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VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU TĪKLA ATTĪSTĪBAS KONCEPCIJA  

2013. – 2017.gadam 

Daugavpils pilsētas domes Vispārējās izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepcija* izstrādāta: 

pamatojoties „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā minēto pašvaldības autonomo funkciju – „Gādāt par iedzīvotāju izglītību 

(iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu 

nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un 

izglītības atbalsta iestādēm u.c.)”, Izglītības likumu, MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1178 „Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes 

izvērtēšanas noteikumi” un 

saskaņā ar Nacionālās attīstības plānu 2014.–2020.gadam (NAP2020); Latvijas stratēģiskās attīstības plānu 2010.–2013.gadam; Latvijas ilgtspējīgas 

attīstības stratēģiju  līdz 2030.gadam;  Nacionālo stratēģisko ietvardokumentu 2007.–2013.gada periodam; Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2007.–

2013.gadam; Latgales programmu 2010–2017,  Latgales stratēģiju 2030. 

 

 

*Daugavpils pilsētas domes Vispārējās izglītības iestāžu  tīkla attīstības koncepcija neietver interešu un profesionālās ievirzes izglītības, mūžizglītības 

jautājumu risinājumus. Šo jomu attīstība tiks skatīta atsevišķā dokumentā, kurš taps pēc šo jautājumu izlemšanas Valsts līmenī. 
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Ievads  

Daugavpils pašvaldības teritorijā pašreiz darbojas 29 pirmskolas iestādes (t.sk. 4 speciālās), 5 pamatskolas (t.sk. 2 speciālās) un 13 vidusskolas. 

Daugavpils1.speciālā pamatskola ir pašvaldības dibinātā un uzturamā izglītības iestāde, kura piedāvā speciālās programmas skolēniem ar vieglu vai 

smagu garīgās atpalicības pakāpi.  Daugavpilī esošā Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola – attīstības centrs ir speciālās izglītības iestāde ar  

speciālām izglītības programmām skolēniem ar runas un/vai dzirdes traucējumiem. Minētā izglītības iestāde pilda reģionālas nozīmes funkcijas, tiek 

finansēta un uzturēta no valsts budžeta līdzekļiem.  

Daugavpils pilsētas domes Vispārējās izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepcija (turpmāk tekstā – Koncepcija) ietver pirmsskolas, skolas un 

speciālās izglītības jautājumus. To ir izstrādājusi Daugavpils pilsētas domes Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde (turpmāk tekstā – VPIP) 

ciešā sadarbībā ar izglītības iestāžu pārstāvjiem un ņemot vērā sabiedriskās apspriešanas rezultātus. Koncepcijas mērķis ir izstrādāt pamatotus 

priekšlikumus Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu tīkla attīstībai un optimizācijai laika posmā no 2013.gada līdz 2017.gadam, ņemot vērā esošo 

sociāli ekonomisko un demogrāfisko situāciju un tendences, kā arī izglītības iestāžu darbības efektivitātes rādītājus. 

Koncepcija ir politikas plānošanas dokuments, kurā tiek atrunāti vispārējās izglītības attīstības virzieni un uzdevumi laika posmam no 

2013.gada līdz 2017.gadam, un kurš kalpos par tiesisku pašvaldības akceptētu pamatu nākamajai darbībai, izstrādājot un nosakot konkrētus pasākumus 

katrā izglītības iestādē un pašvaldībā vispār. 

Lai pilnvērtīgi izstrādātu priekšlikumus, darbs tika sadalīts vairākos posmos. Tika veikta esošās situācijas analīze, mērķu, uzdevumu un 

nepieciešamo darbību noteikšana, tika organizētas tikšanās un pārrunas ar izglītības iestāžu un pašvaldības atbildīgajām personām. Lai izvēlētos 

pašvaldībai piemērotāko pirmsskolas, pamata, vidējās un speciālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas un attīstības alternatīvu, tika organizētas  darba 

grupas vairākkārtējas sanāksmes; Koncepcijas izstrādē tika iesaistīta vietējā sabiedrība – organizētas fokusgrupas (skolu direktori, mediji, izglītojamie 

un viņu vecāki), aptaujāti skolu pedagogi, apkopoti izteiktie priekšlikumi; veikta informācijas vākšana un apkopošana par izglītības iestāžu plānotajām 

darbībām. 

Koncepcijas izstrāde balstīta uz izglītības iestāžu vadītāju individuāli iesniegtajiem datiem par skolēnu skaitu, piedāvātajām izglītības 

programmām, pamatdatiem par izglītības iestāžu ēkām, mācību procesa nodrošināšanu, veiktajām investīcijām, pedagoģisko un tehnisko darbinieku 

likmēm un skaitu. Informācijas iegūšanai izmantota Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) datu bāze, statistikas dati u.c., sabiedriskās 

apspriešanas rezultāti, fokusgrupu darba rezultāti, ņemti vērā skolu direktoru priekšlikumi no anketēšanas par skolu nākotnes vīziju. Anketēšanā 

piedalījās vairākums Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo skolu pedagogu (kopā 668 responenti).  Koncepcijā ņemti vērā arī augstskolu docētāju 

piedāvātie risinājumi. 
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Koncepcijas mērķis – vispusīgas, attīstošas, ilgtspējīgas izglītības vides un laika prasībām atbilstošas izglītības nodrošināšana  izglītojamajiem no 

agras bērnības līdz iekļaušanai darba tirgū. 

Uzdevumi: 1) Veikt esošās situācijas analīzi, prognozēt nākotnes tendences izglītībā un sabiedrībā, piedāvāt risinājumus izglītības iestāžu tīkla 

struktūras nepilnību novēršanai, izstrādāt priekšlikumus mūsdienīgas un ilgtspējīgas vispārējās izglītības sistēmas attīstībai pašvaldības teritorijā;        

2) Jebkuru  rīcību izglītības tīkla pilnveidē vai optimizācijā pamatot ar statistikas analīzi, attiecīgajiem normatīvajiem dokumentiem un sabiedriskās 

apspriešanas rezultātiem. 

