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1. PAMATINFORMĀCIJA 
 
Iestādes nosaukums  Daugavpils Profesionālā vidusskola 
Juridiskais statuss  Valsts 
Reģ. Nr. 2731002883  
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 
 

1.1. Daugavpils Profesionālā vidusskola (turpmāk tekstā – skola) ir valsts dibināta 
izglītības iestāde profesionālo vidējo izglītības programmu īstenošanai. Skola darbības tiesiskais 
pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī 
skolas nolikums. Skolai ir juridiska persona, tai ir sava simbolika, konti Valsts kasē. Skola  ir 
tiesīga lietot zīmogu ar valsts papildināto mazā ģerboņa attēlu atbilstoši likumam „Par Latvijas 
valsts ģerboni”. Skolas juridiskā adrese: Strādnieku ielā 16, Daugavpils, LV-5417. 

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 30.04.2013. rīkojumu Nr. 135 „Par 
profesionālās izglītības iestāžu nosaukumiem” ar 01.08.2013. Daugavpils Valsts tehnikuma 
nosakumus mainīts uz Daugavpils Profesionālā vidusskola. 

1.2. Skolas  darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas 
nodrošinātu valsts profesionālās izglītības standartos un profesiju standartos noteikto 
profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu. Skolas  darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība. 
Skola  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 skolas 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. 
1.3. Skola  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 Programmas 
kods 

Licences 
numurs 

Licences 
datums 

Akreditācijas 
lapas numurs 

Akreditācijas 
lapas datums Akreditācijas termiņš 

 Cietuma grupas        
DL Datoru lietošana Informāciju ievadīšanas operators 20T 482 00 P-8007 31.07.2013. AP 2289 23.08.2013. 27.08.2013.-22.05.2014. 
CP Palīgšuvējs  Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija 22 542 02 P-8008 31.07.2013. AP 2290 23.08.2013. 27.08.2013.-18.12.2014. 

 Šūvējs Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija 20T 542 02 P-9379 28.04.2014    
TS Tērpu stila speciālists Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija 35b 542 02 P-9378 28.04.2014.    

DRC Drēbnieks Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija 32 542 02 P-8082 07.08.2013. AP 2299 23.08.2013. 27.08.2013.-18.12.2014. 
 Neklātienes nodaļa        

AM Automehāniķis  Autotransports 35b 525 01 P-7994 31.07.2013. AP 2280 23.08.2013. 27.08.2013.-03.12.2015. 
L Lokomotīvju saimniecības tehniķis  Dzelzceļa transports  35b 525 04 P-7997 31.07.2013. AP 2281 23.08.2013. 27.08.2013.-03.12.2015. 
V Transporta vagonu tehniķis  Dzelzceļa transports 35b 525 04 P-7998 31.07.2013. AP 2282 23.08.2013. 27.08.2013.-03.12.2015. 

SC Sliežu ceļu saimniecības tehniķis  Dzelzceļa transports 35b 525 04 P-7999 31.07.2013. AP 2283 23.08.2013. 27.08.2013.-03.12.2015. 

ATS Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un 
komunikāciju tehniķis Dzelzceļa pakalpojumi 35b 840 08 P-8000 31.07.2013. AP 2284 23.08.2013. 27.08.2013.-03.12.2015. 

KV Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un 
kustības drošības tehniķis Dzelzceļa pakalpojumi 35b 840 08 P-8001 31.07.2013. AP 2285 23.08.2013. 27.08.2013.-03.12.2015. 

TT Transporta pārvadājumu komercdarbinieks Komerczinības 35b 341 02 P-8002 31.07.2013. AP 2286 23.08.2013. 27.08.2013.-03.12.2015. 
EG Grāmatvedis Grāmatvedība 35b 344 02 P-8003 31.07.2013. AP 2287 23.08.2013. 27.08.2013.-03.12.2015. 
SE Sekretārs Administratīvie un sekretāra pakalpojumi 35b 346 01 P-8004 31.07.2013.    
PR Programmēšanas tehniķis Programmēšana 35b 481 03 P-8005 31.07.2013. AP 2288 23.08.2013. 27.08.2013.-03.12.2015. 
EM Elektriķis Enerģētika un elektrotehnika 35b 522 01 P-8006 31.07.2013.    

 Pamatizglītības programma        
GP Galdnieka palīgs Kokizstrādājumu izgatavošana 22 543 04 P-8081 07.08.2013. AP 2307 30.08.2013. 03.09.2013.-03.12.2015. 

 Vispārējā izglītība         

VI Izlīdzinošais kurss Vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošā 
mazākumtautību programma 3601 10 21 V-6595 22.07.2013. 7604 30.08.2013. 03.09.2013.-03.12.2015. 

 Arodizglītība        
VA Metālapstrādātājs Metālapstrāde (virpotāju un atslēdznieku darbi) 32 521 01 P-8074 07.08.2013. AP 2292 23.08.2013. 27.08.2013.-10.02.2019. 
EM Elektromontieris Enerģētika un elektrotehnika 32 522 01 P-8080 07.08.2013. AP 2298 23.08.2013. 27.08.2013.-03.12.2015. 
DR Drēbnieks Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija 32 542 02 P-9770 26.06.2014. AP 2299 23.08.2013. 27.08.2013.-18.12.2014. 
FR Frizieris Frizieru pakalpojumi 32 815 02 P-8083 07.08.2013. AP 2920 03.06.2014. 29.04.2014.-28.04.2020. 

 ESF grupas        
L-E Lokomotīvju saimniecības tehniķis  Dzelzceļa transports 35b 525 04 P-7995 31.07.2013. AP 2279 23.08.2013. 27.08.2013.-03.12.2015. 

AM-E Automehāniķis  Autotransports 35b 525 01 P-7996 31.07.2013. AP 2278 23.08.2013. 27.08.2013.-03.12.2015. 
 Profesionālā izglītība         

PR Programmēšanas tehniķis Programmēšana 33 481 03 P-9769 26.06.2014. AP 2291 23.08.2013. 27.08.2013.-03.12.2015. 
L Lokomotīvju saimniecības tehniķis Dzelzceļa transports  33 525 04 P-9918 16.06.2014. AP 2293 23.08.2013. 27.08.2013.-03.12.2015. 
T Transporta vagonu tehniķis Dzelzceļa transports 33 525 04 P-9907 15.07.2014. AP 2294 23.08.2013. 27.08.2013.-03.12.2015. 

KV Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un 
kustības drošības tehniķis Dzelzceļa pakalpojumi 33 840 08 P-9908 15.07.2014. AP 2295 23.08.2013. 27.08.2013.-03.12.2015. 

ATS Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un 
komunikāciju tehniķis Dzelzceļa pakalpojumi 33 840 08 P-9909 15.07.2014. AP 2296 23.08.2013. 27.08.2013.-03.12.2015. 

DT Datorsistēmu tehniķis Datorsistēmas 33 481 01 P-8079 07.08.2013. AP 2297 23.08.2013. 27.08.2013.-03.12.2015. 
AM Automehāniķis Autotransports 33 525 01 P-8084 07.08.2013. AP 2301 23.08.2013. 27.08.2013.-03.12.2015. 
SC Sliežu ceļu saimniecības tehniķis Dzelzceļa transports 33 525 04 P-8085 07.08.2013. AP 2302 23.08.2013. 27.08.2013.-03.12.2015. 
EG Grāmatvedis Grāmatvedība 33 344 02 P-8086 07.08.2013. AP 2303 23.08.2013. 27.08.2013.-03.12.2015. 
TT Transporta pārvadājumu komercdarbinieks Komerczinības 33 341 02 P-8087 07.08.2013. AP 2304 23.08.2013. 27.08.2013.-03.12.2015. 
KS Klientu apkalpošanas speciālists Administratīvie un sekretāra pakalpojumi 33 346 01 P-8088 07.08.2013. AP 2306 30.08.2013. 03.09.2013.-03.12.2015. 
EM Elektriķis Enerģētika un elektrotehnika 33 522 01 P-8089 07.08.2013. AP 2305 23.08.2013. 27.08.2013.-10.02.2019. 
SE Sekretārs Administratīvie un sekretāra pakalpojumi 33 346 01 P-8090 07.08.2013. AP 2308 23.08.2013. 27.08.2013.-03.12.2015. 
TS Tērpu stila speciālists Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija 33 542 02 P-9412 07.05.2014.    



1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi). 
2013./2014. mācību gadā skolā uzņemti 698 audzēkņi, tai skaitā, pirmajā kursā – 404 

audzēkņi, ESF grupās 82 audzēkņi, uz otro kursu 50 audzēkņi, ieslodzījuma vietās 57 audzēkņi, 
neklātienes nodaļā 105 audzēkņi, uzņemšanas plānā bija paredzēts uzņemt 402 audzēkņus. 

Izlaidums 485 audzēkņi, tai skaitā, 291 audzēkņi klātienē, 38 audzēkņi ieslodzījuma 
vietās, 88 audzēkņi neklātienes nodaļā, 53 audzēkņi ESF finansētās grupās, 15 pretendentiem 
tika piešķirta kvalifikācija ārpusformālās izglītības novērtēšanas kārtībā. 

2013./2014. mācību gadā no skolas aizgāja 240 audzēkņi. 
Galvenie atbiruma iemesli: 

− izglītojamie patvaļīgi pārtrauc mācības; 
− audzēkņu materiālais stāvoklis ģimenē, kas pamudina audzēkņus pārtraukt studijas un 

sākt strādāt; 
− izglītojamo dzīves vietas maiņa, izbraukšana uz ārzemēm; 
− izglītojamo nesekmība. 

Protams, aktuāls ir jautājums par audzēkņu atskaitīšanu nesekmības dēļ, skolas 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. 

2013./2014. mācību gadā turpinājās darbs pie mācību procesa pilnveides un pedagogu 
darba kvalitātes novērtēšanas pasākumiem. Pasniegšanas metodes tika apspriestas skolas 
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 skolas 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. 

2013./2014. mācību gada plānotie pasakumi:  
1.1.izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas patstāvīgai novērtēšanai un paaugstināšanai: 

1.1.1. ESF projekta stipendijas, vērtējuma par katru mēnesi izlikšana 
1.1.2. Darba devēju stipendijas labākajiem nozares audzēkņiem 
1.1.3. Budžeta stipendiju piešķiršanas kārtība: tikai tie audzēkņi, kuriem nav vērtējumu 

zemāku par 4 ballēm un nav neattaisnotu kavējumu saņem stipendiju lielāku par 
LS 7 un  piemaksas par aktīvu sabiedrisko darbu, dalību ārpusskolas pasākumos 
un sasniegumiem sportā 

1.1.4. Individuālā darba ar audzēkņiem racionāla izmantošana (saskaņā ar 
pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu, tiek pielietota diferencēta pieeja 
individuālā darba ar audzēkņiem sadalei) 

1.1.5. Kuratoru (pedagogi, kuri nodarbojas tikai ar grupu audzināšanas darbu) sistēmas 
pakāpeniska ieviešana 

1.2.mācību programmu pilnveidošanai, nosakot sasniedzamos rezultātus un regulāri izvērtējot to 
sasniegšanas pakāpi: 

1.2.1. Sadarbība ar darba devējiem, darba devēju piesaistīšana mācību nodarbību un 
semināru audzēkņiem un pedagogiem vadīšanā 
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1.2.2. Kvalifikācijas eksāmena rezultāta detalizēta analīze kopā ar darba devējiem un 
kvalifikācijas komisijas locekļiem 

1.2.3. Sadarbība ar nozaru asociācijām 
1.2.4. Darba devēju piesaiste profesionālo konkursu sagatavošanā un izvērtēšanā 
1.2.5. Sadarbība ar izglītības iestādes absolventiem (pieredzes nodošana, nodarbību 

vadīšana) 
1.2.6. Praktiskās nodarbības reālos darba apstākļos, kvalifikācijas prakses satura 

izvērtēšana ar darba devējiem un pēc kvalifikācijas prakses rezultātu analīze 
 

1.3.pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanai 
1.3.1. Pedagogu sadarbība ar nozaru asociācijām, to pārstāvju vizītes izglītības iestādē 
1.3.2. Dalība ESF projektos „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses 

vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana ” un 
projektā „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu vispārizglītojošo mācību 
priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” 

1.3.3. Dalība semināros un kursos, kurus rīko Daugavpils pilsētas vispārējās un 
profesionālās izglītības pārvalde 

1.3.4. Comenius projekta mobilitātes braucieni  
 

1.4.citi izglītības iestādē veiktajiem pasākumiem tās turpmākās attīstības veicināšanā: 
1.4.1. Sadarbības partnerības stiprināšana ar Krievijas Federāciju, Sanktpēterburgas 

dzelzceļa tehnikumu 
1.4.2. Sadarbība ar Daugavpils Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes 

Daugavpils filiāles, Transporta un sakaru institūta mācību spēkiem, izglītības 
iestādes metodiskās bāzes pilnveidošanai 

1.4.3. Jaunu projektu realizācija 
 

1.5. prakšu kvalitātes nodrošināšanai: 
1.5.1.  Prakšu vadītāju regulāras atskaites par audzēkņiem, kuri iziet kvalifikācijas 

praksi 
1.5.2. Kontrole no prakšu vadītāju puses par kvalifikācijas prakses programmas izpildi 
1.5.3. Audzēkņu anketēšana par kvalifikācija prakses efektivitāti un audzēkņu 

ieteikumi prakses kvalitātes uzlabošanā 
1.5.4. Dalība Leonardo da Vinci  projektos, kad audzēkņi var stažēties Eiropas 

lielākajos uzņēmumos 

2013./2014. mācību gadā bija saglabātas un veidotas jaunas skolas pasākumu tradīcijas. 
Skolu  raksturo aktīva dalība pilsētas un republikas pasākumos. 

Skolā 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 skolas mājas lapā. Tur ir 
iekļauta dažāda informācija par skolu: gan izglītības iestādes 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.  Mācību rezultāti 
 

2013./2014. mācību gada centralizēto eksāmenu rezultāti 

 
Pamatizglītības programmā (pedagoģiskās korekcijas grupa) kārtoja vienu centralizēto 

eksāmenu: Latviešu valoda mazākumtautību izglītības programmās. Eksāmenu kārtoja 1 grupa 
(galdnieka palīgs) kopskaitā 11 audzēkņi. Iegūti sekojošie rezultāti: 

 
Apguves līmenis A1 A2 B1 B2 C1 C2 
Audzēkņu skaits 2 6 3 - - - 
Īpatsvars 18% 54% 28% - - - 

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

un audzēkņi, kas apgūst specialitātes „datorsistēmu tehniķis”, „sekretārs”, „elektriķis”, „klientu 
apkalpošanas speciālists” „transporta pārvadājumu komercdarbinieks”, „programmēšanas 
tehniķis”, „dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un komunikāciju 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: N.Borovicka, 
P.Citovičs, M.Timofejeva, A.Babuškins, J.Marciņkeviča, I.Gavrilova, A.Ivanova, I.Mačuļska, 
A.Šļapkova, A.Bartušs, E.Oboļevičs, A.Koktišs, J.Babickis (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 
219 - 20 61 63 42 25 4 4 - - 

 - 9% 28% 29% 19% 11% 2% 2% - - 
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2. Fizika 

3 - - - 2 1 - - - - - 
 - - - 67% 33% - - - - - 

 
3. Matemātika 

226 26 67 60 39 19 9 4 - 2 - 
 11% 30% 27% 17% 8% 3% 2% - 2% - 

 
4. Latviešu valoda 

226 8 41 71 55 34 12 3 2 - - 
 3% 18% 31% 24% 16% 6% 1% 1% - - 
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5. Angļu valoda 

253 6 63 82 47 35 11 8 1 - - 
 2% 25% 32% 19% 14% 4% 3% 1% - - 

 
 

Lai uzlabotu sekmes 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.  

Valsts eksāmenu vispārizglītojošajos priekšmetos rezultāti salīdzinājuma ar gada 
vērtējumu (vidējā izglītība): 

 
Valsts eksāmenu rezultāti 

 
Pamatizglītības programmā (divas pedagoģiskās korekcijas grupas, kvalifikācija 

galdnieka palīgs) kārtoja četrus valsts eksāmenus: angļu valoda, matemātika, Latvijas un 
pasaules vēsture, krievu valoda. Trešā kursa grupa kārtoja eksāmenus angļu valodā, matemātikā, 
krievu valodā (kopskaitā 9 audzēkņi, savukārt pieteikti bija 13 audzēkņi).  Otrā kursa grupa 
kārtoja eksāmenu Latvijas un pasaules vēsturē (8 audzēkņi, pieteikti bija 15 audzēkņi). 
Salīdzinājuma ar gada vērtējumu ir iegūti sekojošie rezultāti: 
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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 10        

eksāmena 
vērtējums 

 - - 3 2 4 1 - 

 - - 30% 20% 40% 10% - 

gada 
vērtējums 

 - 1 4 - 3 1 1 

 - 10% 40% - 30% 10% 10% 

2. 

Matemātika 9        

eksāmena 
vērtējums 

 - - 1 1 5 2 - 

 - - 11% 11% 56% 22% - 

gada 
vērtējums 

 3 - - - 5 1 - 

 
 

33% - - - 56% 11% - 

3. 

Latvijas un 
pasaules 
vēsture 

8        

eksāmena 
vērtējums 

 - - 2 2 4 - - 

 - - 25% 25% 50% - - 

gada 
vērtējums 

 2 1 2 3 - - - 

 25% 13% 25% 37% - - - 

4. 

Krievu 
valoda 9        

eksāmena 
vērtējums 

 - - 2 1 4 2 - 

 - - 23% 11% 43% 23% - 

gada 
vērtējums 

 3 - - 1 2 3 - 

 33% - - 11% 23% 33% - 

Kopā: 36  
      

  

eksāmena vērtējums   - - 22% 16% 48% 14% - 
gada vērtējums 22% 5% 15% 11% 31% 14% 2% 
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n/v 1 2 3 4 5 6
eksāmena vērtējums gada vērtējums
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Vidējas izglītības programmās bija iespējams kārtot divus valsts eksāmenus: „Krievu 
valoda un literatūra” un „Ekonomika”. Eksāmenu kārtoja 17 audzēkņi, savukārt eksāmenam tika 
pieteikti 23 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 8        

 

eksāmena 
vērtējums 

 - - 4 3 - - 1 

 
- - 50% 37% - - 13% 

gada 
vērtējums 

 
- 1 5 1 1 - - 

 - 12% 64% 12% 12% - - 

2. 

Ekonomika 9        

 

eksāmena 
vērtējums 

 
- - 2 3 1 3 - 

 
- - 22% 33% 12% 33% - 

gada 
vērtējums 

 
- 1 - 3 3 2 - 

 
- 12% - 33% 33% 22% - 

Kopā: 17        
eksāmena 
vērtējums  

- - 35% 35% 6% 18% 6% 

gada vērtējums 
 

- 12% 30% 23% 23% 12% - 
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Ziemas sesijas eksāmenu rezultāti 
2013./2014.m.g. (vidējā balle) 

 
Eksāmens Grupa Vid.balle Audz. sk. 

Automatizētas vilcienu kustības intervālu RS ATS-41 5,72 18 
Tehniskās diagnozes sistēmas ATS-41 6,88 18 
Automatizētas stacijas sistēmas ATS-41 6,33 18 
Datoru operētājsistēmas PR-41 6 16 
Datu bāzes PR-41 6 16 
Datoru tikli PR-41 6,75 16 
Vilces ritekļu remonts L-41 8,2 29 
Ražošanas procesu mehanizācija un automatizācija L-41 8 29 Motorvagonu sastāvs 
Dzelzceļa TEN L-41 7,68 29 Vilces rirekļu ekipēšana 
Kravas un komercdarbību organizēšana KV-41 6,6 23 
Kustības organizēšana un vadība KV-41 6,91 23 
Dzelzceļa TEN KV-41 7,78 23 
Automobiļu remonts AM-41 6,62 24 
Automobiļu diagnostika AM-41 6,16 24 
Automobiļu elektroiekārtas AM-41 6,33 24 
Ritošā sastāva enerģētiskās iekārtas V-41 5 26 
Automātiskās bremzes V-41 6,84 26 
Ritošā sastāva remonts V-41 5,23 26 
Latviešu valoda VA-31 4,55 9 
Virpotāju darba tehnoloģija VA-31 4,77 9 
Pielaides un sēžas VA-31 4,44 9 
Transporta pārvadājumu organizācija TT-41 6,68 19 
Tirgus formas,cenu un tarifu veidošana TT-41 7,31 19 
Muitas darbība TT-41 7,26 19 
Matemātika 13.gr. 6 29 
Latviešu valoda 13.gr. 6,22 29 
Friziera darbu tehnologija 13.gr. 6,48 29 
Palīgprogrammas un utilitas 1.gr. 6,15 19 
Datoru tikli 1.gr. 7 19 
Datoriekārtu ekspluatācija un remonts 1.gr. 6,38 19 
Stenogrāfija 15.gr. 6,27 18 
Datormacība 15.gr. 6,22 18 
Dokumentu pārvaldība 15.gr. 7,31 18 
Finanšu grāmatvedība EG-41 6,91 23 
Finanšu analīze EG-41 7,56 23 
Tirgzinība EG-41 8,08 23 
Latviešu valoda 11.gr. 5,62 16 
Matemātika 11.gr. 4,75 16 
Drēbnieka darbu rehnoloģija 11.gr. 5,6 16 
Elektrotehnika un elektronika DT-21 5,64 30 
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Vasaras sesijas eksāmenu rezultāti 
2013./2014.m.g. (vidējā balle)  

 
Eksāmens Grupa Vid.balle Audz. sk. 

Tehniskā mehānika V-21 6,11 26 
Elektrotehnika un elektriskie mērījumi V-21 5,42 26 
Tehniskā mehānika L-21 7,1 26 
Elektrotehnika un elektriskie mērījumi L-21 7 26 
Pasažieru pārvadājumu organizēšana un vadība KV-21 6,84 25 
Automobiļu uzbūve AM-21 4,8 25 
Transporta uzņēmumu mārketings TT-31 7,4 25 
Delzceļa tehniskas ekspluatācijas noteikumi ATS-31 4,75 20 
Inženiertehniskās būves SC-31 5,36 11 
Sležu ceļu mašīnu  konstrukcija SC-31 5,54 11 
Sležu ceļu un staciju uzbūve KV-31 6,13 22 
Automobiļu tehniskā apkope AM-31 5,81 21 
Elektrotehnika un elektroniskas pamati PR-21 5,84 26 
Datoru uzbūve PR-21 6,33 24 
Ģeodēzija SC-21 2,92 14 
Automobiļu uzbūve AME-1 7,2 15 
Automobiļu remonts AME-1 7,53 15 
Vilces ritekļu remonts LE-11 5,73 19 
Vilces ritekļu konstrukcija LE-11 5,61 18 
Vilces ritekļu remonts LE-12 5,86 15 
Vilces ritekļu konstrukcija LE-12 5,66 15 
Matemātika VA-21 6,62 8 
Konstruēšana un modelēšana DR-21 7,17 17 
Dekoratīvā kosmētika FR-21 8,19 21 
Ekonomikas pamati TT-21 7,14 27 
Mārketihgs KS-21 7,17 29 
Ekonomikas pamati KS-21 7,06 29 
Lietojumprogrammas DT-21 5,96 27 
Spectehnoloģija 6a 4,14 7 
Elektrotehnika EM-21 5,63 19 
Elektriskie mērījumi 20a 5,33 21 
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Kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 
 

2013./2014. gadā kvalifikācijas eksāmeni bija piecpadsmit specialitātēs 
(Metālapstrādātājs, Automehāniķis, Datorsistēmu tehniķis, Dzelzceļa transporta pārvadājumu 
organizācijas un kustības drošības tehniķis, Elektriķis, Elektromontieris, Frizieris, Galdnieka 
palīgs, Datu ievades operators, Palīgšuvējs, Lokomotīvju saimniecības tehniķis, 
Programmēšanas tehniķis, Sliežu ceļu saimniecības tehniķis, Transporta pārvadājumu 
komercdarbinieks, Transporta vagonu 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 34 audzēkņi. 
Otro kvalifikācijas līmeni ieguva 68 audzēkņi. 
Trešo kvalifikācijas līmeni ieguva 339 audzēkņi. 
 

N
r.p

. k
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Izglītības programma 
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o 
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ts

 

1. Metālapstrādātājs 14     14 
2. Automehāniķis 43     43 
3. Automehāniķis (ESF) 15     15 
4. Datorsistēmu tehniķis 21     21 

5. Dzelceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības 
drošības tehniķis 25    25 

6. Dzelceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības 
drošības tehniķis (neklātiene) 19     19 

7. Informācijas ievadīšanas operators 8  2 10 
8. Elektriķis 26     26 
9. Drēbnieks 10   10 

10. Elektromontieris 19     19 
11. Frizieris 25     25 
12. Galdnieka palīgs 7     7 
13. Palīgšuvējs 17   17 
14. Lokomotīvju saimniecības tehniķis 31     31 
15. Lokomotīvju saimniecības tehniķis (ESF) 21     21 
16. Lokomotīvju saimniecības tehniķis (neklātiene) 31     31 
17. Programmēšanas tehniķis 24     24 
18. Sliežu ceļu saimniecības tehniķis 14   1* 15 
19. Transporta pārvadājumu komercdarbinieks 30     30 
20. Transporta vagonu tehniķis 17     17 
21. Transporta vagonu tehniķis (neklatiene) 12   12 
22. Transporta pārvadājumu komercdarbinieks (neklātiene) 10   10 

Kopā: 439  3 442 
 * - neieradās 
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Kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 2013./2014.m.g

 



2013./ 2014. mācību gada kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 
 
Profesionālā kvalifikācija Piezīmes Vid.bal. „5” „6” „7” „8” „9” „10” 

Datorsistēmu tehniķis  7.94 0 2 5 4 8  0 
Galdnieka palīgs 

 
7.85 0  2 4 1 0 

Frizieris 
 

7.31 0 4 14 9 2 0 
Informācijas ievadīšanas operators Ieslodzījuma vietās 7.0 0 4 2 1 0 1 
Gramatvedība 

 
6.73 3 5 10 5 0 0 

Sekretārs 
 

7.11 2 4 5 2 4 0 
Drēbnieks 

 
8.54 0 1 0 5 2 3 

Transporta pārvadājumu komercdarbinieks 
 

6.0 8 2 3 5 1 0 
Palīgšuvējs Ieslodzījuma vietās 9.29 0 0 0 1 10 6 
Programmēšanas tehniķis 

 
7.2 2 3 4 3 2 1 

Transporta vagonu tehniķis 
 

6.8 6 4 6 7 2 0 
Lokomotīvju saimniecības tehniķis 

 
7.1 2 4 13 9 1 0 

Dzelzceļa transporta automātkas,telemehānikas un 
komunikācijas tehniķis 

 7.38 1 3 5 6 3 0 

Dzelceļa transporta pārvadājumu organizācijas un 
kustības drošības tehniķis  

7.31 0 3 9 10 0 0 

Sliežu ceļu saimniecības tehniķis 
 

6.75 1 1 0 2 0 0 
Automehāniķis 

 
6.16 7 8 7 2 0 0 

Metālapstrādātājs 
 

6.55 1 3 4 1 0 0 
Lokomotīvju saimniecības tehniķis ESF finansēta grupa 6.48 7 9 11 6 0 0 
Automehāniķis ESF finansēta grupa 6.45 8 3 3 4 2 0 
Dzelceļa transporta pārvadājumu organizācijas un 
kustības drošības tehniķis 

neklātiene 6.72 2 6 14 3 0 0 

Transporta vagonu tehniķis neklātiene 6.84 3 5 6 2 3 0 
Lokomotīvju saimniecības tehniķis neklātiene 6.54 9 14 12 6 3 0 

 



Sadarbība ar darba devējiem, to apvienībām, vietējo pašvaldību 
(prakses vietu nodrošināšana, absolventu iekārtošana darbā, 

piedalīšanās kvalifikācijas eksāmenu organizēšanā) 
 

2013./2014.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.  

Skola sadarbībā ar: SIA “PIT-STOP”, IK „Vi Valti”, SIA „Attīstības Ritenis”, SIA 
“SEVIAN”, IA “AUTODEPO”, SIA “STURING”, IA “JS LOGISTIC AUTO CENTRS”, SIA „ 
Auto Pasaule D”, SIA “VOLVO TRUCK LATVIA”, SIA “SCANIA LATVIA”, SIA “VIT 
Auto”, LR VM Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, SIA “TEHAUTO LATGALE”, 
SIA “ŽanEl”, SIA „Mastercar”, Signalizācijas un sakaru distances Daugavpils reģionālais centrs, 
SIA “OSTSEE”, IK „Izabel”, Drēbnieku studija, Šūšanas darbnīca, Līvanos, Modes ateljē, 
Daugavpilī, Šūšanas darbnīca, Daugavpilī, SIA “OGRES TRIKOTAŽA D”, SIA “PRESTIŽS 
D”, SIA „Pro Line D”, SIA „LOGS”, Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centrs, 
SIA „Autoskola Viktoria”, SIA „ADA PLUS”, SIA „MĀRAS NAMI”, SIA „TU lauki”, SIA 
„ADA PLUS”, SIA „Miks Serviss”, SIA „MAG datoru Serviss”, SIA „LOGS”, SIA „MAG 
datoru Serviss”, SIA „Ātrs”, SIA „Antaris”, SIA „Kraslāvas D”, SIA „Brīvība”, Preiļu 
kooperatīvā sabiedrība, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, Daugavpils 
birojs, SIA „IL55”, „Pašvaldības aģentūra Višķi”, SIA „LDz Cargo”, SIA “BIZA”, SIA 
„Transbaltijas tirdzniecības korporācija”, SIA „Aircom Plus”, SIA „BM Industrial”, SIA „LIA 
D”, Daugavpils 15. Vidusskola, AS „Lokomotīvju Remonta Rūpnīca”, SIA „Tehauto Latgale”, 
SIA „Book Keeper & Com”, SIA „Centrum Europa”, Biedrība „Demenes sociāla atbalsta 
centrs”, Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs”, Preiļu konsultāciju birojs, „Olgas stils”, Frizētava „Salamonija”, „KOLONNA”, 
Frizētava „Aleksandra”, Saules salons, SIA „Eriola”, SIA „Lunna”, SIA „Šafran”, Frizētava 
„Viktorija”, „Sociālo brīvprātīgo biedrība „ODIN/VITA”, Studio Matis, IK „Amelija K”, SIA 
„Infes”, SIA „RI HOLDING”, VIVA LUCIJA, SIA „LATINSOFT”, Naujenes Mūzikas un 
mākslas skola, A/S „Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca”, Daugavpils pilsētas dome, 
SIA „LATINSOFT”, SIA „DAUTKOM”, SIA „PV Montage”, SIA „VARPA”, AS „Swedbank”, 
Daugavpils 10.vidusskola, Zemessardzes 34. artilērijas bataljons, SIA „Šurfs”, SIA „Meža 
Saimnieks R”, SIA “Parkings D”, Daugavpils pilsētas bāriņtiesa, SIA „VOLI D”, Salas novada 
pašvaldība Biržu pamatskola, A/S „Latvijas Maiznieks”, SIA „Centennial industries”,  SIA 
„SVS  Transports”, Daugavpils novads Medumu pagasta pārvalde, AS „Daugavpils 
Dzirnavnieks”, AS „Swedbank”, Daugavpils 10.vidusskola, Zemessardzes 34. artilērijas 
bataljons, SIA „Šurfs”, SIA „Meža Saimnieks R”, SIA “Parkings D”, Daugavpils pilsētas 
bāriņtiesa, SIA „VOLI D”, Salas novada pašvaldība Biržu pamatskola, A/S „Latvijas 
Maiznieks”, SIA „Centennial industries”,  SIA „SVS  Transports”, Daugavpils novads Medumu 
pagasta pārvalde, AS „Daugavpils Dzirnavnieks”, Daugavpils 13. vidusskolaDaugavpils 13. 
Vidusskola, SIA „Seven Hills”,  SIA „Rall”, Jupatovkas 1/1, Rēzekne, Daugavpils autobusu 
parks,  SIA “SVS Transports”, SIA „Via 3L Latvia”, SIA “SVS,  SIA “LDZ Cargo” Krustpils, 
VAS „Latvijas Dzelzceļš”, SIA „LDZ Cargo” Daugavpils Reģionālais centrs, AS „Daugavpils 
Lokomotīvju Remonta Rūpnīca”, EI-2 Rēzeknes VTAP, EI2 Daugavpils VKARP, SIA „LDZ 
ritoša sastāva serviss”,  Vagonu remonta centrs, EI2 Daugavpils VKARP, EI-2 Rēzeknes VTAP 
(Krustpils parks), AS „DLRR” SIA „SPZČ”, AS „DLRR” SIA „Remenergo”, AS „DLRR” SIA 
„Metālurgs”, AS „DLRR” SIA „Elektromaš”, SIA „Zieglera Mašīnbūve”,  nodrošina darba 
tirgus prasībām atbilstošas prakses vietas visiem 441 izglītojamiem. 

Problēmu ar skolēnu iekārtošanu uzņēmumos nav. Visas specialitātēs, kuras ir skolā, 
joprojām ir pieprasītas darba tirgū.  
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Autotransports 43 3 4 16 15/5 7 
Autotransports 21 3 1,5 4 10/4 3 
Dzelzceļa transports 63 3 4 7 36/9 11 
Dzelzceļa transports 33 3 1,5 8 14/6 5 
Dzelzceļa pakalpojumi 25 3 4 5 14/2 4 
Komerczinības 30 3 4 4 13/2 11 
Programmēšana 24 3 4 7 12/3 2 
Datorsistēmas 21 3 4 5 8/5 3 
Enerģētika 26 3 4 6 8/3 9 
Metālapstrāde 11 2 3 1 8/1 1 
Kokizstrādājumu izgatavošana 7 2 3 4 2 1 
Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija 10 2 3 2 4/2 2 
Frizieru pakalpojumi 25 2 3 14 8/2 1 
Enerģētika un elektrotehnika 19 2 3 3 13/3  

 
Skolas „Dzelzceļa transporta un pakalpojumu” programmu 8 audzēkņi saņēma darba 

davēju stipendijas (VAS „Latvijas dzelzceļš” praktisko iemaņu iegūšanas stipendija), 3 
specialitātes „Metālapstrāde” audzēkņi saņēma Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīcas 
stipendijas.  

 
Uzsāktas studijas PIKC „Rīgas Tehniskā koledža” Daugavpils filiālē 

Kopš 2013. gada 6. septembra darbu uzsākusi Profesionālās izglītības kompetences 
centra "Rīgas Tehniskā koledža" Daugavpils filiāle, kas izveidota uz Daugavpils Profesionālās 
vidusskolas bāzes, piesaistot ne tikai Rīgas, bet arī pašmāju mācībspēkus. 

Ir uzņemtas divas mācību grupas 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmās „Informācijas tehnoloģijas” un „Inženiermehānika”. 

Filiālē mācās 37 studenti, 13 no tiem apgūst kvalifikāciju „Datorsistēmu un datortīklu 
administrators”, bet pārējie 24 apgūst kvalifikāciju „Mašīnbūves speciālists”. Visi studenti 
pašlaik mācās par valsts budžeta finansējumu un var pretendēt uz stipendiju. 

Mācības notiek visos Daugavpils Profesionālās vidusskolas mācību korpusos piektdienās 
un sestdienās, un tās ilgs 2,5 gadus, kā rezultātā, pēc veiksmīgas gala pārbaudījumu 
nokārtošanas, studējošie iegūs 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītību tautsaimniecībai visnotaļ 
noderīgās specialitātēs.  
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Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 
 
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) 1877871 1968085 1976419 
1.1. dotācijas 1762184 1874883 1874883 
1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 114687 93202 100486 
1.3. transferti - - - 
1.4. ziedojumi un dāvinājumi 1000 - 1050 
2. izdevumi (kopā) 1858214 1993271 1994321 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 1834684 1923085 1924135 
2.1.1. kārtējie izdevumi 1689074 1772692 1772842 
2.1.2. procentu izdevumi - - - 
2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 144610 150393 151293 
2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība 
- - - 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti - - - 
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 24530 70186 70186 
 
Programma „Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētie projekti” 
 

Nr. 
p.k. Finansiālie rādītāji Iepriekšējā gadā 

(faktiska izpilde) 

Pārskata gadā 
apstiprināts 

likumā 
faktiskā 
izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 4969 2484  
1.1. dotācijas    
1.2. transferti    
1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 4969 2484  
1.4. ziedojumi un dāvinājumi  - - 
2. izdevumi (kopā) 2249 5205 2720 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 2249 5205 2720 
2.1.1. kārtējie izdevumi 2249 5205 2720 
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 „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) 3599 755406 755405 
1.1. dotācijas 3599 755406 755405 
1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi  - - 
1.3. ārvalstu finanšu palīdzība  - - 
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1.4. ziedojumi un dāvinājumi  - - 
2. izdevumi (kopā) 3599 755406 755405 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 3599   
2.1.1. kārtējie izdevumi 3599   
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  755406 755405 
 
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 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 349162 369166 367688 
1.1. dotācijas 349162 369166 367688 
1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi  - - 
1.3. ārvalstu finanšu palīdzība  - - 
1.4. ziedojumi un dāvinājumi  - - 
2. izdevumi (kopā) 349162 369166 367688 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 349162 369166 367688 
2.1.1. kārtējie izdevumi 91968 124135 123496 
2.1.2. procentu izdevumi  - - 
2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 257194 245031 244192 
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” 
 

Nr. 
p.k. Finansiālie rādītāji Iepriekšējā gadā 

(faktiska izpilde) 

Pārskata gadā 
apstiprināts 

likumā 
faktiskā 
izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 8834 23633 23632 
1.1. dotācijas  - - 
1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi  - - 
1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 8834 23633 23632 
1.4. transferti  - - 
2. izdevumi (kopā) 22884 47360 26296 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 22884 47360 26296 
2.1.1. kārtējie izdevumi 22884 47360 26296 
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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Valsts budžeta līdzekļi 2013. gadā tika izlietoti efektīvi, mācību procesa (vai iestādes darbības) 
nodrošināšanai. 
2013. oktobris - novembris materiālu un inventāra inventarizācija un datu apkope un 
salīdzināšana. 
 

