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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1.Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g. 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

 

Izglītības 

programmas 

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese 

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo 

skaits, uzsākot 

programmas 

apguvi vai 

uzsākot 

2020./2021.māc.

g. 

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot 

programmas 

apguvi vai 

noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Nr. 

Licencēšanas 

datums 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Dzelzceļa 

transports 

33 525 04 1 Varšavas 21a, 

Varšavas 23, 

Strādnieku 16, 

Daugavpils 

P-10932  

 

04.02.2015. 

 

29 26 

Dzelzceļa 

transports 

33 525 04 1 Varšavas 21a, 

Varšavas 23, 

Strādnieku 16, 

Daugavpils 

P-10933 04.02.2015. 5 4 

Dzelzceļa 

pakalpojumi 

 

33 840 08 1 

 

Varšavas 21a, 

Varšavas 23, 

Strādnieku 16, 

Daugavpils 

P-17013 

 

05.07.2018. 

 

48 46 

Dzelzceļa 

pakalpojumi 

 

33 840 08 1 

 
Varšavas 21a, 

Varšavas 23, 

Strādnieku 16, 

Daugavpils 

P-10935 04.02.2015. 

6 6 

Komerczinības 

 

33 341 02 1 

 

Mendeļejeva 1, 

Daugavpils 

P-12347  

 

02.09.2015. 

 

24 24 

Programmēšana 33 484 01 1 Strādnieku 16, 

Daugavpils P-16882  06.06.2018. 
75 75 

Programmēšana 35b 484 01 1 Strādnieku 16, 

Daugavpils P-16060  06.10.2017. 
6 5 

Datorsistēmas, 

datubāzes un 

datortīkli 

33 483 01 1 

 
Mendeļejeva 1, 

Daugavpils P– 16057  06.10.2017. 

96 86 

Autotransports 33 525 01 1 

 
Varšavas 21a, 

Varšavas 23, 

Strādnieku 16, 

Daugavpils 

P– 15572 09.06.2017. 

87 85 

  



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Autotransports 35b 525 01 1 

 
Varšavas 21a, 

Varšavas 23, 

Strādnieku 16, 

Daugavpils 

P_3813  24.08.2020. 

19 13 

Autotransports 35b 525 01 1 

 
Varšavas 21a, 

Varšavas 23, 

Strādnieku 16, 

Daugavpils 

P-10917  04.02.2015. 16 16 

Enerģētika un 

elektrotehnika 

33 522 01 1 

 
Mendeļejeva 1, 

Daugavpils P-14525  31.08.2016. 
85 79 

Enerģētika un 

elektrotehnika 

20T 522 01 1 

 
18.Novembra 

66, Daugavpils P-17132 25.07.2018. 
18 9 

Administratīvie 

un sekretāra 

pakalpojumi 

33 346 01 1 

 
Mendeļejeva 1, 

Daugavpils P-11581 21.04.2015. 

52 50 

Administratīvie 

un sekretāra 

pakalpojumi 

33 346 01 1 

 
Mendeļejeva 1, 

Daugavpils 
P_3541 

 

05.08.2020 

 

25 23 

Administratīvie 

un sekretāra 

pakalpojumi 

35b 346 01 1 

 
Mendeļejeva 1, 

Daugavpils 
P-14393  

 

27.07.2016. 

 

34 22 

Inženiertehnika

, mehānika un 

mašīnbūves 

tehnoloģija 

33 521 03  1 

 
Varšavas 21a, 

Varšavas 23, 

Strādnieku 16, 

Daugavpils 

P_1372 02.07.2019 

9 8 

Inženiertehnika

, mehānika un 

mašīnbūves 

tehnoloģija 

33 521 03  1 

 
Varšavas 21a, 

Varšavas 23, 

Strādnieku 16, 

Daugavpils 

 P_3538 05.08.2020 

15 14 

Telemehānika 

un loģistika 

33 345 12 1 

 
Mendeļejeva 1, 

Daugavpils 
P_1742 

 

19.08.2019 

 

49 44 

Frizieru 

pakalpojumi 

32 815 02 1 

 
Mendeļejeva 1, 

Daugavpils P-10936  04.02.2015. 
63 52 

Šūto 

izstrādājumu 

ražošanas 

tehnoloģija 

33 542 02 1 Mendeļejeva 1, 

Daugavpils 
P– 17012  05.07.2018. 

