Eksāmenu kārtoja 14 audzēkņi, savukārt eksāmenam tika pieteikti 17 
audzēkņi. 

 

N
r.

 p
.k

. 

Priekšmets 

A
ud

zē
kņ

u 
sk

ai
ts

 

vērtējums 

Dinamika 
3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Krievu valoda 
un literatūra 7        

 

eksāmena 
vērtējums 

 - 3 1 3 - - - 

 
- 42,8% 14,4% 42,8% - - - 

gada 
vērtējums 

 
- 4 2 1 - - - 

 - 57% 28,6% 14,4% - - - 

2. 

Ekonomika 7        

 

eksāmena 
vērtējums 

 
- 3 1 2 - 1 - 

 
- 42,8% 14,4% 28,5% - 14,3% - 

gada 
vērtējums 

 
- 2 1 3 - - 1 

 
- 28,6% 14,4% 42,8% - - 14.2 

Kopā: 14        
eksāmena 
vērtējums  

- 43% 14,3% 35,7% - 7% - 

gada vērtējums 
 

- 43% 21,4% 28,6% - - 7% 
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Ziemas sesijas eksāmenu rezultāti 
2014./2015.m.g. (vidējā balle) 

 
Eksāmens Grupa Vid.balle Audz. sk. 

Datormācības 17a 7,84 19 
Stenogrāfija 17a 7,55 19 
Tirgus formas,cenu un tarifu veidošana TT-41 7,38 26 
Dokumentu pārvaldība 22a 7,17 17 
Dzelzceļa TEN KV-41 7,1 22 
Automobiļu elektroiekārtas AM-41 6,95 23 
Automobiļu remonts AM-41 6,82 23 
Datormācības 22a 6,82 17 
Transporta pārvadājumu organizācija TT-41 6,73 26 
Automātiskās bremzes V-41 6,7 17 
Datoru tīkli PR-41 6,69 23 
Kustības organizēšana un vadība KV-41 6,66 22 
Dokumentu pārvaldība 17a 6,63 19 
Muitas darbība TT-41 6,61 26 
Friziera darbu tehnologija FR-31 6,55 28 
Datoru operētājsistēmas PR-41 6,52 23 
Biroja darba organizācija 22a 6,52 18 
Dzelzceļa TEN L-41 6,47 23 
Vilces rirekļu ekipēšana L-41 6,47 23 
Automobiļu diagnostika AM-41 6,43 23 
Ražošanas procesu mehanizācija un automatizācija L-41 6,34 23 
Motorvagonu sastāvs L-41 6,34 23 
Kravas un komercdarbību organizēšana KV-41 6,28 22 
Tehniskās diagnozes sistēmas ATS-41 6,21 19 
Vilces ritekļu remonts L-41 6,21 23 
Datu bāzes PR-41 6,09 23 
Datoru tikli 3a 6,04 24 
Automatizētas vilcienu kustības intervālu RS ATS-41 6 19 
Latviešu valoda DR-31 5,94 17 
Latviešu valoda FR-31 5,92 28 
Palīgprogrammas un utilitas 3a 5,91 24 
Matemātika DR-31 5,82 17 
Drēbnieka darbu tehnoloģija DR-31 5,82 17 
Automatizētas stacijas sistēmas ATS-41 5,63 19 
Datoriekārtu ekspluatācija un remonts 3a 5,58 24 
Ritošā sastāva enerģētiskās iekārtas V-41 5,29 17 
Elektrotehnika un elektronika DT-21 5,23 17 
Elektriskais pievads 20a 5,23 21 
Elektroapgāde 20a 5,19 21 
Elektroiekārtu montāža un remonts 20a 5,19 21 
Ritošā sastāva remonts V-41 5,17 17 
Virpotāju darba tehnoloģija VA-31 5 14 
Latviešu valoda VA-31 4,78 14 
Pielaides un sēžas VA-31 4,78 14 
Matemātika FR-31 4,22 26 
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Vasaras sesijas eksāmenu rezultāti 
2014./2015.m.g. (vidējā balle)  

 
Eksāmens Grupa Vid.balle Audz. sk. 

Konstruēšana un modelēšana DRC-21 9,42 21 
Transporta uzņēmumu mārketings TT-31 7,65 26 
Pasažieru pārvadājumu organizēšana un vadība KV-21 7,4 25 
Ekonomikas pamati TT-21 7,39 28 
Tērpu konstruēšana un modelēšana TSE-11 7,38 13 
Tērpu izgatavošanas tehnoloģija TSE-11 7,23 13 
Dekoratīvā kosmētika FR-21 6,8 30 
Mārketings KS-21 6,78 28 
Elektrotehnika un elektriskā mērīšana L-21 6,76 30 
Automobīļu remonts AME-11 6,65 20 
Ekonomikas pamati KS-21 6,64 28 
Tehniskā mehānika L-21 6,57 26 
Datoru uzbūve PR-21 6,46 13 
Automobiļu uzbūve AME-11 6,35 20 
Sliežu ceļu un staciju uzbūve KV-31 6,21 23 
Automobīļu tehniskā apkope AM-31 6,21 23 
Vilces ritekļu remonts LE-11 6,19 21 
Lietojumprogrammas DT-21 6,17 17 
Tehniskā mehānika V-21 6,15 26 
Elektriskie mērījumi EM-31 6,1 20 
Spectehnoloģija GP-31 6 7 
Vilces ritekļu konstrukcija LE-11 5,95 21 
Elektrotehnika un elektronikas pamati PR-21 5,76 13 
Konstruēšana un modelēšana DR-21 5,6 20 
Automobiļu uzbūve AM-21 5,48 27 
Elektrotehnika un elektriskie mērījumi V-21 5,36 25 
Elektrotehnika EM-21 5,13 29 
Matemātika VA-21 4,88 9 
Sliežu ceļu mašīnu konstrukcija SC-31 4,72 11 
Inženiertehniskās buves SC-31 4,54 11 
Ģeodēzija SC-21 3,94 17 
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Kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 
 

2014./2015. gadā kvalifikācijas eksāmeni bija astoņpadsmit specialitātēs (Automehāniķis, 
Datorsistēmu tehniķis, Drēbnieks, Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru 
tehniķis, Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis, Elektriķis, 
Frizieris, Galdnieka palīgs, Klientu apkalpošanas speciālists, Lokomotīvju saimniecības tehniķis, 
Metālapstrādātājs, Palīgšuvējs, Programmēšanas tehniķis, Informācijas ievadīšanas operators, 
Transporta pārvadājumu komercdarbinieks, Transporta vagonu tehniķis, Sekretārs, Sliežu ceļu 
saimniecības tehniķis). Katras specialitātes kvalifikācijas eksāmenu komisijā piedalījās vismaz trīs 
darba devēji. Visos eksāmenos bija atzīmēta laba organizācija, materiāli tehniskās bāzes uzlabošanās, 
kā arī augsts skolēnu zināšanu līmenis, par ko liecina kvalifikācijas eksāmenu rezultāti. 

 
Pirmo kvalifikācijas līmeni ieguva 20 audzēkņi. 
Otro kvalifikācijas līmeni ieguva 57 audzēkņi. 
Trešo kvalifikācijas līmeni ieguva 337 audzēkņi. 
 