Īstenotie projekti 2013./2014. mācību gadā 
 

Fonds, programma Projekta nosaukums 
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”. 
2010/0284/1DP/1.2.1.1.3./10IPIA/VIAA/001 „Profesionālās izglītības programmu, 

pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības 
un profesionālās karjeras turpināšanai”. 

1DP/1.4.1.1.1/09/IPIA/NVA/001) “Kompleksi atbalsta pasākumi jauniešiem”, 
“Darbnīcas jauniešiem”. 

Leonardo da Vinci programma 
2013-1-LV1-LEO01-05312 „Daugavpils Valsts tehnikuma audzēkņu prakse 

Vācijā". 
2013-1-LV1-COM06-053935 „Kultūras un dzīves vērtības multikulturālā 

skolā”. 
2013-2-LV1-COM02-05709 „Eiropas digitālais portfolio pedagogiem". 
Nordplus programmas projekts  
NP JR-2014/10332 „Inovatīvas pasniegšanas metodes profesionālajā 

izglītībā”. 
Sadarbības līgumi  
 Parakstīts sadarbības līgums ar Pleskavas Valsts 

universitāti Krievijā. 25.06.2014. 
 

Comenius apakšprogrammas projekts 
Šī gada septembrī uzsākts Comenius apakšprogrammas projekts „Kultūras un dzīves 

vērtības multikultūrās skolās” („Kulturelle un lebenswichtige Werte an multikulturellen 
Schulen”), kas ilgs divus gadus. Projekts tiks īstenots sadarbībā ar skolām no trim Eiropas 
valstīm: Polijas, Čehijas un Latvijas. 

Projekta mērķi ir veicināt tādu personīgo īpašību attīstību kā tolerance, mobilitāte, 
aktivitāte, pievērst jauniešu uzmanību kultūras, dzīves un vēstures vērtībām, paplašināt projekta 
dalībnieku redzesloku, veicināt starpkultūru kompetences attīstīšanu, stiprināt kontaktus ar 
Eiropas skolām. 

Projektā iesaistītas dažādas mūsu skolas audzēkņu grupas un skolotāji. Ir ieplānoti 
interesanti pasākumi un aktivitātes, mobilitātes braucieni, kā arī viesu pieņemšana mūsu skolā. 

Skola ir tradīciju un kultūrvērtību uzturētāja, tāpēc projekta saturā ir dažādas tēmas, ar 
kurām darbosies visi projekta dalībnieki projekta ietvaros divu gadu laikā: „Nozīmīgākās 
vēstures vietas un objekti kā kultūrvērtības”, „Informācijas meklējumi par vecām un jaunām 



21 
 

tradīcijām”, „Jauniešu brīvā laika un interešu salīdzinājumi”, „Ģimenes tradīcijas salīdzinājuma 
perspektīvā” „Tolerance: dzīvot un mācīties kopējā Eiropā”. 

Projekta dalībnieki no 2013. gada 8. līdz 12. oktobrim apmeklēja Čehiju skolas 
partnerības projekta ietvaros. Šī bija pirmā tikšanās, kurā piedalījās 40 projekta dalībnieki 
(skolotāji un audzēkņi) no trim Eiropas valstīm: Čehijas, Polijas un Latvijas. 

Šīs tikšanās mērķi, kā arī visa projekta mērķi, ir veicināt tādu personīgo īpašību attīstību 
kā tolerance, mobilitāte, aktivitāte, pievērst jauniešu uzmanību kultūras, dzīves un vēstures 
vērtībām, paplašināt projekta dalībnieku redzesloku, veicināt starpkultūru kompetences 
attīstīšanu, stiprināt kontaktus ar Eiropas skolām. 

No 2013. gada oktobra līdz decembrim projekta dalībnieki, skolotāji S.Bičkova, 
I.Antoneviča, V.Ignatjeva, L.Samuilova, V.Isate, J.Krupskis, kā arī TT-21 grupas audzēkņi 
V.Rubanika un N.Smislova skolā novādija divus pasākumus: mini-projektu „Nozīmīgākās 
vēstures un kultūras vietas un objekti” un 1.-3. kursa audzēkņiem aptauju "Brīvā laika 
pavadīšana un aktivitātes šajā laikā". 

Pasākumos piedalījās dažādas grupas: AM-11, KV-11, SC-11, L-11, AM-21, TT-21, V-
21, KV-31, AM-31, L-31, ATS-31. Mini projekta aktivitātes bija: meklēt informāciju par 
nozīmīgākajām vēstures un kultūras vietām un objektiem Latvijā, arī Latgalē, savākt materiālus, 
meklēt vai izgatavot fotogrāfijas un pēc tam sagatavot visus materiālus izstādei.  

No 2014. gada 11. līdz 15. martam piedalījās 40 skolotāji un skolēni no 3 valstīm 
projekta dalībnieku no Čehijas un Polijas vizīte Daugavpilī 

Tikšanās programmā tika iekļauti darba semināri, skolu prezentācijas par dažādu valstu 
audzēkņu brīvā laika pavadīšanas prioritātēm perspektīvē, dažādi kultūras un ārpusskolas 
pasākumi. Viens no svarīgākajiem projekta programmas pasākumiem bija tikšanās ar Daugavpils 
pilsētas Domes priekšsēdētāja vietnieku Jāni Dukšinski. Projekta dalībnieki arī devās interesantā 
braucienā uz Rīgu- Eiropas kultūras galvaspilsētu. Ekskursijas laikā viņi fotografēja 
nozīmīgākos kultūras objektus, kurus iekļaus projekta veidotajā kultūras vērtību ceļvedī. 

No 2014. gada 8. līdz 12. aprīlim Polijā notika visu triju valstu dalībnieču kārtējā 
satikšanās 

Tikšanās programmā tika iekļauti darba semināri, mājas lapas izstrādes darbs, skolu 
prezentācijas par projekta dalībvalstu ģimenes svētkiem un tradīcijām, dažādi kultūras un 
ārpusskolas pasākumi: interesantas ekskursijas pilsētā un muzejos, dažādas aktivitātes 
skolēniem: meistarklases muzeja darbnīcās, pilsētas rallijs, dziesmu konkurss, piedalīšanās 
nacionālo ēdienu pagatavošanā. 

 
Izsludināta jauna Eiropas Savienības programma Erasmus + 
2013. gada 22. novembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra Rīgas Starptautiskās 

ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas Arhitektūras un mediju centrā H2O 6 
organizēja starptautisku izglītības projektu izstādi Baltic Expro 2013. Tajā varēja uzzināt par 26 
Eiropas Savienības Mūžizglītības un Nordplus programmu projektu rezultātiem. Līdztekus 
izstādei norisinājās informatīvie semināri, kuru laikā VIAA darbinieki informēja par ES 
programmu Erasmus+. 

Erasmus+ ir jauna Eiropas Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un 
sporta jomā 2014.- 2020. gadam. Tā aizstāj vairākas esošās Eiropas Savienības programmas, 
aptverot visas izglītības jomas: mūžizglītības programmu-Erasmus (augstākā izglītība), 
Leonardo da Vinci (arodizglītība), Comenius (vispārējā izglītība), Grundtvig (pieaugušo 
izglītība), „Jaunatne darbībā” un piecas starptautiskās programmas (Erasmus Mundus, Tempus, 
Alfa, Edulink un programma sadarbībai ar rūpnieciski attīstītajām valstīm). Pirmo reizi 
Erasmus+ piedāvās ES atbalstu sporta jomā, jo īpaši tautas sporta jomā.  

 
Vienošanās par vērienīga ERAF projekta īstenošanu  
2013. gada 11. decembrī Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā svinīgā ceremonijā tika 

noslēgta vienošanās starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Daugavpils Profesionālo 
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vidusskolu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu 3.1.1.1.aktivitātē „Mācību 
aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu 
īstenošanai” projektu iesniegumu otrās atlases kārtas ietvaros. 

Projekta īstenošanas gaitā tiks panākta pilnīga izglītības iestādes infrastruktūras 
modernizācija, tādējādi veicinot profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām. 

Skolas projekta kopējās izmaksas ir 7 943 823 lati, tajā skaitā ERAF finansējums 6 831 
687 lati, nacionālais līdzfinansējums 1 112 136 lati. 

Skolā būs būtiski modernizētas profesionālās vidējas izglītības programmu „Dzelzceļa 
transports”, „Autotransports”, „Enerģētika” un arodizglītības programmu „Metālapstrāde”, „Šūto 
izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas” apguves iespējas, tajā skaitā modernizējot mācību 
aprīkojumu atbilstoši mūsdienu nozaru prasībām. 

Projekta īstenošanas gaitā ir plānots veikt būtiskus uzlabojumus ēku un telpu renovācijā 
trijos mācību korpusos, automobiļu diagnostikas darbnīcā un divās dienesta viesnīcās. Tiks 
modernizēti mācību kabineti (fizikas, ķīmijas, ģeodēzijas), mācību darbnīcas (automobiļu 
diagnostikas, dzelzceļa transporta, metināšanas, virpošanas, frēzēšanas, šūšanas, elektromontāžas 
un elektrolaboratorija), datorklases un kabineti prioritāro izglītības programmu īstenošanai. 

 
Uzsākts jauns Leonardo da Vinci projekts  
Projekta mērķi: 4 nedēļu laikā 6 audzēkņiem tiek piedāvāta iespēja būt praksē ārpus 

Latvijas - Magdeburgas pilsētā (Vācijā) un pilnveidot 3. un 4.kursa programmēšanas tehniķu, 
automehāniķu un elektriķu specialitāšu 6 audzēkņu profesionālās un personiskās kompetences: 
praksē apgūt jaunākās tehnoloģijas un metodes izvēlētajā profesijā; sasaistīt iegūtās teorētiskās 
zināšanas ar praksi vadošajā ārzemju uzņēmumā, kas kopumā veicinās jauniešu veiksmīgāku 
iekļaušanos Eiropas darba tirgū; uzlabot audzēkņu profesionālās vācu valodas zināšanas; uzlabot 
audzēkņu sociālās saskarsmes, komunicēšanas iemaņas un spēju darboties komandā; paplašināt 
audzēkņu redzesloku un veidot pozitīvu skatījumu uz dzīvi; iepazīt uzņemošās valsts vēsturi, 
ģeogrāfiju, kultūru un tradīcijas. 

Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas mobilitātes projekta 
ietvaros 2014. gada 3. februārī seši skolas audzēkņi uzsākuši prakses gaitas vadošajos 
Magdeburgas pilsētas uzņēmumos Vācijā. 

Divi topošie informācijas tehnoloģiju speciālisti Pāvels Kiļjans un Aleksandrs Trofimovs 
trīs mēnešus kvalifikācijas praksē stažēsies uzņēmumā „ADVANTO”. Divi topošie 
automehāniķi Jānis Balulis un Andžejs Jančevskis trīs mēnešus kvalifikācijas praksē stažēsies 
uzņēmumā „REXIN”. Divi 3.kursa audzēkņi Aleksandrs Mihailovs un Vladislavs Panteļejevs, 
kuri apgūst elektriķa specialitāti, vienu mēnesi stažēsies praksē uzņēmumos „KGM” un 
„HEBERLEIN ELEKTRO SANITAER”. 

Pirms došanās uz Vāciju, audzēkņiem notika vācu valodas kursi, kuros viņi apguva savas 
specialitātes terminoloģiju svešvalodā, kas palīdzēja jauniešiem sagatavoties praksei. 

Direktores vietnieks praktiskās apmācības jomā Valērijs Jegorovs un projekta vadītāja 
Ilona Leonova kopā ar praktikantiem tikās ar uzņēmumu vadību un atbildīgajiem prakšu 
vadītājiem, lai iepazītos ar uzņēmumu darbu un kopīgi pārrunātu prakses darba programmu. 

Prakse ārzemju uzņēmumā deva iespēju attīstīt audzēkņu profesionālās kompetences, 
apgūstot jaunākās tehnoloģijas un metodes izvēlētajā profesijā, veicot elektroiekārtu montāžu, 
regulēšanu un apkopi. Tā bija iespēja nostiprināt un paplašināt iegūtās teorētiskās zināšanas. 
Pilnveidotas arī audzēkņu profesionālās vācu valodas zināšanas. 

Ne mazāk svarīgs ieguldījums ir personisko kompetenču attīstībā. Uzlabotas sociālās 
saskarsmes un komunicēšanas iemaņas, spēja darboties komandā. Iegūtas zināšanas par 
uzņemošās valsts vēsturi, ģeogrāfiju, kultūru un tradīcijām. 

Uzņemošā institūcija praktikantiem izsniedza sertifikātu kā apliecinājumu prakses 
atzīšanai. Projekta noslēgumā visi projekta dalībnieki saņems Europass Mobility dokumentu. 

8.maijā Transporta un sakaru institūta Latgales filiālē, Leonardo da Vinci programmas 
projekta ietvaros, notika audzēkņu Prakses atskaites konference. Seši jaunieši pastāstīja skolas 
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biedriem par prakses laikā Vācijā paveikto un piedzīvoto, rosinot jaunāko kursu audzēkņiem 
izmantot iespēju doties praksē uz ārzemēm. 

 
Partnerības stiprināšana starp Latvijas un Vācijas skolām 
2014. gada no 18. līdz 23.maijam apmaiņas programmas ietvaros notika skolēnu tikšanās 

„West-östliche Begegnungen”. 
Sadarbojoties ar trim Daugavpils skolām – profesionālajai vidusskolai, 3.vidusskolai un 

15.vidusskolai jau 10 gadus attīstās skolu partnerība ar Reālskolu Šteinfurtē, Vācijā. Skolēni 
vairakkārt piedalījās dažādos apmaiņas projektos vācu valodas skolotāju Jeļenas Sardiko, 
Ļubovas Deļmuhamedovas, Elviras Pirogovas vadībā. 

Apmaiņas projekta programma bija ļoti daudzveidīga, interesanta un veltīta tautas 
folklorai, tradīcijām, dziesmām un dejām. Tikšanās mērķis bija iepazīstināt jauniešus ar latviešu 
kultūru, tradīcijām un nacionālām īpatnībām. Programmas aktivitātes, kuru laikā tika organizēti 
braucieni uz Rīgu, Mazo Siguldiņu, ekskursija pa pilsētu un Daugavpils cietoksni, tautas deju 
skola, informācijas meklēšana un apkopošana par nacionālo dziesmu un deju svētku vēsturi, kā 
arī koncerts-tikšanās ar folkloras ansambli „Svātra”, neatstāja nevienu skolēnu vienaldzīgu. 
Daudzas aktivitātes no tām notika 3. vidusskolas sporta zālē, aktu zālē un skolas telpās. 

Noslēguma vakarā visi projekta dalībnieki izpildīja nacionālās dejas, kuras apguva 
projekta nedēļas laikā. Visus priecēja vācu skolēnu uzruna un pateicības vārdi 3. vidusskolas 
direktoram Vitālijam Azarevičam, skolotājiem, kā arī Viktorijas Kovaļkovas (KV-21), Daigas 
Grosbergas (KV-11), Alekseja Sadovska (L-11) un Karinas Trofimovas (KV-11) ģimenēm, kuru 
viesmīlība bija īpaši novērtēta. 

 
ERASMUS+ programmā iesniegti jauni projektu pieteikumi 
2014. gadā ir sākusi darboties Eiropas Komisijas jaunā Eiropas Savienības izglītības, 

jaunatnes un sporta programma Erasmus+. 
Erasmus+ apvieno vienā programmā vairākas pašreizējās ES atbalsta programmas (tajā 

skaitā Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus, Jean Monnet, Mācību braucienu 
apakšprogrammas, Erasmus Mundus, Tempus, u.c.) un aizstāj tās ar vienu. Programma ilgs no 
2014. līdz 2020. gadam. Laika posmā no 2013. līdz 2020. gadam visas Erasmus+ programmas 
dalībvalstis apgūs 14,7 miljardus eiro un apmēram 2/3 šī finansējuma tiks piešķirts tieši mācību 
mobilitātēm, kurās no visas Eiropas varēs piedalīties vairāk nekā 4 miljoni izglītībā iesaistīto. 

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas īstenošanu Latvijā, 
savukārt, Valsts izglītības attīstības aģentūra nodrošinās programmas ieviešanu. 

Mūsu skola ir iesniegusi četrus projektus, kuri paredz profesionālās izglītības audzēkņu 
praksi Vācijā un pasniedzēju pieredzes apmaiņu Vācijā un Itālijā. 
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Personāls 
 
Daugavpils Profesionālās vidusskolas nodarbināto vidējais skaits 2013.gadā ir 216 

darbinieki. 
Uz 31.12.2013. Daugavpils Profesionālajā vidusskolā tika nodarbināti 206 darbinieki, no 

tiem 118 pedagoģiskie darbinieki un 88 - atbalsta personāls. 
Nodarbināto iedalījums pēc dzimuma: vīrieši – 60, sievietes – 146. 
 
Nodarbināto izglītības līmenis 2013.gadā: 

  Pedagoģiskais personāls Pārējais personāls 
Vispārējā pamatizglītība - 2 
Vispārējā vidējā izglītība - 22 
Profesionālā vidējā izglītība 
(arodizglītība, profesionālā 
pamatizglītība) 

- 42 

Profesionālā augstāka izglītība (pirmā 
un otrā līmeņa augstākā izglītība) 48 19 

Maģistra grāds 67 3 
Doktora grāds 3  

 
Nodarbināto iedalījums pēc vecuma: 

 Pedagoģiskais personāls Pārējais personāls 
24 gadi un jaunāki - 2 
25-29 gadi 3 7 
30-34 gadi 8 1 
35-39 gadi 16 4 
40-44 gadi 17 7 
45-49 gadi 12 13 
50-54 gadi 15 24 
55-59 gadi 22 21 
60-64 gadi 19 8 
65 gadi un vecāki 6 1 
Kopā: 118 88 

 
Nodarbināto iedalījums pēc amata: 
Tehnikuma direktors 1 
Direktora vietnieki 2 
Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji 5 
Profesionālās izglītības skolotāji 58 
Vispārējās vidējās izglītības skolotāji 39 
Pārējie pedagoģiskie darbinieki 13 
Medicīniskais personāls 1 
Atbalsta personāls 
no tiem:  88 

intelektuālā darba darbinieki 23 
fiziskā darba darbinieki 64 

 
Daugavpils Profesionālajā vidusskolā 2013.gadā pieņemti darbā – 36, pārcelti citā amatā – 14, 
atlaisti no darba – 51 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. 

Skolā regulāri notiek metodiskie semināri, kuros pedagoģi tiek iepazīstināti ar  
jauninājumiem izglītībā, aktualitātēm mācību priekšmetu pasniegšanas metodikā. 

Skolas pedagogi ir izstrādājuši 19 mācību un metodiskos materiālus izglītojamiem un 4 
pedagogiem. Šie materiāli ir publicēti tīmekļa vietnē: e.daugvt.lv. 

ESF projekta „Mācību kvalitātes uzlabošana inženierzinātņu mācību priekšmetos 
sākotnējās profesionālās izglītības programmās” vienošanas Nr. 
2010/0084/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/030 ietvaros izstrādāti metodiskie materiāli 
inženierzinātņu programmās un ievietoti MOODLE vidē. 

 
Valsts izglītības satura centra īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekts 

„Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un 
praktisko kompetenču paaugstināšana” 

skolas pedagogi, kas apguvuši visus moduļus un stāžējās Latvijā un Eiropā: 
Svetlana Akifjeva 
Leonarda Amosejeva 
Marija Arhipova 
Elvīra Azareviča 
Olga Bazarova 
Leonīds Davidāns 
Jeļena Demjaņenko 
Antoņina Dolženkova 
Irēna Dortiņa 
Olga Gaujeniete 
Jeļena Godļevska 
Vera Ignatjeva 
Aleksandrs Isats 
Igors Ivanovs 
Konstantīns Ivanovs 
Stepans Ivanovs 
Olga Iznova 

Tatjana Jaunzeme 
Natālija Karpova 
Sergejs Knišovs 
Alfrēds Kokins 
Anatolijs Kolomeičuks 
Olga Kondruse 
Vladimir Kozhanov 
Eižens Kozlovskis 
Andrejs Macaks 
Ināra Meldere 
Alla Melikyan 
Valentīna Mihailova 
Gaļina Minčenko 
Antoņina Minčonoka 
Aleksandrs Oļesovs 
Vera Paļčika 
Natālija Panteviča 

Genādijs Plavinskis 
Genrihs Plečkins 
Zoja Podskočaja 
Ņina Rudze 
Oļegs Rudzis 
Valerijs Šakels 
Valentīna Saulīte 
Valērijs Skripniks 
Andrejs Smorodkins 
Ņina Smuļko 
Jeļena Fedosejeva 
Valentīna Suvorova 
Vitālijs Svinarovs 
Alla Vagele 
Viktors Veselovs 
Viktorija Zalucka

 
Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” 

projekta identifikācijas Nr.1DP//1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001 
aktivitātes „Darbnīcas jauniešiem” īstenošana 

Pedagogi, kas iesaistīti projekta īstenošanā: 
.D.Ļecka 
M.Semjonovs 
J.Jegorovs 
I.Ivanovs 
O.Bazarova 
V.Skripniks 
S.Semjonovs 

V.Saulīte 
O.Gaujeniete 
I.Dortiņa 
V.Kožanovs 
A.Melikyan 
A.Dolženkova 
A.Dauģerts 

 
3. - 4. kvalitātes pakāpes pretendentu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana 

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2013.gada 10.jūnija vēstuli Nr. 01-16/2670 „Par 
pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesa organizēšanu 2013./14. mācību 
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gadā”, Daugavpils pilsētas Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes vēstuli Nr.1-08/1379 
„Par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai atbalstāmo pedagogu sarakstu un 
novērtēšanas procesa organizēšanu 2013./2014.māc.g.” un balstoties uz Izglītības un zinātnes 
ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” gūto pieredzi, skolā tiek organizēta 3. - 4.kvalitātes 
pakāpes pretendentu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana. Pedagoga profesionālās 
darbības 3.kvalitātes pakāpes novērtēšanas organizēšanai un nodrošināšanai novērtēšanas posmā 
(25.10.2013. - 04.04.2014.) izveidota komisija, kuras mērķis, pamatojoties uz pedagoga 
rakstisku iesniegumu, ir veicināt pedagoga karjeras izaugsmes iespējas, analizējot izglītības 
iestādes pedagogu profesionālās darbības kvalitāti. 

 
Pedagogu saraksts, kuri ieguva 3.pakāpi 2013./2014.m.g. 

Natālija Panteviča 
Valentīna Mihailova 
Verai Paļčikai 
Artūram Dauģertam 
Oļegam Rudzim 
Aleksejam Lavrenovam 
Vitālijs Svinarovs 
Jevgeņijs Kružkovs 
Ingrīda Brokāne 

Leonarda Amosejeva  
Oļegs Kartašovs 
Andrejs Smorodkins 
Natālija Karpova 
Vladimir Kozhanov 
Jeļena Fedosejeva 
Svetlana Bičkova 
Alīna Elksniņa 
Ņina Maļenko 

Alla Vagele 
Inta Laurena 
Alla Melikyan 
Antoņina Minčonoka 
Alla Šakele 
Valerijs  Šakels 
Oļegs Ostrovskis 
 

 
Pedagogu saraksts, kuri ieguva 4.pakāpi 2013./2014.m.g. 

Olga Arhipova Dina Ļecka 
 

Profesionālā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu  
pedagogu kompetences paaugstināšana 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003 

Pedagogi, kas piedalījušies projektā un paaugstināja savu kompetenci  
mācību priekšmetā un obligātajos moduļos: 

 
Jeļena Aleksejeva 
Larisa Samuilova 
Olga Bazarova 
Ingrīda Brokāne 
Jeļena Dideviča 
Konstantīns Ivanovs 
Jeļena Sļesareva 
Inita Karabekova 
Oļegs Kartašovs 
Alla Kozočkina 
Jevgeņijs Kružkovs 
Mihails Semjonovs 
Valērijs Skripniks 
Lilija Sologubenko 
Anna Vološina 
Nataļja Žemčugova 
Svetlana Akifjeva 
Ilona Antoneviča 
Olga Beļavska 
Svetlana Bičkova 
Artūrs Dauģerts 
Antoņina Dolženkova 

Irēna Dortiņa 
Andrejs Dortiņš 
Alīna Elksniņa 
Aleksandrs Galuščaks 
Inga Gļinska 
Larisa Gornostajeva 
Irīna Irbe 
Vanda Isate 
Aleksandrs Isats 
Olga Iznova 
Tamara Jegorova 
Jevgeņijs Juhno 
Sergejs Knišovs 
Vladimirs Kozhanov 
Inese Krūklande-Vovere 
Ņina Maļenko 
Brigita Mihailova 
Antoņina Minčonoka 
Jevgeņijs Novajonoks 
Oļegs Ostrovskis 
Natālija Panteviča 
Jūlija Plečkena 

Janīna Rimjāne 
Ņina Smuļko 
Silvija Stašāne 
Alla Šakele 
Valerijs Šakels 
Alla Vagele 
Natālija Vasiļjeva 
Nataļja Černiševa 
Olga Gaujeniete 
Ilona Isate 
Jevgeņijs Krupskis 
Inta Laurena 
Dace Lazdiņa 
Ludmila Lukjanska 
Gaļina Minčenko 
Vladimirs Pupels 
Aleksandrs Sologubenko 
Jeļena Fedosejeva 
Dina Ļecka 
Dmitrijs Sirotko 



Pedagogu tālākizglītības pasākumi: 
 

Datums Dalībnieki Pasākums 
03.09.2013 V.Skripniks Stažēšanās Latvijas lielākajā termoelektrostacijā „Rīga TEC-2” 

sadarbībā ar AS „Inspecta Latvia” 
16.09.2013 S.Knišovs 

R.Vētriņš 
„Latvenergo” seminārs Energoefektivitātes centrā Jūrmalā 

No 20.09.-
05.10.2013 

I.Brokāne Direktores vizīte Afganistānas Islāma republikā, Kabulas 
Politehniskajā universitātē. Jaunu koledžas programmu izstrāde 
dzelzceļa specialitātēm Kabulas politehniskās universitātes 
koledžas grupām 

No 14.10.-
18.10.2013 

A.Macaks 
L.Davidāns 

Stažēšanās Rīgā programmā „Stažēšanās Transporta un 
loģistikas nozares uzņēmumos” 
Projekta „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses 
vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču 
paaugstināšana” 

16.10.2013 S.Semjonovs Kvalifikācijas paaugstināšanas seminārs Rīgā „Latvenergo” 
17.10.2013 D.Sirotko Dalība seminārā Rīgā „Deklarantu apmācība” 
14.10. - 
18.10.2013. 

A. Macaks 
L. Davidāns 

Stažēšanās „Volvo Trucks” uzņēmumā Rīgā. 
Apmācības notika projekta „Profesionālo mācību priekšmetu 
pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko 
kompetenču paaugstināšana” 
(iden.Nr.1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001) ietvaros. 

24.10.2013 V.Saulīte Pieredzes apmaiņas mācību seminārs Skaistumkopšanas nozarē 
28.10.2013 J.Kružkovs Dalība Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas 

un komunikācijas tehnoloģijas nozaru ekspertu padomes 
sanāksmē Rīgā 

04.11.-
08.11.2013 

O. Bazarova Stažēšanās programmā „Jaunākās tehnoloģijas Informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju jomā” Briselē 

05.11.2013 S.Knišovs Dalība Rīgā un Ventspilī seminārā SIA „J.Smilgas 
tehnoloģiskais birojs” par elektronikas pasniedzējiem par iespēju 
gatavot kopēju projekta pieteikumu ES līmeņa apmācības 
programmām 

07.11.2013 J.Kružkovs Skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs ar Krievijas Federācijas 
pedagogiem Latvijas Universitātē: IT tehnoloģiju izmantošana 
mācību procesā 

12.11.2013 V.Saulīte Dalība VISC seminārā par profesionālā kvalifikācijas eksāmena 
„Frizieris” rezultātiem 

21.11.2013 K.Ivanovs 
V.Mihailova 
N.Karpova 

Dalība VISC sanāksmē par centralizēto kvalifikācijas eksāmenu 
rezultātiem kvalifikācijas „Dzelzceļa transporta automātikas, 
telemehānikas un komunikāciju tehniķis”, „Dzelzceļa transporta 
pārvadājumu un organizācijas un kustības drošības tehniķis”, 
„Lokomotīvju saimniecības tehniķis” 

22.11.2013 ESF grupas ar 
pedagogiem 
V. Stivriņu, A. 
Minčonoku un 
A. Turlaju 

Jelgavā mācību ekskursijā uzņēmumā – Rīgas Lokomotīvju 
ekspluatācijas nodaļas Jelgavas cehs. 
 

22.11.2013 I. Laurena 
I. Ļeonova 

Valsts izglītības attīstības aģentūra Rīgas Starptautiskās 
ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas Arhitektūras 
un mediju centrā H2O 6 organizēja starptautisku izglītības 
projektu izstādi Baltic Expro 2013. Tajā varēja uzzināt par 26 
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Eiropas Savienības Mūžizglītības un Nordplus programmu 
projektu rezultātiem. Līdztekus izstādei norisinājās informatīvie 
semināri, kuru laikā VIAA darbinieki informēja par ES 
programmu Erasmus+ 

29.11.2013 V. Paļčika Dalība seminārā Rīgā „Zināšanu vadība – uzņēmumu darbības 
ilgtspējas stūrakmens” 

05.12.2013 M. Semjonovs Dalība projekta „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un 
prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču 
paaugstināšana ” starpnozaru pieredzes apmaiņas seminārā 

06.12.2013 J. Novajonoks Seminārs treneriem un sporta skolotājiem „Vispārējās fiziskās 
sagatavotības paaugstināšana ar svarbumbu sporta līdzekļiem” 

10.12.2013 A.Dortiņš Seminārs „Dabaszinību klašu aprīkojums” 
09.01.2014 A. Dauģerts Dalība darba grupas sanāksme Jelgavas Tehnikumā, lai 

izstrādātu vienotu, mūsdienu prasībām atbilstošu izglītības 
programmu kvalifikācijā- programmēšanas tehniķis 

10.01.2014 Natālija 
Jurkeviča, 
Ludmila 
Lukjanska 

Dalība Višķos Latgales reģiona direktora vietnieku audzināšanas 
darbā un interešu izglītības kolektīvu vadītāju seminārā par 
radošā pasākuma profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem un 
pedagogiem „Dabas ritums” organizēšanu 

16.01.2014 N. Karpova un 
V. Mihailova 

Dalība Rīgā darba grupas sanāksmē par centralizētā 
kvalifikācijas eksāmena uzdevumu bankas aktualizēšanu 
kvalifikācijai „Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas 
un kustības drošības tehniķis” 

24.01.2014 N. Panteviča Dalība VISC darba grupas sanāksmē par profesionālā 
kvalifikācijas eksāmena „Transporta pārvadājumu 
komercdarbinieks” norisi 2013./2014.m.g. 

31.01.2014 J. Novojonoks Dalība treneru seminārā Rīgā 
07.02.2014 A. Minčonoka Dalība Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares 

arodbiedrības valdes sēdē Rīgā 
13.02.2014 K. Ivanovs Dalība VISC darba grupas sanāksmē par profesionālā 

kvalifikācijas eksāmena „Lokomotīvju saimniecības tehniķis” 
norisi 2013./2014.m.g. 

22.02.2014. A.Kolomeičuks 
A.Sologubenko 
V. Stankevičs 

Piedalīšanos Arodbiedrības atpūtas bāzē un mācību centrā 
Virogna ceļojošā zemledus makšķerēšanas kausa „Zelta Ķīsis” 

27.02.2014 N. Karpova un 
V. Mihailova 

Dalība Rīgā darba grupas sanāksmē par centralizētā 
kvalifikācijas eksāmena uzdevumu bankas aktualizēšanu 
kvalifikācijai „Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas 
un kustības drošības tehniķis” 

27.02.2014 E. Azareviča Dalība Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projekta 
„Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus 
prasībām” ietvaros izstrādāto metodisko materiālu prezentācijā 
un diskusijā par izglītības programmas „Tērpu stila speciālists” 
uzlabošanu 

25.02.2014 O. Arhipova Dalība Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās izglītības 
programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un 
profesionālās karjeras turpināšanai” seminārā Rīgā. 

20.03.2014 K. Ivanovs Dalība VISC darba grupas sanāksmē par profesionālā 
kvalifikācijas eksāmena „Lokomotīvju saimniecības tehniķis” 
norisi 2013./2014.m.g. 

31.03.2014 A.Dauģerts Dalība VISC darba grupas sanāksmē par profesionālā 
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kvalifikācijas eksāmena „Programmēšanas tehniķis” norisi 
2013./2014.m.g. 

03.04.2014 M. Arhipova 
un Ņ. Rudze 

Dalība Rīgā ieslodzījumu vietu pārvaldes rīkotajā sanāksmē par 
ieslodzīto izglītības procesa organizēšanas aktualitātēm un 
problēmjautājumiem 

07.04.2014 J. Aleksejeva 
un J. Kružkovs 

Dalība „E–klase” rīkotajā Latvijas skolotāju konferencē E–
KLASE 2014 par tēmām, kas nozīmīgas ikdienas darbā ar e–
klasi: „E– klases drošība, lietotāju tiesības, likumdošanas aspekti 
un jaunumi, darba efektivitāte lietojot e–klasi” 

11.04.2014 J. Fedosejeva 
un N. Karpova 

Dalība RĪgā (Rīgas Valsts tehnikumā) projekta ”GEORUDIO – 
mācīšanās procesa vadība pedagoģijas zinātnē” (543223-LLP-1-
2013-1-LV-KA4-KA4MP) praktiskajā seminārā par 
GEORUDIO metodi, modeļu analīzi 

22.04.2014 V. Mihailova 
un N. Karpova 

Dalība Rīgā darba grupas sanāksmē par centralizētā 
kvalifikācijas eksāmena uzdevumu bankas aktualizēšanu 
profesionālajā kvalifikācijā „Dzelzceļa transporta pārvadājumu 
organizācijas un kustības drošības tehniķis” 

07.05.2014 M. Semjonovs Dalība Rīgā seminārā par ārpus formālās izglītības sistēmas 
apgūtās kompetences novērtēšanas pieredzi 

09.05.2014 A.Dauģerts Dalība IZM Afganistānas Islāma republikas pārstāvju tikšanās  
12.-
13.05.2014. 

J. Dideviča Profesionālās izglītības iestāžu vēstures un latviešu valodas 
skolotāju profesionālās pilnveides seminārs 

 
Skolotāji piedalījās VISC organizētajos semināros un darba grupās par centralizēto 

profesionālās kvalifikācijas eksāmenu jautājumiem un uzdevumu datu bāzes pilnveidošanu: 
 

Pedagoga vārds, uzvārds Profesionāla kvalifikācija 
Natālija Panteviča Transporta pārvadājumu komercdarbimeks 
Mihails Semjonovs Automehāniķis 
Konstantīns Ivanovs Lokomotīvju saimniecības tehniķis 
Valentīna Mihailova Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības 

tehniķis Natālija Karpova 
Artūrs Dauģerts Programmēšanas tehniķis 
Anna Gurtā Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis 
Elvīra Azareviča Tekstilapstrādes nozare 
Eižens Kozlovskis Elektriķis, Elektromontieris 
Olga Bazarova Datorsistēmu tehniķis 

Vera Paļčika Atslēdznieks, Virpotājs, Montāžas darbu atslēdznieks un Ciparu 
programmas vadības darbgaldu iestatītājs 

 
AMI 9. Skolotāju un darbinieku sporta spēles 
2014. gada 7. februārī Malnavas koledžā notika LR IZM Latgales reģiona profesionālās 

izglītības iestāžu skolotāju un darbinieku 9. sporta spēles sadarbībā ar Sporta klubu AMI. Šogad 
sacensībās piedalījās ne tikai mūsu valsts astoņas profesionālās izglītības iestādes, bet arī viesi 
no Lietuvas (Ukmerge). Sacensības bija daudzveidīgas un atraktīvas, dalībnieki sacentās dažādos 
sporta veidos, kas prasīja ne tikai fizisko sagatavotību, bet arī atjautību. 

Mūsu komanda – V.Pupels, O.Arhipova, J.Kružkovs, I.Zubova, A.Lavrenovs, 
L.Sologubenko, A. Sologubenko, J.Novajonoks, A.Turlajs, D.Ļecka - aktīvi iesaistījās dažādu 
sporta veidu sacensībās un spēcīgā konkurencē izcīnīja 2. vietu golfā. 
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Eiropas Čempionāts starp veterāniem svarbumbu celšanā 
2014.gada no 26. Līdz 29. jūnijam Latvijas jauniešu izlase jau septīto reizi apstiprināja 

Eiropas vicečempionu titulu svarbumbu celšanā, piekāpjoties tikai Krievijas komandai. Kopā 
Eiropas Čempionātā U-16/U-18 svarbumbu celšanā, kurš notika Igaunijā, Maardu pilsētā, 
piedalījās komandas no 7 valstīm - Krievijas, Ukrainas, Kazahstānas, Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas un Vācijas. 