14 10 

Šūto 

izstrādājumu 

ražošanas 

tehnoloģija 

32a542021 

 
Lielā iela 1, 

daugavpils 
P_3542 05.08.2020 

18 14 



1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 

N.p.k. Informācija Skaits Komentāri  

1.  Pedagogu skaits izglītības 

iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. (31.08.2021.) 

86 - 

2.  Ilgstošās vakances izglītības 

iestādē (vairāk kā 1 mēnesi) 

2020./2021.māc.g. 

nav Pedagogu mainība minimāla. 

3.  Izglītības iestādē pieejamais 

atbalsta personāls izglītības 

iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

12 

 

Izglītības psihologs, skolas 

medmāsa, karjeras konsultants, 

dienesta viesnīcas skolotājs, 

interešu izglītības skolotāji, 

bibliotekārs  

 

1.3. izglītības iestādes darba prioritātes un plānotie sasniedzamie rezultāti 

2021./2022.māc.g.  

 Duālo moduļu (īstenojams izglītības iestādē un uzņēmumā) īstenošanas procesa 

aprobācija. Sasniedzamo rezultātu pārdale, vērtēšanas kritēriju izstrāde, uzņēmumu 

piesaiste un informēšana, atgriezeniskās saites nodrošināšana. 

 Darba vidē balstītu programmu īstenošana. Programmu saskaņošana, īstenošana, 

jaunu uzņēmumu piesaiste. 

 Valsts centralizēto noslēguma pārbaudījumu angļu valodā un latviešu valodā rezultātu 

kāpināšana (par 10%). Valsts centralizētā noslēguma pārbaudījuma rezultāta 

matemātikā saglabāšana iepriekšējā mācību gada līmenī. 

 Ārzemju izglītojamo piesaiste dzelzceļa nozarē. 

 Dzelzceļa nozares programmu popularizēšana (sadarbība ar Rail Baltica projekta 

īstenotājiem, audzēkņu prakšu vietu nodrošināšana ārzemēs). 

 Kompetencēs balstītas izglītības īstenošana, kā prioritāti nosakot lasītprasmes un 

digitālās pratības pilnveidi, attīstīšanu ikvienā mācību kursā/modulī ikvienam 

tehnikuma izglītojamajam. 

 Jaunu pieaugušo izglītības īstenošanas programmu izstrāde. 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1. Izglītības iestādes misija – kvalitatīva, ar praksi saistīta izglītība, atbilstoši ikviena 

zināšanu, sociālajam un materiālajam līmenim, virzīta uz indivīda kā personības un 

sava amata profesionālo izaugsmi. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – profesionālās izglītības kompetences 

centrs, kas garantē zināšanu, prasmju un iemaņu apgūšanu Latvijas Republikas 

Izglītības un zinātnes ministrijas prasību apjomā, kas audzina tikumīgu pilsoni, kurš 

spēj sekmīgi orientēties dzīves reālijās. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – kvalitatīva izglītība un personības 

kā indivīda garīgā izaugsme. 

2.4. 2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti 

Prioritātes mācību darbā:  



 Modulāro izglītības programmu aprobācija. Pakāpeniska pāreja tikai uz 

modulāro programmu īstenošanu. Mācību gada laikā mācību process 

organizēts īstenojot 9 modulārās programmas.  

 Kompetencēs balstītas izglītības ieviešana 1.kursu izglītojamajiem. 

Aktualizēta vērtēšanas kārtība, mācību pamatkursu programmu izstrāde 

atbilstoši paraugprogrammām. Nodarbību veidošana, norise atbilstoši 

sasniedzamajam rezultātam. 

