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1. PAMATINFORMĀCIJA 

1.1. Iestādes juridiskais statuss 

 

Iestādes nosaukums  Daugavpils tehnikums 

Juridiskais statuss  Profesionālās izglītības kompences centrs 

Reģ. Nr. 2734003068  

Tips  Profesionālās vidējās izglītības iestāde 

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

Dibinātājs  LR Ministru Kabinets  

Izglītības iestādes vadītājs Ingrīda Brokāne  

Pakļautība Izglītības un zinātnes ministrija 

 

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

kas īsteno profesionālās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, 

tālākizglītības programmas.Tehnikuma darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, 

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

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

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

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

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

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

“Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Profesionālajai 

vidusskolai”. 

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

ir atbildīga 

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

nodrošinātu valsts profesionālās izglītības standartos un profesiju standartos noteikto 

profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu. Tehnikuma darbības pamatvirziens ir izglītojoša 

darbība. Tehnikuma pamatuzdevumi: 

 Nodrošināt iespēju iegūt profesionālo izglītību un kvalifikāciju, kā arī vispārējās 

zināšanas un prasmes; 

 Sagatavot darba tirgum kvalificētus speciālistus ar vispusīgām teorētiskajām zināšanām 

un praktiskajām iemaņām; 

 Elastīgi reaģējot uz tautsaimniecības vajadzībām, par pasūtītāja līdzekļiem, paaugstināt 

darbinieku kvalifikāciju un veikt pārkvalificēšanu; 

 Veicināt profesionālās izglītības nodrošināšanas sistēmas izveidi; 

 Racionāli izmantot izglītībai iedalītos finansu līdzekļus; 

 Turpināt un paplašināt sadarbību ar Latvijas uzņēmumiem, Latvijas dzelzceļu, 

enerģētikas un citu nozaru asociācijām tālākai materiālās bāzes modernizēšanai un 

paplašināšanai, mācību satura pilnveidošanai tehnikuma tālākās attīstības koordinēšanai; 

 Nodrošināt katram izglitojamam iespēju sagatavoties izglītības turpināšanai vai 

profesionālajai darbībai, motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjerai; 

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

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

Eiropas Savienības valstīs ar mērķi pilnveidot profesionālo meistarību un nodrošināt 

konkurētspēju ES darba tirgū; 

 Īstenot ESF, KPFI un ERAF, SAM u.c. projektus. 

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

programmas  

2019./2020. mācību gadā tehnikums īstenoja licencētas un akreditētas profesionālās 

vidējās izglītības programmas, arodizglītības, profesionālās pamatizglītības, profesionālās 

tālākizglītības programmas, tās saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju: 

Apzī-mējums  Programma Kvalifikācija 

Profesionālās vidējās izglītības programmas klātienes nodaļā 

L 

LMT 
Dzelzceļa transports  Lokomotīvju saimniecības tehniķis 

VKV Dzelzceļa transports Transporta vagonu tehniķis 

KV VKV Dzelzceļa pakalpojumi 
Dzelzceļa transporta pārvadājumu 

organizācijas un kustības drošības tehniķis 

ATS 

ATS/TT 
Dzelzceļa pakalpojumi 

Dzelzceļa transporta automātikas, 

telemehānikas un sakaru tehniķis 

DT Datorsistēmas Datorsistēmu tehniķis 

PR, PRV Programmēšana Programmēšanas tehniķis 

TT 

ATS/TT 
Komerczinības Transporta pārvadājumu komercdarbinieks 

KS, KSV 
Administratīvie un sekretāra 

pakalpojumi 
Klientu apkalpošanas speciālists 

AM, AMV Autotransports Automehāniķis 

EM Enerģētika un elektrotehnika Elektrotehniķis 

TS Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija Tērpu izgatavošanas un stila speciālists 

LMT 
Inženiertehnika, mehānika un 

mašīnbūves tehnoloģija 
Mašīnbūves tehniķis 

LD Telemehānika un loģistika Loģistikas darbinieks 

Arodizglītības programmas klātienes nodaļā 

FR Frizieru pakalpojumi Frizieris 

Ieslodzījuma vietās īstenojamās programmas 

EMC Enerģētika un elektrotehnika Elektromontieris 

CP Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija Šuvēja palīgs 

Eiropas Savienības struktūrfondu finansētās grupas klātienes nodaļā 

ŠE Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija Šūto izstrādājumu izgatavotājs 

Profesionālas vidējās izglītības programmas neklātienes nodaļā 

SC Dzelzceļa transports Sliežu ceļu saimniecības tehniķis 

Īstenotās neformālās izgītības programmas: 

˗ Modulārās programmas “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” kvalifikācijas “Tērpu 

izgatavošanas un stila speciālists” moduļu kopa “Šūto izstrādājumu izgatavošana/ Šūto 

izstrādājumu izgatavošana ar laikošanu”; 

˗ Vilcienu kustības drošības nodrošināšana veicot ceļa darbus; 

˗ Rīcība nestandarta situācijās SCB ierīču bojājumu gadījumā. Mikroprocesoru 

centralizācijas sistēma Tales; 

˗ Video montāža; 



5 

 

 

˗ Tīmekļa vietnes izveidošana; 

˗ Attēlu rediģēšana dokumentiem un Web pielikumiem; 

˗ Autobremžu ierīču ekspluatācijas īpašību pētījumi testgultnē; 

˗ Kontroileru pielietošana un piedziņu vadība; 

˗ Uzstādīšana un bezkontakta funkciju regulācija ar mobilā telefona palīdzību; 

˗ Mārketinga un loģistikas aktualitātes preču sadalē; 

˗ Stils un vizuālā tēla veidošanas pamatprincipi; 

˗ Inovatīva pieeja angļu valodas apguvē ar “Tecnilab” programmas izmantošanu; 

˗ Diagnostika ar iekārtu LAUNCH X-431 Euro TAB. 

1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi 

2020./2021. mācību gadā tehnikumā uzņemti 263 izglītojamie, tai skaitā, pirmajā kursā – 

227 izglītojamie, ieslodzījuma vietās 36 izglītojamie, uzņemšanas plānā bija paredzēts uzņemt 

valsts budžeta finansētās grupās 251 izglītojamo. 

Izlaidums 199 izglītojamie, tai skaitā, 190 izglītojamie klātienē un 9 izglītojamie 

ieslodzījuma vietās, 14 pretendentiem tika piešķirta kvalifikācija ārpusformālās izglītības 

novērtēšanas kārtībā. 

2020./2021. mācību gadā no tehnikuma aizgāja 85 izglītojamie. 

Galvenie atbiruma iemesli: 

 ģimenes apstākļi; 

 materiālais stāvoklis ģimenē, kas pamudina izglītojamos pārtraukt studijas un sākt 

strādāt; 

 izglītojamo dzīves vietas maiņa, izbraukšana uz ārzemēm; 

 izglītojamo nesekmība; 

 izglītojamie patvaļīgi pārtrauc mācības. 

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

uzdevums ir paaugstināt audzēkņu motivāciju apgūt dažāda līmeņa profesionālo izglītību, 

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

izglītības iestādes absolventus, saliedējot mācību grupas kolektīvu. 

2020./2021. mācību gadā mācību notika mācību procesa pilnveides un pedagogu darba 

darba pieredzes apmaiņas pasākumi, ieviešot kompetencēs balstītu mācību modeli. Pasniegšanas 

metodes tika apspriestas tehnikuma metodiskajā padomē, piesaistot gan vispārizglītojošo, gan 

profesionālo mācību priekšmetu skolotājus. Stiprināt starppriekšmetu saikni starp 

vispārizglītojošo priekšmetu un profesionālo priekšmetu skolotājiem. Audzēkņu motivācijas 

paaugstināšanai tiek piesaistīti arī tehnikuma bijuši audzēkņi, kuri veiksmīgi veido savu karjeru 

un var dalīties ar savu pieredzi. 

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

racionālai izmantošanai un atgriezeniskās saiknes nostiprināšanai.  

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. 