Pēc jauniešu sacensībām, veterānu Eiropas Čempionāta atsevišķos vingrinājumos 
(grūšana un raušana) jaunus titulus ieguva Latvijas veterāni. 

Vecākā vecuma grupā U-18 (līdz 18 gadiem) bronzas medaļu savā svaru kategorijā 
izcīnīja Jānis Bērtulis AM-21 grupas audzēknis. 

Savukārt godalgoto vietu veterāniem Eiropas Čempionātā izcīnīja kolas skolotājs Alfrēds 
Kokins – 3.vieta grūšanā un raušanā, vecuma grupā 50-54 gadi, absolūtā svaru kategorija. 
 

„Gada balvas” pasniegšanas pasākumā sumināja mūsu skolotāju 
2013. gada 15. novembrī, valsts svētku priekšvakarā, Marka Rotko mākslas centrā notika 

svinīga ceremonija, kurā tika pasniegtas „Gada balvas” tiem daugavpiliešiem, kuri devuši lielu 
ieguldījumu pilsētas attīstībā šī gada laikā. Daugavpils Domes apbalvojumus daugavpiliešiem 
pasniedza Domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis. 

Mūsu sporta skolotājs Antons Leikums, kurš savas dzīves 40 gadus atdevis jaunās 
paaudzes audzināšanai un skološanai, tika sumināts labāko darba darītāju vidū. Viņš ir veidojis 
daudzu izcilu pilsētas jauno sportistu, mūsu audzēkņu, dzīvi un uzskatus. Darba kolēģi Antonu 
raksturo kā enerģisku, idejām bagātu skolotāju, kurš vienmēr tiecas uz jauniem izaicinājumiem 
sporta attīstības jomā. 

Balvas tika pasniegtas nominācijās: Izglītība, Tautsaimniecība, Sabiedriskā darbība, 
Kultūra, Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe. Svinīgajā pasākumā tika pasniegts arī 
apbalvojums „Mūža ieguldījums”. 

 
Skolotāju Lielā talka Virognā 
2014. gada 26. aprīlī notika skolotāju Lielā talka dzelzceļnieku arodbiedrības atpūtas 

bāzē Virognā. 
Pavisam piedalījās 77 cilvēki. Tajā skaitā bija dažādu specialitāšu skolotāji, skolas 

administrācijas darbinieki un citi strādājošie. Tika sakārtots futbola laukums, velosipēdu celiņi , 
tika mazgātas mājas, kā arī sēta zāle.Vēlāk tika iztīrīts mežs no veciem baļķiem un lapām. Un, 
protams, tika sakārtota Virognas ezera pludmale. 
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KOMUNIKĀCIJAS UN SABIEDRĪBA 
 

Skola gada laikā pilsētā īstenoja sabiedrības informēšanu par izglītības iestādes darbu.  
Informācijas sniegšana IZM, pašvaldībām, vispārizglītojošām skolām, 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 skolas, jaunieši tika informēti par mūsu skolā 
apgūstamajām profesijām. Tahnikuma audzēkņi aktīvu piedalījās dažādos pilsētas, novada un 
valsts mēroga karjeras pasākumos. 

Profesionālās orientācijas darbs 2013./2014. skolā 
Pēc ERAF projekta realizācijas skola iegūs jaunu mūsdienīgu materiāltehnisko bāzi, kas 

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

Iespēja praktizēties ārzemēs, jo ir īstenoti projekti audzēkņu apmaiņai.  
Skolas 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. 
Skolas dalība dažādās pilsētas, novada un valsts mēroga pasākumos.  
 
Skolā ESF stipendijas saņem 58 grupa (visas izņemot izlīdzinošo kursu), skolā tiek 

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

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

noteikumiem, iepazīstināti ar skolas mērķstipendiju saņemšanas nolikumu; 
− ik mēnesi skolā informatīvais stends tiek papildināts ar informāciju par audzēkņu skaitu 

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

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

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

− presē, kas sniedz informāciju par audzēkņu uzņemšanu skolā, 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 skolas 
bukletos un mājas lapā. 

 
Direktores vizīte Afganistānā 
Skola delegācijas sastāvā laikā no 2013. gada 30.septembra līdz 3.oktobrim apmeklēja 

Afganistānu, lai tiktos ar Kabulas Politehniskās universitātes un Afganistānas izglītības, 
transporta un citu ministriju pārstāvjiem. 

Delegācijas sastāvā bija Latvijas vēstnieks Afganistānā, Satiksmes ministrijas, Rīgas 
Tehniskās universitātes un Daugavpils Profesionālās vidusskolas pārstāvji. 

Vizītes laikā, tiekoties ar Kabulas Politehniskās universitātes (KPU) rektoru, 
administrācijas pārstāvjiem un mācībspēkiem, tika panākta vienošanās sadarbībai dzelzceļa 



32 
 

transporta mācību programmu izstrādē atbilstoši šā gada jūnijā parakstītajam sadarbības 
līgumam, kā arī izskatīta iespēja sadarboties arī citu nozaru speciālistu apmācībā. 

Vizīte tiek organizēta sadarbībā ar Latvijas Satiksmes un Ārlietu ministrijām. 
2013. gada 29. novembrī Daugavpils Profesionālo vidusskolu apmeklēja satiksmes 

ministrs Anrijs Matīss, VAS „Latvijas dzelzceļš” prezidents Uģis Magonis un Personāldaļas 
vadītāja Lolita Smiltniece. 

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss uzsvēra, ka Daugavpils Profesionālā vidusskola tiešām 
gatavo labus un zinošus speciālistus, kuri strādā dzelzceļa nozarē. Viņš atzīmēja, ka tieši šī 
nozare ir viena no attīstītākajām mūsu valstī, bet Daugavpils ir svarīgs transporta un dzelzceļa 
mezgls. 

VAS „Latvijas dzelzceļš” prezidents Uģis Magonis norādīja, ka tuvākajā nākotnē, ņemot 
vērā dzelzceļa transporta turpmāko attīstību, valstī darba tirgū būs nepieciešami sliežu ceļu 
saimniecības, signalizācijas un IT tehnoloģiju speciālisti. 

 
Viesi no Afganistānas 
2014. gada 14. un 15. maijā sagaidījam viesus no Afganistānas - Kabulas Politehniskās 

universitātes. No 2012. gada mūsu skola sadarbojas ar profesoru M.N.Nejabi un KPU rektoru 
profesoru E.Amedu šādos jautājumos: dzelzceļa transporta speciālistu sagatavošana Kabulas 
koledžā no 2015.g. un palīdzība mācību plānu, programmu teoretiskās un praktiskās daļas 
izveidē. 

Profesors M.N.Nejabi lasīja mums lekciju ” Transport Networks in Afganistana” angļu 
valodā. Tulkoja skolotājs O.Ostrovskis. Piedalījās ražošanas darbinieki: V.Samburs - ceļu 
distances Latgales Reģiona Tehniskās daļas vadītājs, V.Gorbuls - ekspluatācijas iecirkņa 
Tehniskās daļas priekšnieks, V.Bitiņa - DLRR Personāla direktore, V.Kokins - kvalitātes vadības 
sistēmu speciālists, P.Rodionovs - LRC vadītāja vietnieks, KV-31 gr. audzēkņi. No lekcijas 
uzzinājām interesantu informāciju par Afganistānas transporta tīklu. Profesors M.N. Nejabi 
atbildēja uz audzēkņu jautājumiem. 

 
Skola un Pleskavas Valsts universitāte parakstījušas sadarbības līgumu 
2014. gada 26. jūnijā Pleskavā noslēgts sadarbības līgums starp skolu un Pleskavas 

Valsts universitāti. Vienlaikus tika noslēgts sadarbības līgums arī starp Viļņas Dzelzceļa 
transporta un komercpakalpojumu tehnisko skolu un Pleskavas Valsts universitāti. 
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Audzināšanas darba analīze 
2013./2014. m.g. 

 
Skolas audzināšanas darbs tiek organizēts atbilstoši audzināšanas darba plānam 

2013./2014. mācību gadam.  
Audzināšanas darba mērķi un uzdevumi bija: 
Pilnveidot un nostiprināt Daugavpils Profesionālās vidusskolas tradīcijas, veidojot 

pozitīvu attieksmi pret savu mācību iestādi, valsti un to svētkiem. 
Pilnveidot darbu ar audzēkņu  pašpārvaldi un grupu audzinātājiem. 
Attīstīt audzēkņu radošo potenciālu un popularizēt veselīgu dzīvesveidu. 

Skolā strādā audzēkņu parlaments. Parlamenta darbu organizē un koordinē interešu izglītības 
skolotāja Olga Arhipova. Parlamenta darbībā piedalās 30 audzēkņi. Viņu pienākums organizēt 
un novadīt skolas rīkotus pasākumus. Pašpārvaldes darbs bija organizēts šādos virzienos: mācību 
darbs; prese; kultūras pasākumi; audzēkņu tiesības; sporta aktivitātes. 

Pašpārvaldes sanāksmēs tika apspriesti grupu aktīva darba jautājumi, sekmju līmenis, 
audzēkņu tiesības u.c. 

Lielāka audzēkņu uzmanība bija veltīta pasākumu organizācijai, jo viņiem interesantāks 
ir aktīvs darbs, kur var redzēt rezultātu. Turpmāk ir jāveicina audzēkņu interese par tādu 
jautājumu risināšanu kā: sekmības līmenis; uzvedība; kaitīgi ieradumi; atbildības sajūta par 
notiekošo skolā. 

Audzināšanas darbs 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. Gada laikā ir apmeklētas 
audzināšanas stundas SC-11, FR-11, DT-11, KS-11, L-11, AM-11, LE-11, KV-31 grupās.  

Skolā 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. Brīvajā 
laikā dienesta viesnīcās dzīvojošiem izglītojamiem ir iespēja nodarboties ar dažādiem sporta 
veidiem sporta zālē, trenažieru telpā, 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. 

Darba devēji ir iekļauti žūrijas komisijas sastāvā, izvērtējot audzēkņu zināšanas, prasmes 
un iemaņas dažādos skolas rīkotajos profesionālās meistarības konkursos. 

Darba devēji vadīja seminārus un praktiskās mācības stundas audzēkņiem par darba 
drošību izpildot elektromontāžas darbus, jaunu iekārtu un materiālu pielietošanu, mūsdienīgu 
tehnoloģiju un darba paņēmienu ieviešanu. Novadītas mācību ekskursijas uz pilsētas 
uzņēmumiem. 
 

Pasakumi, kuri tika rīkoti skolā 2013./2014. mācību gada laikā 
 

Konkurss „Eiropas ekspresis” 
2013. gada 19. septembrī, mācību korpusā Varšavas ielā 23, otrā kursa audzēkņiem, 

valodu pētniekiem, bija iespēja pavizināties Eiropas ekspresī. Pasākuma dalībnieki paspēja 
apmeklēt daudzas Eiropas valstis, iepazīt to valodu, arhitektūru, literātus un tradīcijas. Īpaši 
interesantas bija pieturas „Valodu daudzveidība”, „Angļu valoda”, „Vācu valoda”, „Eiropas 
literatūra”. 

Gala staciju sasniedza visi, lai gan daži uzdevumi bija ļoti sarežģīti. Ceļojuma rezultātā 
noskaidrojās, ka grūti bija atpazīt dažādu valstu arhitektūras pieminekļus, atminēt tautu 
tradīcijas. 

Skolotāji valodnieki izveidoja interesantus un sarežģītus uzdevumus, un arī palīdzēja tos 
risināt, jo konkursa galvenais mērķis bija radīt interesi par Eiropas valodām un kultūru. 
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Vācu valodas stacijā strādāja skolotājas Ļ.Deļmuhamedova, B. Mihailova un J.Sardiko. 
Literatūras un latviešu valodas pieturā darbojās I.Antoneviča un I. Krūklande-Vovere. Angļu 
valodas stacijā āķīgus jautājumus uzdeva skolotāja J.Plečkena. Ar augstu rezultātu vērtējumu 
neskopojās skolotāji S.Bičkova un O.Ostrovkis. Ar Eiropas valstu kultūru iepazīstināja 
skolotājas A.Elksniņa un T.Jegorova. Konkursa rezultātu apkopošanā palīdzēja skolas metodiķe 
J.Dideviča. 

Labākie audzēkņi bija V.Dubovskis un A.Nikiforovs (L- 21), M.Kipure un N.Timpere ( 
KV- 21), J.Strukovs (DT- 21), A.Carjovs (AM- 21), A.Petaška (TT- 21), D.Maslo (EM- 21). 

 
Iesaisties makulatūras vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai!” 
„Zaļā josta” sadarbībā ar SIA „Papīrfabrika „Līgatne”, AS „Latvijas valsts meži” un 

Valsts izglītības satura centru aicina izglītības iestādes iesaistīties makulatūras vākšanas 
konkursā „Tīrai Latvijai!”. Organizatori arī ar pārsteiguma balvām apbalvos arī centīgākos 
skolēnus – aktīvākos makulatūras vācējus. 

Makulatūras vākšana tika organizēta 2 posmos: 
1.posms no 1.oktobra līdz 20.decembrim, 
1.vieta - 5 461 kg., mācību korpuss Mendeļejeva ielā 1 
2.vieta - 550 kg., mācību korpuss Strādnieku ielā 16 
3.vieta - 270 kg., mācību korpuss Varšavas ielā 23. 
2.posms no 13.janvāra līdz 14.martam. 
Konkursa ietvaros drīkstēja vākt: biroja, kopējamo, piezīmju, zīmēšanas papīru, grāmatas 

(arī ar auduma vāciņiem), avīzes, glancētos žurnālus, bukletus, katalogus, burtnīcas, klades, 
kartona izstrādājumus (kartonam jābūt salocītam). 

 
Nīderlandes kosmētikas firmas KEUNE seminārs 
2013. gada 26.septembrī mācību korpusa Mendeļejeva ielā 1 aktu zālē notika Nīderlandes 

kosmētikas firmas KEUNE seminārs programmas „Frizieru pakalpojumi” audzēkņiem un 
pedagogiem. 

Semināra gaitā mācību firmas KEUNE mācību centra KVINTA „Orange Cosmetiks” 
vadītāja Ieva Selga pastāstīja par firmas KEUNE matu kosmētiku, Lielbritānijas firmas DIVA 
elektriskajiem matu veidošanas instrumentiem, firmas KELLER matu ķemmēm. 

Viesiem klātesošajiem bija iespējams ne tikai iepazīties un apskatīt piedāvāto produkciju, 
bet arī praktiski izmēģināt NANO tehnoloģijas darba procesā, veidojot frizūras ar Lielbritānijā 
ražotajiem elektriskajiem matu veidošanas instrumentiem, izmantojot firmas KEUNE stailinga 
līdzekļus. 

Skaistumkopšanas pakalpojumu speciālisti dalījās pieredzē par firmas KEUNE matu 
kopšanas līdzekļu pielietošanas rezultātiem un NANO tehnoloģiju ieviešanu skaistumkopšanas 
salonos. 

Programmas „Frizieru pakalpojumi” izglītojamie un skolotāji ieguva jaunu un derīgu 
informāciju, kas nepieciešama turpmākajam mācību procesam. 

 
Pasākums „Dziedošā Eiropa” 
2013. gada 26.septembrī Mendeļejeva ielas mācību korpusā, notika Eiropu Valodu dienai 

veltīts konkurss „Dziedošā Eiropa”. Eiropas Savienība patiesi ir bagāta ar valodām, un šīs dienas 
uzdevums ir padziļināt sabiedrības izpratni par daudzvalodību Eiropā, veicināt kultūras un 
valodu daudzveidību. „Tam, kurš runā desmit valodās, pieder desmit pasaules,” vēsta ungāru 
paruna. 

Šogad skatītāji varēja noklausīties dziesmās latviešu, latgaļu, lietuviešu, poļu, angļu, 
vācu, franču, spāņu valodā. Pasākumā piedalījās ne tikai audzēkņi, bet pārsteigumu sagādāja arī 
skolotājas – Maija Vasiļevska, Aleksandra Pomitkina, Ludmila Ivanova nodziedāja dziesmu “Et 
sit u n’existais pas” franču valodā, Oksana Zuboviča iesaistīja visus klātesošos karaoke dziesmā 
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“Trys milijonai” lietuviešu valodā. Konkursā piedalījās arī viesis no Daugavpils Celtnieku 
profesionālās vidusskolas - Aleksandrs Meškovskis (202.a grupa). 

Pasākuma „Dziedošā Eiropa” rezultāti: 
1. vieta: Emīlija Sailere (KS-11) - dziema „Auga, auga rūžeņa” 
(skolotāja Biruta Aizbalte, Jeļena Dideviča). 
2. vieta: Veronika Fiļimonova (TT-31) - dziesma „Pasaule, pasaulīt” 
(skolotāja Silvija Stašāne); 
Aleksandrs Meškovskis – Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola ,202.a grupa. 
3. vieta: Agate Čapkeviča (KS-21) - dziesma „Les Champs- Elysees” 
(skolotāja Maija Vasiļevska); 
Jeļizaveta Barkovska(KS-21); 
Jevģenija Kovaļonoka (KS-21). 
 
Mācību ekskursija VAS „Latvijas Dzelzceļš” 
2013. gada 26. septembrī KV- 41 grupas audzēkņiem bija organizēta mācību ekskursija 

VAS „Latvijas Dzelzceļš” Daugavpils ekspluatācijas iecirknī. Ekskursijas laikā audzēkņi 
padziļināti iepazinās ar vilcienu dispečera darba nosacījumiem: tekošo plānošanu, dispečeru 
regulēšanu, kā arī ar attīstības perspektīvām vilcienu kustības organizācijā. 

 
Skolotāju dienas svinīgais pasākums 
Skolotājiem šī svētku diena ir iespēja apzināties savu nozīmīgo lomu pārmaiņu procesos, 

bet skolu vadībai, skolēniem un to vecākiem- iespēja pateikties pedagogiem par ieguldīto darbu 
un sirds siltumu bērnu audzināšanā. 

Jau pāris nedēļas pirms svētkiem Daugavpils Profesionālās vidusskolas gaisā virmoja 
sajūta – būs kaut kas noslēpumains, nebijis un aizraujošs. Viss līdz pēdējam mirklim tika turēts 
noslēpumā. No rīta pie durvīm skolotājus sagaidīja galanti puiši un meitenes ar baloniem, visos 
gaiteņos savus mīļos pedagogus un ciemiņus sveica priecīgi un smaidīgi audzēkņi. Skolas 
parlaments parūpējās par brīnišķīgiem ziediem. 

Mācību nedēļas noslēgums skolā izvērtās atraktīvos un jautros Skolotāju svētkos, kas 
šogad noritēja kā skaists koncerts. Pirms svinīga pasākuma skolotājus zālē sagaidīja Naujenes 
mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris – diriģents Jānis Grinbergs. Savu dvēseli caur 
dziesmu skolotājiem uzdāvināja vokālais ansamblis, audzēkņu trio un solo dziesmu – Linda. Ar 
lieliskiem muzikālajiem sveicieniem svētkos sveica Modes kolekcija un dejas. Stājās arī mūsu 
ģitārists Ilmārs. 

 
Audzēkņu darbu izstāde “Rudens zieds” 
Strādnieku un Mendeļejeva mācību korpusos notika instalāciju konkurss - izstāde 

„Rudens zieds”. Ziedi izgatavoti no dažādiem materiāliem: papīra (avīzes un tapetes), plastikāta 
(plastmasas trauki) un kartona. 

Ziedu dažādās krāsas un formas vēlreiz parādīja mūsu audzēkņu neizsmeļamo fantāziju. 
Konkursā piedalījās 55 darbi. Uzvarētāji ir: 

1. vieta - AM- 21., ATS- 41., AM- E1., 3a., DR- 11. (Anastasija Siņica) grupas. 
2. vieta - DR- 11. ( Marija Mukāne), KV- 31., TT- 21.grupas. 
3. vieta - V- 11., V- 41., L- 21., KV- 11., 6a., DR- 21.grupas. 
 
Karjeras nedēļas dalībnieki iepazina profesijas 
Karjeras nedēļu otro gadu organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra Eiropas 

Komisijas Euroguidance tīkla programmas ietvaros sadarbībā ar Rīgas, Jelgavas, Ventspils, 
Daugavpils, Jēkabpils, Liepājas, Rēzeknes, Gulbenes, Cēsu, Kuldīgas un Valmieras pašvaldībām 
un to izglītības pārvaldēm. Pasākumu kopums, kas norisinās Karjeras nedēļas laikā daudzās 
Latvijas vietās vienlaikus, ir veids, kā jauniešus mudināt domāt par savu karjeras veidošanu, 
iesaistot tos kopīgās aktivitātēs. 
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Mūsu skola organizēja ekskursijas gan Mendeļejeva 1 korpusā, gan Strādnieku 16 
korpusā. Mūsu skolu apmeklēja 96 audzēkņi no 7 izglītības iestādēm: Vienības pamatskolas, 
Lāču pamatskolas, Daugavpils 11. pamatskolas, Daugavpils 1. speciālās pamatskolas, Silenes 
pamatskolas, Skrudalienas pamatskolas un Logopēdiskās internāt - pamatskolas.  

 
Informatīvais seminārs par jaunākajām MIGATRONIC metināšanas iekārtām 
2013. gada 17. oktobrī Varšavas ielas mācību korpusā notika informatīvais seminārs, 

kura laikā SIA SANISTAL uzņēmuma pārstāvji iepazīstināja klātesošos ar jaunākām 
MIGATRONIC metināšanas iekārtām un paņēmieniem. 

Seminārā piedalījās mūsu pasniedzēji un V-21., L-21. un VA-31. grupas audzēkņi. Bija 
iespēja pašiem izmēģināt visu aprīkojumu darbībā un par to saņemt vērtīgas balvas no SIA 
SANISTAL. 

 
Talantu konkurss „Ko Tu proti?” 
2013. gada 17. oktobrī Mendeļejeva ielas korpusā notika talantu konkurss „Ko Tu 

proti?”. Konkursa mērķis bija atklāt talantīgos audzēkņus, kuriem ir nepieciešama atzinība un 
atbalsts. Piedalījās audzēkņi gan no Strādnieku, gan no Varšavas un Mendeļejeva ielas 
korpusiem. 

Mūsu skolā šis konkurss notiek jau vairākus gadus. Šoreiz savus talantus atklāja DT-11, 
FR-11, EM–11, TT-11, KS-11, DR-11, AM-11, KV-11, L-11, PR-11, V-11, LE-11, VA grupas. 
Dalībnieki prezentēja savas radošas spējas žanros: deja, dziesma, instrumentālmūzika u.c. Tos 
vērtēja žūrija, kuru pārstāvēja skolotājas un audzēkņi no parlamenta. Pasākuma organizēšanā 
piedalījās audzēkņu parlamenta pārstāvji. 

Konkursa laureāti: trešo vietu ieguva KS-11, LE-11 un FR-11 grupas- audzēkni parādīja 
labas prasmes dziesmas un dejas žanrā. Otro vietu ieguva TT-11 grupa ar priekšnesumu „Mēs 
esam dažādi, bet esam kopā” un KV-11 grupa, izpildot mix 10 minūšu programmu. Un pirmo 
vietu ieguva DR-11 grupas meitenes ar mini-šovu „Pārvērtības”. 

 
Konkursa PROFS 2013 rezultāti 
2013. gada 8. novembrī mūsu skolā notika konkursa PROFS 2013 LATGALES 

pusfināls. Konkursa mērķis ir veicināt jauniešu – topošo darbinieku – izpratni par darba tiesību 
un darba drošības jautājumiem, sagatavojot viņus darba dzīvei. 

Par iespēju pārstāvēt Latgales reģionu finālā cīnījās 6 komandas. Katru komandu 
pārstāvēja 10 audzēkņi. Viņu zināšanas un prasmes strādāt komandā tika pārbaudītas dažādos 
dinamiskos uzdevumos. Audzēkņu zināšanas vērtēja kompetenta žūrija – Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienības, Valsts darba inspekcijas un Latvijas Darba devēju konfederācijas 
speciālisti. 

 
Profesionālās meistarības konkurss IKT nozarē 
2013. gada 14. un 15. novembrī notika Valsts izglītības un satura centra, Priekuļu un 

Jāņmuižas Valsts tehnikuma organizētie Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu 
profesionālās meistarības konkursi informāciju un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozares 2 
virzienos – datorsistēmu tehniķiem un programmēšanas tehniķiem. Mūsu audzēkņi piedalījās 
konkursā un sasniedza labus rezultātus.  

 
Spēles „Erudīts” rezultāti 
2013. gada 12. novembrī Mendeļejeva mācību korpusā un 20. novembrī Strādnieku 

mācību korpusā notika spēle „Erudīts”, kura bija veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas 95. 
gadadienai. Audzēkņi atbildēja uz jautājumiem no dažādiem tematiskiem blokiem. 

Mendeļejeva mācību korpusa rezultāti: 
1.vieta - ģimnāzijas grupa (grupas audzinātāja Tatjana Jaunzeme), 
2.vieta - DT-11 (grupas audzinātāja Aleksandra Pomitkina), 
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3.vieta - KS-11 (grupas audzinātāja Alla Kozočkina). 
Strādnieku mācību korpusa rezultāti: 
1.vieta - SC-11 (grupas audzinātāja Vera Ignatjeva), 
2.vieta - KV-11 grupai (grupas audzinātāja Vanda Isate), 
3.vieta - PR-11 grupai (grupas audzinātāja Vera Stivriņa). 
 
Ekskursija uz Jelgavu 
2013. gada 21. novembrī skolas pasniedzēji un LE-11. un LE-12. grupu audzēkņi ESF 

projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības 
un profesionālās karjeras turpināšanai” ietvaros apmeklēja Jelgavu. Brauciena mērķis – 
iepazīties ar dzelzceļa attīstības vēsturi, ar Rīgas Lokomotīvju ekspluatācijas nodaļas Jelgavas 
ceha darbu, ar jaunas vagonbūves rūpnīcas celšanas iesākumu un ar Jelgavas pilsētas 
ievērojamām vietām. 

 
Konkurss „Labākais dzelzceļnieks 2013” 
2013. gada 22. novembrī mūsu skolā notika konkurss „Labākais dzelzceļnieks 2013”. Par 

šo titulu sacentās Rīgas Valsts tehnikuma un Daugavpils Profesionālā vidusskolas 3. un 4. kursa 
specialitāšu „Lokomotīvju saimniecības tehniķis” un „Dzelzceļa transporta pārvadājumu 
organizēšanas tehniķis” audzēkņu komandas. 

Konkursa četrās nominācijās – „Erudīts”, „Krustvārdu mīklas”, „Intelektuālā 
dzelzceļnieku spēle” un „Sporta spēles” pārliecinošu uzvaru (pēc punktu skaita) guva mūsu 
skolas audzēkņu komanda, bet kopumā tā bija ļoti pozitīva pieredze visiem. 

Komandas ar aizrautību spēlēja dzelzceļnieku piedāvāto intelektuālo spēli (pateicamies 
par piedāvāto iespēju LDZ „CARGO” inženierei Natālijai Sīlei). Mūsu komandas kapteinis L-41 
grupas audzēknis Konstantīns Meļņiks ieguva arī titulu nominācijā „Pats prātīgākais”. Lai žūrija 
pagūtu izvērtēt atbildes, starp nominācijām visus klātesošos izklaidēja mūsu skolas dziedātāji un 
dejotāji. 

 
Par latviešu valodas olimpiādi 
2013. gada 21. novembrī Mendeļejeva ielas mācību korpusā notika latviešu valodas 

olimpiāde 1. kursu audzēkņiem, kuri godam pārstāvēja savas grupas: AM-11, L-11, KV-11, KS-
11, TT-11, FR-11, PR-11, EM-11, PR-11, SC-11. No 19 „olimpiešiem” sīvā cīņā ar minimālu 
punktu blīvumu vietas tika sadalītas šādi: 

1. vieta – 106 p.- Diāna Sidorova (KS-11), divas 
2. vietas – 104 p. – Sabīne Sandore (FR-11) un Kātiņa Diāna (PR-11) 
3. vieta – 103 p. - Umbraško Gunārs (KV-11). 
 
Pēdējais zvans  
2013. gada 6. decembrī skolā notika tradicionālais Pēdējā zvana pasākums, kurā 

piedalījās 4.kursa audzēkņi un skolotāji. Pēdējais zvans ieskandina eksāmenu sākumu. Tomēr, 
lai arī skumjš, tas ir arī liela prieka un pateicības brīdis. Skolas abiturienti Pēdējā zvana 
pasākumā saka paldies saviem skolotājiem par darbu, ko tie ir ieguldījuši viņu izaugsmē, par 
pacietību un atbalstu visu šo gadu garumā, saņem apsveikumus un veiksmes vēlējumus 
eksāmenos no skolas direktores, parlamenta dalībniekiem un skolotājiem un pašiem 
absolventiem. 

 
Līdzdalība festivālā „Talants bez robežām” 
2013. gada 8. decembrī kinoteātrī „Renesanse” notika Otrais Baltijas bērnu un jauniešu 

daiļrades festivāls „Talants bez robežām” - „Ezeru malā”- „Ziemas pasaka”.  
Festivālā dažādos žanros - horeogrāfija, vokāls, oriģinālais žanrs (modes teātris, cirka 

māksla, ilūzija, instrumentālā mūzika) piedalījās kolektīvi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. 
Visu dienu kinoteātrī skanēja mūzika, jautras jauniešu balsis, valdīja pacilājoša radoša gaisotne. 
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Mūsu skolu pārstavēja modes kolekcija „Saules prieks” (autori M.Arhipova, E.Azareviča, 
L.Lukjanska, horeogrāfija Ž.Trojāne). Kolekcija apbūra skatītājus ar mūzikas, tērpu un kustību 
simbiozi, kas ir simbols mūžīgai cīņai starp gaismu un tumsu. Pēc uzstāšanās meitenes saņēma 
laureāta diplomus un kausu „Žūrijas simpātija”. 

 
Ziemassvētku konkurss 
2013. gada decembrī skolā notika Ziemassvētku konkurss „Cimdi”. Konkursā piedalījās 

35 darbi. 
Konkursa rezultāti: 
1. vieta: DR- 21., EM- 21., L-11. (Aleksejs Sadovskis), LE- 12. (Glebs Pčals). 
2. vieta: DT- 11., PR- 11. (Rita Plutjakova), PR- 31. (Dmytro Anosov). 
3. vieta: 17.a, 22., KV- 31. (Līga Lipiņa), LE- 11. (Sergejs Afanasjevs). 
 
„Lattelecom” eksperti viesojas mūsu skolā 
2014. gada 05. februārī vadošie „Lattelecom” eksperti - Jevgenijs Stāšanas un Marija 

Upiniece - novadīja tehnisko semināru mūsu skolotājiem un vadībai. Pasākuma laikā tika 
apspriestas ne tikai rītdienas telekomunikāciju tehnoloģijas, bet arī sadarbības iespējas ražošanas 
prakses jomā, kas ir ļoti svarīgs mūsu skolai. 

Semināra noslēgumā „Lattelecom” partneri pasniedza dāvanu - LTC iekārtas lietošanai 
un testēšanai un 30 dienām.  

 
Netradicionālās modes skate “Daugavpils Next Top Model” 
Skolas audzēkņi piedalījās pilsētas Netradicionālās modes skatē “Daugavpils Next Top 

Model” ar kolekcijas „Zvejnieka sapņi” prezenāciju. Audzēkni no dažādiem materiāliem 
gatavoja un demonstrēja skatītājiem netradicionālās modes tērpus. Kolekcijas demonstrēšanai 
bija sagatavota režija, horeogrāfija un mūzikas pavadījums. Visiem interesentiem bija iespēja 
izbaudīt radošo modes gaisotni un iepazīt modes tendences pasaulē. Pasākumā sevi parādījām no 
labākās puses un žūrijas vērtējumā ieguvām diplomu par II vietu. 

 
Sagatavošanas kursi 
No 2014. gada 4. marta skola rīko 2 mēnešu ilgus sagatavošanas kursus 9.klašu 

skolēniem priekšmetos: matemātika, latviešu valoda, svešvaloda (angļu vai vācu valoda). Kursu 
ilgums: 2 mēneši. 

 
Profesionālās pilnveides kursi Kiprā 
Eiropas Savienības Mūžigzlītības programmas Comenius apakšprogrammas 

profesionālās pilnveides projekta ietvaros tika deleģēts skolotājs Dmotrijs Sirotko piedalīties 
kursos „Digitālais Portfolio kā iespēja sevis prezentēšanai un pilnveidošanai” Nikosijā, Kiprā. 

Kursu programmas ietvaros notika konference, kuras laikā skolotāji no dažādām ES 
valstīm iepazinās ar Kipras izglītības sistēmu un novitātēm izglītības darbā. Konferenci un 
kursus vadīja Eiropas biroja Kiprā izpilddirektors, matemātikas doktors Gregory Makrides. 

Šī unikālā iespēja deva jaunas idejas un ierosmes darbam - kā strādā skolotāji citās ES 
valstīs, kā tiek organizēts mācību process, kā skolotāji attīsta savu karjeru un pilnveido savu 
personību, lai sasniegtu augstus rezultātus darbā ar audzēkņiem. 

Digitālā Portfolio sastādīšanas iemaņas un tālākā izmantošana nākotnē var kļūt par 
lielisku instrumentu personīgās karjeras attīstībai un sevis objektīvai pašnovērtēšanai. 

 
Karjeras diena Jēkabpilī – 2014 
2014. gada 5. martā notika profesionālās izglītības jomā izglītojošs pasākums „Karjeras 

diena” Jēkabpils pilsētas un novadu pamatskolu un vidusskolu skolēniem. Ar savas skolas 
prezentācijām uz Jēkabpili devās Aizkraukles Profesionālā vidusskola, Ogres Valsts tehnikums, 
Barkavas Profesionālā vidusskola, Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā 
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internātvidusskola, Austrumlatgales Profesionālā vidusskola, Viduslatgales profesionālā 
vidusskola, Malnavas koledža, Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Rēzeknes Mākslas un dizaina 
vidusskola, Bebrenes Vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola, Olaines Mehānikas un 
tehnoloģijas koledža, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums – kompetences centrs un 
arī mūsu skola. 

Skolas audzēkņi - Vladislavs Pikaļovs (L-21) un Zinaīda Plešakova (17.a) - prezentēja 
mūsu iestādes piedāvātās programmas Jēkabpils pilsētas skolu 8.-9. klašu audzēkņiem. Jēkabpils 
Tautas nama zāle bija pārpildīta, kas liecina par to, ka „Karjeras dienas” pasākums ieinteresēja 
daudzus. Lai gan mūsu audzēkņiem nebija viegli uzstāties un atbildēt uz jautājumiem tik plašai 
auditorijai, bet kopumā viņiem tas izdevās lieliski. Mūsu audzēkņu prezentāciju laikā skolēni 
varēja iepazīties ar informāciju un aplūkot informatīvus banerus un brošūras par Daugavpils 
Profesionālo vidusskolu. Pasākuma laikā valdīja radoša gaisotne, kas bija tendēta uz sadarbību. 

 
Matemātikas nedēļa 
2014. gada februārī skolā tika organizēta „Matemātikas nedēļa 2014”. 
Konkursa rezultāti: 
Olimpiādes uzvarētāji: 

I Vieta KV-31 Linda Plahotnija 
I Vieta TT-21 Rubanika Viktorija 
II Vieta L-21 Vladimirs Dubovskis 
II vieta DT-21 Makarovs Romualds 
III Vieta L-11 Tomašs Barila 
III vieta 3. Kopasovs Romans 
III vieta KS-21 Jūlija Ļahovska 

Matemātikas avīžu konkursa rezultāti: 
I Vieta L–11 Andrejs Ivanovs, Iļja Dubodelovs, Vjačeslavs Fjodorovs 
I vieta KS-21 Jūlija Ļahovska 
II Vieta KV-31 Žanis Čekāns 
II Vieta EM -21 Viktors Pavlovskis 
II vieta 17.gr. Veronika Matvejeva 
III Vieta TT-11 Aina Seiliša, Aleksandra Gembicka 
III Vieta PR-21 Dmitrijs Ivanovs 
III vieta FR-21 Alīna Māliņa, Viktorija Kammerere 

Matemātikas plakātu konkursa rezultāti: 
I vieta KV-31 Jūlija Žunda, Anastasija Pupina Aļona Sidorova 
I vieta FR-21 Veronika Romaščenko 
II vieta KV-31 Marija Kudrjašova, Līga Līpiņa  
II vieta L-21 Vladislavs Skrupskis, Aleksejs Ņikiforovs 
II vieta KS-21 Anita Stankeviča, Irēna Tarasova 
III vieta KV-31 Olga Borovikova, Iveta Veličko, Jekaterina Meļņičuka 
III vieta KS-11 Viktorija Bārtule 
 

9. jaunrades darbu konkurss 
Jaukā un radošā noskaņā 2014. gada 13. martā Aglonas vidusskolā izskanēja latviešu 

valodas un literatūras skolotājas Monikas Pušņakovas izlolotais latgaliešu dzejniecei, prozaiķei, 
publicistei, sabiedriskajai darbiniecei, skolotājai Naaizmērstulei (Rozālijai Tabinei) (1890 – 
1965) veltītais Latgales novada lauku skolu 9. jaunrades darbu konkursa noslēguma pasākums. 

Savos jaunrades darbos skolēniem tika piedāvāts izvērtēt un izteikt savas domas par tēmu 
„…soki, kū gribi dzeivē sasnēgt? Uz kū nasās tovs prōts un sirds?” 