 Jaunu izglītības programmu izstrāde. Mācību gada laikā licencētas  6 jaunas 

modulārās programmas. 

 Attālinātā mācību procesa nodrošināšana. Vienota mācību procesa 

organizācija, uzraudzība, ko nosaka iekšējās kārtības noteikumi atbilstoši 

epidemioloģiskajai situācijai valstī. 

 

3. Kritēriju izvērtējums 

 

Izmantotā metode: fokusgrupas diskusija. 

Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses  Turpmākās attīstības vajadzības 

Ir izstrādāta vadības organizatoriskā 

struktūra, kas aptver visas izglītības iestādes 

darbības jomas. Darbs ir strukturēts pa 

nodaļām, ir nodaļu un kopējās kopsapulces 

 Vienotas informācijas/datu bāzes 

izveide atskaišu glabāšanai ar 

piekļuves iespējām ikvienam 

tehnikuma darbiniekam. 

Tehnikuma vadība plāno izglītības iestādes 

darbu, veic kontroli un sasniegtā izvērtēšanu. 

Darba vērtēšana notiek iknedēļas 

administrācijas sēdēs, metodiskajās 

apvienības, nozaru metodisko komisiju sēdēs 

un pedagoģiskās padomes sēdēs 

 Sistemātiski veikt darbinieku 

apmierinātības izpēti, nodrošināt 

iespēju iesniegt priekšlikumus, 

piemēram, Google formās 

Administrācija izvirza konkrētus 

sasniedzamos īstermiņa, ilgtermiņa mērķus, 

uzdevumus, kas atbilst aktuālajām 

pamatnostādnēm 

 Pilnveidot krīzes komunikāciju 

pedagogiem attālinātajā mācību 

procesā 

Darba uzdevumi tiek deleģēti atbilstoši 

darbinieku spējām un kompetencēm. Tiek 

īstenota pieredzes un zināšanu apmaiņa 

tehnikuma darbinieku vidū. Tiek rīkotas 

regulāras sanāksmes dažādos līmeņos, lai 

nodrošinātu gan horizontālo, gan vertikālo 

informācijas apmaiņu. 

 Turpināt attīstīt Nozaru metodisko 

apvienību darbu 

Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses  Turpmākās attīstības vajadzības 

Ir vadības grupa. Stratēģisks redzējums un 

darbības plāns veidojas kopīgā darbā. 

 Jāīsteno ilgtermiņa projekti, ar lielāku 

pievienoto vērtību gan tehnikumam kā 

organizācijai, gan iesaistītiem 

darbiniekiem (skolotājiem) finansiālā 

atbalsta ziņā (motivācijas 



palielināšana, stabilitātes sajūta). 

Tehnikuma vadībai ir vīzija un skatījums par 

mācību iestādes turpmāko attīstību un 

izaugsmes izaicinājumiem. Tehnikums ir 

atvērts sadarbībai, jo īpaši starptautiskai 

sadarbībai jaunu izglītības programmu 

īstenošanā. 

 Padziļināt stratēģisko un krīzes 

komunikāciju, lai nodrošinātu 

sekmīgu iestādes pārvaldību un 

sasniegtu iestādes izvirzītos mērķus 

Pedagogi regulāri un savlaicīgi tiek 

iepazīstināti ar Daugavpils tehnikuma 

noteikumiem un izmaiņām sanāksmēs, ar e-

pasta un mājas lapas starpniecību.  

 Vairāk jāiesaista izglītības iestādes 

darbinieki un dažādu līmeņu vadītāji 

tehnikuma virzības noteikšanā un 

sadarbības veicināšanā. 

Tehnikuma vadība nepārtraukti seko mācību 

procesa īstenošanai un rezultātiem, veic 

nepieciešamo atbalstu mācīšanas un 

mācīšanās procesa uzlabošanai un 

pilnveidošanai. 

 Jāpilnveido komunikācija ar 

dibinātāju stratēģisko jautājumu 

risināšanai ar mērķi veidot lietderīgo 

izpratni 

Tiek veidota pozitīva vide, tiek risinātas 

konfliktsituācijas.  