Koncepcijas pamatvērtību izpratne mērķauditoriju aspektā 

Mērķauditorijas/grupas 
Pamatvērtības 

Drošība Cieņa Atbildība 

Izglītojamie 

 

1. Fiziskā vide ir droši, veselīgi un ērti 

sakārtota; 

2. Izglītības iestādēs un to apkārtnē 

bērni ir pasargāti no vardarbības, 

smēķēšanas, alkohola un 

narkotikām; 

3. Izglītojamie atbilstoši savam 

vecumam pārvalda personīgās 

drošības un veselības pamatus. 

1. Vienaudži un pieaugušie respektē 

ikviena indivīda vajadzības un 

viedokli; 

2. Vide ir pielāgota izglītojamajiem ar 

speciālām vajadzībām;  

3. Izglītojamie atbilstoši savam 

vecumam ir apguvuši uzvedības 

noteikumus un pielieto tos praksē. 

1. Izglītojamie ir gatavi un prot 

uzņemties atbildību par saviem 

lēmumiem, rīcību un tās sekām; 

2. Izglītojamie apzinās, ka ir atbildīgi 

arī par savas bezdarbības sekām; 

3. Izglītojamie ir gatavi un prot 

iesaistīties brīvprātīgo darbā; 

4. Izglītojamie zina savus pienākumus 

un pilda tos. 

Pedagogi 

1. Pedagogs ir drošs par savas 

profesionālās kompetences līmeni; 

2. Pedagogs jūtas drošs par to, ka būs 

pieprasīts darba tirgū un saņems 

atbilstošu atalgojumu; 

3. Pedagogs pārvalda stresa 

menedžmenta paņēmienus un prot 

pasargāt sevi no profesionālās 

izdegšanas. 

1. Pedagoga darbs tiek respektēts 

sabiedrībā kā cienījama un prestiža 

profesija; 

2. Izglītības iestādē ir izveidots 

sadarbības modelis, kurš paredz 

visu tajā iesaistīto pušu savstarpējo 

cieņu; 

3. Pedagogs respektē ikviena 

izglītojamā un viņa vecāku 

personību un individuālās 

vajadzības. 

1. Pedagogs apzinās savu atbildību 

par izglītības procesa organizēšanu 

un tā rezultātiem; 

2. Pedagogs jūtas atbildīgs par savas 

personības izaugsmi un savu 

lietišķo attiecību pilnveidošanu; 

3. Pedagogs rūpējas par savu fizisko 

un garīgo veselību. 
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Izglītojamo vecāki un 

sabiedrība kopumā 

1. Ir minimizētas neskaidrības ar 

izglītību saistīto jautājumu izpratnē 

un uztverē visos līmeņos; 

2. Vecāki ir droši, ka varēs savlaicīgi 

iekārtot savu bērnu pirmsskolas 

izglītības iestādē un skolā; 

3. Vecāki ir pārliecināti, ka izglītības 

iestādē viņu bērnam ir garantēta 

fiziska un garīga drošība; 

4. Vecāki ir droši par sava bērna 

iegūtās izglītības kvalitāti; 

5. Vecāki ir droši, ka skolā iegūtā 

izglītība ļaus viņu bērnam turpināt 

izglītību un veiksmīgi iekļauties 

darba tirgū. 

1. Vecāki tiek respektēti kā izglītības 

pasūtītāji; 

2. Vecāki respektē pedagogu darbību, 

māca saviem bērniem cienīgi 

izturēties pret skolotājiem; 

3. Vecāki respektē savu bērnu kā 

personību ar individuālām 

vajadzībām un tieksmēm, ņemot 

vērā vecumposma īpatnības. 

1. Vecāki līdzdarbojas sava bērna 

izglītošanā un izmanto savas 

tiesības lemt par izglītības 

jautājumiem; 

2. Sabiedrība iesaistās izglītības 

procesā, atsaucoties uz izglītības 

iestāžu aicinājumu izteikt viedokli, 

dalīties pieredzē, uzņemt 

izglītojamos uzņēmumos un 

iestādēs, iepazīstinot viņus ar 

profesijām. 

 

Koncepcija paredz: 

 Izglītojamajiem – vispusīgu attīstību, pieejamas, veselību veicinošas un drošas, komfortablas un modernas mācību vides izveidi un uzturēšanu.  

 Pedagogiem – optimālu slodzi, modernu darba vidi, tālākizglītības iespējas Latvijā un Eiropā, pašpilnveidošanās un karjeras izaugsmes iespējas 

un atbilstošu atalgojumu, garantētu pārkvalifikāciju darba tirgus izmaiņu gadījumā.  

 Izglītojamo vecākiem un sabiedrībai kopumā – sagatavotu, darba tirgū konkurētspējīgu un sabiedrības pasūtījumam atbilstošu jauno paaudzi, 

kas varētu veiksmīgi iekļauties Latvijas sabiedrībā, globālajā Eiropā un pasaulē. 

Koncepcijā ņemts vērā, ka pārmaiņas izglītībā nav reformu cikli, kas kādreiz beigsies, sasniedzot galīgu rezultātu un gatavus risinājumus. Dokumentā 

ir ņemta vērā t.s. divvirzienu pārmaiņu paradigma, kas ļauj dinamiski kombinēt divas pieejas pārmaiņām izglītībā: no lejas uz augšu un no augšas uz 

leju, jo ir pienācis laiks sabiedrībai un pašiem izglītības sistēmas dalībniekiem kļūt par pārmaiņu virzītājiem. Koncepcijā piedāvātais problēmu 

risinājums ir piemērs sabiedrības iesaistei izglītības pārvaldībā.  
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Koncepcija ir izstrādāta, balstoties uz šādiem principiem: 

1. Pieejamības principu, nodrošinot visiem izglītojamajiem vienlīdzīgas iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību; 

2. Atbilstības principu, ņemot vērā izglītojamo intereses un vajadzības; 

3. Sabiedrības līdzdalības principu, uzklausot izglītības īstenotāju un izglītības saņēmēju ieteikumus; 

4. Koordinācijas principu, nodrošinot vienotu vadību un pārmaiņu koordināciju; 

5. Mērķtiecības principu, galveno uzmanību pievēršot izglītības kvalitātei, sasniedzamajiem rezultātiem un izvirzītajām prioritātēm; 

6. Pēctecības principu, izvērtējot iepriekšējo lēmumu rezultātus; 

7. Efektīvas resursu un finanšu līdzekļu izmantošanas principu, izvērtējot pašvaldības un valsts līdzekļu izlietojumu izglītības nodrošināšanā; 