Mūsu skolas KV 21. grupas audzēkni Evitu Zeiliņu, kura piedalījās šajā konkursā un 
ieguva pateicības trīs nominācijās. 
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Konkurss „Datorsistēmu tehniķis” 
2014. gada martā skola notika profesijas „Datorsistēmu tehniķis” konkurss 
Operētājsistēmas posma uzvarētāji: 
Aleksandrs Davidovs (DT-11 gr.), Veronika Petrova (DT-21gr.) 
Lietojumprogrammas posma uzvarētāji: 
Romualds Elksņins (3.a gr.), Romans Kopasovs (3.a gr.) 
Datora uzbūves posma uzvarētājs: 
Andris Seilišs (3.a gr.) 

Visu posmu tops: 
Audzēknis Izpildes apjoms procentos 

1. Makarovs Romualds 57% 
2. Petrova Veronika 56% 
3. Elksņins Romualds 50% 
4. Laicāns Ilmārs 49% 
5. KopasovsRomans 48% 
6. Tsarenka Artur 46% 
7. Malecs Aleksandrs 44% 
8. Baronas Arturs 40% 
9. Steļmaka Jūlija 39% 
10. Jonāns Vladislavs 37% 

 
ZPD konkurss 
2014. gada 21. martā Daugavpils Universitātē pulcējās labākie Latgales reģiona 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēni, lai konferencē prezentētu savus zinātniski 
pētnieciskos darbus. Pirmo reizi ZPD konkursā piedalījās mūsu skolas audzēkņi un darbu 
vadītāji. 

Latviešu literatūras zinātnes un vēstures sekcija: Emīlija Sailere –KS-11, “Annas Auziņas 
dzejoļa Smeldze interpretācija” - darba zinātniskais vadītājs – Biruta Aizbalte. E. Saileres darbs 
ieguva 2. vietu Latgales reģionā. Psiholoģijas sekcija. Marks Karaļuns, Kliments Krasovskis – 
PR-11 “Profesionālā identitāte”- darba zinātniskais vadītājs: dr.psych., Jelena Sļesareva 

Inženierzinātņu sekcija: Kliments Krasovskis – PR-11 “Enerģijas uzņemšana no ētera” „- 
darba zinātniskais vadītājs - Andrejs Dortiņš 

O.Ivanovs, R.Gaigals, V.Dubovskis – L-21 “Tīklu vadības sistēmu realizācija” - darba 
zinātniskais vadītājs - Sergejs Knišovs 

Konferenci atklāja Daugavpils Universitātes Zinātņu prorektore, asociētā profesore Inese 
Kokina, sveicot visus zinātniski pētniecisko darbu autorus Daugavpils Universitātē. Turpinājumā 
konferences dalībniekus uzrunāja Daugavpils pilsētas domes Izglītības pārvaldes vadītāja Marina 
Isupova, nodēvējot šo notikumu par zinību un zinātnes svētkiem, kā arī novēlot zinātniski 
pētniecisko darbu autoriem uzrādīt augstus zinātniskos rezultātus ne tikai Latgales mēroga 
konkursā, bet arī Latvijas un pasaules līmeņa zinātniski pētniecisko darbu konkursā. 

Kopumā konferencē 25 sekcijās tika prezentēti 183 zinātniski pētnieciskie darbi. Mūsu 
audzēkņi iesniedza darbus trīs sekcijās - latviešu literatūras zinātnes un vēstures, psiholoģijas un 
inženierzinātnes sekcijā. 

Konferences noslēgumā ekspertu komisijas savās darba grupās paziņoja konkursa 
rezultātus. Katrā nozarē tika sadalītas godalgotās vietas un nosaukti labākie darbi, kuri tika 
izvirzīti uz Latvijas 38.skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci - konkursu Rīgā 25. – 
27.aprīlī. Kopumā uz konferenci Rīgā tika izvirzīti 58 labākie zinātniski pētnieciskie darbi. 

 
Konkurss „Kino un mēs”  
2014. gada 27. martā notika programmas „Frizieru pakalpojumi” izglītojamo 

profesionālās meistarības konkurss. Mērķis - audzēkņu zināšanu, prasmju un profesionālās 
meistarības demonstrējums, kā arī profesionālās pieredzes iegūšana. Tajā piedalījās piecpadsmit 
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1. un 2. kursa topošie frizieri. Konkursanti, pielietojot dažādas tehnoloģiskās metodes, radīja 
stilizētas, izdomas un fantāzijas bagātas frizūras. Konkursa tēma „Kino un mēs” apvienoja 
dažādu kinofilmu varoņu tēlus, kas lika atsaukt atmiņā redzētās filmas. Dalībnieku darbus vērtēja 
kompetenta žūrija. 

Konkursa  rezultāti 
1. vieta- Margarita Osipenko FR21 
2. vieta- Zanda Zarāne FR21 
3. vieta- Vita Ločmele FR-21 
 
Pilsētas latviešu valodas un literatūras skolotāju mācību ekskursija uz Ilūksti 
2014. gada 2. aprīlī Daugavpils Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes Izglītības 

metodiķe latviešu valodas jautājumos Ilona Bohāne ir organizējusi pilsētas latviešu valodas un 
literatūras skolotājām mācību ekskursiju uz Ilūksti. 16 ieinteresētas skolotājas pēc mācību 
stundām labprāt devās ceļojumā. No Daugavpils Profesionālās vidusskolas paplašināt savu 
redzesloku pieteicās izglītības metodiķe Jeļena Dideviča un latviešu valodas un literatūras 
skolotāja Silvija Stašāne. 

Dalībnieki apmeklēja Ilūkstes Bērnu un jauniešu centru, izstādi „Dzejas dižkoki”, Lašu 
pagastu (tagad Eglaines pagasts) un arī Mēnesmeitiņas kapu Lašu vecajos luterāņu kapus.  

 
Konkursa „Automehānika 2014” fināls Ķīpsalā 
11. un 12. aprīlī starptautiskajā autoindustrijas izstādē „Auto 2014” Ķīpsalā notika 

starptautisks profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkurss 
“Automehānika 2014” fināls, kurā tika noskaidroti labākie jaunie automehāniķi, kuri strādāja ar 
modernākajām iekārtām un aprīkojumu. 

Konkursa finālā startēja arī topošo automehāniķu komandas no Igaunijas un Lietuvas. 
Sīvā cīņā skolas komanda Kaspars Jaudzems un Vadims Rucko (AM-41.grupa) izcīnīja 7. vietu. 
Komandu konkursa laikā konsultēja un atbalstīja pasniedzēji Mihails Semjonovs un Maksims 
Semjonovs. 

 
Starptautiskais konkurss Lietuvā 
2014. gada 10. un 11. aprīlī notika Starptautiskais profesionālais dzelzceļa transporta 

specialitātes meistarības konkurss „Jaunais mašīnists 2014”. 
Konkurss notika Viļņas Dzelzceļa transporta un komercpakalpojumu skolas telpās. 

Konkursā piedalījās 3-4. kursa specialitātes „Lokomotīvju saimniecības tehniķis” un „Transporta 
pakalpojumu komercdarbinieks” DPV un RVT-PKC audzēkņi. Vērtēšanas komisiju pārstāvēja 
Daļus Jūsaitis - lokomotīvju daļas priekšnieks, Serģejs Muhlajevs - vecākais mašinists-
instruktors, Grigorijs Žukovskis – vecākais speciālists lokomotīvju saimniecībā, Jolanta 
Gaudutiene - Viļņas skolas direktore, Ilona Grivāne - RVT-PKC un Arturs Dauģerts – DPV - 
nodaļu vadītāji. 

 
Foto galerija 
Konkursa programmā bija iekļauta prezentācija, praktiska daļa, kur audzēkņi demonstrēja 

savas zināšanas un jautājumu testēšanas uzdevumi, turklāt vēl bija sporta sacensības, kas notika 
divās dienās. DPV komandā uzstājās: V.Gicevičs, V.Drelings - L-31, K.Meļniks, S.Nitišs, 
A.Ostapenko, R.Pacevičs - L-41., A.Drobiševska, A.Maskaļova - TT-41. Mūsu komanda ieguva 
II vietu profesionālajā konkursā, I un III vietu sporta aktivitātēs. 

 
Atvērto durvju diena 
2014. gada 16. aprīlī notika Atvērto durvju diena LDZ- LRC un VRC uzņēmumā. VRC 

mācību koordinētāji Ināra Mieze un Andris Samušs ļoti interesanti vizuāli prezentēja un 
pastāstīja audzēkņiem par LDZ struktūru, kravas pārvadājumiem, nākotnes plāniem, vagonu un 
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lokomotīvju remonta veidiem. Pasākuma piedalijas Lokomotīvju saimniecības tehniķa un 
transporta vagonu tehniķa 1.-3. kursa audzēkņi. 

 
Modes skate-konkurss ”INDIGO” 
No aprīļa sākuma mūsu pilsētā notiek pasākumi Mākslas dienu ietvaros, tos var apmeklēt 

gan vairākās pilsētas izstāžu zālēs, gan mācību iestādēs. Dizaina un mākslas vidusskolā „Saules 
skola”. 

Pasākumā piedalījās arī skolas grupas TT-11, TT-21 un TT-31 audzēkņi ar kolekciju 
“Ziedu vējš”. Konkursa dalībnieki sagatavošanās procesā tiešām izpaudās kā radošās personības, 
izmantojot dažādus audumus, - gan džinsu, gan vatelīnu – un dažādas tehnoloģijas. 

Neskatoties uz to, ka mūsu skolas audzēkņi konkurēja ar Dizaina un mākslas skolas darbu 
autoriem, kolekcijas kvalitāte, radošums un oriģinalitāte priecēja gan skatītājus, gan žūrijas 
pārstāvjus. Indigo krāsa daudziem asociējas ar visdažādākajām lietām, kādam – ar apdāvinātiem 
bērniem, kādam – ar debess un jūras krāsu. Mūsu mācību iestādei šī krāsa sniedza radošā darba 
gandarījumu. 

 
Drēbnieku profesionālās meistarības konkurss 
2014. gada 24.aprīlī notika profesionālās meistarības konkurss pēc programmas 

„Drēbnieks”, kurā piedalījās pirmā un otrā kursa studenti. Konkursa tēma: „Priekšauta 
pašūšana”. Mērķis – studentu zināšanu, prasmju un profesionālās meistarības demonstrējums. 

Studenti parādīja savu meistarību un māksliniecisku pieeju. Konkursu izvērtēja 
kompetenta žūrija. 

1. vieta - Kļimova Zanna DR – 21.gr. 
2. vieta - Ivanova Jeļena DR – 21.gr. 
3. vieta - Vasiljeva Nadežda DR – 11.gr. 
 
Informācijas nedēļa Daugavpils Profesionālajā vidusskolā 
2014. gada 14.-17. aprīlī skolā notika informācijas nedēļa. 9.-12. klašu skolēniem bija 

iespēja iepazīties ar prezentāciju, ar informāciju par piedāvātajām 19 izglītības programmām, kas 
tiks realizētas nākamajā mācību gadā, un paņemt līdzi informatīvus bukletus. 

Visaktīvākie skolēni bija no pagastiem: Lāču, Randenes, Biķernieku, kā arī no Rēzeknes, 
Krāslavas, Viļāniem. Daudz skolēnu atbrauca no Preiļiem un Kalniešiem. Informācijas dienas 
apmeklēja Daugavpils 16., 10., 6.vidusskolu audzēkņi. Skolotājus un audzēkņus interesēja 
informācija par visām profesijām. 

 
Izstādes “AUTO 2014” apmeklēšana 
2014. gada aprīlī jau piekto reizi Rīgā, Ķīpsalā, notika Starptautiskā autoindustrijas 

izstāde “AUTO 2014”. Šīs izstādes apmeklēšana jau kļuva par tradīciju mūsu skolas audzēkņiem 
specialitātē “Automehāniķis”. AM-31 un AME-11 grupu audzēkņi kopā ar skolotājiem Leonidu 
Davidānu un Andreju Macaku ieguva iespēju apskatīt četras tematiskās ekspozīcījas: “Auto 
mehānika 2014”, “Transporta tehnika 2014”, „Auto 2014” un „Auto Exotica 2014”. 

Izstādes apmeklēšana deva iespēju gan iepazīties ar jaunām tendencēm un tehnoloģijām 
automobiļu būvēšanā un tehniskā apkopē, gan iegūt iedvesmojumu no dažādiem autotūninga 
šedevriem , kā arī iepazīties un nofotografēties ar skaistām meitenēm. 

 
Lielā talka Daugavpils Profesionālajā vidusskolā 
2014. gada 25. aprīlī skola piedalījās Latvijas akcijā „Lielā talka”. Audzēkņi sakopa 

Turaidas ielas un Varšavas ielas korpusu un Luterāņu kapsētas apkārtējo teritoriju, kā rezultātā 
piepildīja lielu konteineru ar atkritumiem un sausām lapām. Arī skolas pasniedzēji pieņēma 
aktīvu līdzdalību kopējā Latvijas labiekārtošanas akcijā. 
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Kopā no Daugavpils Profesionālās vidusskolas talkā piedalījās 160 audzēkņu un 
skolotāji. Visiem akcijas dalībniekiem bija liels gandarījums par iesaistīšanos un aktīvu dalību 
kopdarbā Lielajā talkā. 

 
Mācību ekskursija Viļņā 
2014.gada 25.aprīlī notika ekskursija Viļņas Dzelzceļa transporta un komercpakalpojumu 

skolā. 
Studējošiem bija iespēja iepazīt jaunākās dzelzceļnieku iekārtas un apgūt to darbības 

principus. 
Ekskursijā piedalījās L-E11 un L-E12 grupas audzēkņi. Programmā bija iekļautas 

darbības ar simulatora iekārtām (metināšanas, bremžu un lokomotīvju kabīnes stendu). Tika 
demonstrēta viena no jaunākajām skeneru iekārtām „ FARO”. Beigās tika organizēta ekskursija 
Viļņas Dzelzceļnieku muzejā un bija dota iespēja pastaigāties pa Viļņas vecās pilsētas ielām un 
izbaudīt to košumu. 

 
Atklātņu konkurss 
2014.gada aprīlī  skolā notika atklātņu konkurss – izstāde „Lieldienu apsveikums”. 

Konkursa mērķi bija veicināt radošās iztēles, fantāzijas, asociatīvās domāšanas attīstību un 
praktisko darba iemaņu apgūšanu. Piedalījās gan individuāli, gan grupu dalībnieki. Žūrija 
atzīmēja, ka darbi atbilst nolikuma prasībām un uzvarētāju darbiem ir veiksmīgs kompozīcijas 
risinājums un laba tehniskā izpildījuma kvalitāte. 

Konkursa uzvarētāji: 
I vieta - KV-31, TT-31 gr. 
II vieta - DR-21, TT-21, LE-12, 3.a gr. 
III vieta - DR-21, KS-21, 20.a gr. 
 
Konkurss „Labākais atslēdznieks” 
2014.gada 23. aprīlī atslēdznieku darbnīcā Valkas ielā 4c notika konkurss „Labākais 

atslēdznieks”. 
Konkursa mērķis bija pārbaudīt izglītojamo zināšanas atslēdznieku darbos, dot iespēju 

izglītojamajiem pielietot iegūtās zināšanas praksē un aktivizēt mācību procesu atslēdznieku 
darbos. 

Konkursā piedalījās desmit AM-11, L-11 un SC-11, V-11, VA-11 grupu pārstāvji, kuri, 
profesionālo priekšmetu skolotāju V.Svinarova un O.Rudža vadībā sacentās par „2014. gada 
Labākā atslēdznieka” titulu. 

Konkursa uzvarētāji: 
1.vieta - Gunārs Vilmanis (AM-11) 
2.vieta - Maksims Vladimirs Kļevcovs (L-11) 
3.vieta - Matīss Mikasenoks (V-11) 
 
Angļu valodas nedēļa 
No 2014.gada 22. līdz 25. aprīlim mūsu skolā notika angļu valodas nedēļa, kura tika 

veltīta angļu dramaturga V.Šekspira 450. dzimšanas dienai. 
Nedēļas laikā 2. kursa audzēkņi piedalījās eseju un Power Point prezentāciju konkursos 

par V.Šekspira dzīvi un viņa daiļradi. Vislabākās prezentācijas sagatavoja A.-M.Ribakova (KV 
21), J.Barkovska (KS 21) un A.Ivanovs (AM 21). 

Eseju konkursā uzvarēja audzēkņi, kuri bija radoši un savdabīgi tēmā „ All the World’s a 
Stage, and Men and Women merely actors...” (V.Šekspirs). 

1. vieta: J.Jevdokimovs (KV 21); 
2. vieta: N.Timpere (KV 21), A.-M.Ribakova (KV 21), N.Busorgina (KS 21), 

V.Rubanika (TT 21); 
3. vieta: S.Vaivods (TT 21). 
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Nedēļas laikā 1.kursa audzēkņi arī bija ļoti aktīvi. 28 audzēkņi ar labākiem angļu valodas 
zināšanām piedalījās olimpiādē. 

1. vieta: V.Ogorodnikovs (EM 11); 
2. vieta: D.Sidorova (KS 11), M.Zaharevskis (L 11); 
3. vieta: J.Abramova (TT 11), E.Mačuks (EM 11). 
Zinātkāri un ieinteresēti angļu valodā pirmkursnieki piedalījās angļu valodas zināšanas 

konkursā „A Tip to English Knowledge Land”. Konkursa laikā audzēkņi atbildēja uz 
jautājumiem, minēja mīklas un rādīja angļu tradīcijas un kultūras zināšanas. 

1. vieta: TT 11 grupas komanda; 
2. vieta : KV 11.grupas komanda; 
3. vieta: AM 11.grupas komanda. 
Visu nedēļu 1. un 2. kursu audzēkņi demonstrēja savu talantu posteru konkursā „I and 

ENVIRONMENT”: 
1. vieta: A.Bartušs(V 11), V.Karpenko (TT 21), E.Markovs, M.Vasins (L 21); 
2. vieta: O.Čukrejevs (L 21), V.Kartašovs (PR 21), E.Muižnieks (L21), J.Ļahovska, 

J.Medvedeva, E.Krūmiņa (KS 21),I.Grigorjeva, E.Sailere (KS 11) 
3. vieta: A.Gembicka (TT 11), Ž.Mitrofanova (FR 21), N.Pavlova, V.Valeniece (PR 21), 

V.Panovskis, V.Pavlovskis (EM 11). 
Ar audzēkņiem strādāja angļu valodas skolotāji O.Ostrovskis, J.Plečkena, M.Vasiļevska, 

S.Bičkova, L.Ivanova un J.Plečkena. 
 
Skaistuma konkurss „Dīva” 
Kultūras un sporta pilī 2014.gada 8.maijā notika kārtējais skaistuma konkurss „Dīva”. 
Mūsu skolas topošie frizieri kopā ar skolotāju Olgu Gaujenieti, radoši strādājot, veidoja 

mūsdienīgas frizūras konkursa dalībniekiem. 
Konkursantiem - jaunietēm un jauniešiem šajā konkursā frizūras tika veidotas vienotā 

stilā. Mūsu skola jau ne pirmo reizi piedalās kā sponsori. 
 
Vācu valodas pasākums „Brāļi Grimmi un viņu pasakas” 
2014. gada 7. maijā skolā notika vācu valodas pasākums par tēmu: „Brāļi Grimmi un 

viņu pasakas”. Tas bija veltīts vācu lingvistu brāļu Grimmu (Jēkaba un Vilhelma) 200. 
gadadienai. Organizatore un vadītāja ir vācu valodas skolotāja Brigita Mihailova. 

Pasākumā aktīvi piedalījās KV-11, TT-21 (V.Krūmiņa) KV-21 (A.Ribakova) grupu 
audzēkņi. Galvenais mērķis – iepazīstināt audzēkņus un visus interesantus ar brāļu Grimmu dzīvi 
un daiļradi – bija veiksmīgi sasniegts. 

Skolēni paplašināja savas zināšanas par vācu literatūru, kas noteikti sekmēs vācu valodas 
apgūšanas motivāciju mūsu mācību iestādē. 

Tas viss varētu noderēt par paraugu jaunajai paaudzei, profesionālās gaitas sākot. 
Skolotājas ievadvārds, viktorīna, pasakas „Sarkangalvīte” inscenējums, bingo-spēle ar plakātu 
izmantošanu, skolēnu ilustrācijas pasākumam, - tas viss izraisīja dzīvu interesi un sekmēja 
izpratni par brāļu Grimmu radošo sadarbību 

 
Radošais pasākums „DABAS RITUMS” 
2014. gada 15. maijā Višķu estrādē profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem un 

pedagogiem notika radošais pasākums „Dabas ritums”. Pasākumā piedalījās profesionālo 
izglītības iestāžu jaunieši un pedagogi - tautas deju, mūsdienu deju, koru, ansambļu, vokāli 
instrumentālo ansambļu, teātru, kā arī tērpu un frizūru demonstrētāji un individuālie izpildītāji no 
Viduslatgales PV, Malnavas koledžas, Daugavpils mākslas skolas „Saules skola”, Daugavpils 
Celtnieku PV, Jaungulbenes PV, Barkavas PV, Bebrenes PV, Austrumlatgales PV, Daugavpils 
Tirdzniecības skolas un Daugavpils Profesionālās vidusskolas. 

Mūsu skolas kolektīvi, 47 audzēkņi un skolotājas, pārstāvēja visus žanrus. Skatītājiem 
tika prezentēti: vokālais ansamblis (vadītāja Olga Arhipova), Mūsdienu dejas kolektīvs 
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(vadītājaŽanna Trojāne), Modes teātris (kolekcijas autore – Ludmila Lukjanska, režisore - Žanna 
Trojāne), drēbnieku darbnīca (skolotājasElvīra Azareviča,Valentīna Suvorova) un frizieru 
darbnīca (skolotāja Olga Gaujeniete). 

Skaistajā un saulainajā dienā audzēkņiem un skolotājiem bija iespēja parādīt savus 
talantus, pastrādāt radošās darbnīcās, padalīties pozitīvās emocijās ar draugiem, kolēģiem, 
radiem. Pārstāvji no VISC pasniedza ziedus un pateicības kolektīvu vadītājiem, kurus ar skaļiem 
aplausiem sagaidīja audzēkņi. 

 
Svētki Latviešu kultūras centrā 
2014. gada 26. maijā Latviešu kultūras centrā Slāvu kultūras dienu un Krievu kultūras 

centra 20. gadadienas ietvaros notika jauniešu vakars „Daugavpils jautrībiņa”. Tajā piedalījās 
Ukrainas nacionālās kultūras kopienas „Mrija” kolektīvi, Baltkrievijas un Polijas centru 
kolektīvi, kā arī Daugavpils Profesionālās vidusskolas audzēkņi ar drēbnieku kolekciju „Saules 
prieks” un mūsdienu deju kolektīvs. Mūsu jauniešiem bija jauka iespēja prezentēt savas radošās 
prasmes un izraisīt interesi par mūsu mācību iestādi. 

 
Konkurss „Vilcienu kustības grafiks”  
2014.g. maijā notika zināšanu konkurss priekšmetā „Kustības organizēšana un vadība”. 

Konkursa tēma „Vilcienu kustības grafiks.”. konkursa dalībnieki KV-31. grupa. 
Visiem audzēkņiem bija uzdevumi par vilcienu kustības grafiku. 
Konkursa rezultāti: 
I vieta – Anastasija Pupina un Jūlija Žunda 
II vieta– Jūlija Laskova 
III vieta – Viktorija Vasiļjeva 
 
Ekonomikas avīžu konkurss 
No 2014. gada 23. līdz 29. maijam mūsu skolā 2. un 3. kursa audzēkņi radoši darbojās 

posteru (ekonomikas avīžu) konkursā „Ekonomiskās problēmas Latvijā un pasaulē”: 
1. vieta: Anna Marija Ribakova (KV 21); 
2. vieta: Jelizaveta Manuhina (PR 31); 
3. vieta: 17.grupa. 
Galvenais mērķis bija iepazīstināt audzēkņus un visus interesentus ar ekonomiskājm 

izaugsmes problēmām (inflācija, nodokļi, bezdarbs) Latvijā un pasaulē, jo jebkuras valsts 
svarīgākais makroekonomikas mērķis ir ekonomiskā izaugsme, kas ir nodrošināta ilgtermiņā. 
Studentus, visvairāk ineteresēja tādas problēmas, kā globalizācija, liels nodokļu slogs, bezdarbs 
atpalikušajos reģionos, darbaspēka resursu piedāvājums un mobilitāte. 

Ar audzēkņiem strādāja ekonomikas skolotāji D.Sirotko, L. Sologubenko. 
Konkursa galvenais mērķis - nostiprināt teorētiskās un praktiskās zināšanas kvalifikācijas 

eksāmena sagatavošanai - bija veiksmīgi sasniegts. 
 
Konkurss „Pasažieru pārvadājumu organizēšana un vadība” 
2014. gada maijā tika organizēts pasākums grupā KV-21 priekšmetā ,,Pasažieru 

pārvadājumu organizēšana un vadība’’. Konkursa mērķis - nostiprināt iegūtās zināšanas šajā 
priekšmetā un sagatavoties eksāmenam mācību gada beigās. Audzēkņi piedalījās aktīvi, radīja 
ieinteresētību, bija daudz iesniegtu radošo un mākslinieciski noformēto darbu. Visi audzēkņi tika 
novērtēti augstā līmenī. 

I vieta: Ingrīda Bučeniece un Ilona Perevorotnika, 
II vieta: Anna-Marija Ribakova un Jūlija Sauša, 
III vieta: Jevgenija Marcinkeviča un Anastasija Kuzņecova. 
Grupas KV-21 viedoklis par novadīto pasākumu 
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KV-21 grupa jau gada laikā apgūst priekšmetu „Pasažieru pārvadājumu organizēšana un 
vadība”. Mācību gada beigās grupai radās iespēja piedalīties konkursā, kur katrs dalībnieks 
varēja parādīt sevi radoši. 

Darba gaitā mūsu grupai bija iespēja nostiprināt savas zināšanas un uzzināt daudz kā 
jauna un interesanta šajā priekšmetā. Šādu konkursu rīkošana paplašina perspektīvu un motivē 
audzēkņus mācību programmas apgūšanai, kā arī ļauj ieskatīties dziļāk priekšmetā un audzēkņu 
izvēlētajā specialitātē. 

 
Ekskursija uz Aglonu 
Par aktīvu piedalīšanos skolas, pilsētas un valsts pasākumos Daugavpils Profesionālās 

vidusskolas administrācija atbalstīja parlamenta audzēkņu braucienu uz Aglonu. 2014. gada 
4.jūnijā parlaments devās braucienā. Ekskursiju novadīja skolotāja Olga Arhipova.  

 
Pilsētas svētki 
No 2014. gada 2. līdz 8. jūnijam daugavpilieši svinēja savas pilsētas svētkus „Daugavpils 

- Pilsēta ar māju sajūtu”. Skolu pilsētas svētkos pārstāvēja ap 500 audzēkņi, skolotāji un 
tehniskie darbinieki. Vidusskolas 300 audzēkņi un skolotāji piedalījās pilsētas uzņēmēju un 
izglītības iestāžu gājienā. Mūsu vidusskolas kolonna bija viskuplākā sastāvā. Audzēkņiem un 
skolotājiem rokās bija karodziņi ar DPV logo un baloni. 

Skolas skolotāji un audzēkņi piedalījās arī „Izglītības pilsētiņas” darbā. Mūsu drēbnieki, 
frizieri, datorsistēmu tehniķi, metālapstrādātāji, elektriķi un dzelzceļnieki prezentēja savas 
profesijas. Vidusskolas septiņas darbnīcas bija ļoti populāras un pieprasītas starp pilsētas 
iedzīvotājiem. Drēbnieku darbnīca mācīja bērniem un viņu vecākiem taisīt zaķīšus, bet frizieru 
darbnīca – pīt bizītes. 

Modes teātris ar kolekciju „Saules prieks”, deju kolektīvs „Dance Time Team” un 
vokālais ansamblis - kopā 30 audzēkņi- uzstājās ar priekšnesumiem koncertā. 

 
Konkurss „Dzelzceļa vispārīgais kurss”  
2014. gada jūnijā KV-11 grupā tika novadīts radošā pasākuma konkurss priekšmetā 

„Dzelzceļa vispārīgais kurss”. Tādējādi audzēkņiem bija iespēja atkārtot gada laikā apgūto 
mācību vielu. Visi audzēkņi centās parādīt savas zināšanas, talantus un radošumu. 

Darba gaitā audzēkņiem vajadzēja izvēlēties 5 tēmas par šo priekšmetu. Bija attēlotas 
kursa galvenās tēmas: sliežu ceļu virsbūve; sliežu ceļu apakšbūve; inženiertehniskās būves; 
pārmiju pārvedas; sadales punktu iekārtas un darbs.  

Pēc iesniegto darbu novērtēšanas tika izvēlēti labākie darbi: 
I vieta: Dana Mikulova 
II vieta: Marina Timofejeva un Tatjana Nikolajeva 
III vieta: Daiga Grosberga un Karīna Trofimova 
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IT nodaļas darba analīze 
 

Galvenie uzdevumi 2013./2014. māc. 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 izveidotas specifikācijas informācijas un komunikācijas 
infrastruktūras modernizācijai; 

− Mācību procesam nepieciešama datoraprīkojuma specifikācijas sagatavošana un 
aprīkojuma iegāde; 

− 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; 

− Svešvalodu apmācības klases aprīkojuma specifikācijas sagatavošana un nepieciešama 
aprīkojuma iegāde. 

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; 

− 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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Sporta darba atskaite 
 

Noslēdzies sacensību gads mūsu skolā, apkopoti sportisko sasniegumu rezultāti un 
pasniegtas balvas konferencē, Rīgā. 

2013./2014. mācību gada mūsu skolu Latgalē un Republikā pārstāvēja divas komandas – 
meiteņu un jauniešu. Meitenes piedalījās 10 sporta disciplīnās, bet jaunieši sacentās 12 
disciplīnās. Visa gada garumā cīņa bija spraiga un interesanta. Komanda vinnēja un zaudēja, bija 
gan sakāves, gan uzvaras prieks, uz katru startu sportisti devās ar domu - tikai uzvara. Šīs 
nogurdinošās cīņas iznākums nebija prognozējams. 

Meiteņu komanda kopvērtējumā Latgales reģionā ieguva 1. vietu, apsteidzot Jēkabpils 
AK un Austrumlatgales PVS. Kopvērtējumā Republikas mērogā Daugavpils Profesionālās 
vidusskolas meiteņu komanda ieguva 1. vietu. Skolas kolektīvs lepojas ar meiteņu komandas 
sportisko sniegumu un profesionalitāti. 

Jauniešu komandai mazliet pietrūka veiksmes. Visa gada garumā mūsu komandai līdzas 
pēc punktu skaita bija DCPV, un, lai iegūtu Latgales reģiona kopvērtējumā 1. vietu, mūsu 
komandai pietrūka 1 punkts. Visu noteica iegūto vietu skaits. 1. vietu mums un DCPV bija 
vienāds skaits – pa sešām abām izglītības iestādēm un 2. vietu mums bija par vienu mazāk. Taču 
kopvērtējumā Republikas līmenī mūsu izglītības iestāde pārliecinoši ieguva 1. vietu. 

Mūsu skolas audzēkņi piedalās ne tikai Latgales un Republikas mēroga sacensībās, bet 
pārstāv pilsētas un skolas godu arī starptautiskajās augsta ranga sacensībās. 

Mūsu skolas sportisti svarcēlāji piedalījās Eiropas čempionātā (Jānis Bērtulis, Armands 
Tennis, Raimonds Pacevičs). 2013.gada nogalē mūsu audzēknis piedalījās svarcēlāju Pasaules 
čempionātā Tjumeņā (Krievija). 

Mūsu volejbola komandas arī aizstāv skolas godu starptautiskajā līmenī. Pirmo reizi šajā 
mācību gadā mūsu skola piedalījās Ziemassvētku turnīrā Elkā (Polija), kur mūsu komanda 
uzvarēja visus pretiniekus no Polijas, Lietuvas un Krievijas un ieguva 1. Vietu. 

Mūsu divas volejbola komandas piedalījās profesionālo skolu Baltijas čempionātā un 
ieguva 1. vietu uzvarot Igaunijas un Lietuvas komandas. 

Skolā mācās arī audzēkņi, kas nodarbojas ar airēšanu un veiksmīgi piedalās dažādās 
sacensībās. Šī gada februārī mūsu skolas airētāju komanda debitēja airēšanas sacensībās Tallinā 
(Igaunija) un ieguva 1. vietu no 12 komandām (Igaunija, Lietuva, Ukraina, Latvija ,Krievija). 

Skolā mācās un sporto brīvās cīņas sportisti, kas pārstāv sacensībās gan pilsētu, gan 
skolu. Apkopojot paveikto darbu šajā mācību gadā, gribu pateikties treneriem, sporta 
skolotājiem, administrācijai, vispārizglītojošo un profesionālo priekšmetu skolotājiem, 
kuratoriem par sapratni, atbalstu un lojalitāti pret mūsu sportistiem. 

 
No Polijas atvests zelta kauss 
Polijas pilsētā Elkā notika Starptautiskais Ziemassvētku volejbola turnīrs, kurā piedalījās 

8 jauniešu komandas no Polijas, Krievijas, Lietuvas un Latvijas. 
Sīvā cīņā pārliecinoši uzvarēja mūsu skolas komanda, kuras sastāvā bija 3 meitenes un 3 

zēni. Par uzvaru cīnījās Jekaterina Jurševska (EG- 41), Viktorija Kovaļkova (KV- 21), Elīna 
Bogdanova (KV- 11), Karīna Soldatenkova (FR- 11), Edmunds Kolosovskis (PR- 21), Edgars 
Tiško (AM- 21), Māris Mackevičs (EM- 21) un Jevgēnijs Mazins (1a). 

Šīs bija jau otrās starptautiska mēroga sporta sacensības Elkas pilsētā, kuras organizē 
Elkas Karaļa Brzostovska v.n. 5. profesionālā skola kopā ar sadarbības partneriem ārzemēs. 
2012.gada nogalē starptautiskās sacensībās minifutbolā jauniešiem piedalījas 12 komandas. 
Mūsu skolas komanda ieguva godpilno otro vietu, piekāpjoties vien spēļu organizatoriem. 

 
LR Ziemas čempionāts un Daugavpils čempionāts ziemas divcīņā 
18. un 19.janvārī Daugavpilī notika pirmais 2014.gada Latvijas čempionāts – Ziemas 

čempionāts uz airēšanas ergometriem "Concept II", kurā 200 sportisti sacentās par LR čempionu 
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tituliem 6 grupās - "Para-airētāji", "Masters", Junioru "C" (2000.dz.g. un jaunāki), junioru "B" 
(1998.-1999.dz.g.), junioru "A" (1996.-1997.dz.g.) un senioru (1995.dz.g. un vecāki). 

Šajā čempionātā startēja arī viesi no Lietuvas (Kauņa un Šauļi), Polijas (Elka), Krievijas 
(Kaļiņingrada). Un, protams, arī Latvijas (Jelgava, Daugavpils, Jūrmala un Rīga). Daugavpils 
airētāju aktivitātes notika sadarbojoties ar Latvijas Paraolimpisko komiteju un Airēšanas 
federāciju. 

Čempionāts sākās ar atklāšanas parādi un Latvijas Airēšanas federācijas viceprezidentes 
Dainas Šveicas, Daugavpils vicemēra Jāņa Dukšinska, skolas direktores Ingrīdas Brokānes īsām 
uzrunām, apsveikumiem un veiksmīgu startu vēlējumiem, Rīgas Airētāju kluba prezidentes 
Baibas Strautmanes apbalvojumu pasniegšanu no Latvijas Sporta veterānus avienības 
Daugavpils "Masters" kustības aktīvākajiem dalībniekiem Aleksejam Lavrenovam un 
Vladimiram Pupelam par veiksmīgiem startiem 2013.gada Pasaules "Masters" Olimpiādē 
Turīnā. 

Sīvā cīņā pārliecinoši uzvarēja arī skolas audzēkņi. 
3.vieta Junioriem "A" grupā - Vladislavs Ugarenko Daugavpils BJSS (V-21) 
3.vietā senioru grupā - Olga Svirska Latgales Airēšanas un Tūrisma centrs (DR-11) 

 
Starptautiskās sacensības "ALFA" Baltijas reģionā 
Katru gadu janvāra beigās - šogad jau 21.reizi - Tallinā notika lielākās airēšanas 

ergometru "Concept II" sacensībās Baltijas reģionā - starptautiskās sacensības "ALFA", kuras 
organizē Igaunijas Airēšanas asociācija sadarbībā ar Tallinas airēšanas klubu. Arī Latvijas 
airētāji gandrīz katru gadu cenšas izmantot iespēju pārbaudīt savus spēkus Baltijas mērogā. 

Pirmo gadu šogad skolu grupā startēja arī mūsu skolas jauniešu komanda un savā grupā 
izcīnīja uzvaru ar rezultātu 1:30,5. 

Komandā 500 m distancē startēja 4 sportisti - Vjačeslavs Gorins (ATS-41), Vladislavs 
Ugarenko (V-21), Tomašs Barila (L-11), Vladlens Lazdovskis (KV-21). Medaļu mūsu jauniete 
ieguva vieglsvara kategorijā. Otro vietu šajā kategorijā izcīnīja - Ludmila Ivanova (FR-11) 
(3:38,8). 

 
Sacensības dambretē 
2014.gada 4. februārī skolā notika Reģionālās sacensības dambretē. Sacensībās piedalījās 

8 jauniešu komandas. 
Intelektuālajā cīņā sīvā konkurencē mūsu jauniešu komanda ieguva 5. vietu un meiteņu 

komanda ieguva 4. vietu. Dažāda stila spēlētājiem izveidojās aizrautīgs turnīrs, kur uzvarētājs 
nebija zināms līdz pēdējai kārtai. Mūsu komandas labākie spēlētāji – Alīna Pivaroviča (TT-31 
grupa) un Aleksandrs Murevičs (V-31 grupa). 