2020./2021. mācību gada plānotie pasākumi:  

1.4.1. izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas patstāvīgai novērtēšanai un paaugstināšanai: 



6 

 

 

1.4.1.1. vērtējuma par katru mēnesi izlikšana 

1.4.1.2. Darba devēju stipendijas labākajiem dzelzceļa transporta un pakalpojumu 

nozares audzēkņiem 

1.4.1.3. Budžeta stipendiju piešķiršanas jaunā  kārtības ieviešana 

1.4.1.4. SAM 8.3.4 projekta īstenošana 

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

pakāpeniska ieviešana 

1.4.2. mācību programmu pilnveidošanai, nosakot sasniedzamos rezultātus un regulāri 

izvērtējot to sasniegšanas pakāpi: 

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

semināru audzēkņiem un pedagogiem vadīšanā 

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

devējiem un kvalifikācijas komisijas locekļiem 

1.4.2.3. Sadarbība ar nozaru asociācijām uun ekspertu padomēm 

1.4.2.4. Darba devēju piesaiste profesionālo konkursu sagatavošanā un izvērtēšanā 

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

vadīšana) 

1.4.2.6. Praktiskās nodarbības reālos darba apstākļos, kvalifikācijas prakses satura 

izvērtēšana ar darba devējiem un pēc kvalifikācijas prakses rezultātu analīze 

1.4.3. pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanai 

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

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

profesionālās izglītības pārvaldes 

1.4.3.3. Eiropas projektu mobilitātes braucieni, pieredzes pārņemšana un nodošana 

citiem tehnikuma pedagogiem  

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

1.4.4.1. Sadarbība ar Daugavpils Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes 

Daugavpils filiāles, Transporta un sakaru institūta mācību spēkiem, izglītības 

iestādes metodiskās bāzes pilnveidošanai 

1.4.4.2. Jaunu projektu realizācija 

1.4.5. prakšu kvalitātes nodrošināšanai: 

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

praksi 

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

1.4.5.3. Audzēkņu anketēšana par kvalifikācija prakses efektivitāti un audzēkņu 

ieteikumi prakses kvalitātes uzlabošanā. 

2020./2021. mācību gadā bija saglabātas un veidotas jaunas tehnikuma pasākumu 

tradīcijas. Tehnikumu raksturo aktīva dalība pilsētas un republikas pasākumos. 

Tehnikumā darbojās šādi pulciņi: vokālais ansamblis, deju kolektīvs, modes teātris, 

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

rīkotajos pasākumos. 

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

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

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

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

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

REZULTĀTI 

2.1. Finanšu resursi  

Programma „Profesionālās izglītības mācību iestādes” 

Apakšprogramma „Profesionālās izglītības programmu īstenošana” 

Nr. 

p.k. 
Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā gadā 

(faktiska izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 2 889 916 2 666 241  2 643 765 

1.1. dotācijas 2 851 132 2 622 291 2 622 291 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 38 784 43 950 21 474 

1.3. transferti -  - - 

1.4. ziedojumi un dāvinājumi - - - 

2. izdevumi (kopā) 2 889 916 2 666 241 2 643 765 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 2 844 916 2 616 241 2 593 765 

2.1.1. kārtējie izdevumi 2 408 031 2 244 059 2 225 783 

2.1.2. procentu izdevumi - -  

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 436 885 372 182 367 982 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība 

- - - 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti - - - 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 45 000 50 000 50 000 

Programma „Vispārējā izglītība” 

Apakšprogramma „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana” 

Nr. 

p.k. 
Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā gadā 

(faktiska izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 600 1 200  1 199 

1.1. dotācijas 600 1 200 1 199 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi - - - 

1.3. transferti - - - 

1.4. ziedojumi un dāvinājumi - - - 

2. izdevumi (kopā) 600 1 200 1 199 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 600 1 200 1 199 

2.1.1. kārtējie izdevumi 600 1 200 1 199 

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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Programma „Profesionālās izglītības mācību iestādes” 

Apakšprogramma „Programmas “Latvijas skolas soma” īstenošana” 

Nr. 

p.k. 
Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā gadā 

(faktiska izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 9 042 6 024 3 879 

1.1. dotācijas - - - 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi - - - 

1.3. transferti 9 042 6 024 3 879 

1.4. ziedojumi un dāvinājumi - - - 

2. izdevumi (kopā) 9 042 6 024 3 879 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 9 042 6 024 3 879 

2.1.1. kārtējie izdevumi 9 042 6 024 3 879 

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 „ Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošanā” 

Apakšprogramma „ Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)” 

Nr. 

p.k. 
Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā gadā 

(faktiska izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 845 202 596 059 582 747 

1.1. dotācijas 845 202 596 059 582 747 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi - - - 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība - - - 

1.4. ziedojumi un dāvinājumi - - - 

2. izdevumi (kopā) 845 202 596 059 582 747 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) - 151 55 

2.1.1. kārtējie izdevumi - 151 55 

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 845 202 595 908 582 692 

 

Programma „ Eiropas sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana” 

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

Nr. 

p.k. 
Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā gadā 

(faktiska izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 75 569 63 044 41 419 

1.1. dotācijas 75 569 63 044 41 419 

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) 75 569 63 044 41 419 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 75 569 63 044  41 419 

2.1.1. kārtējie izdevumi 75 569 63 044 41 419 

2.1.2. procentu izdevumi - - - 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti - - - 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība 

- - - 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti - - - 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem - - - 

Programma „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana” 

Apakšprogramma „Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas 

nodrošināšana” 

Nr. 

p.k. 
Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā gadā 

(faktiska izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 84 660 85 139 85 138 

1.1. dotācijas - - - 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi - - - 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 84 660 85 139 85 138 

1.4. transferti - - - 

2. izdevumi (kopā) 99 586 115 887 34 057 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 99 586 115 887 34 057 

2.1.1. kārtējie izdevumi 99 586 115 887 34 057 

2.1.2. procentu izdevumi - - - 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti - - - 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība 

- - - 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti - - - 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem - - - 

Apakšprogramma „ Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos” 

Nr. 

p.k. 
Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā gadā 

(faktiska izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 10 027 - - 

1.1. dotācijas - - - 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi - - - 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 10 027 - - 

1.4. transferti - - - 

2. izdevumi (kopā) 10 027 - - 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 10 027 - - 

2.1.1. kārtējie izdevumi 10 027 - - 

2.1.2. procentu izdevumi - - - 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti - - - 
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2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība 

- - - 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti - - - 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem - - - 

Programma „Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētie projekti” 

Apakšprogramma „Dalība Ziemeļu Ministru padomes Nordplus ietvarprogrammā” 

Nr. 

p.k. 
Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā gadā 

(faktiska izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 7 575 - 1 360 

1.1. dotācijas - - - 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi - - - 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 7 575 - 1 360 

1.4. ziedojumi un dāvinājumi - - - 

2. izdevumi (kopā) 7 575 - - 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 7 575 -  - 

2.1.1. kārtējie izdevumi 7 575 - - 

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 „Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” 

 

Nr. 

p.k. 
Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā gadā 

(faktiska izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) - 25 709  25 709 

1.1. dotācijas - 25 709 25 709 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi - - - 

1.3. transferti - - - 

1.4. ziedojumi un dāvinājumi - - - 

2. izdevumi (kopā) - 25 709 25 709 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) - 25 709 25 709 

2.1.1. kārtējie izdevumi - 25 709 25 709 

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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Iestādes valsts pamatbudžeta ieņēmumi 2020.gadā ir 3 385 216 euro, ( tai skaitā  

ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem 21 474 euro), kas salīdzinot ar 2019.gada 

ieņēmumiem ir samazinājušies par 529 295 euro vai 15.64%.  

Izdevumi 2020.gadā bija 3 332 775 euro, kas salīdzinot ar 2019.gadu ir samazinājušās par 

604 742 euro vai 15.36%.  

Ievērojamais samazinājums saistīts ar projekta nobeigumu vienošanās Nr.8.1.3.0/16/I/001 

“Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros. 

Valsts budžeta līdzekļi 2020. gadā tika izlietoti efektīvi, mācību procesa (vai iestādes 

darbības) nodrošināšanai. 2020. gada no oktobra līdz decembrim tika veikta materiālās vērtības 

inventarizācija, datu apkopošana un salīdzināšana. 
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2.2. Iestādes darbības rezultāti  

2020./2021. mācību gada centralizēto eksāmenu rezultāti 

Eksāmenus par vispārējo vidējo izglītību kārtoja izglītojamie, kas apgūst specialitātes 

“automehāniķis”, “dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis”, 

“datorsistēmu tehniķis”, “elektrotehniķis”, “klientu apkalpošanas speciālists”, “programmēšanas 

tehniķis”, “transporta pārvadājumu komercdarbinieks”, “lokomotīvju saimniecības tehniķis”, 

“mašīnbūves tehniķis. No valsts eksāmeniem tika atbrīvoti 17 izglītojamie veselības stāvokļa dēļ.  

Centralizēto eksāmenu vispārizglītojošajos priekšmetos rezultāti (vidējā izglītība): 

 

1. Matemātika 
97 29 24 17 12 5 8 1 1 - - 

  29,90% 24,74% 17,53% 12,37% 5,15% 8,25% 1,03% 1,03% - - 

 
3.  

