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2013.g. 4.-8.novembrī Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde 

(VPIP) uzņēma viesus, piedāvājot programmu „Reģionālās izglītības pazīmes un 

īpatnības: multikulturālisms, tradīcijas, inovācijas”. Šī projekta aktivitāte 

norisinājās CEDEFOP – Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra ES 

Mūžizglītības programmas ietvaros. Mācību brauciens ir informācijas, pieredzes 

un ideju apmaiņa starp Mūžizglītības programmas dalībvalstu izglītības 

vadošajiem speciālistiem. 
 Ciemiņi ne tikai aktīvi piedalījās VPIP sagatavotajā programmā, bet savus 

novērojumus par izglītības iestāžu darbu arī apkopoja noslēguma atskaitē-referātā, ko 

iesniegs programmas centrālajai datu bāzei un savu valstu Nacionālajām aģentūrām, 

tādējādi par Daugavpils izglītības iestādēm uzzinās plašs profesionāļu interesentu loks 

Eiropā.  

 Daugavpilī bija ieradušies: Renāte Horakova (Renata Horakova) (Čehija, 

skolu inspektore), Monika Marija Andžela van der Stara (Monique Marie Angèle van 

der Star) (Nīderlande, pamatskolas direktore, arodbiedrības līdere), Anete Breitbaha – 

Ciglere (Annette Breitbach-Ziegler) (Vācija, ģimnāzijas valodas katedras vadītāja), 

Erna Reka Toroka (Erna Reka Torok) (Austrija, organizācijas „Austraining" 

dibinātāja un vadītāja, specializācija – vispārējās un starptautiskās profesionālās 

mācību prakses vadība) un Andrass Kocsis (András Kocsis) (Itālija, filmu direktors, 

atbildīgais par apmaiņas izglītības programmām). 

 Vizītes ievadā viesi iepazinās ar Mācību brauciena organizētāju – Vispārējās 

un profesionālās izglītības pārvaldi, tās struktūru, darba apjomu un mērķiem. VPIP 

vadītāja Marina Isupova oficiāli atklāja Mācību brauciena programmu Daugavpilī, 

pateicās viesiem par izvēli apmeklēt Latviju un Daugavpili un apsolīja interesantu 

darba programmu. Viesus interesēja gan metodiskais darbs, gan finanšu jautājumi un 

pašvaldības loma izglītības iespēju nodrošināšanā.  

 Viesi prezentēja arī savas valsts izglītības īpatnības, savu darbavietu un aktīvi 

jautāja par Latvijas izglītības sistēmu un tās attīstības tendencēm. 

Kā oficiālie pilsētas viesi Mācību brauciena dalībnieki apmeklēja arī Daugavpils 

pilsētas domi, kur tikās ar domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku Jāni Dukšinski un 

kopīgi nofotografējās. Ciemiņi noklausījās stāstījumu par pilsētu, tās lomu Latvijā un 

Eiropā, ārējiem sakariem un ekonomiku, kā arī uzdeva jautājumus. 

Vizītes dienās Daugavpils izglītības iestāžu apmeklējums tika veidots tā, lai 

viesi iepazītos ar visu veidu izglītību, kas pieejama pilsētā, sākot no pirmsskolas un 

beidzot ar profesionālās izglītības daudzveidību. 

 Liela vizītes daļa tika atvēlēta profesionālās izglītības iestāžu apmeklējumam. 

Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā viesi vispirms iepazinās ar skolu. 

Prezentācijas vadīja paši audzēkņi, jo viņiem kā nākamajiem tūrisma un viesmīlības 

speciālistiem jāprot uzstāties un runāt angliski. Ciemiņi vēlāk uzsvēra, ka skolā 

audzēkņiem ir ļoti labas svešvalodas zināšanas un komunikatīvās prasmes. Tālāk 

sekoja praktiskās nodarbības, kad viesi tika ietērpti kā pavāri un profesionālu 

pasniedzēju vadībā apguva latviešu ēdienu gatavošanas nianses, galda servēšanas un 

kokteiļu jaukšanas iemaņas. Daļu no pagatavotā vēlāk paši varēja arī nobaudīt 



pusdienās. Profesionālās vidusskolas administrācija viesus arī iepazīstināja ar savu 

lielāko prakses vietu – viesnīcu „Park Hotel Latgola”, kurā vizītes laikā bija 

apmetušies viesi. 