N
r.p
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1. Automehāniķis 23    23 
2. Automehāniķis (ESF finansēta grupa) 15    15 
3. Datorsistēmu tehniķis 23    23 
4. Drēbnieks 14    14 

5. Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru 
tehniķis   19   19 

6. Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības 
drošības tehniķis 21    21 

7. Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības 
drošības tehniķis (neklātiene) 22   22 

8. Elektriķis 18   18 
9. Frizieris 21   21 

10. Galdnieka palīgs 7   7 
11. Klientu apkalpošanas speciālists 17   17 
12. Lokomotīvju saimniecības tehniķis 22   22 
13. Lokomotīvju saimniecības tehniķis (ESF finansēta grupa) 19   19 
14. Lokomotīvju saimniecības tehniķis (neklātiene) 22   22 
15. Metālapstrādātājs 13   13 
16. Palīgšuvējs 13   13 
17. Programmēšanas tehniķis 21  1* 22 
18. Informācijas ievadīšanas operators 9   9 
19. Transporta pārvadājumu komercdarbinieks 26   26 
20. Transporta pārvadājumu komercdarbinieks (neklātiene) 9   9 
21. Transporta vagonu tehniķis 16   16 
22. Transporta vagonu tehniķis (neklātiene) 15   15 
23. Sekretārs 18  1* 19 
24. Sliežu ceļu saimniecības tehniķis 11   11 

Kopā: 414  2* 416 
 * - neieradās 
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Kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 2014./2015.m.g 
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2014./2015. mācību gada kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 
 

Profesionālā kvalifikācija Piezīmes Vid.bal. „3” „4” „5” „6” „7” „8” „9” „10” 
Automehāniķis  6.86 - - 2 7 6 8 - - 
Automehāniķis ESF finansēta grupa 6.66 - - 3 3 5 4 - - 
Datorsistēmu tehniķis  7.60 - - - 1 9 11 2 - 
Drēbnieks  8.28 - - - 1 1 7 3 2 
Dzelzceļa transporta automātikas, 
telemehānikas un sakaru tehniķis    6.47 - - 1 11 5 1 1 - 

Dzelzceļa transporta pārvadājumu 
organizācijas un kustības drošības tehniķis  7.00 - - - 7 9 3 2 - 

Dzelzceļa transporta pārvadājumu 
organizācijas un kustības drošības tehniķis neklātiene 6.72 - - - 10 8 4 - - 

Elektriķis  6.94 - - 2 6 4 4 1 1 
Frizieris  7.46 - - - 4 9 11 1 1 
Galdnieka palīgs  8.00 - - 1 - 1 1 4 - 
Klientu apkalpošanas speciālists  8.11 - - - - 5 6 5 1 
Lokomotīvju saimniecības tehniķis  6.72 - - - 10 9 2 1 - 
Lokomotīvju saimniecības tehniķis ESF finansēta grupa 6.57 - - 1 7 10 1 - - 
Lokomotīvju saimniecības tehniķis neklātiene 6.95 - - - 10 5 5 2 - 
Metālapstrādātājs  7.30 - - 1 - 8 2 2 - 
Palīgšuvējs  9.15 - - - - - 2 7 4 
Programmēšanas tehniķis  7.09 - - 3 4 7 3 3 1 
Informācijas ievadīšanas operators  6.44 - - 2 3 2 2 - - 
Transporta pārvadājumu komercdarbinieks  7.23 - - 5 1 8 7 5 - 
Transporta pārvadājumu komercdarbinieks neklātiene 8.22 - - - - 1 5 3 - 
Transporta vagonu tehniķis  6.81 - - 2 4 5 5 - - 
Transporta vagonu tehniķis neklātiene 7.86 - - - 2 4 5 2 2 
Sekretārs  7.50 - - - 5 5 3 4 1 
Sliežu ceļu saimniecības tehniķis  6.36 - - 1 5 5 - - - 



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 „Elektriķis” 32 pretendentiem, „Automehāniķis” 
4 pretendentiem un „Lokomotīvju saimniecības tehniķis” 6 pretendentiem, bet 8 pretendentiem 
netika piešķirts neierāšanos kvalifikācijas eksāmenā dēļ. 

 
Sadarbība ar darba devējiem, to apvienībām, vietējo pašvaldību 

(prakses vietu nodrošināšana, absolventu iekārtošana darbā, 
piedalīšanās kvalifikācijas eksāmenu organizēšanā) 

 
2014./2015.m.g. gadā kvalifikācijas un ražošanas praksē bija 380 audzēkņi, kuri bija 

noslēguši atbilstošus līgumus ar 147 uzņēmumiem, firmām, mācību iestādēm, kuras atrodas 
Daugavpils pilsētā un rajonā, Jēkabpilī, Krāslavā, Maltā un Rēzeknē.  

Tehnikuma sadarbībā ar: AS „DLRR”; SIA „LEAKS Rēzekne RSEZ”; SIA „Gargrode”; 
SIA „Zieglera Mašīnbūve”; SIA „LDZ ritoša sastāva serviss”,  Vagonu remonta centrs; Ambeļu 
Pagasta pārvalde; Daugavpils Pilsētas 5.pirmskolas izglītības iestāde; Daugavpils 12.vidusskola; 
SIA „Eugesta un partneri”; Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola; Latvijas Republika 
Daugavpils Pilsētas bāriņtiesa; Daugavpils Pilsētas 27.pirmskolas izglītības iestāde; SIA 
„Baltijas Moderns”; Daugavpils Pilsētas 3.pirmskolas izglītības iestāde; SIA „Daugavpils bērnu 
veselības centrs”; Daugavpils 10.vidusskola; Daugavpils Pilsētas 26.pirmskolas izglītības 
iestāde; Daugavpils Pilsētas 1.pirmskolas izglītības iestāde; VAS „Latvijas dzelzceļš”, 
Profesionālā tālākizglītības iestāde „LDZ Mācību centrs”; Daugavpils Pilsētas 23.pirmskolas 
izglītības iestāde; SIA „Sturing”; VAS „Latvijas dzelzceļš”, Daugavpils ekspluatācijas iecirknis; 
Daugavpils Centra vidusskola; SIA “First Cargo Group”; Обособленное подразделение ООО  
“Бремор”; SIA “Junona BEP”; SIA “Alsvet”; SIA “Trans Speed”; SIA “MVM International 
Shipment”; SIA “PIK”; SIA “Baltic Granules”; SIA “Hansa Rental Group”; SIA “LDZ Cargo”, 
Rīgas reģionālais centrs, Mangaļu kravas termināls; Sventes pagasta pārvalde; SIA “SM”; SIA 
„LDZ Cargo” Daugavpils reģionālais centrs; SIA “LDZ Cargo”; AS “Baltijas Ekspresis”, 
Ventspils; AS “Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca”; SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” 
Lokomotīvju remonta centrs; SIA „EUTAXBACK.COM”; SIA „LATINSOFT”; SIA „NR 
Group”; SIA „Pokemoni”, Rēzekne; SIA „Wood Services Luxury”; SIA „Florandija”; SIA 
„DEREX”; SIA „Defass-D”; SIA „TSF-D”; SIA „DVINSKA plus”; SIA „Latgales sakaru 
serviss”; SIA „Ziglera Mašīnbūve”; SIA „SZMA”; SIA „Bell-House”; SIA „RIO”; SIA „Inventa 
Group”; AS „Latgales bekons”; SIA „Ātrs”; SIA „Miks Serviss”; Daugavpils 11.pamatskola; 
SIA “Autoskola Viktoria”; Daugavpils 15. vidusskola;SIA “MAG datoru Serviss”; SIA “ADA 
PLUS”; SIA “LOGS”; Daugavpils 16. vidusskola; Daugavpils 13. vidusskola; Daugavpils 3. 
vidusskola; AS lombards “DAGNE”; Preiļu 2. vidusskola; SIA “Pro Line D”; Drēbnieku studija; 
IK „Elen”; IU šūšanas darbnīca;  IDV šūšanas pakalpojumi; IK „Izabeļ”; Šūšanas darbnīca; IDA 
šūšanas darbnīca; Modes ateljē; SIA „SKR”; Kalkūnes Pagasta pārvalde; SIA “Consulting 
agency”; SIA „Sigtur” viesnīca „Dinaburg”; PIKC „Daugavpils Būvniecības Tehnikums”; SIA 
„Belmast”; IK „Viktorija Travel”; Naujenes sociālais dienests; ZS „Jaunkļaviņi”;  SIA  „BM 
Industrial”; SIA „Ingrid'A”; SIA „DEFIA”; AS „Daugavpils dzirnavnieks”; Pārtikas un 
veterinārā dienesta Dienvidlatgales Pārvalde; SIA „Latvia Travel D”; EI-2 stacija Rēzekne 
Krauja Vabole Līvāni Krāslava Līksna Jersika Nīcgale Jersika Daugavpils; Sociālo Brīvprātīgo 
biedrība ODIN/VITA; IK „a-Stella”; salons “OKSANA”; IK Ludmila Jasinska; IK “ESKADE”; 
SIA “Rakurs D”; salons „Aleksandrija”;  frizētava „Ināra”;  SIA “Laguna” salons; SIA 
“Frizētava Aleksandra”; IK „Ejforija”; „Saules salons”; Signalizācijas un sakaru distances 
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Daugavpils reģionālais centrs; SIA “Jēkabpils Autocentrs”; IK “Vi Valti”; SIA “AUTO 
PASAULE D”; SIA “Scania Latvia”; SIA “Volvo Truck Latvia”; SIA “SD AUTO”; SIA 
“MAGISTR”; SIA “Attīstības Ritenis”; „Neatliekamā medicīniskā palīdzība”; “LV Kompanija”; 
SIA “VISEN”; IU “EDVAS-D”; SIA”SD AUTO”; SIA “SkillAuto”; IU “L.L.O.”; SIA 
“SEVIAN”, nodrošina darba tirgus prasībām atbilstošas prakses vietas visiem 416 izglītojamiem. 