2. Latviešu valoda 

97 10 15 30 22 6 7 5 1 1 - 

  10,31% 15,46% 30,93% 22,68% 6,19% 7,22% 5,15% 1,03% 1,03% - 
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3. Angļu valoda 

152 2 29 38 23 23 16 14 4 3 - 

  1,32% 19,08% 25,00% 15,13% 15,13% 10,53% 9,21% 2,63% 1,97% - 

 
 

Izglītojamajiem 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 novadīt papildnodarbības, lai 

izglītojamos labāk sagatavotu valsts pārbaudes darbiem. 

 

Ziemas sesijas eksāmenu rezultāti 

 

Eksāmens Grupa Vid.balle Audz. sk. 

Automobiļu šasijas remonts AM-41 6,75 20 

Motoru remonts AM-41 5,95 20 

Automobiļu tehniskā apkope un remonts. AMV-11 7,13 16 

Tehniskās diagnostikas sistēmas ATS-41 7,21 19 

Automatizētas vilcienu kustības intervālu  

regulēšanas sistēmas 
ATS-41 7,42 19 

Automatizētas stacijas sistēmas ATS-41 8,45 19 

Serveru izvēle un uzstādīšana DT-41 6,64 22 

Biroja tehniskas apkope un remonts DT-41 8,36 22 

EIKT drošības politikas veidošana (PB5) DT-41 6,36 22 

Matemātika  FR-31 5,44 16 

Friziera darbu tehnoloģija FR-31 7,27 16 

Latviešu valoda FR-31 5,31 16 

Datormācības KS-41 7,93 14 

Dokumentu pārvaldība KS-41 7,57 14 

Klientu apkalpošanas organizācija KS-41 7,71 14 

Vagonu konstrukcija VKV-41 8,25 5 

Automātiskās bremzes VKV-41 8 5 

Tehniskā apkope un vagonu remonts VKV-41 8,25 5 

Kustības organizēšana un vadība VKV-42 8,2 6 

Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi VKV-42 8 6 
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Eksāmens Grupa Vid.balle Audz. sk. 

Kravas un komercdarbu organizēšana un vadība VKV-42 8,4 6 

Automātiskās bremzes L-41 6,46 13 

Vilces ritekļu remonts L-41 6,92 13 

Muitas darbība TT-41 7,12 17 

Transporta pārvadājumu ekonomiskā un 

tehnoloģiskā organizācija  
TT-41 6,41 17 

Transporta pārvadājumu kooperācija TT-41 7 17 

Šūto izstrādājumu izgatavošana ar laikošanu TS-41 6,92 13 

Drēbnieka prakse TS-41 7,08 13 

Elektroenerģijas pārvades līniju izbūve EM-41 6,27 22 

Sadales ietaišu izbūve EM-41 6,09 22 

 

Vasaras sesijas eksāmenu rezultāti 

 

Eksāmens Grupa Vid.balle Audz. sk. 

 

Datormācība KSV-11 7,5 10 

Dokumentu pārvaldība KSV-11 8,4 10 

Kravu identificēšana LD-21 5,4 19 

Elektrotehnika un elektriskie mērījumi ATS-21 4,6 21 

Mašīnbūves tehnoloģijas pamati MT-21 4,3 8 

Elektrotehnika un elektriskie mērījumi L-21 5 14 

Tehniskā mehānika L-21 5,7 14 

Automātikas pamati un SCB ierīces ATS-31 6,8 8 

Sistēmu programmēšana PR-21 6,8 27 

Datortehnikas komplektēšana un montāža DT-21 6,2 23 

 

Kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 

2020./2021.mācību gadā kvalifikācijas eksāmeni bija četrpadsmit specialitātēs (Automehāniķis, 

Datorsistēmu tehniķis, Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis, 

Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis, Elektromontieris 

(640) cietuma grupa, Elektrotehniķis, Frizieris, Klientu apkalpošanas specialists, Lokomotīvju 

saimniecības tehniķis, Programmēšanas tehniķis (1,5), Šūvējs  (cietuma grupa), Tērpu 

izgatavošanas un stila speciālists, Transporta pārvadājumu komercdarbinieks, Transporta vagonu 

tehniķis). 1 izglītojamais kvalifikācijā “Elektrotehniķis” COVID-19 pašizolācijas dēļ, kārtoja 

eksāmenu 12.07.2021. Katras specialitātes kvalifikācijas eksāmenu komisijā piedalījās vismaz 

trīs darba devēji. Kvalifikācijas eksāmenu komisijas atzīmēja materiāli tehniskās bāzes atbilstību 

katras specialitātes prasībām, kā arī pietiekami augstu audzēkņu zināšanu līmeni, par ko liecina 

kvalifikācijas eksāmenu rezultāti.  

Otro kvalifikācijas līmeni ieguva 24 audzēkņi (FR, EMC). 

Trešo kvalifikācijas līmeni ieguva 175 audzēkņi. 
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1.  
Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un 

sakaru tehniķis 
17   17 

2.  Lokomotīvju saimniecības tehniķis 11  1 12 

3.  Datorsistēmu tehniķis 22   22 

4.  Frizieris 15   15 

5.  Klientu apkalpošanas speciālists 14   14 

6.  
Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un 

kustības drošības tehniķis 
6   6 

7.  Transporta vagonu tehniķis 4   4 

8.  Transporta pārvadājumu komercdarbinieks 17   17 

9.  Automehāniķis 18 1  19 

10.  Elektrotehniķis
1
 21 1  22 

11.  Elektromontieris (640) cietuma grupa 9   9 

12.  Tērpu izgatavošanas un stila speciālists 10   10 

13.  Automehāniķis (1,5) 16   16 

14.  Klientu apkalpošanas speciālists (1,5) 12   12 

15.  Programmēšanas tehniķis (1,5) 5   5 

16.  Šūvējs
2
 (cietuma grupa) -   - 

Kopā: 197 2 1 200 

 

 

                                                 
1
 1 audzēkņis kārtoja eksāmenu 12.07.2021 (COVID-19 pašizolācijas dēļ) 

2
 Kvalifikācijas eksāmens notiks 30.07.2021 



Kvalifikācijas eksāmenu rezultāti (2020./2021. mācību gadā) 
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2020./2021. mācību gada kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 

Profesionālā kvalifikācija 
Audzēkņu 

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

Automehāniķis (1,5) 16 klātiene 7,63  -   -   -   1   8   3   4   -  

Klientu apkalpošanas speciālists (1,5) 12 klātiene 8,67  -   -   -   -   -   6   4   2  

Programmēšanas tehniķis (1,5) 5 klātiene 7,00  -   -   -   2   2   -   1   -  

Dzelzceļa transporta automātikas, 

telemehānikas un sakaru tehniķis 
17 klātiene 7,41  -   -   -   2   9   3   3   -  

Lokomotīvju saimniecības tehniķis 12 klātiene 5,83  -   1   5   3   2   -   1   -  

Datorsistēmu tehniķis 22 klātiene 8,23  -   -   -   2   4   4   11   1  

Frizieris 15 klātiene 7,87  -   -   -   1   5   4   5   -  

Klientu apkalpošanas speciālists 14 klātiene 9,29  -   -   -   -   -   2   6   6  

Dzelzceļa transporta pārvadājumu 

organizācijas un kustības drošības 

tehniķis 

6 klātiene 8,17  -   -   -   -   1   4   -   1  

Transporta pārvadājumu 

komercdarbinieks 
17 klātiene 7,59  -   -   1   1   9   2   1   3  

Transporta vagonu tehniķis 4 ieslodzījuma vietā 7,50  -   -   -   -   2   2   -   -  

Automehāniķis 19 klātiene 7,26  -   -   -   4   7   7   1   -  

Elektrotehniķis 22 klātiene 7,14 - - 3 5 4 6 4 - 

Elektromontieris (640) cietuma grupa 9 klātiene 8,78  -   -   -   -   -   4   3   2  

Tērpu izgatavošanas un stila 

speciālists 
10 klātiene 7,00  -   -   2   2   1   4   1   -  

Šuvējs
3
 - ieslodzījuma vietā -         

  Vidējā balle: 7,69         

 

                                                 
3
 Kvalifikācijas eksāmens notiks 30.07.2021 



Ārpus formālās izglītības sistēmas 

apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas rezultāti 

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai 

2020./2021. mācību gadā Daugavpils tehnikumā pieteicās 15 pretendenti. Pamatojoties uz 

ārpus formālās izglītības sistēmā apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas 

kvalifikācijas eksāmena rezultātiem 2020./2021. mācību gadā gadā tika piešķirts ārpus 

formālās izglītības sistēmā apgūtās 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis (4 LKI ) 

kvalifikācijās: 

- “Elektrotehniķis” –1 pretendentam,  

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

pretendentam; 

- “Automehāniķis” 2 pretendentiem; 

- “Transporta vagonu tehniķis” – 11 pretendentiem. 