 
Latgales reģionālās sacensības minifutbolā 
2014.gada 11. februārī skolas meiteņu komanda piedalījās Latgales reģionālajās 

sacensībās minifutbolā. Sacensībās startēja 5 komanda , spraigā cīņā mūsu komandas sportistes 
ieguva 1.vietu un iekļuva finālā.  

 
Latvijas čempionāts svarbumbu celšanā I posms 
2014.gada 15. februārī Sventē notika Latvijas individuālā un komandu čempionāta 

svarbumbu celšanā I posms, kurā piedalījās skolas audzēkņi un ieguva godalgotas vietas. 
1. vieta (jauniešiem) - Jānis Bērtulis (АМ-21) 
2.vieta (junioriem(68 kg)) - - Jānis Bērtulis (АМ-21) 
2. vieta (jauniešiem) - Aleksandrs Andrejevs (АМ-21) 
2.vieta (junioriem (+85 kg)) - Aleksandrs Andrejevs (АМ-21) 
2. vieta (junioriem (63 kg)) – Aleksandrs Vasiļjevs ( L-11) 
3.vieta (junioriem (63 kg)) – Atis Carjovs (АМ-21) 
Kā arī spēcīgā konkurencē mūsu jaunieši izcīnīja 3. vietu komandu stafetē. 
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Latvijas Speciālās Olimpiādes UNIFIED sacensības 
2014.gada 12. februārī Rīgas Olimpiskajā sporta centrā notika kārtējās Latvijas Speciālās 

Olimpiādes UNIFIED sacensības telpu futbolā, kuras droši var nosaukt par tradicionālām, jo šīs 
sacensības tiek organizētas jau kuru gadu pēc kārtas. 

Šogad, gandrīz visas komandas pieaicināja nopietna līmeņa partnerus un reāli uz 
medaļām varēja pretendēt 6 – 8 komandas. Daugavpils 1.speciālā skola pieaicināja mūsu VA -31 
grupas audzēkni Aleksandru Maksimovu. Viens no pusfināliem un abas spēles par medaļām 
noslēdzās ar pēcspēles soda sitieniem. Īpaši gribētos pievērst uzmanību pusfinālam starp 
Sveķiem un Daugavpili, kuru dēvē par „validola” spēli, kur pēcspēles soda sitienu sērija bija 
ilgāka nekā pati spēle. Abas komandas veica pa 19 (!) soda sitieniem. 

Šogad godalgoto vietu ieguvēji ir: I – Daugavpils, II – Purmsāti, III – Koknese.  
 
Volejbola komandas uzvara „Lāse – 2014” 1.posmā 
2014. gada 19. februārī Daugavpilī notika Latvijas čempionāta skolēniem (vecumposms 

no 16.-19.gadiem) pirmais posms. Sacensībās piedalījās 25 Daugavpils un Daugavpils rajona 
komandas. Skolu pārstāvēja divas komandas, bet finālā startēs viena mūsu komanda. 

Spraiga cīņa par iespēju startēt finālā sākās jau pašā sākumā, neviena komanda nevēlējās 
piekāpties. Mūsu komandas profesionalitāte un pieredze, neskatoties uz lielo konkurenci, 
nodrošināja komandai iespēju tikt finālā. 

 
Latvijas futbola čempionāts jaunietēm 
2014. gada 26. februārī meiteņu komanda piedalījās Latvijas futbola čempionātā, kurā 

startēja 8 spēcīgākās komandas no visiem Latvijas reģioniem. Mūsu komanda sacentās 
apakšgrupā ar Ventspils, Ogres un Smiltenes komandām. 

Čempionāta rezultāti: 
1.vieta - Rīgas komanda 
2. vieta – Daugavpils Profesionālās vidusskolas komanda 
3. vieta – Rīgas komanda 
4.vieta – Smiltenes komanda 
 
Roku cīņas sacensības jauniešiem 
2014.gada 4.martā mūsu jaunieši piedalījās roku cīņu sacensībās Latgales profesionālo 

skolu vidū. Sacensības notika Daugavpilī Celtnieku profesionālajā vidusskolā. Par uzvaru cīnījās 
7 skolu stiprākie vīri. 

Sacensību rezultāti: 
1.vieta - Daugavpils Profesionālā vidusskola 
2.vieta – Malnavas koledža 
3.vieta – Celtnieku Profesionālā vidusskola 
 
Latvijas čempionāts brīvajā cīņā 
2014. gada 7.-8. martā Liepājā notika Latvijas čempionāts brīvajā cīņā 1994. – 1997. 

gadā dzimušajiem junioriem. Čempionātā piedalījās mūsu skolas audzēkņi un nodemonstrēja 
iespaidīgu cīņas mākslu un vīrišķību. Čempionāta laureāti: 

II vieta - I.Tarasovs, 84 kg. (L-41) V.Borodovskis, 96 kg. (V-31) 
III vieta - A.Birķe, 60 kg. (L-11) O.Smirnovs, 66kg. (SC-11) J.Nezjamovs, 60 kg.(AM-11) 

 
Fināls volejbola sacensības starp profesionālajām vidusskolām 
2014. gada 19. martā notika fināla sacensības starp profesionālajām vidusskolām. Finālā 

iekļuva četras komandas - Daugavpils PVS, Daugavpils CPVS, Daugavpils TPVA, Barkavas 
PVS. Spēles gaitā komandas sacentās viena ar otru “pa riņķi”. Iekļūt finālā DPV komandai 
grūtību nebija, par pirmo vietu mūsu komandai nācās spēlēt pret DCPVS, spēle bija ļoti sportiski 
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emocionāla. Spēles sākums mūsu komandai neizdevās, 6 punktu pārsvaru guva pretinieku 
komanda, mūsu spēlētāji tomēr izlīdzināja rezultātu – 23:23. Pretinieki palūdza taimautu, kurš 
arī noteica 1. vietas ieguvēju 25:23, mēs, diemžēl, zaudējām. 

1.vieta Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 
2.vieta Daugavpils Profesionālā vidusskola 
3.vieta Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola 
4.vieta Barkavas Profesionālā vidusskola 
 
Latvijas Atklātā Kausa svarbumbu celšanā 2.posma rezultāti 
2014.gada 5. aprīlī Viļānu novadā Dekšāres pagastā notika Latvijas Atklātā Kausa 

svarbumbu celšanā 2.posms, kurā piedalījās skolas audzēkņi un audzēkne . Sportisti guva 
nozīmīgu uzvaru - komandas rezultāts ir 2. Vieta. 

Godalgotas vietas ieguva mūsu skolas sportisti: 
1. vieta (jaunietēm) – Emīlija Sailere (KS-11) 
1. vieta (jauniešiem (90 kg)) - Aleksandrs Andrejevs (АМ-21) 
2.vieta (junioriem (68 kg)) - Jānis Bērtulis (АМ-21) 
2.vieta (junioriem (105 kg)) – Armands Teniss (L-41) 
2. vieta (junioriem (63 kg)) – Aleksandrs Vasiļjevs ( L-11) 
3.vieta (junioriem (63 kg)) – Deniss Klaucāns (АМ-21) 
3.vieta (junioriem (95 kg)) – Raimonds Pacevičs (L-41) 
 
Volejbola finālspēles Olimpiskajā centrā 
2014. gada 15. aprīlī Daugavpils Olimpiskajā centrā notika volejbola sacensības sieviešu 

komandām. Finālā tika četras komandas - Daugavpils Profesionālā vidusskola, Tirdzniecības 
Profesionālā vidusskola, Jēkabpils Agrobiznesa koledža un Barkavas Profesionālā vidusskola. 

Komandas spēlēja "pa riņķi" viena ar otru. Mūsu meiteņu komanda vinnēja visas 
komandas un, neatstājot nekādas iespējas citiem, ieguva 1. vietu. 

1.vieta Daugavpils Profesionālā vidusskola 
2.vieta Jēkabpils agro biznesa koledža 
3.vieta Barkavas Profesionālā vidusskola 
4.vieta Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola 
 
Latvijas čempionāts volejbolā 
2014. gada 24. aprīlī notika Latvijas čempionāts volejbolā profesionālo vidusskolu 

sieviešu komandām. Republikas čempionātā piedalījās 8 stiprākās dažādu reģionu komandas. 
Savā apakšgrupā mēs vinnējām spēcīgāko pretinieku - Rīgas komandu. Mūsu sportistēm atlika 
tikai viena spēle – par čempionu titulu, un meitenes nepalaida garām šo iespēju, uzvarot 
pretiniekus ar graujošu pārsvaru 25:10 un 25:11. 

Mūsu čempiones - Jekaterina Jurševska- EG-41, Maija Bondareva - 13.a,Karina Ģerķe - 
FR-11, Ksenija Gaujeniete - 20.a, Liana Pildika - 22.a, Lilita Rude - FR-21, Marina Grigorjeva - 
EG-41, Viktorija Kovaļkova - KV-21, Elīna Bogdanova - KV-11, Sandra Slažaite - DR-11. 

 
Latvijas Atklātā Kausa svarbumbu celšanā 4.posma rezultāti 
2014. gada 30. maijā Rīgā notika Latvijas Atklātā Kausa svarbumbu celšanā 4.posms, 

kurā piedalījās komandas no Lietuvas un Igaunijas. Mūsu skolu pārstāvēja 2 audzēkņi un 
audzēkne un uzrādīja teicamus rezultātus. 

Čempionu titulus ieguva: 
Jānis Bērtulis (АМ-21) kategorijā (63 kg) 
Aleksandrs Andrejevs (АМ-21) kategorijā (+85 kg) 
2. vieta (jaunietēm 53 kg) – Emīlija Sailere (KS-11) 
 

AMI SPORTA KLUBS 
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LATVIJAS REPUBLIKAS ČEMPIONĀTI 
profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem 2013./2014. m.g. jaunieši 
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Daugavpils Profesionālā vidusskola 1   1 1 
Ogres Valsts tehnikums 4     
Ventspils  Tehnikums  1  3 4 
Liepājas Jūrniecības koledža     8 
Saldus Profesionālā vidusskola 5  2   
Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola  4 5 2 2 
Rīgas Tūrisma un radoša industrijas tehnikums    5 5 
Rīgas Tehniskā koledža 2 2 3  3 
Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikums  7  8  
Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola  3 1   
Malnavas koledža   4   
Rīgas Celtniecības koledža   6 6  
Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 3     
Kandavas Valsts  lauksaimniecības tehnikums  5    
Jelgavas Valsts tehnikums 6   7  
Aizkraukles Profesionālā vidusskola    4  
Valmieras Profesionālā vidusskola 7    6 
Viduslatgales Profesionālā vidusskola   6    
Smiltenes Tehnikums 8 8   7 

 
AMI SPORTA KLUBS 

LATVIJAS REPUBLIKAS ČEMPIONĀTI 
profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem 2013./2014. m.g. jaunietes 

Izglītības iestāde 
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Daugavpils Profesionālā vidusskola 1  1 2 
Rīgas Tūrisma un radošas indust.tehnikums 7 5 3 1 
Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola 5  2 3 
Jēkabpils Agrobiznesa koledža 2 8 6  
Ventspils  Tehnikums  1 4 7 
Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola     
Viduslatgales Profesionālā vidusskola  2  8 

Kuldīgas Tehn. un tūrisma PVS 3 3   
Valmieras Profesionālā vidusskola 4 7 5  
Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola  4   
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Saldus Profesionālā vidusskola 6  8 5 
Priekuļu un Jāņmuižas valsts tehnikums 8 6   
Smiltenes Tehnikums   7 4 

 
AMI sporta kluba 24. sporta spēles 

Jauniešiem iegūtās sekojošas vietas Latgales reģionā 
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1. Daugavpils Profesionālā 
vidusskola 2 1 3 1 4 3 5 1 1 1 1 

2. Jēkabpils Agrobiznesa koledža 1 3 2 2 2 - 3 - 2 - 2 

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

4. Austrumlatgales Profesionālā 
vidusskola 3 2 5 4 5 1 1 4 5-6 3 3 

5. Viduslatgales Profesionālā 
vidusskola 5 4 1 - 1 2 6 2 7 - 4 

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

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

 
AMI sporta kluba 24. sporta spēles 

Jaunietēm iegūtās sekojošas vietas Latgales reģionā 
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1. Daugavpils Profesionālā 
vidusskola 2 1 3 1 4 3 5 1 1 1 1 

2. Jēkabpils Agrobiznesa koledža 1 3 2 2 2 - 3 - 2 - 2 

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

4. Austrumlatgales Profesionālā 
vidusskola 3 2 5 4 5 1 1 4 5-6 3 3 

5. Viduslatgales Profesionālā 
vidusskola 5 4 1 - 1 2 6 2 7 - 4 

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

7. Barkavas Profesionālā 
vidusskola 6 5 7 6 3 6 4 5 3 4 6 
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3. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 
 

2014./2015. mācību gadā skola turpinās strādāt kā Daugavpils Profesionālā vidusskola. 
Par mērķi skolai 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 
− 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, lai popularizētu iegūstamās specialitātes perspektīvas un 

sagatavotu audzēkņus darba tirgus prasībām; 
− Aktīva sadarbība ar audzēkņu vecākiem un aizbildņiem; 
− Profesionālās izglītības programmas daļas apgūšana pēc individuāla plāna strādājošiem 

vecāko kursu audzēkņiem; 
− Audzēkņu piesaiste ārpusstundu sporta un citiem pasākumiem. 

 
 
Direktore I. Brokāne 
 



METODISKO KOMISIJU 
2013./2014. mācību gada pārskats 

 
 



„DATORSISTĒMU” metodiskās komisijas darba pārskats 
 

Nr. 
p.k. 

Metodiskais darbs Datums Atbildīgais Rezultāts 

1. 1. Uzdevumi jaunajam 2013./2014. m. gadam. 
2. Metodiskas komisijas darba plāna apspriede un 

sastādīšana jaunajam mācību gadam. 
3. Datorsistēmu specialitātes programmas aktualizācija. 

30. augusts Visi komisijas 
locekļi 

Uzdevumi noteikti. 
Darba plāns ir 

izstrādāts. 

2. 1. Metodiskas komisijas darba plāna apstiprināšana. 
2. Aktualizētas datorsistēmu specialitātes programmas 

apstiprināšana. 
3. 2012/2013. gada kvalifikācijas eksāmena analīze. 

Septembris Visi komisijas 
locekļi 

Metodiskas komisijas 
darba plāna 
apstiprināts. 
Programmas 
aktualizētas. 

Kvalifikācijas 
eksāmena analīze – 

metodiskās komisijas 
pielikums Nr.1_2013 

   I. Ivanovs 
A. Kirsanovs 

 3. Kvalifikācijas prakses un praktiskās mācības 
organizēšana. 

Novembris 
Decembris 

 

Izdarīts. 

4. Skolēnu sagatavošana kvalifikācijas eksāmenam. Marts 
Aprīlis 
Maijs 

I. Ivanovs 
A. Kirsanovs 
J. Kružkovs 
O. Bazarova 

Izdarīts. 

5. Eksāmenu biļešu apstiprināšana semestra eksāmenam: 
§ Elektrotehnika un elektronika. 

§ Datoriekārtu ekspluatācija un remonts. 
§ Datoru tīkli. 

§ Palīgprogrammas un utilītas. 
§ Lietojumprogrammas (Word, Excel). 

Novembris 
 
 
 

Aprīlis 

I. Ivanovs 
A. Kirsanovs 
J. Kružkovs 
O. Bazarova 

Izdarīts. 

6. Eksāmenu rezultātu apspriešana (datoriekārtu 
ekspluatācija un remonts, elektrotehnika un 

elektronika, operētājsistēmas, lietojumprogrammas, 
kvalifikācijas eksāmens). 

 

Janvāris 
Jūnijs 

Visi komisijas 
locekli 

Izdarīts. 
Metodiskās komisijas 
pielīkumi Nr.2013_4, 

5,6. 

Ārpusstundu darbs 
1. Piedalīšana „Jaunais profesionālis” konkursā Novembris 

Februāris 
O. Bazarova „Jaunais Profesionalis” 

konkusā piedalijas divi 
audzēkņi – A. Zvagulis 

un R. Elkņins. 
Protokols Nr.2_2013. 

2. Atklātas stundas: 
§ Datoru ekspluatācija un remonts 

§ Datu bāzes 
§ Datoru uzbūve 
§ Datoru tīkli 

§ Palīgprogrammas un utilītas 
§ Elektronika un elektrotehnika 

Oktobris 
Novembris 
Novembris 
Oktobris 
Februāris 

I. Ivanovs 
O. Bazarova 
A. Kirsanovs 

Izdarīts. 

3. Skolēnu tikšanās ar vadošiem pilsētas speciālistiem 
datora tehnoloģijas jomā. 

Gada laikā Visi komisijas 
locekļi 

Tikšanas ar Accenture 
pārstāvjiem, kuri 

iepazīstinās ar 
Accenture Java 

Programmēšanas skolu, 
kā arī - prasmes un 

darba iespējām 
starptautiskā IT 

uzņēmumā! 
Tikšanās laiks: 

14.01.2014. 
Daugavpils 

Universitātes 
118.auditorijā. 
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4. Piedalīties atklāto durvju dienā – profesijas 
prezentācija. Februāris 

Marts 
Visi komisijas 

locekļi 

Sakarā ar korpusu 
maiņu ikgadējas 

profesiju prezentācijas 
nebija. 

5. Amatnieku konkurss. 
Amatnieku svētki. 

Februāris 
Marts 

Visi komisijas 
locekļi 

Izdarīts. 
Protokols Nr.8_2014. 

6. Mācību literatūras meklēšana un nepieciešamo grāmatu  
pasūtīšana. 

Septembris-
maijs 

Visi komisijas 
locekļi Izdarīts. 

7. DU olimpiāde lietišķajā informātikā skolēniem 
„Paskala Ritenis”. Marts 

J. Kružkova 
I. Ivanovs 

O. Bazarova 

Izdarīts. 
Protokols Nr.8_2014. 

8. Mācību palīglīdzekļu un izdales materiālu izveidošana 
un apkopošana elektroniskā veidā: 
§ Palīgprogrammas un utilītas; 

§ Operētājsistēmas; 
§ Datu bāzes; 

§ Lietojumprogrammas; 
§ Datoru uzbūve; 

§ Datoru ekspluatācija un remonts. 

Gada laikā 

A.Kirsanovs 
O. Bazarova 

I. Ivanovs 
J. Kružkovs 

Izdarīts. 

9. Datorsistēmas profesijas mācību materiālu izvietošana 
e.daugvt.lv Gada laikā 

O. Bazarova 
I. Ivanovs 

A. Kirsanovs 
Izdarīts. 

10. Metodiskā darba izstrādāšana. 
Līdz maijam 

O. Bazarova 
I. Ivanovs 

A. Kirsanovs 

Pārbaudes darbi datu 
bāzes kursā. 

Skolotāju tālākizglītība 
1. Valsts un pilsētas semināros piedalīšana. Gada laikā Visi komisijas 

locekļi 
22.11.2013. Latvijas 

Informācijas un 
komunikācijas 

tehnoloģijas asociācija 
un Microsoft Latvija 

sertifikāts Olgai 
Bazarovai par 

piedalīšanu stažēšanās 
programmā „Jaunākās 

tehnoloģijas 
Informācijas un 
komunikāciju 

tehnoloģiju jomā” 
Briselē (04.11.2013.-

08.11.2013. -40. 
stundas). 

2. Darba pieredzes un mācību materiālu apmainīšana 
starp mācību iestādēm. 

Gada laikā Visi komisijas 
locekļi 
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DZELZCEĻA TRANSPORTA UN PAKALPOJUMU metodiskās komisijas darba pārskats 
 

№ Metodiskais darbs Izpildes laiks Atbildīgais Piezīmes 
1.  Piedalīšanās DPV 

metodiskās konferencēs, semināros 
Mācību gadā 

laikā 
MK locekļi Izpild. 

2.  Audzēkņu kursa projekta  atklātai   aizstāvēšanai  „Vilcienu 
kustības grafiks”-„Labākais kursa projekts”sagatavošana I sem. V.Mihailova 

Izpild. 

3.  Skolotāju pieredzes apmaiņa pastāvīgi MK locekļi Izpild. 

4.  Programmu aktualizēšana-KV,SC,L,V,ATS Septembris MK locekļi Izpild. 
5.  Konkursu, olimpiāžu, eksāmenu biļešu jautājumu izstrādāšana Māc. gadā 

laikā 
MK locekļi 

 
Izpild. 

 
6.  Metodisko pamatlīdzekļu izstrādāšana-priekšmetā: ”Kustības 

organizēšana un vadība”(klātiene un neklātiene) 
Decembris V.Mihailova 

 
Izpild. 

7.  Metodiskā izstrādne-PD-1 „Daugavpils pasažieru stacija un ēka” I sem. V.Mihailova Izpild. 
8.  Eksāmenu biļešu sagatavošana (KV-21,KV-41) I-IIsem. V.Mihailova Izpild. 
9.  Kontroldarba ”Transporta pārvadājumu ekonomiskā un 

tehnoloģiskā organizācija” uzdevumu izstrādāšana 
Isem. N.Karpova Izpild. 

10.  Metodisko norādījumu izstrādāšana laboratorijas un praktisko darbu 
veikšanai priekšmetā: „Vilces ritekļu remonts”, „Automatiskās 
bremzes”,’’Vilces ritekļu konstrukcija”,”Motorvagonu sastāvs” 

 
 

I-II sem. 
 

K.Ivanovs 

’’Vilces 
ritekļu 

konstrukcij
a”-neizpild.

11.  Praktiskā darba Nr.2 „Vilcienu ritekļu ekipēšana” izstrādāšana Isem. A.Minčonoka Izpild. 
12.  Lekciju „Vilcienu vilces pamati”,”Vilcienu ritekļu ekipēšana” 

tulkojums latviešu valodā - turpinājums 
 

I-IIsem. A.Minčonoka izpild. 

13.  Uzdevumu izstrādāšana -‘’Dzelzceļa vispārīgais kurss”-L-11,V-11  
II semestris 

 
A.Minčonoka 

Izpild. 

14.  Konkurss  audzēkņiem RVT –DPV-Daugavpilī  
novembris 

A.Minčonoka 
V.Mihailova, 
N.Karpova, 
K.Ivanovs, 

J.Fedosejeva 

Izpild. 

15.  Konkurss ”Labākais ekonomists”(V-21,L-21,V-31,L-31) Aprilis, majs A.Minčonoka Izpild. 
16.  Zināšanu konkursi priekšmetos: „Dzelzceļa vispārīgais kurss”-KV-

11,SC-11, „Pasažieru pārvadājumu organizēšana un vadība kustības 
organizēšana”-KV-31,KV-41 

 
I-II semestri V.Mihailova 

Izpild. 

17.  Konkurss ‘’Kas labi zina ritošo sastāvu?’’-KV-21 decembris A.Minčonoka Izpild. 
18.  Kontroldarba Nr.2. ”Sliežu ceļu un staciju uzbūve” izstrādāšana 

specialitātei KV 
I semestris N.Karpova Izpild. 

 Ārpusstundu darbs    
1. Konsultāciju novadīšana audzēkņiem 2 reizes nedēļā Māc. gadā MK locekļi Izpild. 
2. Piedalīšanās DPV pasākumos Māc. gadā MK locekļi  
3. Audzēkņu apmeklēšana dienesta viesnīcā Māc.g. 

MK locekļi 
Izpild. 

4. Tehniskās konferences organizēšana (KV-41,L-41,V-41,SC-41) Jūnijs 
decembris 

J.Stagoršne,A.Mi
nčonoka,V.Mihai
lova,S.Minčonok
s,V.Šakelis,V.Ign

atjeva, A.Isats 

Izpild. 
 

5. Inženieru diena LDZ - konkurss Liepājā 14.09.2013 
A.Minčonoka 

Izpild. 

6. „Labākā kursa projekta” aizstāvēšana I sem. V.Mihailova Izpild. 
7. Ekskursija uz LRC un VRC Daugavpilī-(L-11,V-11) IIsem. A.Minčonoka Izpild. 
8. Kongress LDzB Rīgā mārts A.Minčonoka Izpild. 
9. Ekskursija uz Viļņas Dzelzceļa transporta un komerc.tehnisko 

skolu-L-E-1,2gr. 
IIsem. A.Kokins, 

A.Minčonoka 
Izpild. 

10. Comenius apakšprogrammas projektā „Kultūras un dzīves 
multikultūras skolās”piedalīšanās 

I-II semestri 
 N.Karpova Izpild. 

 Skolotāju tālākizglītība    
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1. Pastāvīga jaunās tehniskās literatūras lasīšana Mācību gadā MK locekļi Izpild. 
2. Iepazīšanās ar jauniem LDZ esošiem un jauniem noteikumiem un to 

pielietošana stundās 
Mācību gadā MK locekļi Izpild. 

3. Piedalīšanās metodisko izstrādņu izstādē DPV un PIC Mācību gadā MK locekļi Izpild. 
4. Kvalifikācijas paaugstināšana - pēc DPV plāna Gada laikā 

 
Visi  inženieri 

PCK 
Izpild. 

 
Papildus notika šādi pasākumi: 
1. Stundas – ražošanā - DLRR- L-E-11 gr. - 9.09.13,  8.04.14, L-E gr. -12-8.04.14,10.09.13 – A. Kokins. 
2. Stunda ražošanā - DLRR-gr. L-31, L-41- K.Ivanovs 
3. Piedalīšanās VISC komisijā - K.Ivanovs 
4. Ekskursijas DLRR-gr. L-11-14.05.14,gr.V-11-7.05.14,gr.V-31-30.05.14, gr.21-L, 22-L -V.Šakelis 
5. 14-15.05.14-Afganistānas delegācijas uzņemšana  DPV un Virognā-PCK A.Minčonoka un visi inženieri. 
6. 9.-11.04.14-Starptautiskais konkurss ”Jaunasis Mašinistas 2014”-Lietuvā (gr.L-41-6 cilv., TT-41-2cilv.)-atbildīga  
A.Minčonoka  un visi inženieri-( II vieta) 
7. 21.11.13.- ekskursija –Rīgas Lokomotīvju ekspluatācijas nodaļas Jelgavas cehs-gr.L-E-11,L-E-12-atbildīgi 
A.Minčonoka un V.Stivriņa 
8.  25.04.14-ekskursija Lietuvā- „Darbs dzelzceļa simulatorā  un  bremžu stendā”-gr.L-E-11,gr.L-E-12.-atbildīgi 
A.Minčonoka un V.Stivriņa 
9. Atvērto  durvju diena VAS „Latvijas Dzelzceļš meitas uzņēmumos Daugavpils vagonu remonta centra un 
Lokomotīvju remonta centra mācību telpās-16.04.14-gr.L-31, L-21, L-11, V-11, V-21, L-E-11, L-E-12-atbildīga 
A.Minčonoka 
10. Tikšanās ar Viļņas un Krievijas „SPEKTRS” inženieriem-  „Modernizācija  DPV un jaunas tehnoloģijas  
nākotnē „- 22.08.13- atbildīga PCK A.Minčonoka. 
11. Seminārs „Avārijas un brāķis darbā”-gr.KV-41, KV-21- 24.10.13-tehniskās daļas vadītājs A. Gorbuļs, 
J.Fedosejeva. 
12. Praktiskās nodarbības  st. Grīvā-  17-18.10.13-gr.KV-41-J.Fedosejeva 
13.  Konkurss „ Labākais dzelzceļnieks 2013”- 22.11.13-23.11.13.- 
DPV-RVT-gr.L-41-4cilv., KV-31-1cilv.,KV-41-3cilv. -atbildīga A.Minčonoka  un visi inženieri.( I vieta) 
14.  Mācību kursi „Darba inspekcija”-oktobris-gr.L-41, V-41-J.Fedosejeva 
15. konference pēc kvalifikācijas prakses SC-41 decembris 
16. Ekskursijas uz ražotni: Pievadķēžu rūpnīca (SC-11 oktobris), Dzelzsbetons (SC-11 novembris), Zieglera 
mašīnbūve (SC-11 oktobris), Ceļu distance (SC-31 oktobris, majis), Daugavpils palīdzības vilciens (SC-31, SC-21 
marts), AS „Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca”  (SC-31, SC-21 aprīlis), SIA “LDz Ritošā sastāva serviss” 
(SC-31, SC-21 maijs), SIA LDZ Infrastruktūra (SC-31, SC-21 aprīlis), Ekskursijas uz CD (defektoskopijas cehs) 
(SC-41 marts) 
17. Stažēšanas  ražotnē (aprīlis-jūnijs) 
18. Testu sagatavošana kvalifikācijas eksāmenam (SC-41 janvāris) 
19. Stundu novadīšana kopā ar CD inženieriem V.Samburu, J.Mihailovu (SC-41 marts) 
20. Audzēkņu iepazīstināšana ar izvēlēto profesiju (SC-11 novembris) 
21. Tikšanās ar nodaļas absolventi R. Labonarski (ģeodēzijas instrumentu demonstrēšana) (SC-31 un SC-11 jūnijs) 
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EKSAKTO ZINĪBU  metodiskās komisijas darba pārskats 
 

№ Saturs Izpildes laiks Atbildīgais Piezīmes 
 Metodiskais darbs    

1. 
Pārstrādāt programmas matemātikā I, II, III 

kursam, lai programmas būtu atbilstošas 
jaunajiem standartiem. 

septembris Komisijas locekļi 
Programmas 
pārstrādātas 

2. 
1.kursa grupām piedāvāt diagnosticējošo 

darbu matemātikā. Izanalizēt rezultātus katrā 
grupā. 

septembris Matemātikas 
skolotāji 

Diagnosticējo 
šie darbi novadīti visās 

1. kursa grupās 

3. Centralizēto eksāmenu rezultātu analīze. septembris Matemātikas 
skolotāji 

Centralizētā eksāmena 
rezultātus uzskatīt par 

apmierinošiem 
4. Pēc grafika konsultēt audzēkņus. Mācību gada laikā Komisijas locekļi Konsultācijas novadītas 

5. Piedalīšanās MK darbībā Mācību gada laikā Komisijas locekļi 

Visi skolotāji aktīvi 
piedalījās MK darbā. 

Izstrādāta MK 
metodiskā tēma 

Logaritmiskā funkcija 

6. 
MK tēma: 

Izstrādāt kritērijus pārbaudes darbiem  tēma: 
”Logaritmiskā funkcija”. 

Mācību gada laikā Komisijas locekļi 

Izstrādāti kritēriji 
pārbaudes darbiem 
atbilstoši standartu 

prasībām. 

7. 

Darbs ar vājākiem skolniekiem 

Mācību gada laikā Komisijas locekļi 

Visi komisijas locekļi 
konsekventi strādāja ar 
vājākajiem skolēniem, 

veltot viņiem uzmanību 
gan stundās, gan 

konsultācijās. 

8. 
Audzēkņu sagatavošana noslēguma 
eksāmeniem un pārbaudes darbiem. Mācību gada laikā Komisijas locekļi 

Darbs tika veikts stundu 
laikā, kā arī 

konsultācijās 

9. 

Jaunu mācību metožu ieviešana apmācības 
procesā. 

Mācību gada laikā Komisijas locekļi 

Komisijas locekļi aktīvi 
ieviesa digitalizācijas 
metodes, izmantojot 

interaktīvo tāfeli, 
datorprogrammatūru, 

u.c. 

10.
Literatūras izpēte. 

Mācību gada laikā Komisijas locekļi 
Papildināti literatūras 

saraksti ar jaunāko 
literatūru. 

11. Prezentācija „ Paralēlskaldni. To veidi un 
īpašības”. novembris A.Šakele 

Metodiskā izstrādne 
sagatavota un 

prezentēta MK sēdē. 

12. Metodiskās izstrādnes sagatavošana pēc 
tēmas:” Trigonometriskā funkcija.” 2.semestris J.Rimjāne 

Metodiskā izstrādne 
sagatavota un 

prezentēta MK sēdē. 

13. Prezentāciju veidošana matemātikas kursam. Mācību gada laikā J. Rimjāne 

Prezentācijas 
izveidotas, prezentētas 
MK sēdēs un aprobētas 
matemātikas stundās. 

14.
Kontroldarbi matemātikā (EM-11, DT-11, 

GP-21, 6.,11. gr.), 
 

1.semestris O. Kartašova 

Kontroldarbi izstrādāti, 
apstiprināti MK sēdēs 

un aprobēti mācību 
gada laikā. 

15. Pārbaudes darbi informātikā (EM-11) 
 1.semestris O. Kartašova 

Pārbaudes darbi 
izstrādāti, apstiprināti 
MK sēdēs un aprobēti 

mācību gada laikā. 

16. Metod. izstrādne: 
1. „ Vienādojuma grafiskā atrisināšana ar Mācību gada laikā O.Kartašova Metodiskās izstrādnes 

sagatavotas un 
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GRAPH programmu palīdzību”. 
2. Prezentācija ” Vektori”. 

3. Prezentācija „Funkcijas”. 

prezentētas MK sēdēs 
un aprobētas stundās. 

17. Metodisko darbu izstrāde. Kontroldarbi: 
„Planimetrija”, „Stereometrija”. Mācību gada laikā J. Aleksejeva 

Kontroldarbi izstrādāti, 
apstiprināti MK sēdēs 

un aprobēti mācību 
gada laikā. 

18. Izdales materiālu sagatavošana Mācību gada laikā J.Aleksejeva 

Izdales materiāli 
izveidoti, prezentēti MK 

sēdēs un aprobēti 
stundās. 

19.
Pasniedzamo datorprogrammu jaunāko 

versiju apgūšana. Mācību gada laikā L. Gornostajeva 
Versijas ir prezentētas 
MK sēdēs un ieteiktas 

izmantošanai. 

20.

Pielietot Interneta un MOODLE iespējas 
pasniedzamo priekšmetu labākai un 

efektīvākai apguvei, attīstot audzēkņu 
iespējas un iemaņas patstāvīgi strādāt. 

Mācību gada laikā L. Gornostajeva 

Aprobēts 1. un 2. kursā. 

21. Pielietot multimediju tehnoloģijas apmācībā. Mācību gada laikā L. Gornostajeva Izpildīts 

22.

Turpināt strādāt ar lekciju materiāliem 
(PowerPoint prezentācijām) mācību 

priekšmetā „Statistikas pamati”, pilnveidojot 
tos. 

Mācību gada laikā L. Gornostajeva 

Lekciju materiāli 
pilnveidoti un aprobēti 

23. Novadīt pētniecisko darbu mācību 
priekšmetā „Statistikas pamati”. Mācību gada laikā L. Gornostajeva Darbs novadīts 

24.
Turpināt strādāt ar lekciju materiāliem 

(PowerPoint prezentācijām) mācību 
priekšmetā „Informātika”, pilnveidojot tos. 

Mācību gada laikā L. Gornostajeva 
Lekciju materiāli 

pilnveidoti un aprobēti 

25. Parbaudes darbu izstradāšana Datu bāzu 
Access. Mācību gada laikā L. Gornostajeva Darbi izstrādāti un 

aprobēti stundās 

26. Pārbaudes darbu korekcija un jaunu 
pārbaudes darbu vides zinībās izstrāde. oktobris I.Irbe 

Korekcija ir veikta, un 
darbi atbilst standarta 

prasībām 

27. Prezentāciju veidošana vides zinību kursam. Mācību gada laikā I.Irbe 
Prezentācijas ir 

izveidotas, darbs tiek 
turpināts 

28.
Praktisko darbu materiālu korekcija grupai 

VA11. 1.semestris I.Irbe 
Darbu materiāls ir 

sagatavots, prezentēts 
un aprobēts 

29.
Materiālu sagatavošana audzēkņu patstāvīgā 

darba izstādei. 1.semestris I.Irbe 
Darbu materiāls ir 

sagatavots, prezentēts 
un aprobēts 

30.

Metodiskie materiāli: 
Tests"Mehānika". 

Tests"Elektrodinamika". 
Pārbaudes darbs "Dažādu vielu spektru 

novērojumi". 

Mācību gada laikā A.Dortiņš 

Metodiskie materiāli 
pilnveidoti un aprobēti 

31.

Metodisko materiālu mācību programmām - 
„Administratīvie un sekretariāta 

pakalpojumi”, „Frizieru pakalpojumi”, 
„Datorsistēmu tehniķis„ - paplašināšana un 

sistematizēšana 

Mācību gada laikā A.Vološina 

Metodiskie materiāli 
pilnveidoti un aprobēti 

32.

Izstrādāt prezentācijas par tēmām: 
Disperso sistēmu sastāvs un daudzveidība  - 

septembris 2013. 
Ķīmisko reakciju ātrums un to ietekmējošie 

faktori– oktobris 2013 
Metālu iegūšanas paņēmieni  – novembris 

2013. 
Metālu  korozija. Metālu aizsardzība pret 

koroziju-  marts 2014. 

Mācību gada laikā N.Vasiljeva 

Prezentācijas ir 
izstrādātas, prezentētas 
MK sēdēs un aprobētas 

stundās. 
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33. Izstrādāt kritērijus  pārbaudes darbiem . 
 

septembris - 
novembris N.Vasiljeva Kritēriji izstrādāti un 

apstiprināti 

34. Izstrādāt kritērijus  praktiskajiem darbiem. janvaris - marts N.Vasiljeva Kritēriji izstrādāti un 
apstiprināti 

35.
Izstrādāt kārtējo un nobeiguma pārbaudes 

darbus  par tēmu „Organiskās ķīmijas 
vispārīgie jautājumi”. 

decembris N.Vasiljeva 
Pārbaudes darbi 

izstrādāti atbilstoši 
standartu prasībām 

36.