Problēmu ar skolēnu iekārtošanu uzņēmumos nav. Visas specialitātēs, kuras ir 
tehnikumā, joprojām ir pieprasītas darba tirgū.  
 

Absolventu gaitas 2015.gadā 
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Autotransports 23 3 4 4 11/5 3 
Autotransports 15 3 1.5 3 7/3 2 
Dzelzceļa transports 50 3 4 8 35/4 3 
Dzelzceļa transports 34 3 1.5 3 26/4 1 
Dzelzceļa pakalpojumi 42 3 4 11 19/5 7 
Komerczinības 26 3 4 14 10/2 0 
Programmēšana 21 3 4 4 13 4 
Datorsistēmas 23 3 4 9 8/6 0 
Metālapstrāde 13 2 3 3 8/1 1 
Kokizstrādājumu izgatavošana 7 2 3 1 3 2 
Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija 14 2 3 2 10 2 
Frizieru pakalpojumi 26 2 3 4 13/5 4 
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi 36 3 4 7 13/10 6 

 
Sporta sasniegumu rezultāti 

 
AMI SPORTA KLUBS 

LATVIJAS REPUBLIKAS ČEMPIONĀTI 
profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem 2014./2015. m.g. jaunieši 

 

Izglītības iestāde 
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PIKC ”Daugavpils tehnikums” 14 1  5-8 2 5 
Ogres tehnikums 9 8     
Ventspils  Tehnikums 10  1 5-8 5 3 
Liepājas Jūrniecības koledža  4  4  2 
Saldus Profesionālā vidusskola 4 3 4  7  
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PIKC”Daugavpils Būvniecības tehnikums” 5 7 2 1 1 1 
Rīgas Tūrisma un radoša industrijas 
tehnikums 

15      

Rīgas Tehniskā koledža 2 2 5-6 2 3 4 
Priekuļu  tehnikums 13  7-8   8 
Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola 22  3    
Malnavas koledža 20      
Rīgas Celtniecības koledža 11    4  
Rēzeknes tehnikums 6      
Kandavas Valsts  lauksaimniecības 
tehnikums 

1      

Cēsu Profesionālā vidusskola 7  7-8 5-8   
Aizkraukles Profesionālā vidusskola 17 6   6  
Valmieras tehnikums 12   3   
Viduslatgales Profesionālā vidusskola  24      
Smiltenes Tehnikums 3 5   8 6 
Rankas Profesionālā vidusskola 18      
Cīravas Profesionālā vidusskola 19      
Barkavas Profesionālā vidusskola 21      
Skrundas Profesionālā vidusskola 25      
Bulduru Darzskopibas vidusskola 8      
Jēkabpils Agrobiznesa koledža 23  5-6    
Rīgas Valsts tehnikums 16   5-8  7 

 
AMI SPORTA KLUBS 

LATVIJAS REPUBLIKAS ČEMPIONĀTI 
profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem 2014./2015. m.g. jaunietes 

 

Izglītības iestāde 
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PIKC ”Daugavpils tehnikums” 1 4  1 3 
Rīgas Tūrisma un radošas indust.tehnikums 5 1  3 1 
Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola 4 6 3  5-8 
Jēkabpils Agrobiznesa koledža 6     
Ventspils  Tehnikums 8  1  2 
Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola    2  
Viduslatgales Profesionālā vidusskola 20     

Kuldīgas Tehn. un tūrisma PVS  3    
Valmieras Profesionālā vidusskola 13 2 4 5  
Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola 19  2 4 5-8 
Saldus Profesionālā vidusskola 2   8  
Priekuļu tehnikums 18 7 6   
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Smiltenes Tehnikums 3   7 4 
Rēzeknes tehnikums 12 5 8  5-8 
Barkavas Profesionālā vidusskola 14  5 6  
Rankas Profesionālā vidusskola     5-8 
Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums 11  7   
Bulduru Dārzkopības vidusskola 7     
Laidzes Profesionālā vidusskola  8    
Ogres tehnikums 10     
Malnavas koledža 15     
Aizkraukles Profesionālā vidusskola 16     
Cīravas Profesionālā vidusskola 17     
Rīgas Valsts tehnikums 9     

 
AMI sporta kluba 25. sporta spēles 

Jauniešiem iegūtās sekojošas vietas Latgales reģionā 
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1. PIKC”Daugavpils 
tehnikums” 2 3 5 1 5-6 2 2 2 1 1 1 2 2 

2. Jēkabpils Agrobiznesa 
koledža 5 6   2  4 3 7-8  6 5 5 

3. Daugavpils Tirdzniecības 
profesionālā vidusskola      6 7  3    8 

4. PIKC”Rēzeknes  
tehnikums” 3 2 1 3 3 3 3 5-6 4 5 2 4 3 

5. PIKC”Daugavpils 
Būvniecības tehnikums” 1 1 3 2 1 1 5 1 2 2 4 1 1 

6. Viduslatgales Profesionālā 
vidusskola 6 7 7 4 7 5 6 5-6 7-8  7 7 7 

7. Malnavas koledža 4 4 2 5 5-6 4 1 4 5-6 3 3 3 4 

8. Barkavas Profesionālā 
vidusskola 7 5 4  4   7 5-6 4 5 6 6 

9. Preiļi-RTRIT    6         9 
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AMI sporta kluba 25. sporta spēles 
Jaunietēm iegūtās sekojošas vietas Latgales reģionā 
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1. PIKC”Daugavpils  
tehnikums” 1 1 7 1 3 5 5 1 1 1 1 

2. Jēkabpils Agrobiznesa  
koledža 2 2 2 3 5-6 7 3  4  4 

3. Daugavpils Tirdzniecības 
profesionālā vidusskola 3  4 4  3 6  2 2 5 

4. PIKC”Rēzeknes  
tehnikums” 6 3 6 2 2 1 1 2 7-8 3 2 

5. Viduslatgales Profesionālā 
vidusskola 7 6 8      7-8  8 

6. Malnavas koledža 5 5 1 5 5-6 4 3 4 5-6 4 6 

7. Barkavas Profesionālā 
vidusskola 4 4 3 6 1 6 2 3 3 5 3 

8. Preiļi-RTRIT     4 2  5 5-6  7 

9. PIKC”Daugavpils Būvniecības 
tehnikums”   5        9 

 
Īstenotās starptautiskā mēroga aktivitātes 2014./2015. mācību gadā: 

 
Fonds, programma Projekta nosaukums 

PROJEKTI 
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 
2013/0032/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/002 „Mācību aprīkojuma modernizācija un 

infrastruktūras uzlabošana Daugavpils 
Profesionālajā vidusskolā”. 

Eiropas Sociālais fonds (ESF) 
2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001 „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības 

veicināšana“,mērķstipendijas audzēkņiem”. 
7.2.1.JG2 „Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās 

neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu 
garantijas ietvaros” 2.kārtas projekts.  