1  pretendentam (kvalifikācijā “Transporta vagonu tehniķis”) netika piešķirta 

kvalifikācija, jo pretendents neieradās uz eksāmenu veselības stāvokļa dēļ. 

Sadarbība ar darba devējiem, to apvienībām, vietējo pašvaldību 

(prakses vietu nodrošināšana, absolventu iekārtošana darbā, 

piedalīšanās kvalifikācijas eksāmenu organizēšanā)  

2020./2021. mācību gadā laika posmā no 06.07.2020. līdz 09.10.2020. kvalifikācijas 

praksi izgāja 35 audzēkņi, tajā skaitā 3, pēc projekta Darbības programma “Izaugsme un 

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

un mācību praksēs uzņēmumos”, Nr. 8.5.1.0/16/I/001, laika posmā no 05.10.2020. līdz  

18.12.2020 kvalifikācijas prakses kvalifikācijā “Automehāniķis” izgāja 21 audzēkņi (9 

macību prakses pēc projekta 8.5.1 un 4 Darba vidē balstītas mācības), no 2020. gada 21. 

septembra līdz 2020. gada 11. novembrim un no 2020. gada 23. novembra līdz  2020. gada 4. 

decembrim un no 2021. gada 6. aprīļa līdz 2021. gada 18. jūnijam kvalifikācijā “Tērpu 

izgatavošanas un stila speciālists” -14 audz., no 2021. gada 4. janvāra līdz 2021. gada 5. 

martam kvalifikācijā “Loģistikas darbinieks” -27 audz.. laikā posmā no 2021. gada 4. janvāra 

līdz 2021. gada 18. jūnijam. - 107 audzēkņi, no 2021. gada 11. janvāra līdz 2021. gada 5. 

martam un no 2021. gada 12. marta līdz 2021. gada 15. jūnijam kvalifikācijā 

“Elektrotehniķis” – 22 audz., laika posmā 2021. gada 14. janvāra līdz 2021. gada 5. martam 

un no 2021. gada 6. aprīļa līdz 2021. gada 18. jūnijam kvalifikācijā “Automehāniķis”-20 

audz., tajā skaitā 56 pēc projekta 8.5.1, kuri bija noslēguši atbilstošus prakses līgumus ar 

vairāk nekā 85 dažādām prakses vietām, tajā skaitā ar uzņēmumiem, pašvaldībām, mācību 

iestādēm, medicīnas pakalpojumu sniegšanas iestādēm, kā arī pašnodarbinātām personām. 

Prakses vietas atrodas gan Latgales reģionā, gan arī ārpus tā.  

Izglītības programma „Telemehānika un loģistika” 

AS "Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca”; Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

Daugavpils pilsētas V.Fjodorova "PLANĒTA"; SIA "ELLI V"; SIA "Krāsu serviss"; SIA 

"Lidija L""; SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”,  Daugavpils lokomotīvju remonta centrs; SIA 

„LDZ ritošā sastāva serviss”,  Daugavpils vagonu remonta centrs 

Izglītības programma “Dzelzceļa pakalpojumi” un “Dzelzceļa transports” 

VAS „Latvijas dzelzceļš”. Elektrotehniskā pārvalde.  Daugavpils reģionālais centrs; SIA 

“LDZ CARGO” Daugavpils reģionālā centra lokomotīvju ekspluatācijas nodaļa; Sabiedrība 

ar ierobežotu atbildību „LDZ ritošā sastāva serviss”, Daugavpils lokomotīvju remonta centrs; 

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” Daugavpils vagonu remonta centrs*; VAS “Latvijas 

dzelzceļš” Daugavpils - pasažieru stacija, Daugavpils - šķirošanas stacija. 

Izglītības programma “Datorsistēmas” 
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AS „Daugavpils Lokomotīvju" Remonta Rūpnīca”; AS Transporta un sakaru institūts**; 

Daugavpils pilsētas dome; Naujenes pamatskola; PRINT & SERVISS, SIA*; SIA "Binitex"; 

SIA "GMT SERVISS"; SIA "Latgales mācību centrs"*; SIA "Mag Datoru serviss"**; SIA 

"Mācību centrs plus"*; SIA "REM PRO"*; SIA "RGRTech"*; SIA "SMD Baltic"*; SIA 

“LAGRON”   

Izglītības programma “Frizieru pakalpojumi” 

Ivete Vēvere, Bauskas iela 21, Daugavpils*; Pašnodarbināta persona Dina Survilo, ģimenes 

frizētava “Zelta sproga”, Brīvības iela 16-1, Krāslava; Pašnodarbināta persona Ināra Meldere, 

salons “Galateja”; SDV Arnis Fasoļa, Brīvības iela 68, Krāslava; SDV Regīna Kuzņecova, 

frizētava, Cietokšņa iela 71a, Daugavpils**; SIA “BUBA KIDS”*; SIA “Magone”; SIA 

“MARIOLATA” frizētava “Lanta”; SIA “Nataneļ plus”, salons “OkSana” 

Izglītības programma “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” 

SIA “Asko”; SIA “SMD baltic”; SIA ”Yoggi bear”; Ilūkstes Raiņa vidusskola; AS "Citadele 

banka”; SIA  “MARI”; IK "EJFORIJA''; Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde; Suši bārs 

restorāns „Tokyo town”; Daugavpils pilsētas dome Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes 

nodaļa; SIA "ALBA-LTD"; SIA “BELKANTO”;  

Izglītības programma “Komerczinības” 

SIA "Adverza Germany"; SIA "Apeks serviss”; SIA "BaltiGrafik"; SIA "Industrial Welding"; 

SIA "Latgales Alus D"; SIA "LogKom"; SIA "Toptex"; SIA “Dilar Trans”; SIA „LDZ 

CARGO”; SIA „NOER” 

Izglītības programma “Enerģētika un elektrotehnika” 

SIA "AVITON"*; SIA "ECC Latvija"; SIA "EVOR LATGALE"; SIA "INFO 

DISPECHER''*; SIA "Latgales sakaru serviss"*; SIA "LogKom"; SIA "MAG Energy D"*; 

SIA "SZMA"*; SIA “ALFA DROŠĪBA GROUPS”; SIA “ELTA-94”; SIA “Gaujas koks”; 

SIA Rīgas pilsētas mācību ražošanas uzņēmums "AMATNIEKS" 

Izglītības programma “Autotransports” 

SIA "JĒKABPILS AUTOCENTRS"; SIA “CHECK ENGINE SERVISS”*; SIA “KEVI”*; 

SIA “KMK AUTO”**; IK "Vi Valti"*; SIA "Attīstības Ritenis"*; SIA "Auto Welle"*; SIA 

"Autostils D"*; SIA "DIS-D"; SIA "FMC Auto D"*; SIA "Grand Auto"**; SIA "HPC"; SIA 

"Lagron"; SIA "Liginišķi"*; SIA "Scania Latvia", Daugavpils serviss*; SIA "Sevian"* 

Izglītības programma “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” 

Ateljē “Irina”; Ateljē “Jeļena”; Saimnieciskās darbības veicēja; Ingrīda Braslavska, darbnīca 

Višķu 28B; Saimnieciskās darbības veicēja Ludmila Mališeva, Andreja Pumpura iela 74, 

Daugavpils; SIA "Elitera"; SIA “Deora Pluss” 

PIKC “Daugavpils tehnikums ”nodrošināja darba tirgus prasībām atbilstošas prakses 

vietas visiem 251 izglītojamajiem. 

2020./2021. mācību gadā saņemti 3 Nozaru ekspertu padomes (NEP) atzinumi par 

DVB īstenošanu: kvalifikācijā “Automehāniķis” – SIA “Grand Auto”, kvalifikācijā 

“Elektrotehniķis” – SIA “Mag Energy D”, kvalifikācijā “Programmēšanas tehniķis” – SIA 

“Mācību centrs plus”. 

Darba vidē balstītas mācības izgāja 34 audzēkņi, kvalifikācijās “Automehāniķis” – 9 

audz., “Klientu apkalpošanas speciālists” – 3 audz., “Datorsistēmas tehniķis” – 12 audz., 

“Elektrotehniķis” – 5 audz., , “Frizieris” – 2 audz., “Programmēšanas tehniķis” – 3 audz.. 