8. Pakāpenības principu, plānojot izsvērtas un secīgas darbības noteiktajā laika periodā; 

9. Sistēmpieejas principu, pielietojot vienotus kritērijus izglītības iestāžu izvērtējumam. 
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1. Koncepcijas dokumentā lietotie saīsinājumi un termini 

 

ANO – Apvienoto Nāciju Organizācija 

AP – attīstības programma 

BVC – Daugavpils Bērnu veselības centrs 

Comenius – ES atbalstīta programma, projektu piedāvājums izglītības iestādēm, apmaiņas, individuālo mobilitāšu (braucienu) iespējas  

izglītības darbiniekiem 

CSP – Centrālā statistikas pārvalde 

D – dienas grupa  PII 

D/N – diennakts grupa PII 

DA – dienvidaustrumi 

DPD – Daugavpils pilsētas dome 

DR – dienvidrietumi 

DU – Daugavpils Universitāte 

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ES – Eiropas Savienība 

ESF  projekts – Eiropas sociālā fonda  projekts  

Grundtvig – ES atbalstīta Mūžizglītības programma pieaugušajiem, apmaiņas un sadarbības projekti, individuālas apmācības 

IIAC – Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs 

IKT – Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 

IKVD – Izglītības kvalitātes valsts dienests 

Integrēta pieeja – pieeja attīstības plānošanā, kas paredz koordinētu telpisko, tematisko un laika dimensiju, nodrošinot interešu saskaņotību  

starp visiem pārvaldes līmeņiem un ieinteresētajām pusēm, izmantojot konkrētus (finanšu) instrumentus, lai sasniegtu noteiktos mērķus 

IZM – LR Izglītības un zinātnes ministrija 

KF – Kohēzijas fonds 

Koncepcija – noteiktā sistēmā apkopoti uzskati par kādām parādībām, procesiem 

KPFI – Klimata pārmaiņu finanšu instruments 

LPR – Latgales plānošanas reģions 

LV – Latvijas Valsts 
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NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra 

NVD – Nacionālais veselības dienests 

NVO – nevalstiskā organizācija 

MA – metodiskā apvienība 

PII – Pirmsskolas izglītības iestāde 

PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

PPDK – pedagogu profesionālās darbības kvalitāte   

PPMK – Pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija 

Prioritāte – teritorijas attīstības vispārējā aktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzīta priekšplānā salīdzinājumā ar citām attīstības  

aktualitātēm 

                    PSRS – Padomju  Sociālistisko Republiku Savienība, kuras sastāvā Latvija atradās līdz 1990.gadam 

Rīcības virzieni – konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanai 

Stratēģiskais mērķis – konkrēts politisku uzstādījumu kopums vēlamajām situācijas pārmaiņām noteiktā laika periodā, kas ir vērsts uz  

teritorijas attīstības  vīzijas sasniegšanu un ir pamats prioritāšu noteikšanai un turpmāk veicamo darbību identificēšanai 

SVID – stipro, vājo pušu, iespēju un draudu analīze 

Uzdevumi – iniciatīvu un rīcību kopums, kas ir izvirzīts noteikto rīcības virzienu  sasniegšanai. Uzdevumi ir skaidri definēti, izmērāmi un  

pārbaudāmi. 

VIAA – Valsts izglītības attīstības aģentūra, nodrošina sadarbības iestādes  funkcijas ES struktūrfondu administrēšanā 

VISC – Valsts izglītības satura centrs 

Vīzija – lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda teritorijas unikālās vērtības 

VPIP – Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde 

VSAOI –Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

„Vaučeru sistēma” – iespējamais nākotnes izglītības sistēmas finansēšanas modelis. Tā būtība: skolēnu vecāki, izvēloties skolu, kurā 

izglītosies bērns, līdz ar to novirza viena bērna skološanai paredzēto valsts finansējumu konkrētai skolai, tādējādi nodrošinot konkrētās iestādes 

dzīvotspēju  (principa „nauda seko skolēnam” tieša būtība). Tas ļauj vecākiem izvēlēties skolu, kas viņiem šķiet piemērotāka, turklāt uz valsts 

finansējumu, kas seko bērnam, var pretendēt gan valsts un pašvaldības skolas, gan privātās skolas.  
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2. Iepriekšējās koncepcijas izpilde 

Daugavpils pilsētas izglītības stratēģijas rīcības programmā 2010.–2013.gadam tika noteikti 4 rīcības virzieni: 

- vispārizglītojošo izglītības iestāžu tīkla un materiāli tehniskās bāzes uzlabošana,  

- skolu darba efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana, 

- izglītības programmu piedāvājuma paplašināšana,  

- speciālistu profesionālās kompetences paaugstināšana. 

 

1.Vispārizglītojošo izglītības iestāžu tīkla un materiāli tehniskās bāzes uzlabošana. 

 

1.1. Viena no plānotajām aktivitātēm izglītības iestāžu tīkla un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai bija izglītojamo skaita optimizēšana 

vispārizglītojošajās skolās, respektīvi, Daugavpils 7.pamatskolas un Daugavpils 16.vidusskolas, Daugavpils 8.pamatskolas un J.Raiņa Daugavpils 

6.vidusskolas, Daugavpils 5.pamatskolas un Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzijas apvienošana. Tās mērķis bija  resursu taupīšana: optimizācijas 

rezultātā tika plānota viena skolēna izmaksas izlīdzināšana pilsētas skolās. Ja 2010.gada 1.janvārī izmaksas uz vienu skolēnu  vispārizglītojošajās 

skolās  (izņemot Daugavpils Valsts ģimnāziju un Daugavpils 11.pamatskolu) svārstījās no 153,04 Ls (Daugavpils 10.vidusskolā) līdz 611,23 Ls 

(Daugavpils 8.pamatskolā), tad 2012.g. 1.janvārī – no 180,46 Ls (Daugavpils 10.vidusskolā) līdz 463,17 Ls (Daugavpils 16.vidusskolā, kurā ir baseins) 

(skat. 6.att. „Izmaksas uz vienu skolēnu, 2012.g.”) 