ERASMUS+  programma 
2014-1-LV01-KA102-000106 „Inovācijas profesionālajā izglītībā”.  
Mūžizglītības programma COMENIUS apakšprogramma 
2013-1-LV1-COM06-053935 „Kultūras un dzīves vērtības multikulturālā skolā”. 
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Ziemeļu Ministru Padomes Nordplus programma 
NP JR-2014/10332 „Inovatīvas pasniegšanas metodes profesionālajā 

izglītībā”. 
SADARBĪBAS LĪGUMI 

Parakstīts sadarbības nodomu protokols ar Tamperes Pieaugušo izglītības fondu Somijā, 
26.02.2015. 
Parakstīts sadarbības nodomu protokols ar Lisabonas Izglītības aģentūru Portugālē, 26.02.2015. 
Parakstīts sadarbības nodomu protokols ar BBS skolu Rotenburgā Vācijā, 27.02.2015. 
Parakstīts sadarbības līgums ar Vidzu profesionāli -  tehnisko koledžu   Baltkrievijā, 28.04.2015. 

STARPTAUTISKĀS KONFERENCES 
«Lejassaksijas - Latvijas biznesa forums», Hanovere- Vācija, 02.2015. 
«Inovācijas profesionālajā izglītībā», organizators : Daugavpils tehnikums, 28.04.2015. 
«Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība.», Rīga- Latvija, 05.,06.05.2015. 
«Inovatīvas mācību metodes profesionālajā  izglītībā», organizatori: Viļņas Dzelzceļa transporta un 
komercpakalpojumu tehniskā skola  Lietuvā un Daugavpils tehnikums Latvijā, 14.05.2015. 
„Labās prakses piemēri izglītības jomā starptautiskā vidē- sasniegtais un nākotnes izaicinājumi”, 
organizators: Daugavpils tehnikums, 28.05.2015. 

 
Izstrādāti un iesniegti izskatīšanai jauni projektu pieteikumi: 

 
Projekta nosaukums Iespējamie īstenošanas termiņi 

ERASMUS+  programmas  Mobilitātes projekts 
„Profesionālās izglītības koncepcija attīstībā”. 2016.-2017. 

ERASMUS+  programmas  Stratēģiskās partnerības projekti 
„Eiropas jauniešu prasmju attīstīšana robotikas 
apguvē”. 

2015.-2016. 

„Būsim vienoti IT jomā”. 2015.-2016. 
„Ilgtspējīga attīstība- skolas izglītības 
programmās”. 

2015.-2016. 

 
I Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts „Mācību aprīkojuma modernizācija un 

infrastruktūras uzlabošana Daugavpils Profesionālajā vidusskolā” 
 

Projekta laikā īstenotas šādas aktivitātes:  
veikti infrastruktūras uzlabojumi, tai skaitā ēku un telpu renovācija trijos mācību 

korpusos Strādnieku ielā 16, Mendeļejeva ielā 1, Varšavas ielā 23 un Automobiļu diagnostikas 
darbnīcā Varšavas ielā 21A; divu dienesta viesnīcu Bauskas ielā 23 un Bauskas ielā 25 telpu 
vienkāršota renovācija; 

paredzēts modernizēt mācību kabinetus (divus fizikas, divus ķīmijas, ģeodēzijas); 
septiņas mācību darbnīcas (automobiļu diagnostikas, dzelzceļa transporta, metināšanas, 
virpošanas, frēzēšanas, šūšanas, elektromontāžas un elektrolaboratorija), astoņas datorklases un 
pārējos kabinetus prioritāro izglītības programmu īstenošanai, bibliotēku un pilnībā modernizēt 
datortīklus. 

Projekta rezultātā tiks uzlabota profesionālās vidējas izglītības programmu „Dzelzceļa 
transports”, „Autotransports”, „Enerģētika” un arodizglītības programmu „Metālapstrāde”, „Šūto 
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izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas” īstenošanu nodrošinošā infrastruktūra un modernizēts 
mācību aprīkojums atbilstoši darba tirgus prasībām; renovēti trīs mācību korpusi, renovēta 
Automobiļu diagnostikas darbnīca, kā arī renovētas divas dienesta viesnīcas. 
 

II ERASMUS+ programmas projekts „Inovācijas profesionālajā izglītībā”. 
1.plūsma 

Sadarbības partneris: BBS skola Rotenburgā. 
No 2014.gada 16. līdz 23. novembrim  9 skolotāju pieredzes apmaiņa Vācijā. 
Galvenās aktivitātes:  

- uzņēmumu sadarbības un kooperācijas principu ar profesionālajām izglītības iestādēm 
izzināšana; 

- dažādu profesiju gadatirgus „Ausbildungsmesse” organizācijas un īstenošanas aspektu 
izzināšana; 

- mācību stundu apmeklēšana un iepazīšanās ar amatnieku kameras darbību, Vācijas 
tradīciju un kultūras izzināšana. 

2.plūsma 
Sadarbības partneris: Leonardo da Vinci v.n. Florences Tehniskais institūts. 
No 2015.gada 13. līdz 20.aprīlim 8 skolotāju pieredzes apmaiņa Itālijā. 
Galvenās aktivitātes:  

- privātuzņēmumu un profesionālās izglītības iestāžu sadarbības principu izzināšana;  
- jaunu inovatīvu metožu apgūšana tehniskās bibliotēkas un tehniskā muzeja izveidē; 
- kapacitātes stiprināšana profesionālo programmu un metodisko izstrādņu kompleksu 

modernizēšanā.  
3.plūsma 

Sadarbības partneris: BBS skola Rotenburgā. 
No 2015.gada 9. februāra līdz 9.martam 4 audzēkņu prakse uzņēmumos Vācijā. 
Galvenās aktivitātes:  

- 2 automehāniķu prakse uzņēmumos «Autohaus VW «Volkswagen-Center- Service» un 
«SternPartner GmbH & Co. KG Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service»; 

- 2 transporta pārvadājumu komercdarbinieku prakse uzņēmumos «Fahzeugwerk Borco-
Höhns GmbH&Co.KG» un «Joachim Behrens Scheeßel GmbH». 

4.plūsma 
Sadarbības partneris: Magdeburgas pilsētas Dome. 
No 2015.gada 2. februāra līdz 2.maijam  6 audzēkņu prakse uzņēmumos Vācijā. 
Galvenās aktivitātes:  

- 2 automehāniķu kvalifikācijas prakse uzņēmumā «Tyrexpert Reifen + Autoservice»; 
- 2 elektriķu prakse uzņēmumā «Komunales gebaudemanagement (KGM)»; 
- 2 šuvēju prakse uzņēmumos «Shapiro H. Änderungsschneiderei» un «Schneiderei inh. 

Marina Malyschewthe». 
 

III Mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogrammas projekts „Kultūras un 
dzīves vērtības multikulturālā skolā”. 

Sadarbības partneris: Daugavpils 3.vidusskola, Polijas Bidgoščas pilsētas ģimnāzija, 
Čehijas Kromeržižas pilsētas ģimnāzija.  

No 2013. gadam līdz 2015.gadam 12 skolotāju un 12 audzēkņu apmaiņa Polijā un Čehijā. 
Galvenās aktivitātes:  

- iepazīt partnervalstu senās un jaunās tradīcijas un iepazīties ar valstu kultūras vērtībām; 
- noformēt projekta gala produktu- ceļvedi. 
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IV Ziemeļu Ministru Padomes Nordplus programmas projekts „Inovatīvas pasniegšanas 
metodes profesionālajā izglītībā”. 