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

apgūtas tehnikumā, ir pieprasītas darba tirgū. 
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Piedalīšanās Eiropas Savienības Struktūrfondu un 

citos ārzemju finanšu instrumentu finansētajos projektos 

Nr.p.k. Projekta nosaukums Īstenošanas laiks 

I EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDI 

1. (SAM) 8.1.3. 

Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” “Palielināt 

modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”, 

Nr.8.1.3.0/16/I/001. 

2016.-2020. 

2. (SAM) 8.5.1. 

Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” “Profesionālo 

izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un 

mācību praksēs uzņēmumos”, 

Nr. 8.5.1.0/16/I/001. 

2017.-2023. 

3. (SAM) 8.3.5. 

Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,  

Nr.8.3.5.0./16/I/001. 

2017.-2022. 

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

priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un 

intervences pasākumus”, 

Nr.8.3.4.0/16/I/001. 

2017.-2022. 

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

“Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību 

un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi”, 

Nr. 8.5.3.0/16/I/001. 

2017.-2022. 

6. (SAM) 7.1.1. 

Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” „Atbalsts 

bezdarbnieku izglītībai”, 

Nr. 7.1.1.0/15/I/001. 

2017.-2021. 

7. (SAM) 8.4.1. 

Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” “Nodarbināto 

personu profesionālās kompetences pilnveide”, 

Nr. 8.4.1.0/16/I/001. 

2017.-2022. 

II EIROPAS SAVIENĪBAS ERASMUS+ PROGRAMMA 

 Skolu sektora projekti 

8. Eiropas Savienības Erasmus+ programmas skolu sektora projekts 

„Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs”,  

Nr. 2019-1-LV01-KA101-060158. 

7 angļu, vācu valodas, ekonomikas skolotāji, izglītības metodiķis 

un projektu nodaļas vadītājs apmeklēja profesionālās meistarības 

pilnveides kursus un darba vērošanu Itālijā, Portugālē un Somijā. 

2019.-2021. 

 Profesionālās izglītības sektora projekti 

9. Eiropas Savienības Erasmus+ programmas profesionālās 

izglītības sektora projekts „Eiropa Daugavpils tehnikumā. 

Daugavpils tehnikums Eiropā”,  

Nr. 2019-1-LV01-KA116-060226.  

Profesionālās izglītības speciālistu mācību mobilitāte. 2 skolotāji 

apgūst pieredzi Škoidicas izglītības iestādēs un uzņēmumos 

Vācijā, 2 skolotāji – Lisabonas uzņēmumos Portugālē, 5 skolotāji 

2019.-2021. 
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– Ida-Virumaa profesionālās izglītības centrā Igaunijā, 3 

skolotāji – Espo mācību iestādēs Somijā. 

Audzēkņu mobilitāte – prakse ārzemēs. 2 topošie elektrotehniķi 

un 2 automehāniķi apguva 3 nedēļu praksi Škoidicā, Vācijā, 3 

frizieri un 1 tērpu stila speciālists apguva 3 nedēļu praksi 

Lisabonā, Portugālē, 4 klientu apkalpošanas speciālisti apguva 

3 nedēļu praksi Valensijas pilsētas uzņēmumos Spānijā, 2 topošie 

programmētāji un 2 loģisti – Milānā, Itālijā, bet 3 topošie 

datortehniķi – Lisabonā, Portugālē. 

10. Eiropas Savienības Erasmus+ programmas profesionālās 

izglītības sektora projekts “Jauna pieredze maina dzīves”,  

Nr. 2020-1-LV01-KA116-077195.  

Profesionālās izglītības speciālistu mācību mobilitāte. 3 skolotāji 

apgūst pieredzi Limerikas izglītības iestādēs un uzņēmumos Īrijā, 

3 skolotāji – Berlīnes uzņēmumos Vācijā, 4 skolotāji – 

Keflavīkas izglītības iestādēs un uzņēmumos Islandē, 3 skolotāji 

– Marseļas mācību iestādēs Francijā, kā arī 2 skolotāji vada 

mācību stundas Roķišķu profesionālajā skolā Lietuvā. 

Audzēkņu mobilitāte – prakse ārzemēs. 2 topošie frizieri un 2 

automehāniķi apgūst praksi Vācijā, 2 automehāniķi un 2 

elektrotehniķi – Īrijā, 2 programmēšanas un/vai datorsistēmu 

tehniķi un 3 loģistikas darbinieki – Maltā, 2 elektrotehniķi – 

Francijā, 4 klientu apkalpošanas speciālisti – Austrijā, 2 

programmēšanas un/vai datorsistēmu tehniķi apgūst daļu no 

kvalifikācijas prakses Portugālē. 

2020.-2022. 

11. Eiropas Savienības Erasmus+ programmas KA2 stratēģiskās 

partnerības inovāciju atbalstam projekts “ArtIn Future”, 

Nr. 2020-1-DE02-KA226-VET-008138. 

Stratēģiskās partnerības projekts risina ar mākslīgo intelektu 

saistītus jautājumus ētikas, digitālo prasmju, biznesa un 

nodarbinātībai nepieciešamo kompetenču jomā. Projektā piedalās 

4 skolotāji, kas pilotēs un aprobēs projekta partneru izstrādātos 

materiālus.  

2021.-2023. 

III ZIEMELVALSTU MINISTRU PADOMES NORDPLUS PROGRAMMA  

12. Ziemeļvalstu Ministru padomes Nordplus programmas Jauniešu 

apakšprogrammas projekts-sagatavošanas vizīte “Apgūstot 

daili”,  

Nr. NPJR-2020-PV/10015. 

2 tehnikuma darbinieki dosies projekta sagatavošanas vizītē uz 

Ida-Virumaa profesionālās izglītības centru Igaunijā, lai iepazītos 

ar frizieru nozares apmācības specifiku un attīstību Igaunijā un 

sagatavotu projekta pieteikumu pieredzes apmaiņas projektam.  

2020.-2021. 
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5. PERSONĀLS 

5.1. Pamatinformācija par personālu 

PIKC "Daugavpils tehnikums" nodarbināto sadalījums uz 2020.gada 31.decembri: 

 Darbinieku kopā: 

166 

 

Pedagoģiskie 

darbinieki 

87 

Pārējais personāls 

79 Vīrieši 

42 

Sievietes 

124 

 

Nodarbināto sadalījums pēc amatiem: 

Direktors 1 

Direktora vietnieki 2 

Mācību nodaļu vadītāji 3 

Profesionālās izglītības skolotāji 39 

Vispārējās vidējās izglītības skolotāji 29 

Interešu izglītības skolotājs  4 

Izglītības metodiķi  3 

Izglītības psihologs 1 

Pārējie pedagoģiskie darbinieki 5 

Pārējais personāls  79 

 no tiem: intelektuālā darba darbinieki 23 

   fiziskā darba darbinieki 55 

              medicīniskais personāls 1 

 

Nodarbināto sadalījums pēc vecuma: 

Pedagoģiskais personāls Vecums Pārējais personāls 

- 24 gadi un jaunāki 1 

6 25-29 gadi - 

3 30-34 gadi 3 

4 35-39 gadi 6 

12 40-44 gadi 3 

18 45-49 gadi 6 

11 50-54 gadi 12 

10 55-59 gadi 16 

14 60-64 gadi 22 

9 65 gadi un vecāki 10 

Vidējais darbinieku vecums ir 52 gadi. 

 

Nodarbināto sadalījums pēc darba stāža iestādē: 

Pedagoģiskais personāls Darba stāžs Pārējais personāls 

7 0-3 gadi 11 

20 4-9 gadi 19 

20 10-19 gadi 22 

27 20-29 gadi 18 

8 30-39 gadi 7 

5 40+ gadi 2 

Vidējais darba attiecību ilgums ir 16 gadi. 
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Nodarbināto izglītības līmenis: 

Pedagoģiskais personāls Izglītība Pārējais personāls 

- Vispārējā pamatizglītība 3 

- Vispārējā vidējā izglītība 15 

4 

Profesionālā vidējā izglītība 

(arodizglītība, profesionālā 

pamatizglītība) 

35 

31 

Profesionālā augstāka izglītība 

(pirmā un otrā līmeņa augstākā 

izglītība) 

21 

50 Maģistra grāds 5 

2 Doktora grāds - 

 

Personāla kustība 2020.gadā: pieņemti darbā – uz nenoteiktu laiku 6, uz noteikta 

darba veikšanu 64, pārcelti citā amatā – 3, atbrīvoti no darba – 8 darbinieki. 

5.2. Darbs ar pedagoģisko kolektīvu 

Pedagogi regulāri paaugstina savu kvalifikāciju dažādos kursos un semināros.  