  

Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses  Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādei notiek komunikācija un 

sadarbība ar vecākiem, Daugavpils pilsētas 

domi, daba devējiem, NVO, valsts pārvaldes 

sektora pārstāvjiem, medijiem, NBS, 

Robežsardzi un citām institūcijām un 

izglītības iestādēm, tajā skaitā ar ārvalstu 

izglītības iestādēm, uzņēmumiem (prakšu 

vietu nodrošinātājiem). Informācijas 

apmaiņa, konsultāciju saņemšana 

nepieciešamības gadījumā ar pašvaldības 

institūcijām – Bāriņtiesu, Sociālo dienestu, 

pašvaldības policiju 

 Sadarbības iespēju pilnveide ar 

uzņēmējiem, orientējoties uz  savas 

jomas profesionāļiem (eksperti, 

"veiksmīgi uzņēmēji") 

Izveidota sociālā un humanitārā 

infrastruktūra, kuras mērķis ir efektīvi 

nodrošināt labvēlīgus apstākļus izglītojamo, 

personāla un mācībspēku darbam un atpūtai. 

 Nepārtraukta materāltehniskās bāzes 

modernizēšana, lai tehnikums būtu 

jaunu tendenču virzītājs (izgudrotājs, 

ieviesējs) 

Tehnikumā ir izveidota metodiskā darba 

sistēma, kurā darbojas nozaru metodiskās 

apvienības, pedagogiem tiek organizētas 

sanāksmes un mācīšanās 

 Atbalsts (finansiāls, materiāltehnisks, 

administrātīvs, tiesisks) un sadarbība 

ar skolotājiem jauno metodisko 

līdzekļu izstrādē 

(programmnodrošinājuma izveide - 

datorprogrammas, utilītas; 

profesionālo mācību grāmatu 

veidošana; ārzemju literatūras 

profesionālie tulkojumi profesionālo 

kursu/moduļu īstenošanas procesam) 

  Palielināt ārvalstu sadarbības skolu 



loku, nodrošinot izglītojamo apmaiņu 

starptautisko programmu ietvaros tieši 

starp izglītības iestādēm. 

  Sadarbības ar absolventiem attīstīšana, 

pilnveidošana  

Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

Stiprās puses  Turpmākās attīstības vajadzības 

Vienota, stabila pedagogu komanda. 

Pedagogu izglītība un profesionālā 

kvalifikācija atbilst noteiktajām prasībām.  

 Selektīva, organizēta kursu atlase 

atbilstoši konkrētā pedagoga 

pilnveides vajadzībām, tehnikuma 

attīstības stratēģijai. Turpināt 

organizētas kolektīvās apmācības, 

sekot līdz apgūtā integrēšanai mācību 

stundās. 

Pedagogi pastāvīgi paaugstina savas 

profesionālās kompetences, atbilstoši 

pārmaiņām nozarē.  

 Nepieciešams pedagogus motivēt 

piedalīties un viņus vairāk piesaistīt 

dalībai starptautiskos profesionālās 

kvalifikācijas paaugstināšanas 

pasākumos 

Lielākā daļa pedagogu ir gatavi mainīties, 

uzņemties jaunus izaicinājumus. 

 Atbilstošo nozaru speciālistu, darba 

devēju piesaiste moduļu īstenošanā  

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.māc.g. 

 

Projekts Anotācija Rezultāti 

Erasmus+ 

programmas 

mācību mobilitāšu 

projekti 

Mērķis: sniegt pedagogiem un 

izglītojamajiem iespēju papildināt un 

pilnveidot savas zināšanas, prasmes 

un iemaņas attiecīgajā profesionālajā 

jomā ārvalstīs, tādējādi gan ļaujot 

iepazīt citu valstu izglītības sistēmu, 

darba vidi un darba tirgus prasības, 

gan arī veicinot izglītības iestāžu 

internacionalizāciju, paplašinot 

sadarbības partneru tīklu un attīstības 

iespējas. 

