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1. Atbalsta pasākumi pedagogiem un administrācijai 
 

 Notika sadarbība  ar profesionālās izglītības iestādēm, organizējot direktoru vietniekiem 

audzināšanas darbā un interešu izglītības pedagogiem kopīgu izbraukšanu un piedalīšanos 2 

dienu kursos „Scenārijs – sarīkojuma literārais un dramaturģijas pamats”  Zaļenieku 

Profesionālajā vidusskolā, sanāksmē par radoša pasākuma „Vārdi un darbi, kas vieno...” 

sagatavošanu  Malnavas koledžā un  seminārā par šī pasākuma noslēguma  organizēšanu  

Rīgas Celtniecības koledžā, rīkojot šo iestāžu Atvērto durvju un Informācijas dienas, 

meistardarbnīcas un Karjeras nedēļas pasākumus; 

 Pildot Valdības rīcības plāna noteikumus, saskaņā ar Profesionālās izglītības iestāžu tīkla 

optimizācijas pamatnostādnēm 2010.-2015.gadam, tika organizētas profesionālās izglītības 

iestāžu prezentācijas, iepazīstinot pašvaldības deputātus ar šo iestāžu attīstības stratēģijām 

līdz 2015.gadam; 

 Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” pedagogi divām pilsētas 

sākumskolas  skolotāju grupām  novadīja tālākizglītības kursus „Lietišķā māksla un dizains” 

zināšanu un prasmju vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju mācīšanas pilnveidošanai. 

 

2. Darbs ar izglītojamajiem 
 

 Kopā ar profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem, interešu izglītības 

pedagogiem un izglītojamajiem tika apmeklēts Latgales novada radošais pasākums „Vārdi 

un darbi, kas vieno...” Malnavas koledžā  un  šī  pasākuma noslēgums  Balvos,  nodrošinot 

izglītojamos un pedagogus  ar transportu; 

 Ziemassvētku svinēšanai pilsētā tika organizēti pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēni, 

savukārt,  profesionālās izglītības iestāžu izglītojamie darbojās Rūķīšu mājā, palīdzot 

apmeklētājiem apgūt prasmi izrotāt piparkūkas (Tirdzniecības profesionālā vidusskola) un 

izgatavot rūķīšus (Valsts tehnikums); 

 Profesionālās izglītības iestādes arī šogad piedalījās pilsētas svētkos ar ierīkotām  

Amatnieku pilsētiņām, kur ikviens varēja iepazīties ar amatiem, kurus var apgūt attiecīgajās 

iestādēs, piedalīties meistarklasēs, izmēģinot savus spēkus. Šo iestāžu izglītojamie šogad  

kopā ar uzņēmumiem  piedalījās uzņēmēju gājienā, veidojot  paaudžu pēctecību; 

 Profesionālās  un augstākās izglītības iestāžu  Informatīvo  un  Atvērto durvju dienu norises 

informācija tika ievietota VPIP mājas lapā un nosūtīta vispārizglītojošajām skolām, lai ar to 

varētu iepazīstināt skolēnus; 

 Daugavpils Celtnieku, Tirdzniecības profesionālās vidusskolas un Valsts tehnikuma 

audzēkņi piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra  (VISC) 

rīkotajā jauno profesionāļu konkursu pasākumā „Jaunais profesionālis 2013” Rīgā, Ķīpsalā.  

16 nozaru Latvijas profesionālās izglītības iestāžu 258 audzēkņi sacentās par labākā jaunā 

profesionāļa titulu, tādējādi pretendējot uz iespēju pierādīt sevi Eiropas un pasaules mēroga 

konkursos – olimpiādēs. Ar lielu gandarījumu ir jāatzīmē, ka šo profesionālās izglītības 

iestāžu audzēkņi parādīja labus rezultātus, pārliecinot ikvienu par to, ka profesionālā 

izglītība piedāvā kvalitatīvas zināšanas un prasmes. Daugavpils pilsētas pašvaldība un VPIP 

apbalvoja šo izglītības iestāžu izglītojamos un pedagogus ar Goda rakstiem, tādējādi, 

respektējot un uzsverot profesionālās izglītības nozīmi mūsu pilsētā un valstī. 

 

 

 

 

 



3. Sadarbība ar citām  institūcijām 
 

Sakarā ar profesionālās izglītības iestāžu pārņemšanas pašvaldības padotībā jautājumiem tika 

izveidota sadarbība ar: 

 Latgales plānošanas reģionu, apspriežot ERAF projektu norisi un finansējuma apgūšanu 

Celtnieku profesionālajā vidusskolā un Valsts tehnikumā, kā arī saskaņojot un  iesniedzot 

LR Ministru prezidentam vēstuli par profesionālās izglītības iestāžu pārņemšanas 

pašvaldības padotībā nosacījumiem; 

 IZM, veicot saraksti par profesionālās izglītības iestāžu pārņemšanas pašvaldības padotībā 

nosacījumiem, un atbildes sniegšanu par to nepārņemšanu, kamēr nebūs sakārtota 

likumdošana, kas reglamentētu šo procesu; 

 Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, piedaloties pašvaldību speciālistu izglītības jautājumos 

sanāksmēs; 

 Latvijas Pašvaldību savienību, piedaloties Izglītības un kultūras komitejas sēdēs; 

 Valsts izglītības satura centru, piedaloties semināros, sanāksmēs, dažāda veida pasākumos; 

 Izglītības kvalitātes valsts dienestu, akreditējot Latgales novada profesionālās izglītības 

iestādes. 

 

4. Aktivitātes projektos, darba grupās, meistarklases, mācību līdzekļu izveide 
 

Darbs darba grupās un komisijās 

 VPIP Darba kārtības noteikumu izstrādē; 

 Pedagogu profesionālās darbības 4.kvalitātes pakāpes novērtēšanas komisijā; 

 Izglītojamo apbalvojumu komisijā. 

 

5. Secinājumi un nākamā mācību gada aktualitātes 
 

Veiksmīgi notika sadarbība ar profesionālās izglītības iestādēm gan to attīstības stratēģijas 

apspriešanā, gan kopīgu pasākumu organizēšanā un īstenošanā.  

Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” organizētie kursi izraisīja lielu pilsētas 

sākumskolu skolotāju interesi un atsaucību,  pedagogi izteica vēlēšanos turpināt tāda veida 

sadarbību ar šo profesionālās izglītības iestādi. 

Atbildīgi un ar lielu atsaucību pilsētas skolu administrācijas, skolotāji un skolēni piedalījās 

pilsētas, mūsu nodaļas, profesionālās un augstākās  izglītības iestāžu rīkotajos pasākumos, kā arī 

profesionālās izglītības iestāžu vadība un audzēkņi veiksmīgi sadarbojās ar VPIP un mūsu nodaļu, 

īstenojot profesionālās izglītības popularizēšanu pilsētā. 

Nākamajā mācību gadā ir jāturpina veicināt sadarbību ar profesionālās izglītības iestādēm, 

organizējot  sanāksmes ar darba devējiem, nozaru speciālistiem un profesionālās izglītības iestāžu 

vadību un pedagogiem kvalitatīvas un pieejamas profesionālās izglītības nodrošināšanā un  

uzlabošanā Daugavpilī, valsts noslēguma eksāmenu norisē, prakšu vietu nodrošināšanā pašvaldības 

uzņēmumos un tās teritorijā esošajos privātuzņēmumos, pēc iespējas arī pedagogu kvalifikācijas 

celšanā, tālākizglītībā un pieredzes apmaiņā. 
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