Optimizētajās skolās ir samazinājušies izdevumi uz vienu skolēnu, kas arī bija optimizācijas mērķis  (skat. 1.tabulu „Pašvaldības finansējums 

optimizētajās skolās”). 

1.tabula.   

Pašvaldības finansējums optimizētajās skolās 

Skola 

Izmaksas uz vienu skolēnu 

 
 

2010.g. 2012.g.  

J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola   

+ 

Daugavpils 8.pamatskola 

332,22 Ls 

+                         534 skolēni 

611.23 Ls 

 

385.68                385 skolēni 

 

J. Raiņa Daugavpils 

6.vidusskola   

 Pašvaldības izmaksas kopā 214235 Ls  149260 Ls - 64975 Ls 
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Daugavpils pilsētas Centra gimnāzija 

+  

Daugavpils 5.pamatskola 

350.51 Ls 

+                        789 skolēni 

289.16 Ls 

 

268.87                574 skolēni 

 

Daugavpils Centra 

vidusskola 

 

Pašvaldības izmaksas kopā 

 

250540 Ls 154333 Ls - 96207 Ls 

Daugavpils 16.vidusskola  

+  

Daugavpils 7.pamatskola 

483.04 Ls 

+                       871 skolēns 

340.35 Ls 

 

463.17               676 skolēni 

 

Daugavpils 16.vidusskola  

 

Pašvaldības izmaksas kopā 

 

385767 Ls 313100 Ls - 72667 Ls 

 

1.2. uzdevums: Uzlabot izglītības iestāžu ēku un telpu tehnisko stāvokli. 

Īstenoti projekti ēku fasādes remontiem Daugavpils Centra vidusskolā, Daugavpils 9.vidusskolā, Daugavpils 3.vidusskolā, Daugavpils 

5.pamatskolas ēkai, Daugavpils 17.vidusskolā, Daugavpils 10.vidusskolā, Daugavpils 16.vidusskolā. Objektīvu apstākļu dēļ darbi vēl turpinās 

Daugavpils 12.vidusskolā, Daugavpils 13.vidusskolā, J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā, Daugavpils 11.pamatskolā, Daugavpils 1.speciālajā 

pamatskolā. Projektu īstenošanas rezultātā ir sakopta un labiekārtota arī skolu apkārtējā teritorija. 

1.3. uzdevums: Pilnveidot mācību procesu, izmantojot modernās tehnoloģijas. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas veikto iepirkuma procedūru, ERAF projekts „Daugavpils pilsētas 

izglītības iestāžu informatizācija” (Vienošanās Nr.2009/0268/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/509) paredzēja piecpadsmit Daugavpils pilsētas 

pašvaldības skolas  apgādāt ar 423 stacionārajiem datoriem (pilni komplekti ar licencēto programmatūru), 18 portatīvajiem datoriem skolotājiem (ar 

licencēto programmatūru), iegādāties un uzstādīt 7 multimediju kabinetu aprīkojuma komplektus, attīstīt 15 lokālos datortīklus. Datortehnikas piegāde 

notika J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā, Daugavpils 9.vidusskolā, Daugavpils 11.pamatskolā, Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā, J.Pilsudska 

Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā, Daugavpils Saskaņas pamatskolā, Daugavpils Vienības pamatskolā, Daugavpils 12.vidusskolā, Daugavpils 

13.vidusskolā, Daugavpils 15.vidusskolā, Daugavpils 16.vidusskolā, Daugavpils 17.vidusskolā, Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzijā, Daugavpils 

3.vidusskolā, Daugavpils 10.vidusskolā. 

 

1.4. uzdevums: Pilnveidot dabaszinātņu priekšmetu mācīšanu, modernizējot dabaszinātņu kabinetus. 

2010.gadā beidzās dabaszinātņu kabinetu modernizēšana 9 pilsētas vidusskolās. Tagad kvalitatīvai dabaszinātņu priekšmetu mācīšanai 

laboratorijas iekārtotas Daugavpils Valsts ģimnāzijā, Centra vidusskolā, Daugavpils 3., 10., 12., 13., 15., 16. un 17.vidusskolā. 
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2. Skolu darba efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana. 

2.1. uzdevums: Pilnveidot sociālā atbalsta sistēmu darbā ar problēmbērniem. 

Visās Daugavpils vispārizglītojošajās skolās ir pieejami logopēda un psihologa pakalpojumi, tiek sniegta palīdzība izglītojamiem ar īpašām 

vajadzībām. 

2.2. uzdevums: Izveidot audzināšanas darba pārraudzības sistēmu pilsētā. 

Visās skolās, kurās bija nepieciešamība, strādā sociālie pedagogi, kuri palīdz risināt problēmas, kas kavē izglītojamā iesaistīšanos sekmīgā 

mācību procesā. Kopumā izglītības iestādēs strādā 26 sociālie pedagogi. Sekmīgi darbojas sociālo pedagogu MA. No 2011.gada 3.janvāra Daugavpils 

pašvaldība piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā  „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta 

sistēmas izveidei”  (Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002). Projekts tiek realizēts ESF apakšaktivitātes 1.2.2.4.1. „Iekļaujošas 

izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un 

kompetences paaugstināšana” ietvaros. Projekta virsmērķis ir izstrādātās atbalsta sistēmas ieviešanas rezultātā samazināt sociālās atstumtības riskam 

pakļauto jauniešu skaitu 15 pašvaldībās un 25 izglītības iestādēs, veicinot viņu iesaistīšanos izglītībā un nodarbinātībā, tādējādi sekmējot viņu 

iekļaušanos sabiedrībā. Projekta tiešais mērķis ir izzināt, modelēt, aprobēt un izvērtēt sociālās atstumtības risku mazināšanas un novēršanas sistēmu 13 

– 25 gadus veciem jauniešiem 15 pašvaldībās, lai samazinātu sociālās atstumtības riskus un to jauniešu skaitu, kas agri pārtrauc mācības un neturpina 

izglītību, kā arī veicinātu viņu profesionālās ievirzes izglītību un nodarbinātību, stiprinot iesaistīto institūciju kapacitāti, attīstot atbalsta sistēmu un 

paaugstinot projektā iesaistītā personāla kompetences līmeni. 

3. Izglītības programmu piedāvājuma paplašināšana. 

3.1. uzdevums: Rast iespēju kvalitatīvi apgūt ES valstu valodas. 