Īstenotas 16 pedagogu 

mobilitātes (8 mobilitātes (7 

unikālie dalībnieki) skolu 

izglītības projektā, 8 

mobilitātes profesionālās 

izglītības sektorā), tajās 

kopā piedalījās 15 unikālie 

dalībnieki. 

Plānotā rezultāta 

sasniegšanu ietekmēja 

epidemioloģiskā situācija 

valstī, pasaulē. 

ERAF 

līdzfinansētais 

projekts 

“Daugavpils 

tehnikuma 

modernizēšana 

specifiskā atbalsta 

mērķa 8.1.3. 

Mērķis: Daugavpils tehnikuma 

profesionālo izglītības programmu 

īstenošanu nodrošinošās 

infrastruktūras uzlabošana un mācību 

aprīkojuma modernizācija, 

nodrošinot mācību vides atbilstību 

tautsaimniecības nozaru attīstībai un 

uzlabojot profesionālās izglītības 

2020.gada otrajā pusē tika 

pabeigti visi būvniecības 

darbi un uzstādīts projektā 

paredzētais aprīkojums, 

2020.gada nogalē ēka tika 

nodota ekspluatācijā, 

2021.gada septembrī 

jaunajās mācību klasēs ir 



“Palielināt 

modernizēto 

profesionālās 

izglītības iestāžu 

skaitu” ietvaros”, 

Nr.8.1.3.0/16/I/001 

pieejamību.  sācies mācību process. 

Programma 

“Latvijas skolas 

soma” 

Mērķis: nodrošināt Latvijas skolas 

vecuma bērniem un jauniešiem valsts 

garantētās izglītības iegūšanas 

ietvaros iespēju klātienē pieredzēt 

Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas 

vērtības, kultūrtelpu un attiecības 

dinamiskā un jēgpilnā darbībā, 

tādējādi spēcinot piederības sajūtu un 

valstisko identitāti. 

2020./2021.m.g. 1.semestrī 

programmas ietvaros tika 

īstenoti 40 dažādi pasākumi 

(izrādes, koncerti, kino, 

muzejpedagoģiskās 

nodarbības), kurus kopā 

apmeklēja 994 audzēkņi 

(655 unikālie dalībnieki), 

savukārt 2.semestrī 

norisinājās 72 dažādi 

pasākumi (mūzika, teātris, 

cirks, kino), kuros piedalījās 

1814 audzēkņi (691 

unikālais dalībnieks). 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 

Līguma veids Skaits 

Noslēgtie Līgumi par tehnikuma audzēkņu 

prakšu vietām, darba vidē balstītajām 

mācībām 

251 līgums par prakses vietu; 

34 līgumi par darba vidē balstītām 

mācībām; 

Kopā līgumi ar 92 uzņēmumiem. 

Noslēgtie līgumi ar Ieslodzījuma pārvaldi 

par programmu īstenošanu 

1 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6. 1. izglītojamā patriotiskās audzināšanas veicināšana: 

Audzēkņi  kļūst par krietnu, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā, 

bagātina kultūrvēsturisko pieredzi, stiprina piederību un lojalitāti Latvijas valstij. 

Audzēkņi izprot jēdzienu «patriotisms»,  demokrātiskas valsts iekārtas darbības 

pamatprincipus un zina, kā iesaistīties politiskajos procesos. 

 

6.2. izglītojamā izpratnes par vērtībām un tikumiem veicināšana un  kultūrvēsturiskās 

pieredzes bagātināšana: 

Audzēkņi iepazīst Latvijas mākslas un kultūras norises,  izzina Latvijas valstiskuma 

attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās 

izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas. Audzēkņi apzinās un kopj tautas 

tradīcijas. 

 



6.3. audzēkņu intereses rosināšana piedalīties un pašiem iniciēt, realizēt dažādas 

aktivitātes audzēkņu līdzpārvaldes darbībā, grupas, skolas pasākumos, interešu izglītībā, 

pilnveidojot izglītojamo līderības un sadarbības prasmes: 

Audzēkņi attīsta analītiskās un sintezējošās darbības prasmes savas karjeras plānošanai, 

apzinot savas personības spējas, talantus, intereses, vajadzības un iespējas. 