Sadarbības partneris: Viļņas Dzelzceļa transporta un komercpakalpojumu tehniskā skola. 
No 2015. gada 11. līdz 15.maijam 8 skolotāju pieredzes apmaiņa Lietuvā. 
Galvenās aktivitātes:  

– iepazīties ar labās prakses piemēriem izglītības programmu īstenošanā Lietuvas 
skolās;  

– starptautiskā metodiskā konference. 
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3. PERSONĀLS 

 
PIKC "Daugavpils tehnikums" nodarbināto vidējais skaits 2014.gadā ir 203,5 

darbinieki, no tiem 116 pedagoģiskie darbinieki un 87,5 - atbalsta personāls. 
Uz 31.12.2014. PIKC "Daugavpils tehnikums" tika nodarbināti 202 darbinieki, no tiem 

vīrieši - 60,  sievietes  - 142. 
Nodarbināto izglītības līmenis uz 31.12.2014.: 
 

 Pedagoģiskais personāls Pārējais personāls 
Vispārējā pamatizglītība - 3 
Vispārējā vidējā izglītība - 20 
Profesionālā vidējā izglītība 
(arodizglītība, profesionālā 
pamatizglītība) 

2 37 

Profesionālā augstāka izglītība (pirmā 
un otrā līmeņa augstākā izglītība) 40 21 

Maģistra grāds 72 4 
Doktora grāds 3  

 
Nodarbināto iedalījums pēc vecuma uz 31.12.2014.: 
 

 Pedagoģiskais personāls Pārējais personāls 
24 gadi un jaunāki 2 1 
25-29 gadi 2 4 
30-34 gadi 7 5 
35-39 gadi 14 5 
40-44 gadi 16 4 
45-49 gadi 10 11 
50-54 gadi 18 14 
55-59 gadi 22 27 
60-64 gadi 18 12 
65 gadi un vecāki 8 2 

 
Nodarbināto iedalījums pēc amata uz 31.12.2014.: 
 

Tehnikuma direktors 1 
Direktora vietnieki 2 
Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji 6 
Profesionālās izglītības skolotāji 57 
Vispārējās vidējās izglītības skolotāji 38 
Pārējie pedagoģiskie darbinieki 13 
Medicīniskais personāls 1 
Atbalsta personāls  84 
 no tiem: intelektuālā darba darbinieki 27 

 fiziskā darba darbinieki 57 
 

PIKC "Daugavpils tehnikums" 2014.gadā pieņemti darbā – 23, pārcelti citā amatā – 11, 
atlaisti no darba – 27 darbinieki. 
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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. 

3.  kvalitātes pakāpes pretendentu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana 
Tehnikumā tiek organizēta 3. kvalitātes pakāpes pretendentu profesionālās darbības 

kvalitātes novērtēšana. Pedagoga profesionālās darbības 3.kvalitātes pakāpes novērtēšanas 
organizēšanai un nodrošināšanai novērtēšanas posmā izveidota komisija, kuras mērķis, 
pamatojoties uz pedagoga rakstisku iesniegumu, ir veicināt pedagoga karjeras izaugsmes 
iespējas, analizējot izglītības iestādes pedagogu profesionālās darbības kvalitāti. 

2014./2015.m.g. 2 pedagogu ieguva 3. profesionālās darbības kvalitātes pakāpi. 
Izglītības un zinātnes ministrijas finansētā projekta „Pedagogu profesionālās 

kompetences paaugstināšanas nodrošināšana, paplašinot pedagoģiskās kompetences un 
pedagogu noslodzes iespējas, iegūstot papildu kvalifikāciju B programmās” īstenošana 
programmā: „Veselības jautājumu apguve profesionālā vidējā un arodizglītībā” piedalījas 32. 
skolotāji. 

Sabiedrības integrācijas fonda projekta ID NR. 2014.LV/LV/1/2-17/02  „Piederīgs 
Latvijai!” intensīvie latviešu valodas kursi iedzīvotājiem latgales reģionā” piedalījas 25. 
skolotāji. 
 