Vispārizglītojošo priekšmetu skolotāji regulāri apmeklē Daugavpils Izglītības 

pārvaldes kursus un pieredzes apmaiņas seminārus par jauninājumiem mācību priekšmetu 

programmās un aktualitātēm izglītības jomā. 

Tehnikumā regulāri notiek metodiskie semināri, kuros pedagogi tiek iepazīstināti ar 

jauninājumiem izglītībā, aktualitātēm mācību priekšmetu pasniegšanas metodikā. Pedagogu 

atbalstam un motivācijas veidošanai paredzēts materiāli stimulēt tehnikuma pedagogus, kuri 

ar savu darbu sekmējuši izglītojamo zināšanu izaugsmes dinamiku, aktīvi un mērķtiecīgi 

piedalījušies savas profesionālās meistarības paaugstināšanā, kā arī dalās ar saviem 

izstrādātajiem materiāliem, metodiku un pieredzi mūsdienīga mācību procesa organizēšanā 

gan tehnikuma, gan Daugavpils pilsētas, gan valsts, gan starptautiskajā mērogā.  

5.3. Pedagogu tālākizglītības pasākumi 

- Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā izglītības nozarē, skolvadības jomā  

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

izstrādājumu ražošanas nozarē  

- Projekta mērķa grupas virtuālā stažēšanās Somijā darba vidē balstītu mācību jomā 

- Projekta mērķa grupas virtuālā stažēšanās Igaunijā frizieru un tērpu izgatavotāju 

apmācības jomā 

- Projekta mērķa grupas virtuālā stažēšanās Igaunijā profesionālās svešvalodas 

mācīšanas jomā 

- Projekta mērķa grupas virtuālā stažēšanās Itālijā vācu valodas un ekonomikas 

mācīšanas jomā 

- Projekta mērķa grupas virtuālā stažēšanās Portugālē metodiskā darba un svešvalodu 

mācīšanas jomā 

- Projekta mērķa grupas tiešsaistes kursi Itālijā “Skolēncentrēta pieeja mācību 

stundās”  
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6. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

Tehnikums regulāri komunicē ar sabiedrību. 2020./2021.mācību gadā sabiedrība 

informēšanā var nosacīti izdalīt trīs mērķauditorijas:  

6.1.1. Informācijas sniegšana reflektantiem, interesentiem: 

informācijas izvietošana par izglītības iespējām, pasākumiem tehnikumā skolas mājaslapā 

www.daugvt.lv, https://www.facebook.com/daugvt/ https://youtu.be masu medijos: (interneta 

portālos: pilsēta24.lv, www.infolapas.lv, www.latgales.laiks.lv , www.gorod.lv laikrakstos: 

„Latvijas Avīze”, „Izstāde”, žurnālā "Skola un Ģimene" 

radio „Alise-plus”, “Divu krastu radio”, TV raidījumos Rīga24, Rēzeknes panorāmā un 

VALMIERAS TV; 

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

pilsētas un novada stendos; 

- interesentu grupām vai individuāliem reflektantiem viņiem ērtā laikā tika piedāvāta 

iespēja iepazīties ar tehnikuma prezentāciju tiešsaiste un gūt atbildes uz jautājumiem;   

- Daugavpils tehnoloģiju vidusskolas-licejs audzēkņu piesaistīšana Daugavpils 

tehnikuma organizētiem pasākumiem, piemēram, pasākumiem „Karjeras nedēļas” un 

„Eiropas profesionālo prasmju nedēļas” ietvaros (Virtuālā ekskursija starptautiskā 

loģistikas uzņēmuma "MSC" Rīgas pārstāvniecībā; tiešsaistes  tikšanās ar  tehnikuma 

absolventu, vienas no lielākajām IT kompānijām Latvijā SIA "C.T.Co" darbinieku); 

- piedalīšanās tiešsasstes konferencē „21.gs. dzelzceļš Latvijā: izaicinājumi un iespējas 

izglītībā” (23.04.2021.); 

- tehnikuma darbinieku tiessaistes viesošanās Daugavpils izglītības iestādēs 

(25.03.2021. piedalījāmies „Karjeras diena” Daugavpils vienības pamatskolā); 

- tiešsaistes pasākumu „Atverto durvju dienas” organizēšana.  

 

6.1.2. informācijas sniegšana tehnikuma audzēkņiem, vecākiem: 

- informācijas apkopošana, nodošana audzēkņiem par Atvērto durvju dienām 

augstākajās izglītības iestādēs vai uzņēmumos (piemēram, Ēnu diena Swedbankā), 

ka arī par iespējām piedalīties ar karjeru saistītos pasākumos (piemērām, IT 

hakatonā); 

- aktuālas informācijas izvietošana tehnikuma mājaslapā www.daugvt.lv; 
https://www.facebook.com/daugvt/;  

- vecāku aptaujas organizēšana, rezultātu analīze un atbilžu nodošana (03.2021.); 

- tiešsaistes ekskursiju, tikšanu, mācību stundu organizēšana potenciālajās darba vietās 

vai izglītības iestādes; 

- augstāko izglītības iestāžu pārstāvju vizītes izglītības iestādē (sadarbības līguma 

parrakstīšana ar RAI); 

- ar karjeru saistīto pasākumu organizēšana tehnikuma audzēkņiem (konkurss “Ko tu 

proti?” Profesiju prezentāciju konkurss); 

- Latvijas Zemessardzes organizētās lekcijas un sadarbības pasākumi; 

- Programmas „Latvijas skolas soma” īstenošana. 72 programmas pasākumos mācību 

gada laikā piedalījās 1823 tehnikuma audzēkņi; 

- pieaugušo izglītības mācību programmu (kursu) īstenošana. 

- audzēkņu došanās mācību praksē uz ārzemēm Eiropas Savienības Programmas 

Erasmus+ projektā “Eiropa Daugavpils tehnikumā. Daugavpils tehnikums Eiropā” 

(Nr. 2019-1-LV01-KA116-060226) un projektā “Jauna pieredze maina dzīves” (Nr. 

2020-1-LV01-KA116-077195); 

- Erasmus+ projektu rezultātu izvērtēšanas starptautiskā konference; 

- audzēkņu dalība Erasmus Dienu un Profesionālo prasmju nedēļas pasākumos; 

https://www.facebook.com/daugvt/
https://youtu.be/
http://www.latgales.laiks.lv/
http://www.gorod.lv/
http://www.daugvt.lv/
https://www.facebook.com/daugvt/
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- Programmas „Latvijas skolas soma” īstenošana. 112 programmas pasākumos mācību 

gada laikā piedalījās 2808 tehnikuma audzēkņi. 

-  

6.1.3. sabiedrības informēšana, atpazīstamības veicināšana, piedaloties pasākumos: 

- audzēkņu, darbinieku mobilitātes projektu īstenošana; 

- bijušo audzēkņu, darba devēju, augstskolu pārstāvju piesaiste mācību procesam (kā 

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

locekļi), labo prakšu piemēru stāsti, vai tikšanās audzināšanas stundās „Karjeras 

nedēļas ietvaros”; 

- dalība Erasmus Dienu un Profesionālo prasmju nedēļas pasākumos; 

- viesu, ārvalstu vizīšu uzņemšana tehnikumā. 

6.2. Audzināšanas darba analīze 

PIKC “Daugavpils tehnikums” audzināšanas darbs tiek organizēts atbilstoši 

2020./2021. mācību gada audzināšanas darba plānam. 2020./2021. m.g. audzināšanas darba 

mērķi un uzdevumi bija: 

1. Veicināt patriotisko audzināšanu, turpinot piedalīties Latvijas valsts simtgadei 

veltītajos pasākumos;  

2. Veicināt izglītojamā izpratni par vērtībām un tikumiem, sekmējot to praktizēšanu 

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

sabiedrībā; 

3. Bagātināt izglītojamo kultūrvēsturisko pieredzi. Ikvienam izglītojamajam veidot 

vēlmi ar lepnumu par savu valsti piedalīties Latvijas simtgades pasākumos; 

4. Stiprināt piederību un lojalitāti skolai, Latvijas valstij un tās Satversmei; 

5. Rosināt interesi piedalīties un pašiem iniciēt, realizēt dažādas aktivitātes audzēkņu 

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

izglītojamo līderības un sadarbības prasmes. 

6. Sekmējot bērnu un jauniešu līdzdalību Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē, kultūras mantojuma apguvē un 

tālāknodošanā, gatavoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 

(pasākums tika pārcelts uz 2022.g.) 