Mācību brauciena pēdējā dienā, 8.novembrī, tika apmeklēta Daugavpils 

Celtnieku profesionālā vidusskola, kur tika gūts ieskats skolas darbībā un aplūkots 

ēku modernizācijas projekts, kas tiks īstenots tuvākajos gados. Viesus ļoti ieinteresēja 

tautsaimniecībai tik nepieciešamo profesiju (dažādu specializāciju celtnieku, 

galdnieku un interjera noformētāju, autoelektriķu un ceļu būvtehniķu, metinātāju) 

arodu apguve, darba perspektīvas Latvijā un Eiropā. 

Ar viesiem tika apspriesta situācija par profesionālo izglītību Eiropā un 

Latvijā. Ņemot vērā Latvijas ekonomisko un demogrāfisko situāciju un  izvērtējot 

profesionālās izglītības efektivitāti, mūsu valstī ir jānodrošina konkurētspējīgi 

speciālisti tautsaimniecības nozarēm saskaņā ar „ Profesionālās izglītības iestāžu tīkla 

optimizācijas pamatnostādnēm 2010.-2015.gadam”, palielinot izglītojamo proporciju 

starp vispārizglītojošo skolu skolēniem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem 

50 uz 50. Kopš 2005./2006. mācību gada mūsu valstī  izglītojamo proporcija 

dinamiski sāk mainīties, tādējādi lielākā daļa  izglītojamo izvēlas profesionālās 

izglītības iestādes un pārējie  turpina mācības vispārīgās izglītības iestādēs. Pēc viesu 

teiktā  dažās Eiropas valstīs šī tendence arī ir mainījusies, un jau procentuāli 

profesionālo izglītību izvēlas ap 60% jauniešu, jo arī Eiropas valstīs rodas 

nepieciešamība pēc profesionāļiem dažādās tautsaimniecības nozarēs.  

 Vismaz divu valstu pārstāvji (Austrija un Itālija) ieinteresējās perspektīvā 

veidot apmaiņas projektu sadarbību starp profesionālo vidusskolu audzēkņiem, 

nodrošinot prakses vietas topošajiem speciālistiem Eiropā. Tuvākajā laikā tiks 

kārtotas nepieciešamās formalitātes sadarbībai un tālāk viss būs atkarīgs no skolu 

iniciatīvas un atsaucības. 

Visas vizītes laikā tika izteikta viena piezīme: „Laika trūkums diskusijām”, 

taču, analizējot piedāvāto programmu, neatradām tādu objektu, no kura apmeklējuma 

varētu atteikties, tādēļ secinājums bija pavisam vienkāršs: „Diennaktī trūkst stundu, 

lai paspētu visu, kas iecerēts!” Ceram, ka viesu nodibinātie kontakti nākotnē veidos 

jaunas un dažādas sadarbības formas, projektus un jauniešu apmaiņas, izplatot 

pozitīvu informāciju par Daugavpili un Latviju Eiropā.  

Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde savā un Mācību brauciena dalībnieku 

vārdā izsaka pateicību izglītības iestādēm, to administrācijai, pedagogiem un 

izglītojamajiem, kas bija iesaistīti viesu uzņemšanā, par sagatavotajiem sirsnīgajiem 

un atraktīvajiem priekšnesumiem! 
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Informāciju sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas domes  

Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes 

eksperte projektu jautājumos 

Evelīna Balode 

t. 65425102 

E-pasts: evelina.balode@daugavpils.lv 

Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes 

Profesionālās, interešu un pieaugušo izglītības nodaļas vadītāja 

Lidija Plavinska 

t. 654 07437 

e-pasts: lidija.plavinska@daugavpils.lv 
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