Angļu valodas apguves veicināšanai tika attīstīts CLIL (Content and Language Integrated Learning) projekts: divu gadu laikā trīskāršojās 

finansējuma apjoms mācību priekšmetu pasniegšanai angļu valodā, divkāršojās skolotāju skaits, palielinājās skolēnu skaits, kuri pilnveido savas 

svešvalodu prasmes fakultatīvos. Skolotāji regulāri pilnveido meistarību ārzemēs.  
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2.tabula 

  CLIL projekta rezultāti 

          

 

 

 

 

 

 

3.2. uzdevums: Aktualizēt izglītības programmu un interešu izglītības programmu saturu un racionālu līdzekļu izmantošanu. 

Valsts piešķirtais finansējums interešu izglītības programmām tiek izmantots galvenokārt kultūrizglītības programmu īstenošanai izglītības 

iestādēs (arī pirmsskolā) un Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrā „Jaunība”. Finanšu līdzekļu sadali pēc izglītības iestāžu pieteikumiem veic 

pašvaldībā speciāli izveidota komisija. 

3.3. uzdevums: Veicināt veselīgu dzīvesveidu. 

Pašvaldībā darbojas trīs veselību veicinošas skolas – Daugavpils Centra vidusskola, Daugavpils 10.vidusskola un Daugavpils 12.vidusskola. 

Šajās skolās notiek pasākumi, kas akcentē veselīgu dzīvesveidu visās dzīves jomās – fiziskajā, garīgajā, atpūtā, brīvā laika pavadīšanā, uzturā. Skolēni 

piedalās Pirmās palīdzības sacensībās, A.Valtnera konkursā „Pazīsti savu organismu” un citās aktivitātēs ne tikai pilsētā, bet arī valstī. Visās pilsētas 

skolās darbojas programmas „Skolas piens” un „Skolas auglis”. Daugavpils 3.vidusskolas un Daugavpils 15.vidusskolas izglītības programmās 

paredzēta veselības mācības apguve. 

 

 

 2009./2010.m.g. 2012./2013.m.g 

Skolu skaits 6 11 

Iesaistīto skolēnu skaits 267 456 

Skolotāju skaits (ir apguvuši CLIL metodiku) 15 33 

Stundu skaits 18 53.55 

Mācību priekšmetu skaits 7 14 



 

14 
 

3.4. uzdevums: Radīt iespēju izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem integrēties vispārizglītojošajās skolās. 

Daugavpils 11.pamatskolā, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā un Daugavpils 12.vidusskolā ir izveidoti pacēlāji un lifti, tādējādi tika 

radīta iespēja izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem integrēties vispārizglītojošajās skolās un iegūt kvalitatīvu izglītību.  

2011.gada 8.septembrī VISC un DPD sadarbībā  Eiropas Sociālā fonda projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas 

izveide” (vienošanās Nr. 2010/0330/1DP/ 1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001) ietvaros tika izveidots Daugavpils Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs (IIAC). 

4. Speciālistu profesionālās kompetences paaugstināšana. 

4.1. uzdevums: nodrošināt pedagogu tālākizglītību. 

Projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros laika posmā no 2009.gada 5.septembra līdz 

2012.gada 1.augustam savu profesionālo kvalifikāciju papildināja 410 skolotāji (39 – 1.aktivitātē, 371 skolotājs – 2.aktivitātē).  

Apgūtās programmas: 

- Pamatizglītības skolotāja 5.- 6.klasēs profesionālā pilnveide – 12 skolotāji; 

- Darba organizācija un metodika apvienotajās klasēs vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem – 51 skolotājs; 

- Datorzinību mācīšana vispārējās pamatizglītības pakāpē – 55 skolotāji; 

- Pedagoģiskā procesa organizēšana un vadīšana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām – 133 skolotāji; 

- Bērncentrētas vides veidošana veiksmīgai pirmsskolas izglītības programmas apguvei – 7 skolotāji; 

- Integrēta mācību satura un angļu valodas mācīšana pamatskolā – 8 skolotāji; 

- Attīstības traucējumu, mācību grūtību un traucējumu korekcijas programmu realizācija un vispārējās attīstības veicināšana izglītības procesā – 28 

skolotāji;  

- Pedagoģija, psiholoģija un priekšmeta mācīšanas metodika (mājturības un mājsaimniecības skolotājiem) – 1 skolotājs; 

- Pirmsskolas izglītības metodika – 3 skolotāji; 

- Pedagoģiskās darbības pilnveide (Kvalitātes vadība izglītības iestādē) – 6 skolotāji; 

- Profesionālās pilnveides izglītības programma „Mūzika” – 2 skolotāji; 

- Vizuālā māksla – 1 skolotājs. 

 

4.2. uzdevums: Organizēt iepazīšanos ar pedagogu labāko pieredzi. 

Ik gadu mācību priekšmetu metodiskās apvienības organizē pieredzes apmaiņas pasākumus. 2010.g.–2012.g. notika 8 metodiskās konferences un 

vairāk nekā 100 pieredzes apmaiņas semināri dažādu mācību priekšmetu skolotājiem. 

4.3. uzdevums: Veicināt IT izmantošanu mācību procesā. 
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2009.g.–2012.g. programmu „Datorzinību mācīšana vispārējās pamatizglītības pakāpē” beidza 55 dažādu mācību priekšmetu skolotāji. 

Lai veidotu koncepciju nākamajam laika periodam, tika analizēta statistiskā informācija, finanšu resursu izlietojums, skolu piepildījuma rādītāji. 

Tika iesaistīts plašs sabiedrības spektrs (izglītojamie un to vecāki, pedagogi, skolu direktori, vietējā sabiedrība, izglītības speciālistu darba grupa). 