Pedagogu tālākizglītības pasākumi 
 

− „Inovācijas profesionālajā izglītībā: Labas prakses piemēru pārņemšana kvalitatīvas 
profesionālās izglītības nodrošināšanai”- Rotenburg Vācijā 
− Certificate-„Additional Training for Trainers of vocational Schools in Logistics and 
Transport-LogOnTrain” 
− LDZ” Mācību centrs” dzelzceļa TEN elektrotehnisko iekārtu personālam- 32 stundas 
− Mācību kursi „ Kustības drošības tehnoloģija” 
− Starptautiskais projekts „GOERUDIO” 
− Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināra programmas „Jaunākās 
tehnoloģijas un iekārtas datorsisyēmas un programmēšanas tehniķu apmācībā” 
− Latviešu valodas kursu programma „Piederīgs Latvijai!” Daugavpils Universitātē 
− Europass Mobility LT_1177 „Innovative teaching methods in vocational training” Viļņas 
Dzelzceļa transporta un komercpakalpojumu tehniskā skola 
− Projekts „Innovative teaching methods in vocational training” PIKC „Daugavpils 
tehnikums” 
− Seminārs „Individuālā pieeja darbā ar talantīgajiem bērniem un skolēniem ar mācīšanās 
grūtībām”  
− Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas 
daudzpusējās partnerības projekta „Kultūras un dzīves vērtības multikultūrālās skolās” 
(„Kulturelle un lebenswichtige Werte an multikulturellen Schulen”) darba grupas dalībnieks 
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− Latvijas profesionālās izglītības iestāžu tekstilapstrādes nozares pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveides seminārs 
− „Novitātes tekstilapstrādes nozarē” 
− Seminārs RFZ Daugavpils Universitātē „Das andere Deutschland”  
− Ievads projekta vadībā (eTwining) 
− eTwinnning rīki starptautiskajos projektos. Jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ 
aktivitātes eTwinning divas pedagogu profesionālas kvalifikācijas pilnveides programmas  
− Kursi „Veselības jautājumu apguve profesionālā vidējā un arodizglītībā” B programma 
− Starptautiskā līmeņa - Baltijas vācu valodas skolotāju konference Tallinnā Igaunijā  
− Skaistumkopšanas pakalpojumi (Stažēšanās) 
− Tekstilapstrāde (Praktiskas darbības semināri) 
− Skaistumkopšanas pakalpojumi (Praktiskas darbības semināri) 
− Komercdarbība (Praktiskas darbības semināri) 
− Starpnozaru semināri „Jaunas tendencies matu griezumos, krāsojumos, frizūrās”, 
„Novitātes skaistimkopšanas pakalpojumu nozarē” 
− AutoCAD, Rīcība nestandarta situācijās SCB ierīču remonta un bojājumu laikā 
− Europass Mobility dokuments pieredzes apmaiņa Viļņas Dzelzceļa transporta un 
komercpakalpojumu skolā Lietuvā, Ziemeļvalstu Ministru padomes Nordplus programmas 
projekta „Inovatīvas mācību metodes profesionālajā izglītībā” aktivitātēs Lietuvā 
− Starptautiskā metodiskā konference „Inovatīvas mācību metodes profesionālajā izglītībā” 
Viļņā, tēma: „Koučings kā metode audzēkņu sagatavošanai praksei ārzemju uzņēmumos” 
− Starptautiskā konference „Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība.”, Rīgā, tēma: 
„Ekoloģiskā izglītība profesionālajā skolā” 
− Europass Mobility dokuments pieredzes apmaiņa Leonardo da Vinči v.n. Florences 
tehniskajā institūtā Itālijā, ERASMUS+ programmas projekts „Inovācijas profesionālajā 
izglītībā” 
− „Ievads projekta vadībā (eTwinning), e Twinning rīki starptautiskos projektos” 
− Viļņas Dzelzceļa transporta un komercpakalpojumu tehniskās skolas apliecība par 
piedalīšanos Ziemeļvalstu Ministru padomes Nordplus programmas projekta „Inovatīvas mācību 
metodes profesionālajā izglītībā” aktivitātēs Latvijā 
− „Ģeogrāfija vidējā izglītībā: saturs un mācību metodika” 
− „Pierādījuma jēdziens skolas matemātikā”  
− Latviešu valodas kursu programmu „Piederīgs Latvijai!”  
− „Mūsdienīgas angļu valodas apguves un mācību procesa organizācijas metodes” ,Mācību 
centra ‘Latinsoft’ pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma 
− „Sporta stundas kvalitātes pilnveide profesionālajā izglitībā - II” A programma 
− „Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā”  
− Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas kursi 
− Profesionālās pilnveides programma „Pedagoģiskā sēde kā pedagogu radošuma 
veicinātāja. ”Metodiskā darba pārraudzīšana un vadīšana” 
− Mācību aprīkojuma iekārtu lietošanas principa apmācība 
− Latviešu valodas kursi programmas „Piederīgs Latvijai”(valodas prasmes C1 līmenis) 
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− Latvijas sporta pedagoģijas Akadēmija „Dopings, ķermeņa svara kontrole, treniņu 
procesa plānošana cīņas sporta veidos” 
− Latvijas sporta pedagoģijas Akadēmija”Sporta stundas kvalitātes pilnveide profesionālajā 
izglītībā II” 
− Sia”Latgales mācību centrs” Specālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā 
− „Jaunākās tehnoloģijas metālapstrādē un mašīnbūvē” 
− „Baltijas CNC konferenci” „CNC apmācību programmas; problēmas un risinājumi”   
− Seminārs „Oxford Professional Development seminar. Learning Vocabulary 
− „Professional development course” 
− Latviešu valodas kursos „Piederīgs Latvijai” 
− „Jaunākās tehnoloģijas metālapstrāde un mašīnbūve” 
− Angļu valodas skolotāju profesionālās pedagoģiskās pilnveides programmas konference  
− DU seminārs angļu valodas skolotājiem „ZPD rakstīšanas principi”, „Innovations in 
Vocational Education” International Conference 
− „Sporta stundas kvalitātes pilnveide profesionālajā izglītībā”  
− „Sporta stundas kvalitātes pilnveide profesionālajā izglītībā-II”  
− „Pierādījuma jēdziens skolas matemātika” 
− Skaistumkopšanas pakalpojumu pedagogu pieredzes apmaiņas seminārs  
− ,,Novitātes tekstilapstrādes nozare”  
− ,,Piederīgs Latvijai”  
− „Pierādījuma jēdziens skolas matemātikā” 
− Informācijas tehnoloģiju prasmju kompetenču paaugstināšana. 
− Baltijas vācu valodas skolotāju konference Tallinā „Deutsch lernen – Welten entdecken” 
Tallinnā  
− Latviešu valodas kursi Latgales reģionā  
− Latvijas profesionālās izglītības iestāžu skaistumkopšanas nozares profesiju pedagogu 
profesionālās kompetences pilnveides seminārs „Novitātes skaistumkopšanas pakalpojumu 
nozarē”  
− Psiholoģisko konsultāciju centrs „Intence” „Kad dzīve dod izvēli, darbs ar 
psihosomatiskajiem simptomiem”  
− Psiholoģisko konsultāciju centrs „Intence” „Personīga ievainojamība un mērķis dzīvot 
pilno dzīvi”. 
− Piedalīšanās starptautiskā konferencē „Labas prakses piemēri izglītības jomā 
starptautiskā vidē – sasniegtais un nākotnes izaicinājumi”  
− Piedalīšanās starptautiskajā Comenius projektā „Kulturelle und lebenswichtige Werte an 
multikulturellen Schulen” Bidgošā, Polijā 
− Piedalīšanās VISC darba grupā centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu 
programmu izstrādē un uzdevumu bankas aktualizēšanā 
− Piedalīšanās starptautiskajā Comenius projektā „Kulturelle und lebenswichtige Werte an 
multikulturellen Schulen” Kromerīža, Čehijā 
− Piedalīšanās ERASMUS+ projektā „Inovācijas profesionālajā izglītībā: Labas prakses 
piemēru pārņemšana kvalitatīvas profesionālās izglītības nodrošināšanai” 
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− Pedagogu profesionālās pilnveides semināra programma „Komercdarbības un mārketinga 
aktualitātes skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā” 
− Piedalīšanās starptautiskā loģistikas forumā Valgā, Igaunijā  
− International Coaches Union. Training „Leadership and Team management” 
− Konference „Supervīzija un tās kvalitātes nozīme profesionālajā attīstībā”  
− 17th European Association of Work and Organizational Psychology congress „Respectful 
and effective leadership – managing people and organizations in turbulent times”, Oslo, Norway 
− Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanas programma  
− Latviešu valodas kursu programma „Piederīgs Latvijai!”  
− Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanas programma 
− Traktortehnikas vadīšanas tehnoloģija. Fermu mehanizācija. Lauksaimniecības produkta 
reklāma. ,,Valsts izglītības satura centrs” 
− Jaunākās tehnoloģijas metālapstrādē un mašīnbūvē 
− Baltijas CNC konference "CNC apmācību programmas, problēmas un risinājumi" 
− Jaunumi, aktualitātes, tendences IUB un tiesu praksē, Piedāvājumu vērtēšana 
− IZM un IUB seminārs par publiskiem iepirkumiem 
− „Kustības drošība dzelzceļa transportā” 
− Seminārs: ” Improving Mobility with ECVET”  
 

Skolotāji piedalījās Valsts izglītības satura centra organizētajos semināros un darba 
grupās par centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu jautājumiem un uzdevumu datu 
bāzes pilnveidošanu: 
 

− Transporta pārvadājumu komercdarbimeks 
− Automehāniķis 
− Lokomotīvju saimniecības tehniķis 
− Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis 
− Programmēšanas tehniķis 
− Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis 
− Tekstilapstrādes nozare 
− Elektriķis, Elektromontieris 
− Datorsistēmu tehniķis 
− Atslēdznieks, Virpotājs, Montāžas darbu atslēdznieks un Ciparu programmas vadības 

darbgaldu iestatītājs 
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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBA 
 

Tehnikums gada laikā pilsētā īstenoja sabiedrības informēšanu par izglītības iestādes 
darbu.  

Informācijas sniegšana IZM, pašvaldībām, vispārizglītojošām izflītības iestādēm, darba 
devējiem 

Masu informācijas līdzekļu izmantošana (televīzija, laikraksti). 
Proforientācijas darbs, dažādu izglītojošu un kultūras pasākumu laikā pilsētas un rajona 

izglītības iestādēs. 
Aktīvi noritēja proforientācijas darbs, kuru koordinēja Proforientācijas padome. Gada 

laikā tika apmeklētas pilsētas un rajona izglītības iestādes, jaunieši tika informēti par mūsu 
tehnikumā apgūstamajām profesijām. Tahnikuma audzēkņi aktīvu piedalījās dažādos pilsētas, 
novada un valsts mēroga karjeras pasākumos. 

Profesionālās orientācijas darbs 2014./2015. tehnikumā. 
Pēc ERAF projekta realizācijas tehnikums iegūs jaunu mūsdienīgu materiāltehnisko bāzi, 

kas pavērs plašākas iespējas labāk apgūt profesiju. Ar ERAF projektu īstenošanu pašlaik 
tehnikums aktīvi nodarbojas. 

Iespēja praktizēties ārzemēs, jo ir īstenoti projekti audzēkņu apmaiņai.  
Tehnikuma reklamēšana plašsaziņu līdzekļos (īpašu uzmanību veltot reklāmai novadu 

avīzēs un TV). 
Ārpusstundu pasākumu reklāma, izmantojot mājas lapas resursus.  
Darba devēju piesaistīšana stipendiju piešķiršanai darba tirgum un uzņēmējiem īpaši 

nepieciešamajās specialitātēs. 
Tehnikuma dalība dažādās pilsētas, novada un valsts mēroga pasākumos.  
Tehnikumā ESF stipendijas saņem 58 grupa (visas izņemot izlīdzinošo kursu), tehnikumā 

tiek regulāri veikti atbilstošie publicitātes pasākumi: 
− mācību gada sākumā audzēkņi tiek instruēti par Eiropas stipendiju saņemšanas 

noteikumiem, iepazīstināti ar tehnikuma mērķstipendiju saņemšanas nolikumu; 
− vecāku sapulcēs arī audzēkņu vecāki tiek instruēti par Eiropas stipendiju saņemšanas 

noteikumiem, iepazīstināti ar tehnikuma mērķstipendiju saņemšanas nolikumu; 
− ik mēnesi tehnikumā informatīvais stends tiek papildināts ar informāciju par audzēkņu 

skaitu grupās, kuri atbilstošajā mēnesī ir saņēmuši mērķstipendijas; 
− tehnikuma audzēkņu koplīnijās audzēkņiem tiek sniegta informācija par izmaiņām vai 

grozījumiem, kas skar mērķstipendijas, kā arī galavērtējumu izlikšanas laiku; 
− tehnikuma pasākumos (profesionālās meistarības konkursi, atvērto durvju diena, pilsētas 

jaunatnes pasākumi), kurus ataino televīzija, audzēkņi, skolotāji un tehnikuma vadība 
dalās informācijā par ESF stipendiju saņemšanas iespējām; 