Mācību metodisko materiālu kompleksa 
(MMMK) vides zinībās pilnveidošana. 

Mācību gada laikā I.Laurena 

Metodisko materiālu 
komplekss ir izstrādāts, 
prezentēts un aprobēts, 

kā arī ieteikts 
izmantošanai 

37. Piedalīšanās Latvijas Vides izglītotāju 
asociācijas darbā. Mācību gada laikā I.Laurena Piedalīšanās visos 

asociācijas pasākumos 

38. Piedalīšanās biedrības „Latvijas Zaļā Josta” 
izglītojošos pasākumos. Mācību gada laikā I.Laurena Piedalīšanās visos 

asociācijas pasākumos 

39.
Sadarbība ar Daugavpils Universitātes 
Ķīmijas un ģeogrāfijas, Anatomijas un 

fizioloģijas katedrām. 
Mācību gada laikā I.Laurena 

Visa gada laikā noritēja 
aktīva sadarbība 

40.
Uzstāšanās Metodiskajā  komisijā ar 

pieredzes materiālu Portfolio (PMP) vides 
zinību pasniegšanā. 

2.semestris I.Laurena 
Portfolio prezentēts, 

apstiprināts un ieteikts 
lietojumam 

41.
Sagatavot uzdevumu kopumu galīgajai 

matemātikas atkārtošanai par vidusskolas 
kursu  . 

Līdz aprīlim Ņ.Maļenko 
Uzdevumu kopums 

izstrādāts, apstiprināts 
un aprobēts 

42. Izstrādāt didaktiskus kontroldarbus 1. 
kursam ķīmijā. Mācību gada laikā T. Miglāne Didaktiskie kontroldarbi 

izstrādāti un aprobēti 

43. Mācību materiāla sistematizēšana vides 
mācībā. Mācību gada laikā T. Miglāne Materiāla 

sistematizēšana ir veikta 
 Ārpusstundu darbs    

1. Matemātikas nedēļa: olimpiāde, avīžu 
konkurss. ( 24.02.–28.02.) Matemātikas 

skolotāji 

Nedēļa noritēja sekmīgi, 
katrā korpusā bija savi 

uzvarētāji 

2. Fizikas nedēļa: olimpiāde, prezentāciju 
konkurss, viktorīna. (21.04.-25.04.) Dortiņš, 

A.Vološina 

Nedēļa noritēja sekmīgi, 
katrā korpusā bija savi 

uzvarētāji 

3. Matemātikas spēle ( 6. , GP-21 gr. audz. un  
12 vidusskolas 8 kl. skol.) ( 24.02.–28.02.) O.Kartašova 

Matemātikas spēle 
noritēja sekmīgi, 

stiprinot sadarbību ar 
vispārizglītojošo skolu 

4. Informātikas  nedēļa: olimpiāde. ( 24.03.–28.03.) L. Gornostajeva, 
I.Dortiņa 

Nedēļa noritēja sekmīgi, 
katrā korpusā bija savi 

uzvarētāji 

5. Darbu atlase dabaszinību nedēļas norisei. ( 14.04.–18.04.) I.Irbe Darbi atlasīti un 
demonstrēti 

6. Dabaszinību nedēļa: radošo darbu izstāde, 
eseju konkurss, atraktīvās ķīmijas spēles. ( 14.04.–18.04.) N. Vasiljeva, 

T. Miglāne, I.Irbe 

Radošie darbi izstrādāti, 
demonstrēti, noteikti 

labākie skolēni 

7. 
Sadarbībā ar novadpētniecības muzeju 

izpētot ekspozīciju “Latgales novada daba”. decembris T. Miglāne 
Ekspozīcija 

novadpētniecības 
muzejā izpētīta 

8. 
Piedalīšanās Jaungada kompozīciju 

konkursā ar devīzi “Nosargāsim mūsu 
egles”. 

decembris T. Miglāne 
Konkurss novadīts 

9. Piedalīšanās izstādē “Rudens veltes”. septembris T. Miglāne Izstāde novadīta 

10. Gatavošanās plakātu konkursam, veltītam 
apkārtējās vides aizsardzībai. novembris T. Miglāne Plakāti prezentēti 

izstādē. 

11.
Žurnāla „National Geographic Latvija” 

dienas organizēšana. aprīlis I.Laurena 
Dienas pasākumi 

noritēja sekmīgi un 
guva plašu vērību 

12. Starptautiskās izstādes „Vide un Enerģija 18.oktobris I.Laurena Izstāde bija apmeklēta 
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2013” izglītojošu pasākumu apmeklēšana 
Rīgā. 

un iespaidi prezentēti 
grupās. 

13.
Piedalīšanās izglītojošos pasākumos un 

konkursos vides zinību jomā vietējā, reģiona 
un valsts līmenī. 

Mācību gada laikā I.Laurena 
Dalība pasākumos bija 

nodrošināta 

 Skolotāju tālākizglītība    

1. Pilnveidot kvalifikāciju, piedaloties kursos 
un semināros. Mācību gada laikā Komisijas locekļi 

Visi skolotāji piedalījās 
kursos atbilstoši savai 

specialitātei 

2. Apmeklēt konferences. Mācību gada laikā Komisijas locekļi 

Starptautisko konferenci 
vides jautājumos 

apmeklēja un tās norisē 
piedalījās I.Laurena 

3. 
Angļu valodas kursu apmeklējums. Pēc informācijas 

saņemšanas. A.Dortiņš 
Sekmīgi absolvēja 

angļu valodas kursus 
mācību centrā MC+ 

4. 

Piedalīšanās Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda projekta „Mācību aprīkojuma un 
infrastruktūras uzlabošana Daugavpils 
Profesionālajā vidusskolā” izstrādē un 

administrēšanā. 

Mācību gada laikā I.Laurena 

Sekmīga dalība projekta 
gaitā 

5. 

Piedalīšanās Mūžizglītības programmas 
Leonardo da Vinci apakšprogrammas 

mobilitātes projekta „Daugavpils Valsts 
tehnikuma audzēkņu  prakse Vācijā” 

īstenošanā. 

Mācību gada laikā I.Laurena 

Piedalīšanās projekta 
aktivitātēs Vācijas 

tehnikumā 

6. 

Piedalīšanās Eiropas Savienības LIFE+ 
programmas projekta EREMITA 

MEADOWS aktivitātēs, kas   veltītas 
bioloģiskajai daudzveidībai Latvijā. 

Mācību gada laikā I.Laurena 

Sekmīga piedalīšanās 
projekta aktivitātēs 

7. 

Piedalīšanās Latvijas Universitātes īstenotā 
Eiropas Sociālā fonda projekta 

„Profesionālajā izglītībā 
iesaistīto vispārizglītojošo mācību 
priekšmetu pedagogu kompetences 
paaugstināšana” ietvaros rīkotajos 
profesionālās pilnveides kursos par 
inovācijām pedagoģiskajā procesā. 

Mācību gada laikā I.Laurena 

Sekmīga piedalīšanās 
projekta procesā 

8. 

Piedalīšanās Daugavpils Universitātes 
organizētajos tālākizglītības kursos 

skolotājiem- mentoriem. Mācību gada laikā 

I.Laurena, 
L.Gornostajeva, 

J.Rimjāne, 
I.Brokāne 

Kursi ir pabeigti un 
iegūts sertifikāts 
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ENERĢĒTIKAS specialitātes  metodiskās komisijas darba pārskats 
 

Nr.p.k. Saturs Izpildes laiks Atbildīgais Piezīmes 
1 2 3 4 5 

1. MK darba plāna apspriešana un apstiprināšana jaunajam 
mācību gadam 

augusts,septembris V.Skripniks Izpildīts 

2. Mācību priekšmetu programmu un kalendāri tematisko 
plānu korekcija un saskaņošana 

augusts, 
septembris 

V.Skripniks Izpildīts 

3. 
2013./2014.m.g. kvalifikācijas eksāmenu rezultātu 

analīze 
Projekta apspriešanā Energ.asoc. 

oktobris O.Kartašovs 
Izpildīts 

4. Materiāli – tehniskās bāzes pilnveidošana un saglabāšana 2013./2014.m.g. V.Skripniks 
 Izpildīts 

5. EM-21. grupas sagatavošana Elektriskie materiāli 
eksāmenam 

decembris V.Skripniks Izpildīts 

6. Semestra eksāmenu biļešu sagatavošana: 
• elektrotehnika – EM-21.gr. 

novembris 
aprīlis 

V.Skripniks Izpildīts 

7. Pirmā pusgada un eksāmenu rezultātu analīze decembris V.Skripniks Izpildīts 

8. 
Piedalīšanās atklāto durvju dienā – profesijas 

prezentācija 
Semināri un sadarbība ar RVT pieredzes apmaiņa. 

februāris V.Skripniks 
Izpildīts 

9. Profesionālās meistarības konkursa organizācija starp 2. 
un 3. kursa sekmīgākajiem audzēkņiem 

aprīlis V.Skripniks Izpildīts 

10. 
Piedalīšanās Republikas un pilsētas semināros, kuri 

saistīti ar Enerģetikas specialitāti ka arī Jaunais 
profesionālis 

2013./2014.m.g. Visi MK locekļi 
Izpildīts 

Sadarbība ar darba devējiem 

1. 

Firmas  speciālistu uzaicināšana praktisko darbu 
novadīšanai. 

Temats: “Vadu savienošanas un notīrīšanas paņēmieni”. 
“Elektrodrošība”. 

 
marts 

 
V.Skripniks 
S.Semjonovs Izpildīts 

2. AS Daugavpils siltumtīkli M.Laudiņš 
SIA Daugavpils ūdens A.Puškels 

jūnijs V.Skripniks Pieredzes 
apmaiņa. 

Ārpusstundu dsrbs 

1. Metodiskā izstrādne “ Laboratorijas darbi   ”. 2013./2014.m.g. V.Skripniks, 
S.Semjonovs Izpildīts 

2. Metodiskā izstrādne “ Magnētiskie palaidēji un to 
pielietojums, dzinēju veidi to butība  ”. (pamattēma) 

2013./2014.m.g. V.Skripniks Izpildīts 

3. Metodiskā izstrādne “ Prakses novērtēšanas kritēriji ”. 2013./2014.m.g. Z.Podskočaja Izpildīts 
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„FRIZIERU SPECIALITĀTES” metodiskās komisijas darba pārskats 

№ Metodiskais darbs Izpildes laiks Atbildīgais Piezīmes 
1.  1.Uzdevumi jaunajam 2013./2014. mācību gadam. 

2.Darba plāna apspriešana un sastādīšana jaunajam mācību gadam. 
3.Kabineta attīstības plāna apspriešana un apstiprināšana: 
§ mācību un izdales materiālu bāzes papildināšana; 
§ arodapmācības līdzekļu iegāde (manekeni, darba 

instrumenti, aprīkojums mācību frizētavai, mācību literatūra u.c.). 
4.Mācību prakses frizieru specialitātē un mācību laika 

(3 gadi) apstiprināšana. 
5.Mācību frizētavas darba grafika 2013./2014.m.g.I se- 

mestrim apstiprināšana. 
6.Metodiskā darba temata apspriešana. 

7.Prezentāciju izstrādāšana teorijas un praktiskās mācības stundām. 

Septembris 
 

Septembris 
Mācību gada 

laikā 
 

Septembris 
 

Septembris 
 

Septembris 
Mācību gada 

laikā 

Visi komisijas 
locekļi Izpildīts 

2.  1.2013./2014. gada kvalifikācijas eksāmena analīze. 
2.Mācību programmu sastādīšana. 

3.I, II un III kursa praktisko mācību pārbaudes kontroldarbu tēmu 
izstrāde. 

Septembris Visi komisijas 
locekļi Izpildīts 

3.  1.Eksāmena biļešu sastādīšana un apstiprināšana „Friziera darbu 
tehnoloģijā.” 

2.Mācību frizētavas darba grafika 2013./2014.m.g.II semestrim 
apstiprināšana. 

3.Audzēkņu meistarības konkursa nolikuma izstrādāšana un 
apstiprināšana. 

4.Eksāmena biļešu sastādīšana un apstiprināšana „Dekoratīvajā 
kosmētikā.” 

5.Kvalifikācijas prakses organizēšana. 
6.Vasaras prakses organizēšana. 

6.Eksāmena rezultātu apspriešana 
§ Friziera darbu tehnoloģija; 
§ Dekoratīvā kosmētika. 

Oktobris 
 

Novembris 
 

Decembris 
 

Aprīlis 
 

Decembris 
Maijs 

 
Decembris 

Maijs 

V.Saulīte 
 

Visi komisijas 
locekļi 

 
 

V.Saulīte 
 

V.Saulīte 
Visi komisijas 

locekļi 
 

Izpildīts 

4.  1.Audzēkņu darba ar klientiem analīze par I mācību sem. 
2.Kvalifikācijas prakses vietu apstiprināšana. 

3.Ieskaišu grafika apstiprināšana III kursa 13.grupas audzēkņiem. 
4.Profesijas prezentācijas tēmas apspriešana. 

5.Audzēkņu konsultāciju un ieskaišu organizēšana pirms 
kvalifikācijas eksāmena. 

Janvāris 
 
 
 

Marts 
Aprīlis 
Maijs 
Jūnijs 

Visi komisijas 
locekļi Izpildīts 

5.  Gatavošanās kvalifikācijas eksāmenam. Mācību gada 
laikā 

Visi komisijas 
locekļi Izpildīts 

Ārpusstundu darbs 
1. Pilsētas frizētavu un salonu apmeklēšana un iepazīšanās ar darba 

apstākļiem. 
Oktobris 

Novembris 
Visi komisijas 

locekļi Izpildīts 

2. Sadarbība ar darba devējiem izglītības procesa organizēšanā friziera 
specialitātē. 

Mācību gada 
laikā V.Saulīte Izpildīts 

3. Piedalīšanās atvērto durvju dienā, profesijas prezentācijā, pilsētā 
notiekošajos pasākumos. 

Mācību gada 
laikā 

Visi komisijas 
locekļi Izpildīts 

4. Amatnieku konkurss. Amatnieku svētki. Februāris 
Marts 

Visi komisijas 
locekļi Izpildīts 

5. 1.Profesionālās meistarības konkurss. 
2.Tikšanās ar darba devējiem. 

Marts 
Mācību gada 

laikā 

Visi komisijas 
locekļi Izpildīts 

6. 1.Metodiskā darba izstrādāšana. 
2.Vasaras prakses vietu apstiprināšana. 

3.Atskaite par mācību programmas izpildi un mācību rezultātu 
analīze. 

Septembris –
Aprīlis 
Jūnijs 

Visi komisijas 
locekļi Izpildīts 

Skolotāju tālākizglītība 
1. Piedalīšanās Republikas un pilsētas friziermeistarības semināros. Mācību gada 

laikā 
Visi komisijas 

locekļi Izpildīts 
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GRĀMATVEŽU UN KOMERCDARBĪBAS PAKALPOJUMU UN PAKALPOJUMU JOMAS 
metodiskās komisijas darba pārskats 

 
Nr.p.k. Saturs Izpildes laiks Atbildīgais Piezīmes 

Metodiskais darbs 
1.  Veikt 2013./2014. m. g. mācību – metodiskā un 

audzināšanas darba plānošanu. 
Septembris MK locekļi Izpildīts 

2.  Mācību priekšmetu  programmu  aktualizācija. Septembris MK locekļi Izpildīts 
3.  Sagatavot  MK e-izstrādni. Tēma: „Pārbaudes darbi 

ekonomikas  priekšmetā”. 
Septembris- 

maijs 
N. Panteviča Izpildīts 

4.  Konsultāciju organizēšana izglītojamajiem. Mācību gada 
laikā 

MK locekļi Izpildīts 

5.  Pieredzes apmaiņa. Mācību gada 
laikā 

MK locekļi Izpildīts 

6.  Metodisko izstrādņu prezentēšana un apspriešana 
(mācību gada laikā). 

Mācību gada 
laikā 

MK locekļi Izpildīts 

7.  Atklāto stundu organizācija un to analīze (mācību 
gada laikā). 

Mācību gada 
laikā 

MK locekļi Izpildīts 

8.  Turpināt strādāt pie audzēkņu zināšanu līmeņa 
paaugstināšanas kvalifikācijas eksāmena nokārtošanai. 

Mācību gada 
laikā 

MK locekļi Izpildīts 

9.  Piedalīšanās IZM VISC darba grupas sanāksmēs. Mācību gada 
laikā 

MK 
priekšsēdētāja 

Izpildīts 

10.  Izglītojamo ikmēneša atestāciju organizēšana, 
audzēkņu sekmju un stundu apmeklēšanas kontrole. 

Mācību gada 
laikā 

MK locekļi Izpildīts 

11.  Individuālais darbs ar izglītojamajiem ar nepietiekamu 
vērtējumu un zemu zināšanu līmeni. 

Pēc 
individuālā 

darba grafika 

MK locekļi Izpildīts 

12.  Kvalifikācijas prakses organizācija un kontrole. Decembris-
jūnijs 

Prakses vādītāji Izpildīts 

13.  Semestra eksāmenu organizācija (biļēšu sagatavošana, 
konsultāciju organizēšana). 

I. un II. sem. 
beigās 

MK locekļi Izpildīts 

14.  I. un II. semestra rezultātu analīze, gatavošanās 
centralizētiem kvalifikācijas eksāmeniem, eksāmenu 

organizācija. 

Jūnijs MK locekļi Izpildīts 

15.  Metodiskā darba analīze un novērtējums. Jūnijs MK locekļi Izpildīts 
Ārpusstundu darbs 

16.  Piedalīšanās DPV pasākumos. Mācību gada 
laikā 

MK locekļi Izpildīts 

17.  Audzēkņu  apmeklēšana dienesta viesnīcā. Mācību gada 
laikā 

N. Panteviča, 
D. Sirotko 

Izpildīts 

18.  Konkurss „Labākais grāmatvedis” Novembris S. Akifjeva Izpildīts 
19.  Darbadēvēja piesaiste (Ldz „Cargo”) Decembris N. Panteviča, S. 

Akifjeva 
Izpildīts 

Skolotāju tālākizglītība 
20.  Piedalīšanās kvalifikācijas pilnveides kursos. Mācību gada 

laikā 
MK locekļi Izpildīts 

21.  Piedalīšanās ESF projektos. Mācību gada 
laikā 

MK locekļi Izpildīts 

 
 
  

2. Darba pieredzes apmaiņa starp mācību iestādēm. Mācību gada 
laikā 

Visi komisijas 
locekļi Izpildīts 

3. Dalība piedāvātajos projektos. Mācību gada 
laikā 

Visi komisijas 
locekļi Izpildīts 
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„KOKIZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOŠANAS” metodiskās komisijas darba pārskats 
 

 
  

Nr.p.
k. Metodiskais darbs Izpildes laiks Atbildīgais Piezīmes 

6.  1.Uzdevumi jaunajam 2013./2014. mācību gadam. 
2.Darba plāna apspriešana un sastādīšana jaunajam mācību gadam. 

3.Kabineta un darbnīcas attīstības plāna apspriešana un 
apstiprināšana: 

§ mācību datorveidā palīglīdzekļu materiālu veidošana 
§ arodapmācības līdzekļu iegāde (kokmateriāli, līme 

palīgierīces un t.t.). 
4. Priekšmetu programmu korekcija, apspriešana un apstiprināšana. 

5. „Būvgaldnieks” programmas veidošana. 
 

Augusts 
 

Augusts 
Septembris 

Mācību gada 
laikā 

 
Septembris 

 
Septembris 
Oktobris 

Visi komisijas 
locekļi 

 
T.Jaunzeme 

A.Smorodkins 
V.Narbute 

 
 

Visi komisijas 
locekļi 

Izpildīts 

7.  1.2012./2013. gada kvalifikācijas eksāmena analīze. 
 

2. Skolotāju metodiskā darba analīze un novērtēšana 
Septembris 

Visi komisijas 
locekļi 

Izpildīts 
 

Nav 
izpildīts 

8.  1. Pirmā pusgada rezultātu analīze. 
2.Audzēkņu meistarības konkursa nolikuma izstrādāšana un 

apstiprināšana. 
3.Atvērto durvju dienu sagatavošana un piedalīšanās. 

4.Kvalifikācijas prakses un praktisko mācību organizēšana. 

Decembris 
Decembris 

 
Februāris 

 
Decembris 

Maijs 

A.Smorodkins 
 
 

Visi komisijas 
locekļi 

Izpildīts 
Nav 

izpildīts 
Nav 

izpildīts 
Izpildīts 

9.  1.Audzēkņu darba kvalifikācijas praksē analīze par I māc. g. 
2. Profesijas prezentācijas tēmas apspriešana. 

3.Audzēkņu sagatavošana kvalifikācijas eksāmenam. 
4.Kvalifikācijas prakses ieskaišu grafika apstiprināšana. 

Janvāris 
 

Aprīlis 
Maijs 

Visi komisijas 
locekļi 

Izpildīts 
Nav 

izpildīts 
Izpildīts 
Izpildīts 

10.  Gatavošanās kvalifikācijas eksāmenam. Mācību gada 
laikā 

Visi komisijas 
locekļi Izpildīts 

 Ārpusstundu darbs    
1. Skolas pirmkursnieka dienai sagatavošana un piedalīšanās. Novembris Visi komisijas 

locekļi 
Nav 

izpildīts 
2. Tikšanās ar mēbeļu ražošanas firmas  īpašniekiem. Marts A.Smorodkins Izpildīts 
3. Sagatavošana kokizstrādājumu izstādei Pilsētas dienā un 

piedalīšanās tajā. 
Mācību gada 

laikā 
Visi komisijas 

locekļi 
Nav 

izpildīts 
4. Amatnieku konkurss. 

Amatnieku svētki. 
Februāris 

Marts 
Visi komisijas 

locekļi 
Nav 

izpildīts 
5. 1.Profesionālās meistarības konkurss. 

2.Metodiskā darba temata apspriešana. 
Marts 

Mācību gada 
laikā 

Visi komisijas 
locekļi 

Nav 
izpildīts 
Izpildīts 

6. 1.Metodiskā darba izstrādāšana. 
2. Vasaras praktisko mācību stundu sagatavošana. 

3.Atskaite par mācību programmas izpildi un mācību rezultātu 
analīze. 

Maijs 
Maijs Visi komisijas 

locekļi 

Izpildīts 
Izpildīts 

Nav 
izpildīts 

 Skolotāju tālākizglītība    
1. Piedalīšanās republikas un pilsētas semināros Mācību gada 

laikā 
Visi komisijas 

locekļi 
Nav 

izpildīts 
2. Darba pieredzes apmaiņa starp mācību iestādēm. Mācību gada 

laikā 
Visi komisijas 

locekļi 
Nav 

izpildīts 
3. Piedalīšanās DPv metodiskajā konferencē Mācību gada 

laikā A.Smorodkins Izpildīts 
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,,METĀLAPSTRĀDE UN AUTOTRANSPORTS” metodiskās komisijas darba pārskats 
 

№ Saturs Izpildes laiks Atbildīgais Piezīmes 
1 2 3 4 5 

Metodiskais darbs 
1. Komisijas darba plāna apstiprināšana Septembris Visi komisijas 

locekļi 
Izpildīts 

2. Mācību programmu aktualizācija Septembris Visi komisijas 
loceki 

Izpildīts 

3. AM-E2. grupas izlaiduma kvalifikācijas eksāmenu 
analīze 

Novembris Visi komisijas 
locekļi 

Izpildīts 

4. Mācību darba rezultātu apkopojums 2013./2014. m.g. I 
sem. grupās VA, AM 

Decembris Visi komisijas 
locekļi 

Izpildīts 

5. Arodapmācības atklātā stunda atslēdznieku darbnīcās Februāris Svinarovs V. Izpildīts 
6. Arodapmācības atklātā stunda automobiļu diagnostikas 

priekšmetā 
Marts Macaks A. Izpildīts 

7. Arodapmācības atklātā stunda tehniskās grafikas 
priekšmetā 

Maijs Kondruse O. Izpildīts 

8. Grupu AM-41, AM-E2, VA-31. sagatavošana izlaiduma 
eksāmeniem 

Maijs Kvalifikācijas 
prakses vadītāji 

Izpildīts 

9. Izlaiduma kvalifikācijas eksāmenu analīze Jūnijs Visi komisijas 
locekļi 

Izpildīts 

10. Sagatavot akreditācijai mācību programmu profesijā 
Metālapstrādātājs (Atslēdznieku un virpotāju darbi) 

Gada laikā Visi komisijas 
locekļi 

Izpildīts 

11. Izstrādāt mācību programmu profesijai Frēzētājs Gada laikā Oļesovs A. 
Palčika V. 

Procesā 

12. Arodapmācības stundu un speciālo priekšmetu 
nodrošināšana. 2000. gada 27. jūnija Ministru Kabineta 
noteikumu Nr. 211 (Noteikumi par valsts profesionālās 

vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības 
standartu) grozījumu izpildes kontrole 

Gada laikā Visi komisijas 
locekļi 

Izpildīts 

13. Metālapstrādes un autotransporta profesiju 
arodapmācības un teorētiskā cikla priekšmetu metodiskā 

nodrošinājuma sistematizācija 

Gada laikā Visi komisijas 
locekļi 

Izpildīts 

14. Mācību priekšmetu metodisko darbu izstrādāšana Gada laikā Visi komisijas 
locekļi 

Izpildīts 

15. Izveidot e-izstrādnes atslēdznieka darba tehnoloģijas 
mācību priekšmetā „Ievadnodarbība . Drošibas tehnika 

atslēdznieku darbnīcās” . 

Maijs Paļčika V. Rūdzis 
O. Svinarovs V. 

Izpildīts 

16. E-izstrādne automobiļu uzbūves mācību priekšmetā Maijs Macaks A. 
Davidāns E. 

Procesā 

Ārpusstundu darbs 
1. Meistarības konkurss starp 1. kursa audzēkņiem 

(atslēdznieki). 
Marts Paļčika V. Rūdzis 

O. Svinarovs V. 
Izpildīts 

2. Tikšanās ar metālapstrādes profesiju darba devējiem par 
kvalifikācijas prakses norisi (uzņēmumi: SIA „Zieglera 

Mašīnbūve”, AS „Daugavpils Lokomotīvju remonta 
rūpnīca”, SIA „Auto Pasaule D”, SIA „Volvo Truck 

Latvia”) 

Marts Kvalifikācijas 
prakses 
vadītāji 

Konference 
Izpildīts 

3. 1. kursa automehāniķu olimpiāde Aprīlis Davidāns L. 
Macaks A. 
Paļčika V 

Izpildīts 

4. Republikas meistarības konkurss „Automehāniķis 2014” Aprīlis Davidāns L. 
Jegorovs J. 

Semjonovs M. 
Macaks A. 

Izpildīts 

Skolotāju tālākizglītība 
1. Kvalifikācijas paaugstināšana Rīgā Oktobris Davidans L. 

Macaks A. 
Prezentācija 
Konference 

Izpildīts 
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PROGRAMMĒŠANAS METODISKĀS komisijas darba pārskats 
 

№ Saturs Rezultāts 
 Metodiskais darbs  

1.  1.Uzdevumi jaunajam 2013./2014. mācību gadam. 
2.Darba plāna apspriešana un sastādīšana jaunajam mācību gadam. 

3.Datoru laboratorijas attīstības plāna apspriešana un apstiprināšana: 
§ mācību materiālus elektroniskā veida izveidošana un ievietošana e-mācību vidē 

e.daugvt.lv; 
§ datortehnikas iekārtu iegāde (datori, projektori, printeri, tīkla iekartas u.c.). 

4.Mācību prakses programmēšanas specialitātē un mācību laika (4 gadi) apstiprināšana. 
5.Datoru laboratorijas Strādnieku ielā 16 darba grafika 2013./2014.m.g.I p.g. apstiprināšana. 

Izpildīts 

2.  1.2012./2013.  mācību gada kvalifikācijas eksāmena analīze. 
2.Mācību programmu sastādīšana un atjaunošana. 

3. I, II un III kursa praktisko mācību uzdevumu izstrāde. 
Izpildīts 

3.  1.Eksāmena biļešu apstiprināšana. 
2. Datoru laboratorijas Strādnieku ielā 16 darba grafika 2013./2014.m.g.II p.g. apstiprināšana. 

3.Programmēšnas olimpiādes nolikuma izstrādāšana un apstiprināšana. 
4.Kvalifikācijas prakses un praktisko mācību organizēšana. 

5.Eksāmena rezultātu  analīze. 

izpildīts 
izpildīts 

neizpildīts 
izpildīts 
izpildīts 

4.  1. Kvalifikācijas prakses vietu apstiprināšana. 
2. Kvalifikācijas darbu uzdevumu apstiprināšana. 

3. Audzēkņu sagatavošana kvalifikācijas eksāmenam. 
4. Kvalifikācijas prakses ieskaišu grafika apstiprināšana. 

Izpildīts 

5.  Gatavošanās kvalifikācijas eksāmenam. Izpildīts 
 Ārpusstundu darbs Izpildīts 

1. Pilsētas datoru firmu apmeklēšana un iepazīšanās ar darba apstākļiem. Izpildīts 
2. Sadarbība ar darba devējiem izglītības procesa organizēšanā programmēšanas specialitātē. Izpildīts 
3. Piedalīšanās atvērto durvju dienā – profesijas prezentācija. Izpildīts 
4. 1.Programmēšanas nedēļa. 

2.Programmēšanas olimpiāde. 
3.Konkurss „Datora grafika un dizains” III.kursa audzēkņiem. 

izpildīts 
neizpildīts 
izpildīts 

5. 1.Tikšanās ar darba devējiem. 
2.Metodiskā darba temata apspriešana. Izpildīts 

6. 1.Metodiskā darba izstrādāšana. 
2.Atskaite par mācību programmas izpildi un mācību rezultātu analīze. Izpildīts 

 Skolotāju tālākizglītība Izpildīts 
1. Piedalīšanās Republikas un pilsētas semināros. Izpildīts 
2. Darba pieredzes apmaiņa starp mācību iestādēm. Izpildīts 
3. Dalība ESF projektā „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko 

zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana.” Izpildīts 
4. Skolotāja profesionālās darbības atbilstības 3. - 4. kvalitātes pakāpei  novērtēšana saskaņā ar 

Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 
optimizācijas apstākļos” (vienošanās nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/ 09/IPIA/VIAA/001). 

Izpildīts 
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„SOCIĀLO ZINĪBU” metodiskās komisijas darba pārskats 
 

№ Saturs Izpildes laiks Atbildīgais Piezīmes 
 Metodiskais darbs    

1.  Sastādīt plānu-grafiku sacensību rīkošanai 
Daugavpils Profesionālajā vidusskolā septembris V.Pupels Izpildīts 

2.  AMI sporta kluba spartakiādes norises tabula 2013.-2014. 
m.g. V.Pupels Izpildīts 

3.  Iepazīties ar jaunu mācību literatūru. septembris Visiem locekļiem Izpildīts 
4.  Turpināt darbu pēc kabinetu pases. gada laikā Visiem locekļiem Izpildīts 
5.  Sagatavot pasākumu, kas veltīts Latvijas neatkarības 

proklamēšanas dienai. 
novembris J. Krupskis 

L.Sologubenko 
N.Ņikitina 

Izpildīts 

6.  MK e-izstrādes tēma «Kontroldarbi Latvijas un pasaules 
vēsturē (Aizvēsture)». 

gada laikā J. Krupskis 
L.Sologubenko 

N.Ņikitina 
Izpildīts 

7.  Prezentācija „Darbinieka pienākumi un tiesības”  gada laikā D. Sirotko Izpildīts 
8.  Palīgmateriālu izstrāde ekonomikā: 

„Jēdzienu vārdnīca ” (Tēma: Darba tirgus un bezdarbs) gada laikā D. Sirotko Izpildīts 
9.  Palīgmateriālu izstrāde Latvijas un pasaules vēsturē: 

„Jēdzienu vārdnīca ” 
gada laikā J. Krupskis Izpildīts 

10.  Sagatavot olimpiādi vēsturē februāris- 
marts 

J. Krupskis 
L.Sologubenko 

N.Ņikitina 
Izpildīts 

11.  Gatavot grupas centralizētajam eksāmenam vēsturē gada laikā J. Krupskis 
L.Sologubenko 

N.Ņikitina 
Izpildīts 

12.  Sagatavot olimpiādi ekonomikā aprīlis L.Sologubenko 
N.Žemcugova 

D. Sirotko 
Izpildīts 

13.  Sagatavot viktorīnu, kas ir veltīta Eiropas dienai. maijs L.Sologubenko 
J.Krupskis 

N.Žemcugova 
N.Ņikitina 

Izpildīts 

14.  Turpināt gatavot materiālus, lai  paplašinātu tehnisko līdzekļu 
izmantošanu stundās. 

gada laikā Visiem locekļiem Izpildīts 
 Ārpusstundu darbs    

1. Pasākums iedzīvotājiem un uzņēmējiem – „Eirodiena 
Latgalē”. Aktīva iedzīvotāju informēšana un atbilžu sniegšana 
par praktiskiem jautājumiem. NVA, PTAC un citu institūciju 

ekspertu konsultācijas. 

27. septembris 

D.Sirotko Izpildīts 

2. Sacensības vieglatlētikā 1. kursiem septembris Sporta skolotāji Izpildīts 
3. Pārbaudes sacensības vieglatlētikā 

1.-4.kursa grupās septembris Sporta skolotāji Izpildīts 
4. Airēšana. „INDOOR ROWING” septembris A. Lavrenovs Izpildīts 
5. Atlases sacensības šautriņu mešanā mērķī 

1.-4.kursa grupās 
septembris-

oktobris 
O.Zuboviča 

J.Novajonoks Izpildīts 
6. Pasākums Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā. 

Izstādes, veltītas Tautas frontes 25. gadadienai, atklāšana 
8. oktobrī J. Krupskis 

L.Sologubenko 
N.Ņikitina 

Izpildīts 

7. 

Rudens kross 1.-4.kursam oktobris 

V.Pupels, 
O.Zuboviča 

J.Novajonoks 
A. Lavrenovs 

Izpildīts 

8. Atlases sacensības galda tenisā 
1.-4.kursa grupās oktobris 

O.Zuboviča, 
J.Novajonoks 
A. Lavrenovs 

Izpildīts 

9. Daugavpils Profesionālās vidusskolas audzēkņiem sniegt 
informāciju par Latvijas un Eiropas eiro aktualitātēm. 

gada laikā D.Sirotko Izpildīts 
10. Spēle Erudīts, kas veltīta Latvijas neatkarības proklamēšanas 

dienai. 
novembris J. Krupskis 

L.Sologubenko Izpildīts 
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N.Ņikitina 
11. Pasākums Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā. 

Tikšanās ar Latvijas bankas pārstāvjiem, kuri stāstīs par lata 
vēsturi 

novembris 
J. Krupskis 

L.Sologubenko 
N.Ņikitina 

Izpildīts 

12. Ceļojošās izstādes „Eiro – mūsu valūta” apmeklēšana 
Daugavpils Kultūras pilī. 

novembris D.Sirotko Izpildīts 
13. Daugavpils Profesionālās vidusskolas sacensības basketbolā 

1.-4.kursiem novembris 
V.Pupels, 

O.Zuboviča 
A. Lavrenovs 

Izpildīts 

14. Daugavpils Profesionālās vidusskolas turnīrs minifutbolā 
1.kursa jauniešiem decembris A. Leikums Izpildīts 

15. Daugavpils Profesionālā vidusskola sacensības roku cīņā 
1.kursa jauniešiem decembris J.Novajonoks Izpildīts 

16. Daugavpils Profesionālās vidusskolas sacensības svarbumbu 
celšanā 1.-4.kursa jauniešiem decembris J.Novajonoks 

A.Lavrenovs Izpildīts 
17. 

Atlases turnīrs dambretē grupās janvāris 
J.Novajonoks 
A.Lavrenovs 
A. Leikums 

Izpildīts 

18. Daugavpils Profesionālās vidusskolas sacensības roku cīņā 1.-
4.kursa jauniešiem janvāris J.Novajonoks Izpildīts 

19. Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs. 
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts 

pasākums, tikšanās ar represētajiem. 
25. marts 

J. Krupskis 
L.Sologubenko 

N.Ņikitina 
Izpildīts 

20. Daugavpils Profesionālās vidusskolas turnīrs volejbolā 1.-
4.kursa jaunietēm februāris O.Zuboviča, 

J.Novajonoks Izpildīts 
21. Daugavpils Profesionālās vidusskolas turnīrs florbolā 1.-4. 

kursiem 
februāris- 

marts 
A. Leikums Izpildīts 

22. Daugavpils Profesionālās vidusskolas turnīrs badmintonā 1.-
4.kursiem marts V.Pupels Izpildīts 

23. Daugavpils Profesionālās vidusskolas sacensības roku cīņā 1.-
4.kursa jauniešiem marts 

V.Pupels 
J.Novajonoks 
A. Lavrenovs 

Izpildīts 

24. Daugavpils Profesionālās vidusskolas turnīrs minifutbolā 1.-
4.kursiem marts-aprīlis 

J.Novajonoks 
A.Lavrenovs 
A. Leikums 

Izpildīts 

25. Daugavpils Profesionālās vidusskolas ekonomikas olimpiāde aprīlis L.Sologubenko 
N.Žemcugova Izpildīts 

26. Daugavpils Profesionālās vidusskolas olimpiāde Latvijas un 
pasaules vēsturē 

aprīlis J. Krupskis 
L.Sologubenko 

N.Ņikitina 
Izpildīts 

27. Daugavpils Profesionālās vidusskolas audzēkņiem sniegt 
informāciju par Latvijas Valsts svētkiem un atceres dienām. 

gada laikā J. Krupskis 
L.Sologubenko 

N.Ņikitina 
Izpildīts 

28. Daugavpils Profesionālās vidusskolas turnīrs volejbolā 1.-
4.kursa jauniešiem aprīlis J.Novajonoks 

A.Lavrenovs Izpildīts 
29. 