Koncepcijā ņemti vērā dažādu fokusgrupu un darba grupu priekšlikumi, izvirzītās idejas un kritēriji, lai veiktu skolu tīkla pilnveides pasākumus un 

varētu efektīvi izmantot visus resursus,  nodrošinot vispārējās  izglītības pieejamību Daugavpilī. Būtiski samazinoties skolēnu skaitam, vairākas 

vidusskolas, iespējams, nākotnē pārtaps par pamatskolām. Jāuzsver, ka nākamais posms, ja vien atbilstoši nerīkoties, lai pārliecinātu par skolas 

darbības stabilitāti, būs skolas dzīvotspējas apdraudējums. Tam par iemeslu ir tas, ka vairākās apkārtnes skolās saglabājas rezerves, iespējas palielināt 

audzēkņu skaitu. Iepriekšējā periodā Daugavpils pilsētas centrā tā notika ar Daugavpils 5.vidusskolu, kas, pārtopot par pamatskolu, strauji zaudēja 

audzēkņus un tad tika pievienota Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzijai. Šajā gadījumā skolai „nepalīdzēja” izdevīgais izvietojums pilsētas centrā, 

skolas kolektīva darbs, jo izglītojamo vecāku pragamatiskais redzējums par, viņuprāt, vidusskolas kā stabilākas mācību  iestādes tēlu, bija noteicošais.  

 

3.Demogrāfiskās situācijas apraksts Daugavpils pašvaldībā 

 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2012.gada sākumā Daugavpilī bija 101 057 iedzīvotāji, kas ir par 1 813 (0,98%) mazāk 

nekā pirms gada. Iedzīvotāju skaits otrajā lielākajā Latvijas pilsētā bija 4,6% no iedzīvotāju kopskaita Latvijā un 9% no iedzīvotāju skaita visās 

republikas pilsētās. Daugavpils teritorijas kopējā platība ir 72 km
2
, kas ir trešā lielākā pilsētas teritorija Latvijā. Iedzīvotāju blīvums ir 1 403,6 

iedzīvotāji uz 1 km
2 

un tam ir tendence samazināties. Saskaņā ar pēdējās tautas skaitīšanas datiem, kad tika pārrēķināts pilsētas iedzīvotāju skaits, 

Daugavpilī pastāvīgo iedzīvotāji skaits bija 93 588 cilvēki. 
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1. attēls 

                                                                                    Iedzīvotāju skaits Daugavpilī  

 

 
 

Jāuzsver, ka 20.gadsimta 60.-70.gados arī pilsētas ekonomikas modelis bija pavisam cits, intensīvi tika attīstīta rūpniecība, piemēram, Ķīmiķu 

mikrorajonā, savukārt, Ruģeļu mikrorajons bija jaunceļamās Daugavpils HES strādnieku ciemats u.tml. Skolas blīvi apdzīvotajos rajonos bija pat 

pārpildītas, nodarbības skolās notika divās maiņās. Pašlaik vairāku pilsētas mikrorajonu funkcijas salīdzinājumā ar laiku, kad skolas tika būvētas, ir 

būtiski mainījušās, piemēram, Ruģeļu mikrorajons kļuvis par privātapbūves zonu. Pilsētā arī vairs nav milzīgu uzņēmumu ar augstu strādājošo 

koncentrāciju utt. Daugavpilī pēdējos gados būtiski samazinājies iedzīvotāju skaits, līdz ar to samazinās arī izglītojamo skaits. 

Koncepcijā ir ņemts vērā valstī būtisks un aktuāls fakts: demogrāfiskās izmaiņas – iedzīvotāju skaita samazināšanās un novecošana. 

 

 

 

 

 

*Pilsonības un migrācijas 

lietu pārvaldes dati 

2012.gada sākumā  

**Centrālās statistikas 

pārvaldes dati, tautas 

skaitīšanas rezultāti 
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2.attēls 

                                                                               Jaundzimušo skaits Daugavpilī (2005-2012) 

 

Aplūkojot attēlu Nr.2, ir redzams, ka jaundzimušo skaits Daugavpilī no 2005. līdz 2009.gadam  ir palielinājies, un šo bērnu iekļaušanās 

izglītības sistēmā radīs izglītojamo skaita kopējo pieaugumu izglītības iestādēs, it īpaši pirmsskolas iestādēs,  taču, sākot ar 2010.gadu, jaundzimušo 

skaits ir stabilizējies nedaudz virs 700 ar tendenci mazliet kristies. Pie tam jāņem vērā, ka diezgan daudzi (aptuveni 100, pēc neoficiālas informācijas, 

ko atklāja bērnu vecāki reģistrācijas laikā) no Daugavpilī reģistrētajiem mazuļiem dzīvos ārvalstīs, bet viņu vecāki tikai uz bērna dzimšanas brīdi ir 

atbraukuši uz dzimto pilsētu. Tātad jebkuros aprēķinos vēl jāņem vērā faktors, kas saistīts ar emigrāciju uz ārzemēm, lai gan arī šis rādītājs ir 

stabilizējies un būtiski nepieaug.  

Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs zināmā mērā ir salīdzinoši stabila situācija un tāda tā, paredzams, saglabāsies tuvākos 5 

gadus. 

4.Pirmsskolas izglītība 

4.1. Daugavpils pirmsskolas izglītības iestāžu esošās situācijas apraksts 

 

Izglītības iestāžu pedagogu kvalifikācijas un profesionālās pilnveides raksturojums.  

Daugavpils pilsētas pirmsskolas pedagogu profesionālās kvalifikācijas atbilstība tiek noteikta, pamatojoties uz valstī noteikto normatīvo 

dokumentu bāzi. Daugavpils izglītības iestādēs strādājošo pedagogu kvalifikācija pārsvarā atbilst 03.10.2000. MK noteikumiem Nr.345 „Noteikumi 
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par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai”. Visi pedagogi ir apguvuši pirmā vai otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru apguves tika piešķirta skolotāja kvalifikācija (skat. 3.att.). 

 

3.attēls 

 

                                                                          Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu izglītība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmsskolas izglītības posmā strādājošajiem pedagogiem ir atbilstoša izglītība pirmsskolas jomā: daudziem pirmsskolas izglītības pakāpē 

strādājošajiem pedagogiem ir iepriekš iegūta 1.–4.klašu skolotāja vai citu priekšmetu skolotāja kvalifikācija un/vai tālākizglītības programmas, pēc 

kuru apguves tika izsniegts sertifikāts par tiesībām īstenot pirmsskolas izglītības programmu. Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs strādā 589 

pedagogi, no tiem 128 maģistri, bet pensijas vecumu ir sanieguši 15 skolotāji (skat. 4.att.). 
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4.attēls 

                                                                             Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba stāžs 

                                                      

Lielākā daļa Daugavpils pilsētas  pirmsskolas pedagogu pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikāciju ir ieguvuši Daugavpils Universitātē vai 

Latvijas Universitātē. Pamatojoties uz 02.03.2012. MK noteikumiem Nr.142 „Grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība", pedagogi 

aktīvi izmanto iespēju pielīdzināt PSRS laikā iegūto kvalifikāciju Augstskolu likumā noteiktajiem grādiem un profesionālajām kvalifikācijām. 