− presē, kas sniedz informāciju par audzēkņu uzņemšanu tehnikuma, ir arī informācija par 
iespēju studējošiem saņemt ESF stipendijas; 

− audzēkņi tiekoties ar citu valstu audzēkņu delegācijām (delegācijas no Vācijas, Viļņas, 
Polijas, Afganistānas) arī dalās savās iespējās saņemt mērķstipendijas no ESF; 

− regulāri informācija par ESF stipendiju saņemšanas iespējām tiek ievietota arī tehnikuma 
bukletos un mājas lapā. 
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Audzināšanas darba analīze 
2014./2015. m.g. 

 
Tehnikuma audzināšanas darbs tiek organizēts atbilstoši 2014./2015. mācību gada 

audzināšanas darba plānam. Būtiska audzināšanas darba sastāvdaļa ir skolēnu iesaistīšanās 
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. Viens no tehnikuma audzināšanas darba virzieniem ir 
audzēkņu profesionālā orientācija un karjeras izvēle, lai izglītības procesā mācītu un palīdzētu 
jauniešiem apgūt karjeras vadības prasmes, lai viņi mērķtiecīgi veidotu savu mācību, darba un 
profesionālo dzīvi.  

2014./2015.m.g. audzināšanas darba mērķi un uzdevumi bija: 
1. Stiprināt skolēnu patriotismu, kultūridentitāti un valstisko apziņu: iedzīvināt Latvijas 

valsts svētkus, atzīmējamās un atceres dienas, ko nosaka Latvijas Republikas likums „Par 
svētku, atceres un atzīmējamām dienām”, un iesaistīt skolēnus nozīmīgu sabiedriskās un 
kultūras dzīves notikumu aktivitātēs. 

2. Pilnveidot skolēnu izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem, savstarpējo 
attiecību kultūru, attīstot cieņpilnu attieksmi pret sevi un citiem, kā arī atbildīgu rīcību 
ikdienas situācijās. 

3. Motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties interešu izglītības programmās, veicinot viņu 
karjeras vadības prasmju attīstīšanu. 

 
Tehnikumā strādā audzēkņu parlaments. Parlamenta darbu organizē un koordinē interešu 

izglītības skolotāja. Parlamenta darbībā aktīvi piedalās 30 audzēkņi.Viņi organizēja un novadīja 
daudz  pasākumu: 

- Skolotāju diena; 
- Lāpu gājiens. Latvijas republikas proklamēšanas 96. gadadienas pasākumi;. 
- Pēdējais zvans; 
- Ziemassvētku pasākums. 
- Skolas noformējums Valentīndienai; 
- Atvērto durvju diena; 
- Absolventu diena; 
- Izlaidums; 

 
Tehnikuma audzēkņu pašpārvalde DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA IETVAROS organizēja 

un novadīja semināru vispārējās izglītības iestāžu pašpārvaldēm „Jaunieši virtuālajā saskarsmē”. 
Aicinājumu atbalstīja Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Sventes vidusskolas un Daugavpils 
Vienības pamatskolas audzēkņi un pedagogi, kopā 53 dalībnieki. Mācību gada laikā audzēkņu 
parlaments aktīvi sadarbojas ar Daugavpils lietišķo sieviešu klubu „Olivija”, un veica brīvprātīgo 
darbu akcijā „Brīnumi Ziemassvētkos”.  

Audzēkņu estētiskās gaumes un māksliniecisko spēju attīstībai notika dažādas izstādes: 
- Konkurss-izstāde „Eglītes rotājums” (decembris 2014) 
- Jauno talantu konkurss „Ko tu proti?” (janvāris 2015) 
- Konkurss-izstāde „Lieldienu rotājums” (marts 2015) 
 
2014./2015.m.g. konkursā-izstādē „Lieldienu rotājums” piedalījās ne visas tehnikuma 

grupas.  Bet visaktīvākās grupas, kas piedalījās pasākumos visa mācību gada garumā, un ieguva 
godalgotas vietas:  EM-21., TV-31., KV-31., KS-11., TS-11., TT-21. grupas. 
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Aizraujoši pagāja konkurss „Ko tu proti?”, kurā piedalījās I kursa grupas audzēkņi. Viņi 
prezentēja savus talantus dažādos žanros: deja, dziesma, rokdarbs, akrobātika un citi. Kā 
vislabākās grupas žūrija noteica: DT-11., TS-11., TSE-11., L-11., TT-11., KS-11., VA-11., FR-
11., V-11.. 

Visaktīvākās grupas, kuras piedalījās ne tikai visos skolas pasākumos, parlamentā, bet arī 
pārstāvēja  PIKC „Daugavpils tehnikums” daudzos pilsētas un republikas pasākumos, bija: 
EM-21., KV-21., KS-11., KS-21., FR-21.,  KV-11., TT-11.. 

Skolas audzēkņi piedalījās un parādīja labus rezultātus pilsētas, reģionālajos un valsts 
pasākumos. Starptautiskajā mūsdienu deju konkursā “Zvaigžņu virpulis”, kurš notika 2015. g. 27 
februārī Daugavpils kultūras pilī, mūsu tehnikuma modes teātris uzstājās ar kolekcijām „Saules 
prieks” un „Dabas ritums”, bet deju kolektīvs ar deju „BecauseI’mHappy”. 

Visa mācību gada garumā tehnikuma audzēkņi un skolotāji gatavojās XI Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 2015.gada aprīlī tehnikuma audzēkņi un skolotāji piedalījās 
Latgales vēsturiskā novada profesionālo izglītības iestāžu jauniešu radošajā pasākumā “Radi, 
rādi, raidi”. Novada pasākumā mūsu izglītības iestādi pārstāvēja 39 audzēkņi un 8 skolotājas ar 
divām dejam, 4 dziesmām, kolekciju „Dabas ritums”, un radošām darbnīcām: drēbnieku, frizieru 
un  vizuālās un lietišķās mākslas pulciņa darbnīcu. 

Pasākuma laikā strādāja žūrija ar mērķi atlasīt dalībniekus Dziesmu svētkiem. No mūsu 
tehnikuma XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos piedalīsies deju kolektīvs 
(skolotāja Alisa Matvejeva), drēbju kolekcija „Dabas ritums” (kolekcijas autore Ludmila 
Lukjanska, režisore AlisaMatvejeva) un trīs darbnīcas. Kopā svētkos piedalīsies 24 audzēkņi un 
7 skolotāji. 

Pilsētas svētkos piedalījās vairāk nekā 200 tehnikuma  audzēkņu un skolotāji. 
Koncertprogrammā uzstājās deju un vokālais kolektīvi un modes teātris. Izglītības pilsētiņā 
strādāja 8 radošas darbnīcas:  

− Drēbnieku darbnīca; 
− Frizieru darbnīca; 
− Datorsistēmu tehniķu darbnīca; 
− Elektriķu darbnīca; 
− Dzelzceļa transporta darbnīca; 
− Metālapstrādātāju; 
− Automehāniķu; 
− Vizuālās un lietišķās mākslas pulciņa darbnīca. 