Futbola sacensības 1.-4.kursa jauniešiem aprīlis-maijs 
J.Novajonoks 

V.Pupels 
A.Lavrenovs 

Izpildīts 

30. 

Piedalīties sporta kluba AMI sporta spēlēs pēc sacensību 
plāna 

V.Pupels, 
O.Zuboviča 

J.Novajonoks 
A.Lavrenovs 

Izpildīts 

31. Eiropas diena (viktorīna) maijs L.Sologubenko 
J.Krupskis 

N.Žemcugova 
N.Ņikitina 

Izpildīts 

 Skolotāju tālākizglītība    
1. Pilnveidot savu kvalifikāciju kursos un semināros gada laikā Visiem locekļiem Izpildīts 
2. Apmeklēt konferences un seminārus. gada laikā Visiem locekļiem Izpildīts 
3. Kursi „Pedagogu vispārējās kompetences pilnveide 

pedagoģiskā procesa īstenošanai „ 
septembris-
novembris D. Sirotko Izpildīts 
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„ŠŪTO IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS TEHNOLOĢIJAS” metodiskās komisijas darba pārskats 

№ Saturs Izpildes laiks Atbildīgais Piezīmes
 Metodiskais darbs    

1. Mācību programmas 1., 2. un 3. kursa praktiskajām mācībām, 
vasaras praksei un specpriekšmetos (specialitāte: drēbnieks un 

palīgšūvejs). 

septembris visi locekļi izpildīts 

2. Pārbaudes darbi, kontroldarbi un ieskaites 1., 2. un 3. kursa visos 
specpriekšmetos (specialitāte: drēbnieks un palīgšūvejs). 

gada laikā visi locekļi izpildīts 

3. Sagatavošana sesijas eksāmeniem: 
11a.gr. - Drēbnieka darbu tehnoloģija, 

DR-21.gr. - Konstruēšana un modelēšana. 

 
decembris 

maijs 

 
E. Azareviča 

N. Rudze 

izpildīts 

4. Kvalifikācijas prakses organizēšana – III kurss drēbnieki. 2.pusgads V. Suvorova izpildīts 
5. Sagatavošana kvalifikācijas eksāmeniem: 

11a.gr. un CP-1.gr. 
jūnijs V. Suvorova 

M. Arhipova 
izpildīts 

6. Izstrādāta trīs jaunas profesionālās programmas: „Tērpu stila 
speciālists” – 4 un 1,5 gadi, un „Šuvējs” - bezdarbniekiem. 

gada laikā E. Azareviča izpildīts 

7. Metodiskā darba izstrādāšana elektroniskā veidā: 
(Konstruēšana un modelēšana): 

- Vispārējās zināšanas par cilvēka ķermeņa uzbūvi. 
- Apģērba konstruēšanas sistēmas. 

- Apģērba ārējais izskats, tā piegriezums. 
- Ķermeņa uzbūve, stāja. 

- Cilvēka ķermeņa mērīšana. 
- Svārku vispārīgs raksturojums. 
- Vispārīgs bikšu raksturojums. 

- Piedurknes un roces. 
- Krekla tipa stāvatlokamā apkakle. 

- Modelēšana. Vīriešu tipveida krekli. 
(Drēbnieka darbu tehnoloģija): 

- materiālu bloks tēmā ,,Roku darbi” - 10 stundas. 
(Praktiskās mācības): 

- Komplicētie roku dūrieni. 
- Savienojuma vīles: uzlikumvīle un nošuvumvīle. 

- Dažādu veidu rišu apstrāde. 
- Iegrieztas kabatas ar pārloku apstrāde. 

- Bikšu apakšmalas apstrāde. 
- Šallapkakles apstrāde. 

- Malu vīles. 
- Sīku detaļu apstrāde. 

(Praktiskās mācības): 
Tēma: Bikšu izgatavošana: 

- Bikšu modeļa izvēle, mēru noņemšana 
- Sagatavošana laikošanai, laikošana. 

- Apakšmalas apstrāde, galīgā apstrāde, HTA. 
Tēma: Žaketes izgatavošana: 

- Sagatavošana 1. laikošanai un laikošana. 
- Oderes piegriešana. 

- Oderes apstrāde. 
- Sagatavošana 2. laikošanai un laikošana. 

(Praktiskās mācības): 
- Vienkāršie roku dūrieni. 

- Rišas apstrāde. 
- Savienojošas vīles. 
- Uzliktas kabatas. 

(Drēbnieka darbu tehnoloģija un citi specpriekšmeti): 
- Rūpnieciskā izstrādājumu izgatavošana. 
- Instrumenti un pierīces roku darbiem. 

- Pogu pasaule. 
- Mašīnvīļu klasifikācija. 

- Mašīndarbu terminoloģija. 
- Krāsas nozīme un uztvere apģērbā. 

gada laikā 

 
M. Arhipova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. Rudze 
 

J. Demjanenko 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Suvorova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L. Labute 
 
 
 
 

E. Azareviča 

izpildīts 
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- materiālu bloks tēmā: „Bikšu apstrādes” – 10 stundas. 
8. Izmantot e-vidi darbam ar audzēkņiem. gada laikā E. Azareviča 

N. Rudze 
izpildīts 

 Ārpusstundu darbs   izpildīts 
9. Individuālais darbs ar audzēkņiem. gada laikā visi locekļi izpildīts 

10. Ekskursija uz SIA „OSTSEE”. novembris 

E. Azareviča 
V. Suvorova 

 

izpildīts 
11. Festivāls „Talants bez robežām”. decembris 
12. Pilsētas netradicionālās modes skate. februāris 
13. Meistarības konkurss. aprīlis 
14. Tikšanās un pieredzes apmaiņa ar delegāciju no Turcijas. maijs 

15. Radošas pasākums „Dabas ritums”. maijs 

16. Pilsētas svētki. jūnijs 
17. Proforientācijas darbs. gada laikā visi locekļi izpildīts 
18. Sadarbība ar darba devējiem un vieglās rūpniecības uzņēmumu 

asociāciju. 
gada laikā visi locekļi izpildīts 

 Skolotāju tālākizglītība   izpildīts 

19. Nozares izstāde „Moda Gent Birmingham” Lielbritānijā. augusts L. Labute izpildīts 
20. Pedagogu pieredzes apmaiņas seminārs ar darba devējiem SIA 

„OSTSEE”. 
novembris V. Suvorova 

E. Azareviča 
J. Demjanenko 

izpildīts 

21. Diskusija „Daugavpils šūšanas nozares uzņēmēju un izglītības 
iestāžu sadarbības veicināšana”. 

janvāris V. Suvorova 
J. Demjanenko 

izpildīts 

22. Sanāksme par ieslodzīto izglītības procesa organizēšanas 
aktualitātēm un problēmjautājumiem Rīgā. 

aprīlis N. Rudze 
M. Arhipova 

izpildīts 

23. Tekstilapstrādes nozares pieredzes apmaiņas pasākums 
„Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus 
prasībām” un diskusija par izglītības programmas „Tērpu stila 

speciālists” uzlabošanu Rīgā. 

februāris E. Azareviča 
N. Rudze 

izpildīts 

24. Sadarbība ar Liepājas Valsts tehnikumu. marts E. Azareviča izpildīts 

25. Atskaite par mācību programmas izpildi, audzēkņu gada rezultātiem, 
pārbaudes darba rezultātu analīzi, kvalifikācijas prakses iziešanu 

drēbnieku grupā, kvalifikācijas eksāmena rezultātu analīzi. 

jūnijs visi locekļi izpildīts 

26. Darba pieredzes apmaiņa starp mācību iestādēm un uzņēmumiem 
(Rīgā, SIA “PRO Fashion” un trikotāžas ražošana akciju sabiedrībā 

„RITA”). 

gada laikā visi locekļi izpildīts 
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VALODU UN KOMUNIKATĪVO ZINĪBU metodiskās komisijas darba pārskats 
 

№ Saturs Izpildes laiks Atbildīgais Piezīmes 
Metodiskais darbs 

1. Mācību programmu pārstrādāšana atbilstoši jaunajam 
standartam. 

2013.g.augusts -
septembris 

Visi komisijas 
locekļi 

Izpildīts 

2. Piedalīšanās angļu valodas olimpiādes (1.kurss) 
uzdevumu un vērtējumu kritēriju izstrādē 

2013.g.oktobris J.Plečkena, 
T.Jegorova 

Izpildīts   

3. Piedalīšanās latviešu valodas olimpiādes uzdevumu un 
vērtējumu kritēriju izstrādē 

2013.g. oktobris J.Dideviča Izpildīts 

4. Piedalīšanās Latgales angļu valodas skolotāju 
konferencē. 

2013., oktobris J.Plečkena, 
A.Pomitkina, 
T.Jegorova, 

M.Vasiļevska, 
L.Ivanova 

Izpildīts 

5. Piedalīšanās 9. Baltijas vācu valodas skolotāju dienā 
Rīgā 

2013. oktobris J.Sardiko, 
Ļ.Deļmuhamedova 

Neizpildīts 

6. Piedalīšānās semināros RFZ Daugavpils Universitātē. 2013./14..m.g. M.Vasiļevska, 
B.Mihailova 

Izpildīts 

7. Dalība vācu valodas skolotāju MK ikgadējā konferencē 2013.g. novembris M.Vasilevska, 
Ļ.Deļmuhamedova, 

J.Sardiko 
B.Mihailova 

Izpildīts 

8. Piedalīšanās latviešu valodas olimpiādes norisē. 2013., novembris J.Dideviča Izpildīts 
9. Piedalīšanās angļu valodas olimpiādes (1.kurss) norisē. 2013.g.novembris J.Plečkena, 

T.Jegorova 
Izpildīts 
2014.g. 
aprīlī 

10. Metodisko materiālu klāsta paplašināšana un 
sistematizēšana specialitātei ģimnāzijas grupai un 

„Elektriķis” 

Mācību gada laikā J.Dideviča Izpildīts 

11. Metodiskā izstrādne „Latvija un Latvijas vēstures un 
kultūras vietas” angļu valodā. 

Mācību gada laikā S.Bičkova, 
A.Elksniņa 

Izpildīts 

12. Metodiskā izstrāde angļu valodā „Tēma Veselīgs 
dzīves veids”angļu valodas stundās”. 

Mācību gada laikā J.Plečkena Izpildīts 

13. Metodiskā izstrāde vācu valodā „Darbs ar tekstiem 
vācu valodas stundās”. 

Mācību gada laikā B.Mihailova Izpildīts 

14. Metodiskā materiāla „Valodas” angļu valodā 
sagatavošanās.. 

Mācību gada laikā L.Ivanova, 
A.Pomitkina, 
M.Vasiļevska 

Izpildīts 
dalēji 

15. Sagatavošana centralizētajam valsts eksāmenam. Mācību gada laikā Visi komisijas 
locekļi 

Izpildīts 

16. Uzstāšanās MK, pedagoģiskajās sapulcēs. Mācību gada laikā Visi komisijas 
locekļi 

Izpildīts 

17. Konsultācijas audzēkņu sagatavošanai valsts 
eksāmenam latviešu, angļu  un vācu valodās. 

Mācību gada laikā Visi komisijas 
locekļi 

Izpildīts 

18. Piedalīšanās MK metodiskās izstrādnes darbā. Mācību gada laikā Visi komisijas 
locekļi 

Izpildīts 

19. 1.semestra audzēkņu sekmju analīze. 2014. janvāris J.Dideviča Izpildīts 
20. Metodiskā izstrāde angļu valodā. Mācību gada laikā. T.Jegorova  
21. Sadarbība ar priekšmetu skolotājiem un grupu 

audzinātājiem. 
Mācību gada laikā J.Dideviča Izpildīts 

Ārpusstundu darbs 
22. Eiropas Valodu dienai veltīto valodu zināšanas 

konkurss „Eiropas Ekspresis”. 
2013.g.septembris I.Antoņeviča, 

S.Bičkova, 
A.Elksniņa, 

L.Deļmuhamedova 
I.Kruklande 

O.Ostrovskis, 
B.Mihailova, 

J.Plečkena 

Izpildīts 

23. Eiropas Valodu dienai veltīto koncerts ”Dziedošā 2013.g.septembris J.Dideviča , Izpildīts 
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Eiropa”. L.Ivanova, 
J.Plečkena, 
S.Bičkova, 
A.Elksniņa, 

D.Ļecka, 
A.Pomitkina, 
M.Vasiļevska, 

24. Piedalīšanās Eiropas Valodu dienai veltītajā pilsētas 
konkursā „Draudzības vilciens”. 

2013.g. 
26.septembrī 

J.Plečkena Izpildīts 

25. Piedalīšanās Eiropas Valodu dienai veltītajā pilsētas 
pasākumā. 

2013.g.  
30.septembrī 

J.Plečkena Izpildīts 

26. Radošo darbu konkurss pirmkursniekiem angļu valodā 
„Visskaistākās vēstures un kultūras vietas Latvijā” un 

izstādes organizēšana. 

2013.g. 4.11.-8.11 S.Bičkova, 
A.Elksniņa 

Neizpildīts 

27. Piedalīšanās Starptautiskajā Dzimtās valodas dienai 
veltītajā pasākumā. 

2013.g. janvāris J.Dideviča Nenotika 
sakarā ar 

pārcelšanos 
28. Piedalīšanās angļu valodas atklātā pilsētas  olimpiādē 

10. klases skolēniem(1.kartā). 
2014. janvāris J.Plečkena Nenotika, 

jo atcēla 
pilsētā 

29. Angļu valodas un kultūras zināšanās konkurss-spēle „A 
Trip to English Knowledgeland” (1.kurss) 

2014. februāris J.Plečkena, 
S.Bičkova, 
T.Jegorova, 

O.Ostrovskis 

Izpildīts  

30. Angļu valodas tehnikuma olimpiāde (2.kurss). 2014.g. februāris Visi angļu valodas 
skolotāji 

Izpildīts 

31. Leksiskais konkurss veltīts Sv.Valentīna dienai. 2014.g. februāris O.Ostrovskis Neizpildīts 
32. Brāļu Grimu daiļradē. 2014.g. aprīlis B.Mihailova Izpildīts 
33. Piedalīšanās Daugavpils Profesionālās vidusskolas 

metodiskā konferencē 
2014. aprīlis Visi komisijas 

locekļi 
Nenotika 
sakarā ar 

pārcelšanos 
34. Piedalīšanās angļu valodas debašu  konkursa norisē. 2014.g. marts J.Plečkena Neizpildīts 

sakarā ar 
eksāmenu 

35. Angļu valodas eksāmena rakstīšanās daļas  darbu 
vērtēšanā Rīgā. 

2014.g. jūnijs J.Plečkena, 
T.Jegorova 

Izpildīts 

Skolotāju tālākizglītība 
36. Piedalīšanās organizētajos kursos, semināros, 

projektos, forumos. 
Mācību gada laikā Visi komisijas 

locekļi 
Izpildīts 

37. Standartizācijas nodarbības centralizētā eksāmena 
novērotājiem, intervētājiem un vērtētājiem. 

2014.g.maijs Visi komisijas 
locekļi 

Izpildīts 

38. Lielbritānijas izdevniecību seminārs. Mācību gada laikā J.Plečkena, 
T.Jegorova 

Izpildīts 

39. Sadarbība ar priekšmetu skolotājiem un grupu 
audzinātājiem 

Mācību gada laikā Visi komisijas 
locekļi 

Izpildīts 

40. Piedalīšanas Comenius profesionālāsd pilnveides 
kursos Vācijā un Polijā. 

2014.g. janvāris, 
aprīlis 

S.Bičkova, 
B.Mihailova, 
O.Ostrovskis 

Izpildīts 

41. MOODLE  angļu valodas kursa papildīšana. Mācību gada laikā. O.Ostrovskis Izpildīts 
42. ZPD pilsētas konkursam audzēkņu sagatavošana. Mācību gada laikā B.Aizbalte Izpildīts 
43. Angļu valodas un latviešu valodas olimpiādēm 

audzēkņu sagatavošanas. 
Mācību gada laikā. S.Bičkova, 

O.Ostrovskis, 
J.Plečkena; 
J.Dideviča, 
I.Kruklande 

Izpildīts 

44. Prezentāciju konkurss 3.kursa audzēkņiem. 2.semestrī B.Aizbalte Izpildīts 
45. Mācību loto spēli latviešu valodā tēmā” Ortoepija” 

izstrādāšana. 
Mācību gadā J.Dideviča Izpildīts 

46. Pieredzes apmaiņas semināru skolotājiem novadīšana. Mācību gada laikā J.Dideviča Izpildīts 
47. Power Point prezentāciju konkursa „Šekspiram ir 450” 

organizēšana un izvērtēšana. 
2014.g. aprīlī J.Plečkena Izpildīts 
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48. Eseju angļu valodā rakstīšanas konkursa sagatavošana 
un izvērtēšana. 

2014.g. aprīlī-maijā J.Plečkena Izpildīts 

49. Posteru izveidošanas konkursa „Es un mūsu vide” 
organizēšana un izvērtēšana. 

2014.g. maijā O. Ostrovskis, 
J.Plečkena, 
A.Elksniņa, 
S.Bičkova, 
L.Ivanova 

Izpildīts 

50. Kontroldarbu latviešu valodā  izveidošana. Mācību gada laikā. I.Kruklande Izpildīts 
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METODIĶU UN MENDEĻEJEVA IELAS KORPUSA NODAĻAS VADĪTĀJAS darba pārskats 
 

№ Saturs Izpildes laiks Atbildīgais Piezīmes 
1.  Plānot, vadīt un koordinēt nodaļas darbu. Mācību gada 

laikā J. Aleksejeva izpildīts 

2.  Organizēt un uzraudzīt kvalitatīva izglītības procesa norisi nodaļā. Mācību gada 
laikā J. Aleksejeva izpildīts 

3.  Sadarboties ar citu nodaļu vadītājiem. Mācību gada 
laikā J. Aleksejeva izpildīts 

4.  Analizēt un vērtēt izglītības procesu nodaļā. Semestra un 
mācību gada 

beigās 
J. Aleksejeva 

izpildīts 

5.  Koordinēt pašvērtējuma un izglītības programmu akreditācijas un 
licencēšanas dokumentācijas sagatavošanu. Mācību gada 

laikā 

J. Aleksejeva, 
J. Dideviča, 

D. Ļecka 

izpildīts 

6.  Sagatavot un publiskot nodaļas pasākumu plānu Ik mēnesi J. Aleksejeva izpildīts 
7.  Sniegt ikmēneša atskaites DPV vadības sēdēs par nodaļas darbu, 

sniegt priekšlikumus par nodaļas darbības pilnveidošanu; Ik mēnesi J. Aleksejeva izpildīts 

8.  Nodrošināt plānošanas sēdēs vai citās sapulcēs saņemtās 
informācijas nodošanu nodaļas pedagogiem. 

Mācību gada 
laikā J. Aleksejeva izpildīts 

9.  Kontrolēt mācību procesa dokumentācijas noformēšanu. Mācību gada 
laikā J. Aleksejeva izpildīts 

10.  Iesniegt DPV vadībai priekšlikumus par skolotāju materiālo un 
morālo stimulēšanu un saukšanu pie disciplināratbildības. 

Mācību gada 
laikā J. Aleksejeva izpildīts 

11.  Kontrolēt grupu audzinātāju darbu. Mācību gada 
laikā J. Aleksejeva izpildīts 

12.  Organizēt izglītojamo pārbaudes darbu, sesiju, centralizēto, valsts un 
centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu sagatavošanu un 

norisi nodaļā. 

Decembrī, 
maijā, jūnijā J. Aleksejeva 

izpildīts 

13.  Iesniegt priekšlikumus DPV direktora vietniekam izglītības jomā par 
nodaļas skolotāju slodzēm. Mācību gada 

beigās 

J. Aleksejeva 
J. Dideviča, 

D. Ļecka 

izpildīts 

14.  Sadarboties ar potenciāliem DPV audzēkņu darba devējiem un  prof. 
asociācijām. Mācību gada 

laikā 

J. Aleksejeva, 
J. Dideviča, 

D. Ļecka 

izpildīts 

15.  Piedalīties pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošanā un 
organizēšanā. 

Mācību gada 
laikā J. Aleksejeva izpildīts 

16.  Kontrolēt skolotāju darba laika ievērošanu, iesniegto atskaišu 
atbilstību tarifikācijai, stundu sarakstam, darba grafikiem un mācību 

procesa obligātās dokumentācijas izpildi, konsultēt pedagogus. 

Mācību gada 
laikā J. Aleksejeva 

izpildīts 

17.  Nodrošināt atbalstu jaunajiem pedagogiem savas kompetences 
ietvaros. Mācību gada 

laikā 

J. Aleksejeva 
J. Dideviča, 

D. Ļecka 

izpildīts 

18.  Savas kompetences ietvaros izskatīt izglītojamo un pedagogu 
iesniegumus. 

Mācību gada 
laikā J. Aleksejeva izpildīts 

19.  Veikt sava darba pašanalīzi. Mācību gada 
laikā 

J. Aleksejeva 
J. Dideviča, 

D. Ļecka 

izpildīts 

20.  Pilnveidot savas profesionālās kompetences. Mācību gada 
laikā 

J. Aleksejeva 
J. Dideviča, 

D. Ļecka 

izpildīts 

21.  Piedalīties izglītības procesa organizēšanā un nodrošināt izglītības 
procesa metodisko vadību. 

Mācību gada 
laikā 

J. Dideviča, 
D. Ļecka 

izpildīts 

22.  Nodrošināt Valsts izglītības standarta, izglītības programmu un 
vispārizglītojošo mācību priekšmetu programmu īstenošanas 

metodisko vadību. 

Mācību gada 
laikā 

J. Dideviča, 
D. Ļecka 

izpildīts 

23.  Sagatavot dokumentus un pārskatus par metodisko darbu. Mācību gada 
laikā 

J. Dideviča, 
D. Ļecka 

izpildīts 

24.  Piedalīties DPV iekšējo normatīvo aktu izstrādē. Mācību gada 
laikā 

J. Dideviča, 
D. Ļecka 

izpildīts 

25.  Piedalīties jauno izglītības programmu izstrādē. Mācību gada J. Dideviča, izpildīts 
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laikā D. Ļecka 
26.  Apzināt, plānot un organizēt nepieciešamā metodiskā un materiāli 

tehniskā nodrošinājuma un jaunāko tehnoloģiju izmantošanu un 
iegādi vispārizglītojošo mācību priekšmetu īstenošanai, datus 

iesniegt direktora vietniekam izglītības jomā. 

Mācību gada 
laikā 

J. Dideviča, 
D. Ļecka 

izpildīts 

27.  Analizēt un vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus. Mācību gada 
laikā 

J. Dideviča, 
D. Ļecka 

izpildīts 

28.  Konsultēt pedagogus, nodrošināt viņiem metodisko palīdzību, 
veicināt pieredzes apmaiņu. 

Mācību gada 
laikā 

J. Dideviča, 
D. Ļecka 

izpildīts 

29.  Sekot bibliotēkas un izglītojamo nodrošinājumam ar jaunāko mācību 
literatūru vispārizglītojošajos un profesionālajos mācību 

priekšmetos. 

Mācību gada 
laikā 

J. Dideviča, 
D. Ļecka 

izpildīts 

30.  Informēt pedagogus par tālākizglītības iespējām. Mācību gada 
laikā 

J. Dideviča, 
D. Ļecka 

izpildīts 

31.  Piedalīties pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošanā un 
organizēšanā. 

Mācību gada 
laikā 

J. Dideviča, 
D. Ļecka 

 

32.  Pārbaudīt mācību dokumentāciju un gatavot to apstiprināšanai. Mācību gada 
laikā 

J. Dideviča, 
D. Ļecka 

izpildīts 

33.  Organizēt konkursus un olimpiādes vispārizglītojošos mācību 
priekšmetos. 

Mācību gada 
laikā 

J. Dideviča, 
D. Ļecka 

izpildīts 

34.  Informēt pedagogus par izmaiņām Valsts izglītības standartā; 
mācību priekšmetu standartos, programmās, tai skaitā vidusskolas 

eksāmenu programmās. 

Mācību gada 
laikā 

J. Dideviča, 
D. Ļecka 

izpildīts 

35.  Piedalīties DPV organizētajās konferencēs. Mācību gada 
laikā 

J. Dideviča, 
D. Ļecka, 

J. Aleksejeva 

izpildīts 
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Varšavas ielas mācību korpusa nodaļas pārskats 
par 2013./2014. mācību gadu. 

 
2013. gada 17. oktobrī mācību korpusā Varšavas ielā 23 notika informatīvais seminārs, 

kuras laikā SIA SANISTAL uzņēmuma pārstāvji iepazīstināja klātesošos ar jaunākām 
MIGATRONIC metināšanas iekārtām un paņēmieniem. Seminārā piedalījās mūsu pasniedzēji un 
V-21., L-21. un VA-31. grupas audzēkņi. Bija iespēja pašiem izmēģināt visu aprīkojumu darbībā 
un par to saņemt vērtīgas balvas no SIA SANISTAL. 

No 2013. gada 14. līdz 18. oktobrim Daugavpils Profesionālās vidusskolas profesionālās 
izglītības skolotājiem Andrejam Macakam un Leonīdam Davidānam, kuri apmāca 
automehāniķus, bija iespēja stažēties Rīgā, „VOLVO TRUCKS LATVIA” uzņēmumā. 
Apmācības notika projekta "Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju 
teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana" (identifikācijas 
Nr.1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001) ietvaros. 

Stažēšanās laikā pedagogi iepazinās ar jaunākajām tehnoloģijām, apguva aprīkojumu un 
tā pielietošanas iespējas. 

2013. gada 1.novembrī Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās izglītības 
programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras 
turpināšanai” ietvaros tika izlaisti 20 automehāniķi, kuri 2013. gada 29. oktobrī sekmīgi 
nokārtoja kvalifikācijas eksāmenu. 

2013.g. 19. septembrī, mācību korpusā Varšavas ielā 23, otrā kursa audzēkņiem bija 
iespēja pavizināties Eiropas ekspresī. Pasākuma dalībnieki paspēja apmeklēt daudzas Eiropas 
valstis, iepazīt to valodu, arhitektūru, literātus un tradīcijas. Īpaši interesantas bija pieturas 
„Valodu daudzveidība”, „Angļu valoda”, „Vācu valoda”, „Eiropas literatūra”. 

AM-41. grupas audzēkņi Vadims Rucko un Kaspars Jaudzems kļuva par 7. vietu 
ieguvējiem 2014. gada 28. februārī profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu starptautiskā 
profesionālās meistarības konkursa „AUTOMEHĀNIKA 2014” pusfinālā starp 17 komandām 
un 2014. gada 11. un 12. aprīlī finālā starp 11 komandām. 

2014. gada 27. martā mācību korpusā Valkas ielā 4c notika profesionālās meistarības 
konkurss «Kino un mēs» starp 1. un 2. kursa topošiem frizēriem. Konkursa tēma „Kino un mēs” 
apvienoja dažādu kinofilmu varoņu tēlus. Konkursanti, pielietojot dažādas tehnoloģiskās 
metodes, radīja stilizētas, izdomas un fantāzijas bagātas frizūras. 

2014. gada 23. aprīlī mācību korpusā Valkas ielā 4c notika meistarības konkurss 
«Labākais atslēdznieks» starp 1. kursa audzēkņiem.  

Konkursā piedalījās AM-11., L-11., SC-11., V-11. un VA-11. grupu pārstāvji. 
2014. gada 29. aprīlī mācību korpusā Valkas ielā 4c notika olimpiāde „Labākais 

automehāniķis”, kurā piedalījās AM-31. un AM-E1. grupu audzēkņi. Konkursa uzvarētāji: AM-
31.grupas audzēkņi V. Švecovs un M. Pirogs, un AM-E1.grupas audzēknis A. Smans. 

Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas mobilitātes projekta 
ietvaros 2014. gada 3. februārī divi topošie automehāniķi Jānis Balulis un Andžejs Jančevskis 
uzsākuši trīs mēnešus kvalifikācijas praksi Vācijā, Magdeburgas pilsētā uzņēmumā „REXIN” , 
un atgriežoties mājās, viņi piedalījās Audzēkņu Prakses atskaites konferencē, kura notika 2014. 
gada 8. maijā Transporta un sakaru institūta Latgales filiālē, kur pastāstīja skolas biedriem par 
prakses laiku Vācijā piedzīvoto un iegūto pieredzi. 

Metālapstrādes un mehānikas nodaļas audzēkņiem mācību gada laikā tika organizētas 
mācību ekskursijas uz Daugavpils uzņēmumiem: SIA «Zieglera Mašīnbūve», AS «Daugavpils 
Lokomotīvju remonta rūpnīca» un AS «Ditton pievadķēžu rūpnīca».  

Kā arī Metālapstrādes un mehānikas nodaļas apmeklēja ikgadējo Starptautisko 
autoindustrijas izstādi “AUTO 2014”. Šīs izstādes apmeklēšana jau kļuva par tradīciju mūsu 
skolas audzēkņiem specialitātē “Automehāniķis”. AM-31. un AME-1. grupu audzēkņi kopā ar 
skolotājiem L. Davidānu un A. Macaku ieguva iespēju apskatīt četras tematiskās ekspozīcījas: 
“Auto mehānika 2014”, “Transporta tehnika 2014”, „Auto 2014” un „Auto Exotica 2014”. 
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Strādnieku ielas mācību korpusa nodaļas pārskats 
par 2013./2014. mācību gadu. 

 
Kritērijs – 4.3. Atbalsts karjeras izglītībā: 

1. 09.09.2013., grupa LE-11 - Lokomotīves TЭП-60  apskate - Ekskursija uz Viļņas Dzelzceļa 
transporta un komercpakalpojumu tehnisko skolu, A.Kokins. 

2. 18.septembrī AS „Latvenergo” Energoefektivitātes centrā Jūrmalā notika bezmaksas seminārs, 
kurā Daugavpils Profesionālās vidusskolas elektrotehnikas mācību priekšmeta pasniedzēji 
iepazinās ar elektriskā apgaismojuma jaunākajām tehnoloģijām un energoefektivitātes iespējām. 

3. 24.09.2013., grupa LE-12 - Lokomotīves TЭП-60  apskate - Ekskursija uz Viļņas Dzelzceļa 
transporta un komercpakalpojumu tehnisko skolu, A.Kokins. 

4. 26. septembrī  KV- 41 grupas audzēkņiem bija organizēta mācību ekskursija VAS "Latvijas 
Dzelzceļš" Daugavpils ekspluatācijas iecirknī. Ekskursijas laikā audzēkņi padziļināti iepazinās ar 
vilcienu dispečera darba nosacījumiem: tekošo plānošanu, dispečeru regulēšanu, kā arī ar 
attīstības perspektīvām vilcienu kustības organizācijā. 

5. 24. oktobrī bija organizēts seminārs ”Avārijas un brāķis darbā”. Seminārā piedalījās KV-21, KV-
41 grupas audzēkņi  un skolotājas J.Fedosejeva, A. Minčonoka.  Seminārs notika Strādnieku ielas 
16 korpusā 75.auditorija. Mūsu viesis bija tehniskās daļas vadītājs A. Gorbuļs. 

6. 21. novembrī bija organizēta  konference ”Praktiskā apmācība Daugavpils ekspluatācijas 
iecirkņa dzelzceļa stacijās”. Seminārā piedalījās KV-41, KV-31 grupas audzēkņi, praktiskās 
apmācības direktora vietnieks V. Jegorovs, skolotāja J.Fedosejeva. Semināra atspoguļojas tādas 
tēmas kā “LDZ koncerna attīstības virzieni”, “Vilcienu dispečera darba pamatprincipi”, “ 
Praktiskā apmācība  stacijā Grīva”, “Praktiskā apmācība  stacijā Nīcgale”, “Avārijas un brāķis 
darbā”. Konferenci organizēja J.Fedosejeva. 

7. 2013. gada 21. novembrī Daugavpils Profesionālās vidusskolas pasniedzēji un LE-11. un LE-12. 
grupu audzēkņi ESF projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču 
apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” ietvaros apmeklēja Jelgavu. Brauciena 
mērķis – iepazīties ar dzelzceļa attīstības vēsturi, ar Rīgas Lokomotīvju ekspluatācijas nodaļas 
Jelgavas ceha darbu un ar jaunas vagonbūves rūpnīcas celšanas iesākumu. Atbildīgi 
A.Minčonoka un V.Stivriņa. 

8. 28.11.2013. Ekspozīcijas un izstādes „EIRO – mūsu valūta” apmeklēšana Daugavpils Kultūras un 
sporta pīlī. V-31 grupas audzēkņi, D.Sirotko. 

9. 10.-14.03.2014. Atklāta stunda „Diģitāla Portfolio izveidošana un pilnveidošana”. Studentu 
informēšana par mūsdienīga Portfolio izveidošanas nepieciešamību, īt īpaši par savu personālo 
datu diģitalizēšanu. TT-31, V-31 grupas audzēkņi, D.Sirotko. 

10. Mācību ekskursijas DLRR - gr. L-11 - 14.05.2014, gr .V-11 - 7.05.2014 ,gr. V-31 - 30.05.2014,  
gr. 21-L, 22-L - V.Šakelis. 

11. Mācibas kursi „Darba inspekcija”- oktobris - gr. L-41, V-41 - J.Fedosejeva. 
12. 14.10.-18.10.2013. - Karjeras nedēļa. Mūsu skolu apmeklēja 96 audzēkņi no 7 izglītības 

iestādēm: Vienības pamatskolas, Lāču pamatskolas, Daugavpils 11. pamatskolas, Daugavpils 1. 
speciālās pamatskolas, Silenes pamatskolas, Skrudalienas pamatskolas un Logopēdiskās internāt-
pamatskolas. 

13. 5. martā notika profesionālās izglītības jomā izglītojošs pasākums „Karjeras diena” Jēkabpils 
pilsētas un novadu pamatskolu un vidusskolu skolēniem. Daugavpils Profesionālās vidusskolas 
audzēkņi - Vladislavs Pikaļovs (L-21) un Zinaīda Plešakova (17.a) - prezentēja mūsu iestādes 
piedāvātās programmas Jēkabpils pilsētas skolu 8.-9. klašu audzēkņiem. 

14. 2014. gada 14.-17. aprīlī Daugavpils Profesionālajā vidusskolā notika informācijas nedēļa. 9.-12. 
klašu skolēniem bija iespēja iepazīties ar prezentāciju, ar informāciju par piedāvātajām 19 
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izglītības programmām, kas tiks realizētas nākamajā mācību gadā, un paņemt līdzi informatīvus 
bukletus. Visaktīvākie skolēni bija no pagastiem: Lāču, Randenes, Biķernieku, kā arī no 
Rēzeknes, Krāslavas, Viļāniem. Daudz skolēnu atbrauca no Preiļiem un Kalniešiem. Informācijas 
dienas apmeklēja Daugavpils 16., 10., 6.vidusskolu audzēkņi. 

15. 8.maijā Transporta un sakaru institūta Latgales filiālē, Leonardo da Vinci programmas projekta 
ietvaros, notika audzēkņu Prakses atskaites konference. Seši jaunieši pastāstīja skolas biedriem 
par prakses laikā Vācijā paveikto un piedzīvoto, rosinot jaunāko kursu audzēkņiem izmantot 
iespēju doties praksē uz ārzemēm. PR- 41.grupas audzēkni, programmēšanas tehniķi Pāvels 
Kiļjans un Aleksandrs Trofimovs (kvalifikācijas prakse IT uzņēmumā „Advanto Software 
GmbH”). 

16. 2014. gada 18.–19. jūnijā tika novadīta konference: KV-41 grupas audzēkņu „Kvalifikācijas 
prakses atskaite”. Prakses laikā audzēkņi mācījās dažādās profesijās: stacijas dežurants, stacijas 
dežuranta operators. Darba vietas bija Daugavpils ekspluatācijas iecirkņa stacijās: Līksnā, 
Vabolē, Nīcgalē, Līvānos, Krustpilī, Viļānos, Rēzeknē I, Rēzeknē II. A.Minčonoka, V.Mihailova, 
tehniskās daļas vadītājs A. Gorbuļs. 

17. Kvalifikācijas prakses atskaites konference 2KV grupā. V.Mihailova. 
Kritērijs – 4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai: 

1. 19.09.2013. Konkurss “Eiropas ekspresis”. A.Elksniņa, I.Antoneviča, S.Bičkova, B.Mihailova. 
2. 17.10.2013. - Talantu konkurss „Ko Tu proti?”. Piedalījās mūsu nodaļas grupas KV-11, L-11, 

PR-11, V-11, LE-11 audzēkņi. 
3. 12.11.2013. Konkurss „Ko es zinu par Satversmi?”. J.Godlevska. 
4. 14. un 15. novembrī notika Valsts izglītības un satura centra, Priekuļu un Jāņmuižas Valsts 

tehnikuma organizētie Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības 
konkursi informāciju un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozares 2 virzienos – datorsistēmu 
tehniķiem un programmēšanas tehniķiem. Mūsu audzēkņi piedalījās konkursā un sasniedza labus 
rezultātus. (DT  - Aleksandrs Zvagulis, PR - Andrejs Baranovskis, DT - Romualds Elksņins). 

5. Konkurss „ Labākais dzelzceļnieks 2013” - 22.11.2013-23.11.2013.- DPV-RVT - gr. L-41 - 
4cilv., KV-31-1cilv., KV-41 - 3cilv. - atbildīga A.Minčonoka  un visi inženieri. (I vieta). 