Pirmsskolas pedagogi apgūst Eiropas struktūrfondu, VISC un IZM piedāvātās tālākizglītības programmas, lai attīstītu un pilnveidotu savas 

profesionālās kompetences, uzlabotu valsts valodas un svešvalodu zināšanas. Daugavpils pilsētas pirmsskolas pedagogi ir pietiekami izglītoti šādos 

jautājumos: saskarsmes veidošana un kontaktu dibināšana ar sociāli izstumtiem bērniem, sadarbības pilnveidošana starp psihologu un pedagogu, 

svarīgākie normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā u.c.            

4.2. Izglītības programmu nodrošinājums Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs  

 

Pirmsskolas izglītības programmas tiek īstenotas 29 pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī  iespēja apgūt obligāto sagatavošanas programmu 

skolai bērniem no 5 gadu vecuma  ir J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā. Izglītības programmu nodrošinājums un teritoriālais pārklājums Daugavpils 

pilsētā ir optimāls (skat.5.att.). 
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5.attēls 

              Pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējušo bērnu skaits Daugavpilī pa vecuma grupām (2008./2009.m.g. – 2012./2013.m.g.) 

 

 
Pamatojoties uz vecāku un sabiedrības pieprasījumu, pirmsskolas izglītības iestādes ir licencējušas un īsteno daudzveidīgas izglītības 

programmas. Realizētās pirmsskolas izglītības  programmas nodrošina izglītojamos ar sabiedriskajai un personiskajai dzīvei nepieciešamajām 

pamatzināšanām un pamatprasmēm, rada pamatu izglītojamo turpmākajai izglītībai, nodrošina iespēju apgūt mācīšanās pamatprasmes un informācijas 

tehnoloģiju izmantošanas pamatiemaņas, veido priekšstatu un izpratni par galvenajiem dabas, sociālajiem un ilgtspējīgas attīstības procesiem, morāles 

un ētikas vērtībām. 

Lai veicinātu bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot attīstības likumsakarības un vajadzības, kā arī individuālajā un sabiedriskajā 

dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot sagatavošanos pamatizglītības apguvei pirmsskolas izglītības 

iestādēs, tiek īstenotas Vispārējās mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmas ar krievu vai poļu mācību valodu un Vispārējās pirmsskolas 

izglītības programma.  

Ņemot vērā Daugavpils multikulturālo vidi, iestādēs, kurās realizē mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmas, ir paredzētas latviešu 

valodas skolotāja papildu likmes (skat. pielikumu Nr.1). 

Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs tiek īstenotas visas 31.07.2012. MK noteikumos Nr.533 „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības 

vadlīnijām”  noteiktās speciālās pirmsskolas izglītības programmas, kas ļauj, ievērojot izglītojamā attīstības traucējumus un saglabājot viņa nacionālo 

identitāti, pilnvērtīgi  īstenot iekļaujošas izglītības mērķus pirmsskolas izglītības posmā, nodrošināt izglītības pieejamību bērniem ar speciālām 
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vajadzībām un veicina izglītojamo iekļaušanos pirmsskolas izglītības apguvē. Speciālo pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas pamatā ir 

izglītojamā individuālais attīstības plāns,  pedagogu un medicīnas darbinieku mērķtiecīgs diagnosticēšanas, padziļinātas izpētes un korekcijas darbs. 

Pirmsskolas izglītības iestādes nodrošina speciālistu organizētas individuālas un grupu rotaļnodarbības, kuras tiek īstenotas pedagoģiskā procesa laikā, 

īstenojot individuālo un diferencēto pieeju, rehabilitāciju un pedagoģisko korekciju.  

Pirmsskolas izglītības speciālisti atzīst, ka palielinās bērnu skaits ar viegliem valodas attīstības traucējumiem, kuru novēršanai nav 

nepieciešama  speciālās pirmsskolas izglītības programmas apguve. Šādus vieglus valodas attīstības traucējumus, individuāli strādājot ar bērnu, var 

novērst skolotājs – logopēds vispārējā tipa pirmsskolas izglītības iestādē, tomēr Daugavpilī  šajās iestādēs skolotāja – logopēda amata vienību nav.  

Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes, ņemot vērā vecāku un sabiedrības pieprasījumu, iestādes darba specifiku un bērnu intereses, 

piedāvā daudzveidīgas interešu izglītības programmas, kas tiek finansētas no valsts mērķdotācijas (skatīt pielikumu Nr.1). Pēc vecāku pieprasījuma 

iestādēs tiek organizēti arī maksas interešu izglītības pulciņi. 

 

4.3.Izmaksas vienam izglītojamajam  

 

Viens no būtiskākajiem izglītības iestādes darbības efektivitātes rādītājiem ir izdevumi vienam izglītojamajam mēnesī, kuru statistiskais 

salīdzinājums 6.attēlā rāda būtiskas izmaiņas. 

6.attēls 

 

Izmaksas uz vienu bērnu Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs (2010. – 2012.gads) 
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Izmaksas vienam izglītojamajam nosaka iestādes ēkas tehniskais stāvoklis un platība, vietu skaita un reālā bērnu skaita attiecība, kā arī iestādes 

specifika.  

 

4.4. Pārskats par pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru Daugavpils pilsētā 
 

Lielākā daļa pilsētas izglītības iestāžu ēku ir celtas 20.gadsimtā, un tām visām būtu nepieciešami būtiski infrastruktūras uzlabojumi. Pašvaldību 

līdzšinējais finanšu ieguldījums un līdz ar to veiktie infrastruktūras uzlabojumi ir atšķirīgi, jo līdz 2012.gadam pilnībā renovēta ir Daugavpils 

13.pirmsskolas izglītības iestāde un daļēji renovētas ir Daugavpils 9.,14.,17.,18.,24.pirmsskolas izglītības iestādes. Līdz 2013.gada jūlijam tiek plānots 

pabeigt Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādes ēkas un teritorijas renovāciju. 2013.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība plāno uzsākt 

renovācijas darbus vēl 8 pirmsskolas izglītības iestādēs – Daugavpils 1., 4., 10., 15., 21., 23., 27., 30. (skat. pielikumu Nr.2 „Noslogotība Daugavpils 

pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs 2012./2013.m.g.”) 