 

6.4. sadarbība ar izglītojamā ģimeni: 

Pozitīva, uz savstarpējo cieņu balstīta vecāku un pedagogu sadarbība palīdz  audzēkņa 

personības attīstības veidošanā. 

 

7. Citi sasniegumi 

 

7.1. Starptautisko konferenču, sacensību, konkursu organizēšana. 2019. gada decembrī 

tika organizēta Starptautiskā konference "Daugavpils tehnikuma labās prakses 

piemēri darba vidē balstītu mācību īstenošanā” un starptautiskās sacensības 

volejbolā „Daugavpils -2019”. Nākošā plānotā konference un konkurss 2021.gadā. 

7.2. Starptautiskā sadarbība. Tehnikums lepojas ar noslēgtajiem starptautiskiem 

sadarbības līgumiem un nodomu protokoliem (Čehija, Gruzija, Igaunija, Itālija, 

Lietuva, Moldova, Polija, Portugāle, Slovākija, Ukraina, Vācija, Azerbaidžāna), 

kuru ietvaros mūsu audzēkņi, tehnikuma darbinieki dodas pieredzes apmaiņas 

braucienos, praksēs ārpus Latvijas robežām, kā arī skola uzņem sadarbības valstu 

viesus Latvijā 

7.3. pedagogu profesionālo pilnveides kursu izstrāde un īstenošana. 2020.gadā 

izsniegtas 142 apliecības par neformālās izglītības apguvi. 

7.4. tehnikums nodrošina ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās 

kompetences novērtēšanu. 

 

8.Informācija par izglītības kvalitātes indikatoriem  

(izņemot profesionālās ievirzes izglītību) 

 

8.1.pedagogu dalība profesionālās kompetences pilnveidē 

2020./2021.māc.g. pedagogu skaits izglītības iestādē 86 

2020./2021.māc.g. profesionālo mācību priekšmetu 

pedagogu skaits izglītības iestādē 

38 

2020./2021.māc.g. profesionālo mācību priekšmetu 

pedagogu skaits, kuri ir piedalījušies profesionālās 

kompetences pilnveidē 

81 

2020./2021.māc.g. ieguldītie līdzekļi izglītības iestādes 

pedagogu profesionālās kompetences pilnveidē 

Katra pedagoga 

pašfinansējums 

8.2. profesionālo izglītību ieguvušo skaits 

2020./2021.māc.g. absolventu skaits (ieguvuši 

kvalifikāciju) profesionālās izglītības programmās 

salīdzinājumā ar izglītojamiem, kas sākuši mācības 

profesionālās izglītības programmās 

Uzsāka mācības: 246 

Absolventu skaits: 204 

2020./2021.māc.g. absolventu skaits (ieguvuši 

kvalifikāciju) profesionālās tālākizglītības programmās 

salīdzinājumā ar izglītojamiem, kas sākuši mācības 

profesionālās tālākizglītības programmās 

Uzsāka mācības: 18 

Absolventu skaits: 9 



8.3.profesionālās izglītības programmu pieejamības veicināšana. 

 

 Labiekārtotas, renovētas tehnikuma dienesta viesnīcas blakus centrālajam 

korpusam par nelielu ikmēneša maksu.  

 Sniegts atbalsts 40 audzēkņiem projekta (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, ietvaros 

(nodrošināta nakšņošana, kompensēti transporta izdevumi, sniegts konsultatīvais 

atbalsts individuālajās konsultācijās). 

 ERAF projekta ietvaros visi izglītības iestādes mācību korpusi ir pielāgoti 

izglītojamiem ar kustību traucējumiem, ierīkoti lifti, uzbrauktuves, tādējādi 

nodrošinot piekļuves iespējas tehnikuma telpām. 

 

 

 

 

Daugavpils tehnikuma direktore 

Ingrīda Brokāne 