6. 2013. gada novembris,  Spēle Erudīts, kas veltīta Latvijas neatkarības proklamēšanas dienai. 
J.Krupskis. 

7. 2013. gada decembrī - konkurss priekšmetā "Kustības organizēšana un  
vadība" KV-41grupā: "Labākais kursa projekts". 

8. 24.02.2014. - 28.02.2014. Matemātikas nedēļa (Matemātikas olimpiāde, Matemātikas avīžu 
konkurss, Matemātikas plakātu konkurss). Organizatori: A.Šakele, Ņ.Maļenko. 

9. 9-11.04.2014 - Starptautiskājs konkurss ”Jaunasis Mašinistas 2014” - Lietuvā (gr.L-41-6 cilv., 
TT-41-2cilv.) - atbildīga  A.Minčonoka  un visi inženieri - ( II vieta). Konkurss notika Viļņas 
Dzelzceļa transporta un komercpakalpojumu skolas telpās. Konkursā piedalījās 3-4. kursa 
specialitātes „Lokomotīvju saimniecības tehniķis” un „Transporta pakalpojumu 
komercdarbinieks” DPV un RVT-PKC audzēkņi. Vērtēšanas komisiju pārstāvēja Daļus Jūsaitis - 
lokomotīvju daļas priekšnieks, Serģejs Muhlajevs - vecākais mašinists-instruktors, Grigorijs 
Žukovskis – vecākais speciālists lokomotīvju saimniecībā, Jolanta Gaudutiene - Viļņas skolas 
direktore, Ilona Grivāne - RVT-PKC un Arturs Dauģerts – DPV - nodaļu vadītāji. 

10. 22.-25.04.2014. – Fizikas nedēļa (Fizikas viktorīna, Fizikas olimpiāde, Prezentāciju konkurss 
„Makropasaules Fizika”), Atbildīgais A.Dortiņš. 

11. 22.-25.04.2014. – Angļu valodas nedēļa (olimpiāde, konkursi). Atbildīgie ir angļu valodas 
skolotāji, kuri strādā 1.un 2.kursā. MK priekšsēdētāja J.Plečkena. 

12. 22.04.2014. - Ķīmijas viktorīna. N.Vasiļjeva. 
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13. 2014. gada aprīlis, Daugavpils Profesionālās vidusskolas olimpiāde Latvijas un pasaules vesture. 
J.Krupskis. 

14. 2014. gada majis, Eiropas diena (viktorīna). J.Krupskis. 
15. 2014.g.07.maijā grupā KV-11 notika vācu valodas pasākums "Brāļi Grimmi un viņu 

pasakas ". Pasākumu organizēja B.Mihailova. 
16. KV- 31 grupā 2014.g. maijā notika zināšanu konkurss priekšmetā „Kustības organizēšana un 

vadība”. Konkursa tēma ”Vilcienu kustības grafiks.” V.Mihailova. 

17. 2014. gada maijā tika organizēts pasākums grupā KV-21 priekšmetā ,,Pasažieru pārvadājumu 
organizēšana un vadība’’. Konkursa mērķis - nostiprināt iegūtās zināšanas šajā priekšmetā un 
sagatavoties eksāmenam mācību gada beigās. V.Mihailova. 

18. Radošo darbu konkurss priekšmetā "Dzelzceļa vispārīgais kurss" KV- 
11 grupā 2014. gada maijā. V.Mihailova. 

19. 23.-29.05.2014. Ekonomikas avīžu konkurs „Ekonomiskās problēmas Latvijā un pasaulē”. KV-
21, PR-31, AM-31, 17. grupas audzēkņi, D.Sirotko. 

Kritērijs – 7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām: 

1. 22.08.2013. Tikšanas ar Viļņas un Krievijas „SPEKTRS” inženieriem -  „Modernizācija  
DPV un jauna tehnoloģija  nakotnē„ - atbildīga A.Minčonoka. 

2. 27.09.2013. Seminārs „EIRODIENAS 2013” uzņēmumu īpašniekiem, vadītājiem, mārketinga un 
komunikācijas speciālistiem. Dalība diskusijā un atbilžu saņemšana no dalīborganizāciju 
pārstāvjiem (VID, VSAA, NVA, VDI, PTAC, Swedbank, Banka Citadele, SEB banka) 
Jautājumi: Dzīve ar eiro: Kas jāzina ikvienam Eiropas iespējas jauniešiem. Kā pircējam justies 
droši ar eiro? V-31 grupas audzēkņi, D.Sirotko. 

3. 17. un 18. oktobrī ar KV-41 grupas audzēkņiem tiek organizētas praktiskās nodarbības stacijā 
Grīva. Stundas mērķis bija iepazīties ar stacijas dežuranta darbību, gadījumā kad SCB ierīces ir 
bojātas. 

4. 2013. gada oktobris, Pasākums Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā. Izstādes, 
veltītas Tautas frontes 25. gadadienai, atklāšana. J.Krupskis. 

5. 2013.gada 09.novembrī seminars „Fruehes Deutsch-Grundlagen”(6 st.) RFZ Daugavpils 
Universitātē. B.Mihailova. 

6. Satiksmes ministrijas un VAS „Latvijas dzelzceļš” vadības vizīte. 29.novembrī Daugavpils 
Profesionālo vidusskolu apmeklēja satiksmes ministrs Anrijs Matīss, VAS „Latvijas dzelzceļš” 
prezidents Uģis Magonis un Personāldaļas vadītāja Lolita Smiltniece. Satiksmes ministrs Anrijs 
Matīss uzsvēra, ka Daugavpils Profesionālā vidusskola tiešām gatavo labus un zinošus 
speciālistus, kuri strādā dzelzceļa nozarē. Viņš atzīmēja, ka tieši šī nozare ir viena no 
attīstītākajām mūsu valstī, bet Daugavpils ir svarīgs transporta un dzelzceļa mezgls. 

7. 2013.gada 13-19. janvārī Comenius profesionālās pilnveides kursi Vācijā (Bergisch Gladbach 
pilsētā) „Mācīt un mācīties multisensoriski, radošas metodes svešvalodu nodarbībās” (56 st.). 
B.Mihailova. 

8. 5.02.2013. vadošie "Lattelecom" eksperti - Jevgenijs Stāšanas un Marija Upiniece - novadīja 
tehnisko semināru mūsu skolotājiem un vadībai. Pasākuma laikā tika apspriestas ne tikai rītdienas 
telekomunikāciju tehnoloģijas, bet arī sadarbības iespējas ražošanas prakses jomā, kas ir ļoti 
svarīgs mūsu skolai. Atbildīgais Sergejs Knišovs. 

9. Kvalifikācijas praksē Vācijā. Divi informācijas tehnoloģiju speciālisti (PR-41) Pāvels Kiļjans 
un Aleksandrs Trofimovs trīs mēnešus kvalifikācijas praksē (februāris – aprīlis) strādāja  
Magdeburgas uzņēmumā „ADVANTO” Vācijā. 

10. 2014. gada marts, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs. Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas dienai veltīts pasākums, tikšanās ar represētajiem. J.Krupskis. 
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11. Profesionālās pilnveides kursi Kiprā Nikosijā „Digitālais Portfolio kā iespēja sevis 
prezentēšanai un pilnveidošanai” Eiropas Savienības Mūžigzlītības programmas Comenius 
apakšprogrammas profesionālās pilnveides projekta ietvaros. D.Sirotko. 

12. Mūsu audzēkņi prezentē sava darba veikumu vērienīgā starptautiskā konferencē. 2.aprīlī 
Magdeburgas pilsētas rātsnamā (Vācijā) notika starptautiska konference „Ārvalstu profesionāļi 
kvalifikācijas praksē”, kurā pilsētas darba dēvēji un ārzemju praktikanti dalījās pieredzē par 
kvalifikācijas prakšu organizēšanu. Mūsu audzēkņi - informācijas tehnoloģiju speciālisti (PR-41) 
Pāvels Kiļjans un Aleksandrs Trofimovs kopā ar prakses vadītājiem Marku Poppecki un Danielu 
Thieli prezentēja gūto pieredzi starptautiska mēroga uzņēmumā „Advanto Software GmbH”. 

13. 2014.gada aprīlī sadarbībā ar Daugavpils Universitātes Reģionālā vācu valodas centru piedalījos 
pasākumā „Vācu kultūras pavasaris Daugavpilī”. (Saņēmu balvu konkurssā „Deutsche 
Romantik”). B.Mihailova. 

14. 16.04.2014. notika Atvērto durvju diena LDZ - LRC un VRC uzņēmumā. VRC mācību 
koordinētāji Ināra Mieze un Andris Samušs ļoti interesanti vizuāli prezentēja un pastāstīja 
audzēkņiem par LDZ struktūru, kravas pārvadājumiem, nākotnes plāniem, vagonu un 
lokomotīvju remonta veidiem. No DPV piedalījās L-11, V-11, L-21, V-21, L-31, L-E11, L-E12 
grupu audzēkņi. Atbildīga A.Minčonoka. 

15. 2014.gada 25.aprīlī notika ekskursija Viļņas Dzelzceļa transporta un komercpakalpojumu skolā. 
Studējošiem bija iespēja iepazīt jaunākās dzezceļnieku iekārtas un apgūt to darbības principus. 
Ekskursijā piedalījās L-E-11 un L-E-12 grupas audzēkņi. Programmā bija iekļautas darbības ar 
simulatora iekārtām ( metināšanas, bremžu un lokomotīvju kabīnes stendu). Protams, tika 
demonstrēta viena no jaunākajām skeneru iekārtām ” FARO”. Atbildīgi A.Minčonoka un 
V.Stivriņa. 

16. 14-15.05.2014 - Afganistanas delegācijas uzņemšanas  DPV un Virognā – A.Dauģerts, 
A.Minčonoka un visi inženieri. 

17. Mācību stunda ražošanā – DLRR - gr. L-31, L-41 - K.Ivanovs. 
18. Mācību stundas – ražošanā – DLRR - gr.L-E11 - 9.09.2013.,  8.04.14, gr. L-E12 - 8.04.2014., 

10.09.2013. –A.Kokins. 
19. Praktiskas nodarbības  st.Grīvā -  17.-18.10.2013 - gr. KV-41 - J.Fedosejeva. 
20. Stunda-ekskursija Daugavpils stacijā - KV-11 grupa (27.cilv.). V.Mihailova. 
21. Stunda-ekskursija Daugavpils-Šķirotāva stacijā - KV-21 grupa (26.cilv.). V.Mihailova. 
22. Stunda-ekskursija Daugavpils ekspluatācijas iecirknī - KV-31 grupa (23.cilv). V.Mihailova. 
23. Darbs VISC darba grupās. Dzelzceļa transports: K.Ivanovs, N.Karpova, V.Mihailova 

Programmēšanas tehniķis: A.Dauģerts. 
24. 30.06.-04.07.2014. LogOnTrain Summer School. Training of Estonian and Latvian vocational 

school teachers in the field of logistics and freight forwarding. Transport and Telecommunication 
Institute, Lomonosova Street 1, Riga. V.Šakels, A.Kokins, K.Ivanovs, V.Mihailova, N.Karpova, 
V.Ignatjeva, A.Minčonoka, A.Isats, D.Sirotko. 
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Mendeļejeva ielas mācību korpusa nodaļas pārskats 
par 2013./2014. mācību gadu. 

 
Datums Pasākums Piedalījās Dokumentālais apliecinājums 

26.08.-19.09.13. Darbs ar stundu sarakstu   mājas lapas materiāli 
03.09.-19.09.13. Darbs ar tarifikāciju   mājas lapas materiāli 

09.09.13. 
16.09.13. 
23.09.13. 

Administrācijas sēde Administrācija protokols 

10.09.13. 
17.09.13. 
24.09.13. 

Sanāksmes ar grupu 
 audzinātājiem un skolotājiem Korpusa kolektivs protokols 

23.09.-27.09.13 Skolēnu sarakstu  precizēšana Grupu audzinātāji   

20.09.13. Kabinetu atbildīgo skolotāju 
 saraksta sastādīšana   saraksts 

23.09.-27.09.13 Konsultāciju  
grafika sastādīšana   grafiks 

30.09.13. atskaišu apkopošana par pasniegtajām 
stundām septembrī  J.Aleksejeva atskaites 

30.09.13. E-žurnāla pārbaude J.Aleksejeva E-žurnāls 
03.09.-13.09.13.  instruktāžu pārbaude  J.Aleksejeva Žurnāli 

03.09.-30.09.13. 2 jaunu programmu izveides procesa 
kontrole 

J.Aleksejeva, J.Dideviča, 
E.Azareviča programmas 

03.09.-30.09.13. dokumentāciju atjaunošana -kontrole J.Aleksejeva dokumentācija 
11.09.2013 smēķētavas vietas nomaiņa J.Aleksejeva   
10.09.13. Valsts stipendijas kontrole. J.Aleksejeva Valsts stipendijas protokoli 

20.09.13. Kabinetu uzkopšanas 
 grafika sastādišana J.Aleksejeva grafiki 

03.09.-30.09.13. Individuālas parrunas 
ar skolēniem 

J.Aleksejeva, klases 
audzinātāji paskaidrojumi 

26.09.2013 palīdzība konkursa Dziedošā Eiropa 
organizācijā J.Aleksejeva mājas lapas materiāli 

19.09.2013 dalība konkursā 
Eiropas ekspresis Varšavas ielā J.Aleksejeva mājas lapas materiāli 

23.09.2013 
pārrunas ar grupu  DR21,FR21 klases 

audzinātājiem par nepiedalīšanos 
konkursā Eiropas ekspresis  

J.Aleksejeva, 
L.Sologubenko, 

 E.Azareviča, B.Aizbalte, 
 J.Pļečkena 

  

25.09.2013 uzstāšanās pedagoģiskās padomes sēdē 
par nodaļu vadītāju darbu J.Aleksejeva prezentācija 

24.09.2013 dalība ugunsdrošības seminārā J.Aleksejeva protokols 
01.10.13.-31.10.13. Darbs ar stundu sarakstu   mājas lapas materiāli 
01.10.13.-31.10.13. Individuālās pārrunas ar skolēniem J.Aleksejeva paskaidrojumi 

07.10.13. 
14.10.13. 
21.10.13. 
28.10.13. 

Administrācijas sēde Administrācija protokols 

01.10.13. 
08.10.13. 
15.10.13. 
22.10.13. 
29.10.13. 

Sanāksmes ar grupu 
 audzinātājiem un skolotājiem Korpusa kolektīvs protokols 

09.10.13.-10.10.13. Iepazīstināšana ar tarifikāciju J.Aleksejeva tarifikācijas lapas 

28.10.13. Sarakstu apkopošana par 
specapģērbiem(kombinzonu izmēri) J.Aleksejeva saraksti 

15.10.13.-29.11.13. piedalīšanās 
inventarizācijā  J.Aleksejeva inventāra inventarizācijas 

saraksti 

14.10.13.-18.10.13. Konsultāciju  
grafika ievērošanas kontrole J.Aleksejeva konsultāciju grafiks, 

individuālo nodarbību žurnāli 

09.10.13. Audzēkņi, kuri ir narkotisku vielu 
ietekmē, nodoti policijai J.Aleksejeva ziņojumi 

30.10.13. Audzēkņi, kuri ir alkohola reibumā, 
nodoti policijai J.Aleksejeva ziņojumi 

01.10.13.-31.10.13. 
Skolotājiem nodota informācija par 
darbu ar vecākiem sakarā ar ERAF 

projektu 
J.Aleksejeva E-žurnāls 
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31.10.13. 4.specskolas apmeklējums J.Aleksejeva   

01.10.13.-31.10.13. Apkopota arodskolotāju informācija no 
darba devējiem un asociācijām J.Aleksejeva Atsaukmes 

01.10.13.-31.10.13. Audzēkņu sarakstu pārbaude   E-
žurnālā J.Aleksejeva E-žurnāls 

01.10.13.-31.10.13. Audzēkņu atvalinājuma iesniegumu 
pārbaude J.Aleksejeva iesniegumi 

17.10.13. Dalība konkursa "Ko tu proti?" žurijā J.Aleksejeva mājas lapas materiāli 
01.10.13.-31.10.13. E-žurnāla pārbaude J.Aleksejeva atskaites 

08.10.13. 11.vidusskolas un logopediskās skolas 
grupas skolēnu un skolotāju ekskursija N.Jurkeviča, J.Aleksejeva   

10.10.13. "Lāču" skolas un 1.specskolas grupas 
skolēnu un skolotāju ekskursija N.Jurkeviča, J.Aleksejeva   

10.10.13. Valsts stipendijas kontrole. J.Aleksejeva Valsts stipendijas protokoli 
15.10.13.-29.11.13. E-žurnāla pārbaude J.Aleksejeva E-žurnāls 
01.11.13.-30.11.13. Darbs ar stundu sarakstu   mājas lapas materiāli 
01.11.13.-30.11.13. Individuālās pārrunas ar skolēniem J.Aleksejeva paskaidrojumi 

01.11.13.-30.11.13. makulatūras vākšana J.Aleksejeva,A.Sologubenko,  
klases audzinātāji makulatūra 

04.11.13. 
11.11.13. 
18.11.13. 
25.11.13. 

Administrācijas sēde Administrācija protokols 

05.11.13. 
12.11.13. 
19.11.13. 
26.11.13. 

Sanāksmes ar grupu 
 audzinātājiem un skolotājiem Korpusa kolektīvs protokols 

19.11.13. Sanāksme  par individuālo nodarbību 
vadīšanu, žurnālu pārbaude J.Aleksejeva individuālie žurnāli 

01.11.13.-30.11.13. kvalifikācijas prakšu līgumu kontrole izlaiduma grupu audzinātāji prakšu līgumi 

01.11.13.-30.11.13. piedalīšanās 
inventarizācijā  J.Aleksejeva inventāra inventarizācijas 

saraksti 

01.11.13.-30.11.13. Konsultāciju  
grafika ievērošanas kontrole J.Aleksejeva konsultāciju grafiks, 

individuālo nodarbību žurnāli 
07.11.13. 
14.11.13. 
22.11.13. 
27.11.13. 

Skolēnu iekšējās kārtības noteikumu 
 ievērošanas kontrole (stundu kavējumi) 

J.Dideviča, D.Ļecka, 
J.Aleksejeva skolēnu paskaidrojumi 

01.11.13.-30.11.13. Ziemas sesijas materiālu vākšana  J.Aleksejeva   
26.11.13. Ziemas sesijas grafiks J.Aleksejeva mājas lapas materiāli 

29.11.13. atskaišu apkopošana par pasniegtajām 
stundām  J.Aleksejeva atskaites 

01.11.13.-30.11.13. Vecāku sapulču tematikas apspriešana 
un dokumentācijas noformēšana J.Aleksejeva vecāku sapulces protokolus 

kopijas 

01.11.13.-30.11.13. Audzēkņu iesniegumu CE kārtošanai 
savākšana J.Aleksejeva, kl.audzinātaji  iesniegumi CE kārtošanai 

11.11.13. 
Audzēkņu melnraksta saraksti 

sabiedriskajam transportam pēc 
pārbraukšanas Turaidas ielas korpusā 

J.Aleksejeva saraksti 

01.11.13.-30.11.13. Korpusa pārvākšanas sagatavošanas 
darbu kontrole J.Aleksejeva   

11.11.13. - 15.11.13. Garderobes demontāžas kontrole J.Aleksejeva   

01.11.13. 
Policijas izsaukšana , lai nodotu 

piedzērušos 6.grupas audzēkņus - 
Jasvinu, Ļvovu, Čerņavski 

J.Aleksejeva protokols 

25.11.13.-30.11.13. 
Audzēkņu apdrošināšanas 

 dokumentu savākšana pirms 
 kvalifikācijas prakses 

J.Aleksejeva apdrošināšanas dokumenti 

05.11.13. - 08.11.13. 

Saruna ar skolotājiem, 
 sakarā ar audzēkņa pašnāvību. 

 Klases stundas vadīšanas 
 nepieciešamība pēc tēmas  

" Pašnāvība"  

J.Aleksejeva kl.audzināšanas stundas 

03.12.13.-20.12.13. Stundu saraksta  
veidošana un koriģēšana J.Aleksejeva mājas lapas materiāli 

20.12.13. Ieskaišu grāmatu aizpildīšanas kontrole J.Aleksejeva Ieskaišu grāmatas 

17.12.13. Instruktāža skolotājiem: Atzimju 
izlikšana E-žurnālā par I semstri J.Aleksejeva E-žurnāls 
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03.12.13.-20.12.13. Individuālās pārrunas 
ar skolēniem J.Aleksejeva paskaidrojumi 

03.12.13.-20.12.13. makulatūras vākšana un rezultātu 
apkopošana 

J.Aleksejeva,A.Sologubenko,  
klases audzinātāji makulatūra 

09.12.13. 
16.12.13. Administrācijas sēde Administrācija protokols 

03.12.13. 
10.12.13. 
17.12.13. 

Sanāksmes ar grupu 
 audzinātājiem un skolotājiem Korpusa kolektīvs protokols 

17.12.13. Instruktāža skolotājiem: Kvalifikācijas 
prakses organizēšana     

03.12.13.-20.12.13. kvalifikācijas prakšu līgumu kontrole izlaiduma grupu audzinātāji prakšu līgumi 

03.12.13.-20.12.13. 

Pārvākšanas procedūras kontrole: 
Kārbu un iepakojumu piegāde, 

kabinetu, noliktavas un palīgtelpu 
atbrīvošana, svarīgo dokumentu 

nosūtīšana uz arhīvu, atkritumu tvertnes 
savlaicīga piegāde un piepildīšana, 

mēbeļu marķēšana, kabinetu sadalīšana 
Turaidas ielas korpusā, audzēkņu palīgu 

sarakstu sastādīšana un instruktāža 
audzēkņiem. 

J.Aleksejeva   

03.12.13.-20.12.13. E-žurnāla pārbaude J.Aleksejeva E-žurnāls 
06.12.13.  Pēdējā zvana pasākums J.Aleksejeva, N.Jurkeviča mājas lapas materiāli 

03.12.13.-20.12.13. MK noteikumu Nr.335 instruktāžu 
pārbaude  J.Aleksejeva Žurnāli 

03.12.13.-20.12.13. 
Individuālo nodarbību žurnālu un I 

semestra sekmju kopsavilkuma 
pārbaude 

J.Aleksejeva Individuālo nodarbību žurnāli un 
I semestra sekmju lapas 

16.12.13.-19.12.13. Sarkanā Krusta labdarības akcija J.Aleksejeva Ziedojumi 

03.12.13.-20.12.13. Konsultāciju  
grafika ievērošanas kontrole J.Aleksejeva konsultāciju grafiks, 

individuālo nodarbību žurnāli 

03.12.13.-20.12.13. Skolēnu iekšējās kārtības noteikumu 
 ievērošanas kontrole (stundu kavējumi) 

J.Dideviča, D.Ļecka, 
J.Aleksejeva skolēnu paskaidrojumi 

03.12.13.-20.12.13. Prakses darba laika  pārbaude  J.Aleksejeva, L.Amosejeva   
03.12.13.-20.12.13. Ziemas sesijas materiālu vākšana  J.Aleksejeva mājas lapas materiāli 

03.12.13.-20.12.13. Ziemas sesija 
(eksāmenu norises kontrole, protokoli) J.Aleksejeva eksāmenu protokoli 

03.12.13.-20.12.13. atskaišu apkopošana par pasniegtajām 
stundām decembrī un par I semestri J.Aleksejeva atskaites 

03.01.14.-31.01.14. Stundu saraksta  
veidošana un koriģēšana J.Aleksejeva mājas lapas materiāli 

03.01.14.-31.01.14. Individuālās pārrunas 
ar skolēniem J.Aleksejeva paskaidrojumi 

06.01.14. 
13.01.14. 
20.01.14. 
27.01.14. 

Administrācijas sēde Administrācija protokols 

07.01.14. 
14.01.14. 
21.01.14. 
28.01.14. 

Sanāksmes ar grupu 
 audzinātājiem un skolotājiem Korpusa kolektīvs protokols 

03.01.14.-31.01.14. E-žurnāla pārbaude J.Aleksejeva E-žurnāls 
07.01.-08.01.14. Valsts stipendijas kontrole. J.Aleksejeva Valsts stipendijas protokoli 

03.01.14.-31.01.14. Kabinetu siltināšanas organizācija 
J.Aleksejeva,   

par kabinetiem atbildīgi 
skolotāji 

  

28.01.14. Informācija audzēkņiem par Ēnu dienu J.Aleksejeva, klases 
audzinātājas saraksti 

06.01.-10.01.14. Audzēkņu palīgu sarakstu pārbaude J.Aleksejeva, klases 
audzinātājas saraksti 

06.01.-10.01.14. Audzēkņu iziešanas kvalifikācijas 
praksē kontrole 

J.Aleksejeva, klases 
audzinātājas prakses dienasgrāmatiņas 

03.01.14.-14.01.14. Pieteikumu CE un abrīvojumu no CE 
vākšana 

J.Aleksejeva, klases 
audzinātājas saraksti 

03.01.14.-14.01.14. Darbniču aprīkojuma iegāde 
nākamajam mācību gadam Korpusa kolektīvs iepirkumi 

03.01.14.-14.01.14. Aizrādījumu izteikšana skolotājiem par J.Aleksejeva E-žurnāls 
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E-žurnāla aizpildīšanu 
03.01.14.-31.01.14. Saimniecības darbu izpildes kontrole J.Aleksejeva Pieteikumu žurnāls 

06.01.-10.01.14. Pieteikumu ekrāniem pieņemšana 
J.Aleksejeva,   

par kabinetiem atbildīgi 
skolotāji 

iepirkumi 

03.01.14.-31.01.14. Individuālo nodarbību grafika  
veidošana un koriģēšana J.Aleksejeva mājas lapas materiāli 

03.01.14.-31.01.14.  Skolotāju iepazīstināšana ar tarifikāciju 
un parakstu savākšana J.Aleksejeva tarifikācijas saraksti 

03.01.14.-31.01.14. Izziņu par atbrīvošanu no CE 
apkopošana J.Aleksejeva izziņas 

03.01.14.-31.01.14. Skolēnu sadalījuma apakšgrupās 
ievērošanas kārtība. J.Aleksejeva E-žurnāls 

07.01.14.-31.01.14. Konsultāciju  
grafika ievērošanas kontrole J.Aleksejeva konsultāciju grafiks, 

individuālo nodarbību žurnāli 

03.02.14.-28.02.14. Stundu saraksta  
veidošana un koriģēšana J.Aleksejeva mājas lapas materiāli 

03.02.14.-28.02.14. Individuālās pārrunas 
ar skolēniem J.Aleksejeva paskaidrojumi 

03.02.14. 
10.02.14. 
17.02.14. 
24.02.14. 

Administrācijas sēde Administrācija protokols 

04.02.14. 
11.02.14. 
18.02.14. 
25.02.14. 

Sanāksmes ar grupu 
 audzinātājiem un skolotājiem Korpusa kolektīvs protokols 

14.02.-17.02.14. Informatīva nedeļa     

03.02.14.-28.02.14. E-žurnāla stundu ieraksru atbilstības 
programmām pārbaude     

17.02.14-21.02.14 Matemātikas olimpiāde un matemātikas 
avīžu un plakātu konkurss 

J.Aleksejeva, matemātikas 
skolotāji mājas lapas materiāli 

03.02.14.-14.02.14. 
Audzēkņu, kas piedalīsies pilsētas 
pasākumā "Širokaja Maslenica" , 

sarakstu vākšana  

J.Aleksejeva, klases  
audzinātāji mājas lapas materiāli 

26.02.14.-28.02.14. jaunas datorprogrammas izmēģināšana 
pirms angļu valodas CE kārtošanas J.Aleksejeva, A.Kirsanovs   

25.02.14. Ekskursija ļogopediskās pamatskolas 
audzēkņiem J.Aleksejeva   

03.02.14.-28.02.14. MK noteikumu Nr.335 instruktāžu 
pārbaude  J.Aleksejeva Žurnāli 

03.02.14.-28.02.14. Konsultāciju  
grafika ievērošanas kontrole J.Aleksejeva konsultāciju grafiks, 

individuālo nodarbību žurnāli 
03.02.14.-05.02.14. Valsts stipendijas kontrole. J.Aleksejeva Valsts stipendijas protokoli 

03.03.14.-31.03.14. Stundu saraksta  
veidošana un koriģēšana   mājas lapas materiāli 

03.03.14.-31.03.14. Individuālās pārrunas 
ar skolēniem J.Aleksejeva paskaidrojumi 

03.03.14. 
10.03.14. 
31.03.14. 

Administrācijas sēde Administrācija protokols 

04.03.14. 
11.03.14. 

Sanāksmes ar grupu 
 audzinātājiem un skolotājiem Korpusa kolektīvs protokols 

03.03.14.-31.03.14. MK noteikumu Nr.335 instruktāžu 
pārbaude  J.Aleksejeva Žurnāli 

03.03.14.-31.03.14. Konsultāciju  
grafika ievērošanas kontrole J.Aleksejeva konsultāciju grafiks, 

individuālo nodarbību žurnāli 

03.03.14.-07.03.14. atskaišu apkopošana par pasniegtajām 
stundām  J.Aleksejeva atskaites 

03.03.14.-07.03.14. Par atvaļinājumu piešķiršanas kārtību J.Aleksejeva iesniegumu skaita 
samazināšanās 

10.03.14.-14.03.14. Parakstu savākšana no dežūrējošiem 
skolotājiem, klases audzinātājiem 

J.Aleksejeva, klases 
audzinātāji paraksti 

26.03.14.-27.03.14. Laboto atzīmju pārbaude izlaiduma 
grupās J.Aleksejeva   

01.03.14. "Širokaja Maslenica" Administrācija mājas lapas materiāli, pateicības 
03.03.14.-07.03.14. E-žurnāla pārbaude J.Aleksejeva E-žurnāls 
03.03.14.-07.03.14. Valsts stipendijas kontrole J.Aleksejeva Valsts stipendijas protokoli 
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01.04.14.-30.04.14. Stundu saraksta  
veidošana un koriģēšana J.Aleksejeva mājas lapas materiāli 

01.04.14.-30.04.14. Individuālās pārrunas ar skolēniem J.Aleksejeva paskaidrojumi 

03.04.-04.04.14. Kontrole par kondicionieru uzstādišanu 
datorklasēs A.SologubenkoJ.Aleksejeva   

01.04.14. Informācija par ERAF projekta 
īstenošanu Mendelejeva ielas korpusā J.Aleksejeva ERAF projekts 

04.04.14. Informācija par izlaiduma rīkošanu J.Aleksejeva mājas lapas materiāli 
15.04.14. Tikšanas ar skolas parlamentu J.Aleksejeva,O.Arhipova prezentācija 

15.04.14. 
Komandejums uz Rīgu, Latvijas 

skolotāju konferencē E-KLASE 2014 
piedalīšanās 

J.Aleksejeva, J.Kružkovs sertifikats 

29.04.14. Tikšanas ar skolas psiholoģi J.Sļesarevu 
seminārā "Laika menedžments" J.Aleksejeva, J.Sļesareva darba materiāli 

07.04.14. 
14.04.14. 
22.04.14. 
28.04.14. 

Administrācijas sēde Administrācija protokols 

01.04.14. 
08.04.14. 
15.04.14. 
23.04.14. 
29.04.14. 

Sanāksmes ar grupu 
 audzinātājiem un skolotājiem Korpusa kolektīvs protokols 

02.04.14.-30.04.14. Konsultāciju  
grafika ievērošanas kontrole J.Aleksejeva konsultāciju grafiks, 

individuālo nodarbību žurnāli 

01.04.14.-30.04.14. atskaišu apkopošana par pasniegtajām 
stundām  J.Aleksejeva atskaites 

23.04.14.-30.04.14. Informācijas savākšana un apkopošana 
par CE konsultāciju grafikiem J.Aleksejeva CE konsultāciju grafiki 

02.04.14.-30.04.14. Parakstu savākšana no dežūrējošiem 
skolotājiem, klases audzinātājiem 

J.Aleksejeva, klases 
audzinātāji paraksti 

02.04.14.-30.04.14. Laboto atzīmju pārbaude izlaiduma 
grupās J.Aleksejeva   

23.04.14.-26.04.14. Lielās talkas dalībnieku sarakstu 
savākšana 

J.Aleksejeva, grupu 
audzinātāji saraksti 

25.04.14. Lielā talka J.Aleksejeva, A.Sologubenko mājas lapas materiāli 
02.04.14.-30.04.14. E-žurnāla pārbaude J.Aleksejeva E-žurnāls 
01.04.14.-04.04.14. Valsts stipendijas kontrole J.Aleksejeva Valsts stipendijas protokoli 

02.05.14.-30.05.14. Stundu saraksta  
veidošana un koriģēšana J.Aleksejeva mājas lapas materiāli 

02.05.14.-30.05.14. Individuālās pārrunas 
ar skolēniem J.Aleksejeva paskaidrojumi 

02.05.14.-30.05.14. Konsultāciju kvalifikācijas eksāmeniem 
grafika sastādišana J.Aleksejeva Grafiks 

20.05.14. Tikšanas ar skolas psiholoģi J.Sļesarevu 
seminārā "Laika menedžments" J.Aleksejeva, J.Sļesareva darba materiāli 

02.05.14.-22.05.14. 
Kvalifikācijas eksāmenu komisiju 

sastāva un norises informācijas 
apkopošana 

J.Aleksejeva, N.Panteviča, 
I.Ivanovs komisijas saraksti 

26.05.14. 
28.05.14. Izmēģinājuma eksāmenu koordinēšana J.Aleksejeva Eksāmenu materiāli 

06.05.14. 
12.05.14. 
19.05.14. 
26.05.14. 

Administrācijas sēde Administrācija protokols 

07.05.14. 
13.05.14. 
20.05.14. 
27.05.14. 

Sanāksmes ar grupu 
 audzinātājiem un skolotājiem Korpusa kolektīvs protokols 

02.05.14.-30.05.14. Konsultāciju  
grafika ievērošanas kontrole J.Aleksejeva konsultāciju grafiks, 

individuālo nodarbību žurnāli 

02.05.14.-09.05.14. atskaišu apkopošana par pasniegtajām 
stundām  J.Aleksejeva atskaites 

02.05.14.-31.05.14. Informācijas savākšana un apkopošana 
par CE un konsultāciju grafikiem J.Aleksejeva CE un konsultāciju grafiki 

02.05.14.-30.05.14. Parakstu savākšana no dežūrējošiem 
skolotājiem, klases audzinātājiem 

J.Aleksejeva, klases 
audzinātāji paraksti 

02.05.14.-30.05.14. Laboto atzīmju pārbaude izlaiduma J.Aleksejeva   



89 
 

grupās 
02.05.14.-30.05.14. E-žurnāla pārbaude J.Aleksejeva E-žurnāls 
02.05.14.-09.05.14. Valsts stipendijas kontrole J.Aleksejeva Valsts stipendijas protokoli 

02.05.14.-30.05.14. Prakses grafika sastādīšana un 
koordinēšana J.Aleksejeva Grafiks 

02.05.14.-30.05.14. Vasaras sesijas grafika sastādīšana un 
koordinēšana J.Aleksejeva Grafiks 

02.05.14.-30.05.14. Instruktāža par Valsts eksāmenu norisi J.Aleksejeva Instruktāžas 

09.05.14. Lielās talkas dalībnieku Virognā 
saraksta veidošana J.Aleksejeva Saraksts 

02.05.14.-09.05.14. CE instruktāžu pārbaude J.Aleksejeva CE instruktāžas 

02.06.14.-20.06.14. Stundu saraksta  
veidošana un koriģēšana J.Aleksejeva mājas lapas materiāli 

02.06.14.-20.06.14. Individuālās pārrunas ar skolēniem J.Aleksejeva paskaidrojumi 
02.06.14. 
09.06.14. 
16.06.14. 
20.06.14. 

Administrācijas sēde Administrācija protokols 

03.06.14. 
17.06.14. 

Sanāksmes ar grupu 
 audzinātājiem un skolotājiem Korpusa kolektīvs protokols 

02.06.14.-20.06.14. Konsultāciju  
grafika ievērošanas kontrole J.Aleksejeva konsultāciju grafiks, 

individuālo nodarbību žurnāli 

02.06.14.-05.06.14. atskaišu apkopošana par pasniegtajām 
stundām  J.Aleksejeva atskaites 

02.06.14.-20.06.14. 
Informācijas savākšana un apkopošana 

par kvalifikācijas eksamenu  un 
konsultāciju grafikiem 

J.Aleksejeva Eksāmenu un konsultāciju 
grafiki 

20.06.14.-27.06.14. E-žurnāla pārbaude pēc pasniedzējiem, 
grupām un novadītajām stundām J.Aleksejeva E-žurnāls 

09.06.14. 
11.06.14. Izmēģinājuma eksāmenu koordinēšana J.Aleksejeva Eksāmenu materiāli 

20.06.14.-27.06.14. 
Skolotāju II semestra un gada 

dokumentācijas savākšana, pārbaude un 
nepilnību novēršana 

J.Aleksejeva Dokumentācija 

07.06.14. Pilsētas svētku dienu norises 
koordinēšana Administrācija, J.Aleksejeva mājas lapas materiāli 

17.06.14. Pedagogu Turaidas ielas korpusā 
metodisko materiālu pārbaude  J.Dideviča, J.Aleksejeva atskaite 

25.06.14.-27.06.14. Kvalifikācijas eksāmenu norises 
koordinēšana J.Aleksejeva protokols 

02.06.14.-12.06.14. Valsts stipendijas kontrole J.Aleksejeva 
Valsts stipendijas protokoli par 

jūniju, 
 jūliju un augustu 

02.06.14.-20.06.14. Prakses grafika  koordinēšana J.Aleksejeva Grafiks 
 
 