Tehnikuma skolotāji un audzēkņi pedalījās tradicionālājā svētku gājienā. 
2014./2015.m.g. skola aktīvi piedalījās karjeras izaugsmes un plānošanas pasākumos. Par 

karjeras atbalsta pasākumiem no šī mācību gada ir atbildīga izglītības metodiķe Anda Bernāne. 
Par pasākumiem, izglītības iespējām regulāri tiek ievietota informācija skolas mājas lapā 
www.daugvt.lv.  Informācija tiek izplatīta masu medijos: laikrakstos: „Latvijas Avīze”, 
„Latgales Laiks”, «Сейчас», radio „Alise-plus”, Latgales Reģionālajā televīzijā, izvietota 
informācija Daugavpils tramvajos, atskaņota audio reklāma tirdzniecības centrā „Diton Nams”.  

Regulāri tiek sagatavoti informatīvie bukleti, piekariņi, afišas, izdales materiāli par 
izglītības un ārpusstundu iespējām tehnikuma audzēkņiem. Šie materiāli tiek izvietoti 
Daugavpils tramvajos, dalīti izglītības iestādēs. 

Izglītības iestāde piedalījās Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departamenta sadarbībā 
ar Daugavpils pilsētas profesionālajām izglītības iestādēm visiem pilsētas 8. un 9. klašu 
skolēniem organizētajā pasākumā „Profesiju virpulī atrast savējo: pēc 9. klases” (25.03.2015.) 
Pasākuma ietvaros tehnikumu apmeklēja deviņas Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu 
vienpadsmit komandas (kopā 44 jaunieši un 9 skolotāji). Dalībnieki noklausījās informāciju par 
izglītības, ārpusstundu iespējām mūsu izglītības iestādē, piedalījās diskusijā. 

http://www.daugvt.lv
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16.04.2015. PIKC „Daugavpils tehnikums”  trīs mācību korpusos tika organizēts 
pasākums „Atvērto durvju diena”. Pasākumu apmeklēja jaunieši, viņu vecāki, skolotāji no 
Daugavpils, Ilūkstes, Naujenes, Biržu, Rēzeknes, Bebrenes, Jēkabpils, Robežnieku izglītības 
iestādēm. 

Gada laikā bija apmeklētas skolas: Feimaņu pamatskola (Rēzeknes novads), Biķernieku 
pamatskola (Daugavpils novads), Lāču pamatskola (Daugavpils novads), Vienības pamatskola, 
Nīcgales pamatskola (Daugavpils novads), Jersikas pamatskola (Līvānu novads), Rožupes 
pamatskola (Līvānu novads), Sutru pamatskola (Līvānu novads). 

Audzināšanas darbs grupās tiek organizēts atbilstoši grupu audzinātāju darba plāniem. 
Grupu audzinātāji rīko audzināšanas stundas, kuru tēmas ir aktuālas un interesantas 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: 

- pasākums,  veltīts Latvijas neatkarības gadadienai,  „Tu esi Latvija”; 
- spēle „ Brīnumu lauks”; 
- konkurss ,veltīts Lāčplēša dienai; 
- pasākums, kas tika veltīts Eiropas dienai, „ Ko mēs zinām par Eiropas Savienību”; 
- spēle „ Varenie puiši”; 
- konkurss” Ekskluzīva egle ar savām rokām”; 
- izklaidējošs pasākums ”Humorina” 
- novusa un tenisa turnīrs starp abiem dienesta viesnīcas korpusiem. 
Brīvajā laikā dienesta viesnīcās dzīvojošiem izglītojamiem ir iespēja nodarboties ar 

dažādiem sporta veidiem sporta zālē, spēlēt galda spēles, apmeklēt deju un vokālos pulciņus. 
Sistemātiski ir kontakts ar dienesta viesnīcu audzinātājiem, tiek sniegta palīdzība audzināšanas 
jautājumos, izvestas pārrunas ar kārtības noteikumu pārkāpējiem. 

 
Sporta pāsākumu analīze 

2014./2015. m.g. 
 
2014./2015. mācību gadā bija pārstāvētas visas - gan jauniešu, gan meiteņu sporta 

disciplīnas, kopumā 24 disciplīnas. AMI Sporta kluba  spartakiādes dalās trīs posmos: iekšējās, 
reģionālās un Republikas  sacensības.   

Meiteņu komanda izcinīja un ieguva 1.vietu Latgales reģiona kopējā ieskaitē. Republikas 
ieskaitē ieguva 1.vietu.  Meiteņu komanda kļuva par Latvijas Republikas čempioniem kopējā 
ieskaitē starp Latvijas profesionālām skolām.    

Jaunieši ieguva 2.vietu Latgales reģionā un Republikā. 
PIKC „Daugavpils tehnikums” komandas piedalījās ne tikai Latvijas, bet arī 

starptautiskās sacensībās. Decembrī mēs piedalījāmies volejbola sacensībās Polijā, kurā ieguvām 
pirmo vietu.    

Mūsu svarbumbu cēlāji arī piedalījās pilsētas, republikas un starptautiskās sacensībās. 
Tehnikuma audzēkne kļuva par gada sportisti svarbumbu sportā. 

Jaunietes airētājas no tehnikuma ieguva 1.vietu Eiropā un 8.vietu pasaules kausā.  
Zēnu volejbola komanda šogad ieguva prestižo „Lāse-2015” kausu. Piedalījās 25 

komandas no Latvijas reģioniem. Rezultātā jaunieši ieguva 1.vietu.  
Šī gada maijā gan meiteņu, gan jauniešu komandas piedalījās profesionālo skolu Baltijas 

čempionātā un ieguva 1.vietas. 
Visas mūsu uzvaras palielina tehnikuma un pilsētas prestižu. 
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IT nodaļas darba analīze 
 

Galvenie uzdevumi 2015./2016. mācību gadā: 
− Mācību procesa nodrošināšana izmantojot esošas informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas; 
− Esošu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pilnveidošana un attīstība; 
− Jauno informācijas sistēmu ieviešana un attīstīšana; 
− ERAF projekta ietvaros informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras 

uzlabošana. 
IKT jomas attīstība skolā: 

− ERAF projekta ietvaros tika izveidots un modernizēts datortīkls; 
− 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: 
− Skolēnu piedalīšanas olimpiādē: 

− Skolas olimpiāde informātikā un lietojumprogrammās; 
− Datorzinības konkursu un pasākumu organizēšana skolā; 
− DU informātikas olimpiāde «Paskāla ritenis». 

− Starptautiska informātikas konkursa sagatavošana sadarbībā ar Polijas, Lietuvas un 
Krievijas kolēģiem un skolēnu piedalīšanas šajā konkursā. 

Uzdevumi nākamam gadam: 
− Turpināt darbu ERAF projekta ietvaros skolas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 

infrastruktūras modernizēšanā; 
− Turpināt sadarbību ar Latvijas un ārzemju kolēģiem, kā arī veidot jaunus kontaktus 

skolas tēla popularizēšanai un pieredzes apmaiņai informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju jomā; 

− Turpināt skolas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības un  modernizācijas 
stratēģiju; 

− Piedalīties konkursos, pasākumos un olimpiādēs datorzinātnēs un organizēt pasākumus 
informācijas un komunikācijas jomas attīstībai un popularizēšanai skolā un ārpus tās; 

− Piedalīties dažādās aktivitātēs un mobilitātes ESF un ERASMUS+ projektu ietvaros; 
− Veicināt sadarbību ar partneriem un darba devējiem IKT jomā; 
− Attīstīt skolas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru, efektīvai 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanai iestādes darbā un mācību 
procesā.  
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5. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 
 

2015./2016. 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. 

 
Nākamajā gadā plānotie uzdevumi un pasākumi: 
 
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 
 

Audzināšanas darbā: 
− Ārpusstundu pasākumu aktualizēšana, grupu audzinātāju darba efektivitātes 
paaugstināšana 
− Dalība skolēnu pilsoniskās un patriotisma audzināšānas pasākumos skolā, novadā un 
valstī 
− Sekmēt skolēnu un viņu vecāku iesaisti Skolas pārvaldībā, pilnveidot Skolas 
Pašpārvaldes darbu 
 

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; 
− Aktīva sadarbība ar audzēkņu vecākiem un aizbildņiem; 
− Audzēkņu piesaiste ārpusstundu sporta un citiem pasākumiem. 

 
 
Direktore I. Brokāne 
 