Sagaidot Latvijas Republikas 102.gadadienu, PIKC “Daugavpils tehnikums” 

2020./2021.m.g. liela uzmanība tika pievērsta patriotiskajai audzināšanai un pilsoniskai 

līdzdalībai. Atzīmējot valsts svētkus, tika novadīti dažādi pasākumi: grupu pārstāvju dalība 

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja organizētajā  sarkanbaltsarkano lentīšu 

locīšanas akcijā, audzināšanas stundas tiešsaistē, skolotāju izpildījumā dziesmas „Nekur nav 

tik labi kā mājās” ieraksts studijā un video rullīša sagatavošana, apsveikuma atklātņu 

konkurss-izstāde “Latgale mana–sērdiene dārgā”, konkurss „Erudīts” 1.kursa audzēkņiem 

tiešsaistē, līdzpārvaldes audzēkņu video apsveikums valsts svētkos. 

Tehnikumā tika novadīti tradicionālie pasākumi: Zinību diena, Dzejas dienām 

veltītas aktivitates, Eiropas Valodu dienai veltīta spēle svešvalodu stundās, Labo darbu 

nedēļa, Starptautiskā garīgās veselības diena, Pilsētas karjeras nedēļa, jauno talantu konkurss 

„Ko tu proti?”,  labdarības akcijas  “Tu esi mans draugs!” (dzīvnieku patversmei “Otrā māja” 

un sociālo pakalpojumu centram “Priedīte”), Dzimtās valodas diena, Profesiju prezentāciju 

konkurss, Atvērto durvju dienas tiešsaistē,  Izlaiduma vakars. 

Notika arī pasākumi sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi – dalība Daugavpils 

pilsētas Rīgas ielas svētkos  „Dzelzceļam Daugavpilī 160”, ar Šveices biroju Daugavpilī – 
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tehnikumā tika ierīkota ceļojošā izstāde-instalācija "Māja grāmatā – grāmata mājā",  ar Jauno 

uzņēmēju centru –  “Nākotnes prasmju / Future Skillset” seminārs audzēkņiem, ar 

Zemessardzes 34. Kājnieku bataljona Civilmilitārās sadarbības nodaļu – 3 tiešsaistes tikšanās 

ar prezentāciju par Zemessardzi. 

Šogad tehnikumā tika novadīti arī jaunie pasākumi: Ziemas prieki (iesūtītie 

padlet.com video un fotogrāfijas),  ERASMUS dienas (tehnikuma audzēkņiem tika sniegta 

iespēja pārbaudīt savas zināšanas par Erasmus+ programmu un tās sniegtajām iespējām, kā arī 

iegūt jaunas, minot krustvārdu mīklu). 

Mācību gada laikā visiem audzēkņiem bija iespēja izbaudīt projekta „Latvijas skolas 

soma” piedāvājumus (piemēram, Daugavpils teātra izrāde "Lutišķi. Simtgade", spēlfimas, 

tikšanās ar  mākslinieci Līgu Spundi, cirka izrāde, koncertlekcija,  nodarbība "Zinātnes un 

mākslas krustpunkti",  Latvijas Nacionālā teātra izrāžu ieraksti u.c.) 

Tehnikumam ir divas dienesta viesnīcas. Darbs dienesta viesnīcās šogad tika veikts 

neierastos apstākļos pandēmijas dēļ. Bet audzēkņiem bija piedāvāta iespēja dzīvot dienesta 

viesnīcā un mācīties attālināti, ja to nebija iespējams organizēt no mājām. Arī prakšu laikā 

izglītojamie pēc nepieciešamības dzīvoja dienesta viesnīcā, ievērojot epidemioloģiskās 

drošības prasības.  

PIKC “Daugavpils tehnikums” darbojas audzēkņu līdzpārvalde. 2020./2021. mācību 

gadā līdzpārvaldes darbā aktīvi piedalījās 8 audzēkņi. Darbam tika piesaistīta Daugavpils 

pilsētas domes Jaunatnes nodaļa. Audzēkņu līdzpārvaldes mērķis ir panākt audzēkņu un 

skolas vadības interešu saskaņošanu un audzēkņu aktīvu iesaistīšanos ārpusklases darbā, 

mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā. Katru septembri notiek audzēkņu 

līdzpārvaldes vēlēšanas. Jaunieši realizē savas līderības potenciālu, izmantojot savus un 

mācību iestādes resursus; ģenerē un realizē radošās idejas pasākumiem, mācās veidot relīzes 

un informatīvos rakstus par pasākumiem. 

Tehnikumā darbojas interešu izglītības pulciņi: jauniešu iniciatīvas grupa “Esi līderis”, 

kombinētie rokdarbi “ Čaklās rokas”, defilē “Melanža””, mūsdienu dejas „Ritms”, estrādes 

vokālais ansamblis „Gamma”, vokālā apmācība „ Si minors”, smagatlētika „Atlēts”, galda 

teniss „Temps””, vispusīgā fiziskā sagatavotība „Atlēts”. Pulciņu dalībnieki mācību gada 

laikā attīstīja un pilnveidoja savus talantus attālināti. (pulciņa "Ritms" dalībnieku 

apsveikums Ziemassvētkos un Jaunajā gadā,  interešu izglītības skolotāja Staņislava 

Grabļevska apsveikums Ziemassvētkos, pulciņu "Esi līderis" un "Čaklās rokas" audzēkņu 

apsveikums Ziemassvētkos, Valentīndienā, pulciņa “Gamma” dalībniece  Valerija Greibo 

piedalījās radošo darbu konkursā “Mans ERASMUS” ar dziesmu  “Mans Erasmus”). Sporta 

pulciņu dalībnieki veiksmīgi prezentēja mūsu tehnikumu pilsētas, reģiona un starptautiskos 

pasākumos (pilsētas pasākumā “Sporto Lieldienās Stropos!”,  Latgales reģiona profesionālo 

izglītības iestāžu trīs cīņas sacensībās (2.vieta), Latvijas čempionātā kadetiem (1., 3.vieta), 

British Rowing Indoor championships – Online sacensībās uz airēšanas trenažieriem (3. un 5. 

vieta), World Rowing Indoor championships – Online sacensībās uz airēšanas trenažieriem 

(6. vieta)). 

Grupu audzinātāju darbs: tehnikumā darbojas grupu audzinatāju padome. Sēžu laikā 

tika apspriests audzināšanas darba plāns, āpusstundu pasākumi, metodiskās izstrādnes 

izveide, vecāku sapulcēs risināmo jautājumu klāsts, audzinātāja darba dokumentācijas pakete, 

sadarbības iespējas ar citām institūcijām, tika veikta audzināšanas darba analīze u.c. 

Audzināšanas darba mērķi: 

˗ attīstīt audzēkņu pašapziņu un pašnovērtēšanas spējas; 

˗ pilnveidot uzvedības prasmes sabiedrībā – kolektīvā, mazā grupā, draugu, paziņu un 

nepazīstamu cilvēku vidū; 
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˗ stiprināt patriotismu, lojalitāti un piederību valstij, pilsētai, izglītības iestādei; 

˗ attīstīt prasmes, kas nepieciešamas savas karjeras attīstības plānošanā, lai konkurētu 

darba tirgū; 

˗ veicināt dažādu dzīvesprasmju apguvi (kritisko domāšanu, sava viedokļa izteikšanu 

un aizstāvēšanu, problēmu risināšanu, lēmumu pieņemšanu) u.c. 

Grupu audzinātāji lielākoties veica darbu attālināti: novadīja audzināšanas stundas, kas 

veltītas Lāčplēša dienai, Latvijas Republikas proklamēšanas dienai, Latvijas Republikas 

Satversmes sapulces sasauksanas dienai, Darba svētkiem, Latvijas Republikas Neatkarības 

atjaunošanas dienai, Nacisma sagrāves dienai un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienai, 

Mātes dienai un Starptautiskajai ģimenes dienai, Līgo dienai un Jāņiem u.c. svētkiem, 

svināmām dienām, atceres dienām.  Tematiskās grupas audzināšanas stundas, kas skar 

tikumisko audzināšanu, piemēram, par draudzību, savstarpējām attiecībām, par ģimenes, 

vecāku lomu ikkatra cilvēka dzīvē, par uzvedības kultūru, disciplīnu, kārtību un pieklājību, 

atbildību. Tika apsprietas brīvā laika pavadīšanas iespējas, veselīgā dzīvesveida prioritates, 

atkarību graujoša ietekme, subkultūras un individuālā stila veodošanas pamati.Tika novadītas 

visas nepieciešamas drošības un darba aizradzības instruktāžas. Notika grupas audzināšanas 

stundas, kas veltītas karjeras izaugsmei, tika organizētas tikšanās ar pedagogu karjeras 

konsultantu. Lai izvairītos vai risinātu dažādas konfliktsituācijas, apspriestu dažādas tēmas 

(stress pirms eksāmena, depresija, dzīves mērķi, adaptācija u.c.)  notika tikšanās ar skolas 

psiholoģi. Grupu audzinātāji aktīvi uzturēja sakarus arī ar izglītojamo vecākiem gan pa 

telefonu, gan izmantojot e-klases pastu, gan tiekoties individuāli, īpašu uzmanību pievēršot 

atālināto mācību mērķiem, atbildībai, disciplīnai, komunikācijas prasmēm, sadarbībai, 

patstāvībai, audzinot tādu kompetenci kā pašvadītā mācīšanās.  

Skolas psiholoģe pirmajā semestrī iepazinās ar visām pirmā kursa grupām ar mērķi 

noteikt audzēkņus, kuriem būs nepieciešams psiholoģiskais atbalsts, novēroja  adaptācijas 

procesu, apsprieda diagnostiku  ar grupu audzinātājiem.Visiem grupas audzinātājiem bija 

novadīta aptauja “Riska grupas” audzēkņu noteikšanai  un to apstrāde. Notika darbs ar vecāko 

kursu audzēkņiem, kuriem ir noteiktas mācību vai uzvedības grūtības, kā arī personīga 

rakstura problēmas. 2020.g.decembrī notika psiholoģiskais online kvests audzēkņiem “Ceļš 

pie lielās veiksmes”. Galvenais tā mērķis bija iemācīties pareizi uzstādīt mērķi, konkretizēt tā 

realizācijas posmus,  atrast resursus tā realizācijai un drosmīgi tikt galā ar traucēkļiem. Otrajā 

semestrī visām grupām bija sniegta stresa pārvarēšanai nepieciešamā informācija, regulāri 

piedāvāta psiholoģiskā palīdzība un sniegts atbalsts tiem, kas to lūdza. Martā notika 

praktiskais seminārs skolotājiem “Izdegšanas sindroms. Kā ar to tikt galā?" Mācību gada 

laikā notika sarakste ar pedagogiem pa elektronisko pastu, lietderīgās un nepieciešamās 

darbam psiholoģiskās informācijas sniegšana. Īpašs uzsvars bija arī stresa vadīšanas 

informācijas izsūtīšanai, kā arī notika  audzēkņu, pedagogu un vecāku individuālā 

konsultēšana. 

6.3. Sporta pāsākumu analīze 

Starp Latgales tehnikumiem tika rīkotas tikai vienas sacensības „ Trīs cīņa”, tas ir, 

1.Atspiešanās,  2.Preses vingrinājumi, 3.Pietupieni.  Mūsu studente Ksenija Babahina LD-21  

ieguva otro vietu.   

Tāpat tika audzēkņi pildīja testus par sporta vēstures zināšanām. Caur ZOOM 

platformu ir arī “sportots” (treniņi, individuālās nodarbības, Latvijas un starptautiskā līmeņa 

sacensības).  

Divuas mūsu audzēknes: Diāna Bulaša TT-41 un Līga Parfene TT-41 piedalījās 

Eiropas čempionātā airēšanā uz trenažieriem „Concept 2”.  
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6.4. IT nodaļas darba analīze 

Galvenie uzdevumi 2020./2021. mācību gadā: 

 Mācību procesa nodrošināšana izmantojot esošas informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas; 

 Darbinieku apmācības darbam ar jaunām informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijām; 

 Jauno informācijas sistēmu ieviešana un attīstība; 

 Esošu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pilnveidošana un attīstība; 

 Piedalīšanās semināros un pasākumos par jaunām informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijām Latvijā un ārzemēs; 

IKT jomas attīstība tehnikumā: 

 Tika iegādāts jauns aprīkojums skolotājiem mācību klasēs; 

 Uzstādīts un noskaņots datoraprīkojums (stikla tēfeles ar interaktīvo displeju, 

projektori, drukas un kopēšanas tehnika); 

 Piedalīšana informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iepirkuma procedūrā, kā arī 

tehnikas testēšana, pārbaude un sagatavošana darbam; 

 Drošības pasākumu veikšana, darbinieku drošības nodrošināšanai darbam ar 

informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un datu aizsardzības nodrošināšanai; 

 Darbinieku apmācība un nodrošināšana ar tehniskiem līdzekļiem; 

 Darbinieku apmācība video konferences izmantošanai attālināta mācību procesa 

organizēšanai ārkārtējās situācijas laikā; 

 Skolotāju apmācība e-vides MOODLE (e.daugvt.lv) izmantošanai attālināta mācību 

procesa organizēšanai ārkārtējās situācijas laikā; 

 Audzēkņu reģistrācijas on-line režīmā nodrošināšana konsultāciju, valsts 

pārbaudījumu un CPKE laikā. 

Pasākumi: 

 Audzēkņu piedalīšanas olimpiādēs un konkursos; 

 IT nozares audzēkņu tikšanās ar IT kompāniju pārstāvjiem; 

 Eiropas zinātnieku nakts. 
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7. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

2021./2022. mācību gadā izglītības iestāde turpinās strādāt kā tehnikums. Par mērķi 

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

īstenot izglītību, kas nodrošinātu valsts profesionālās izglītības standartos un profesiju 

standartos noteikto profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu. Pāreja uz kompetencēs 

balstītu mācību procesu. 

7.1. Mācību darbā 

 Mācību procesa pilnveidošana, izmantojot informācijas tehnoloģijas un jauno 

aprīkojumu; 

 Attālinātu mācību metožu pilnveide un pielietošana 

 Audzēkņu sekmju un kavējumu uzlabošana, jaunu macību metožu ieviešana un 

aprobācija mācību procesā; 

 Sadarbībā ar darba devējiem kvalifikācijas prakses mērķu uzlabošana; 

 Personāla un audzēkņu profesionālo prasmju pilnveide, piedaloties dažādās 

aktivitātēs un mobilitātēs ES fondu finansēto projektu ietvaros. 

7.2. Audzināšanas darbā  

 Ārpusstundu pasākumu aktualizēšana, grupu audzinātāju darba efektivitātes 

paaugstināšana; 

 dalība izglītojāmo pilsoniskās un patriotisma audzināšānas pasākumos tehnikumā, 

novadā un valstī,bagātinot kultūrvēsturisko pieredzi, stiprinot piederību un lojalitāti Latvijas 

valstij; 

 vērtību un tikumu iedzīvināšanas sekmēšana; 

  audzekņu un viņu vecāku iesaistes sekmēšana tehnikuma pārvaldībā, pilnveidojot 

tehnikuma Līdzpārvaldes darbu; 

 audzēkņu iesaistīšana interešu izglītības programmās, citās ārpusstundu nodarbībās, 

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

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

 audzēkņu iesaistīšana Profesionālās izglītības iestāžu jauniešu radošajā pasākumā 

“Radi!Rādi!Raidi!” un XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. 

7.3. IT nodaļas darbā 

 Turpināt darbu tehnikuma informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras 

modernizēšanā; 

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

tehnikuma tēla popularizēšanai un pieredzes apmaiņai informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju jomā; 

 Turpināt tehnikuma informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības un 

modernizācijas stratēģiju; 

 Piedalīties konkursos, pasākumos un olimpiādēs datorzinātnēs un organizēt 

pasākumus informācijas un komunikācijas jomas attīstībai un popularizēšanai Latvijā un 

ārpus tās; 

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

 Piedalīties un sniegt palīdzību dažādās aktivitātēs un mobilitātes ESF un 

ERASMUS+ projektu ietvaros; 

 Veicināt sadarbību ar partneriem un darba devējiem IKT jomā; 
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 Attīstīt tehnikuma informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru, 

efektīvai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanai iestādes darbā un mācību 

procesā; 

 Nodrošināt, ja nepieciešams, attālināta  mācību procesa organizēšanu. 

 

7.4. Kontingenta saglabāšana 

 Audzēkņu zināšanu analīze un individuālā darba organizācija  

 Sadarbība ar darba devējiem un nozaru ekspertu padomēm, lai popularizētu 

iegūstamās specialitātes perspektīvas un sagatavotu audzēkņus darba tirgus prasībām; 

 SAM u.c. projektu īstenošana 

 Aktīva sadarbība ar audzēkņu vecākiem un aizbildņiem; 

 Audzēkņu piesaiste ārpusstundu, sporta un citiem pasākumiem. 

 

 

Direktore I. Brokāne 

 