Pirmsskolas izglītības iestādēs ir fiziski un morāli novecojušas verandas un rotaļu laukumi; īpaši aktuāls ir jautājums par ugunsgrēka atklāšanas 

un trauksmes signalizācijas ierīkošanu iestādēs, siltummezglu nomaiņu, kanalizācijas sistēmu renovāciju, ēku siltināšanu.  

4.5. Pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla SVID analīze 
 

Ņemot vērā Nacionālajā attīstības plānā 2007.–2013.gadam izvirzīto stratēģisko mērķi un attīstības prioritātes, pamatojoties uz iegūto 

informāciju par Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības sistēmu, tika veikts pilsētas pirmsskolas  izglītības iestāžu tīkla un pakalpojumu 

raksturojums, kas ir SVID analīzes pamatā. 

3. tabula 

Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla SVID analīze 

 

 

STIPRĀS PUSES 
 

VĀJĀS PUSES IESPĒJAS DRAUDI 

 Bērnu skaits pirmsskolas 

izglītības iestādēs saglabājas 

iepriekšējo gadu līmenī; 

 Palielinājies pedagogu skaits, 

pateicoties papildus 

piešķirtajām vadītāja vietnieka 

un latviešu valodas skolotāja 

    Ņemot vērā dzimstības 

rādītājus, nākotnē samazināsies 

bērnu skaits pirmsskolas 

posmā; 

 Nepietiekams grupu un 

pedagogu skaits, kas realizē 

Vispārējās pirmsskolas 

 Piedāvāt alternatīvus bērnu 

pieskatīšanas un izglītības 

pakalpojumus, ņemot vērā sabiedrības 

pieprasījumu; 

 Palielināt grupu skaitu, kurās  realizē 

Vispārējās pirmsskolas izglītības 

programmu (latviešu valodā), attiecīgi 

 Bērnu skaita un līdz ar to 

finansējuma samazināšanās 

negatīvā ietekme;  

 Iespējamā pamatizglītības 

programmas uzsākšana 

bērniem no sešu gadu 

vecuma: 
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likmēm; 

 Pašvaldība veic izglītības 

iestāžu infrastruktūras un 

aprīkojuma uzlabošanu;  

 Izglītības programmu 

piedāvājumu dažādība;   

 Iestādēs ir izveidota attiecīgās 

programmas realizācijai 

nepieciešamā attīstošā vide; 

 Augsta pedagogu profesionālās 

kvalifikācijas atbilstība 

normatīvo aktu prasībām;  

 Ir pieejamas iestādes ar 

diennakts darba režīmu; 

 Pirmsskolas iestādes ir 

pieejamas visos lielākajos 

mikrorajonos; 

 Pirmsskolas iestāžu tīkls ļauj 

nodrošināt ar vietām visus 

Daugavpils pašvaldības bērnus 

no viena gada vecuma; 

 Katrā iestādē ir atsevišķs 

virtuves bloks, kurā tiek 

gatavots kvalitatīvs, sabalansēts 

un veselīgs bērnu uzturs. Tas 

nodrošina iespēju saglabāt 

ēdināšanas izmaksas salīdzinoši 

zemā līmenī; 

 Pirmsskolas iestādes aktīvi 

iesaistās dažādos projektos un 

konkursos pilsētas, valsts un 

starptautiskā līmenī; 

izglītības programmu (latviešu 

valodā); 

 Ir aktuāls pedagogu 

novecošanas un jauno pedagogu 

mazā īpatsvara jautājums;  

 Novecojusi izglītības iestāžu 

infrastruktūra un materiāli 

tehniskā bāze, nepietiekams ir 

nodrošinājums ar mācību 

līdzekļiem;  

 Nepietiekamas pedagoģiskā 

personāla prasmes un 

kompetences informāciju 

tehnoloģiju un svešvalodu jomā; 

 Lielākā daļa pirmsskolas 

izglītības iestāžu nav pieejamas 

bērniem un pieaugušajiem ar 

speciālām vajadzībām; 

 Nav paredzētas logopēdu un 

sporta skolotāju likmes 

vispārējās pirmsskolas izglītības 

iestādēs; 

 Augsts bērnu saslimstības 

līmenis; 

 Nav strukturētas bilingvālās 

izglītības sistēmas; 

 Pirmsskolas iestādēs izmaksas 

vienam izglītojamajam ir krasi 

atšķirīgas;  

 Nav vadītāju darba kvalitātes 

noteikšanas sistēmas; 

 Iestāžu vadītāju un viņu 

samazinot to grupu skaitu, kurās  realizē 

Vispārējās mazākumtautību pirmsskolas 

izglītības programmu (krievu valodā);  

 Piesaistīt jaunos pedagogus, paaugstinot 

pedagoga profesijas prestižu 

pašvaldības līmenī (atalgojums, sociālās 

garantijas u.c.); 

 Palielināt pašvaldības investīciju 

ieguldījumu izglītības iestāžu 

infrastruktūras,  materiāli tehniskās 

bāzes un mācību līdzekļu  

nodrošinājuma uzlabošanai;  

 Ieviest plašāku IKT un svešvalodu 

izmantošanu pirmsskolas izglītības  

procesā,  motivējot pirmsskolas 

pedagogus paaugstināt attiecīgās 

prasmes; 

 Ieviest  skolotāja – logopēda, sporta 

skolotāja un cita atbalsta personāla 

likmes saskaņā ar IZM ieteicamo 

pirmsskolas izglītības pedagogu un 

pedagogu atbalsta personāla amatu 

vienību pirmsskolas izglītības 

programmu īstenošanai sarakstu; 

 Pilnveidot bērnu atveseļošanas un 

slimību profilakses sistēmu pirmsskolas 

izglītības iestādēs; 

 Veikt bilingvālās izglītības kvalitātes 

monitoringu Daugavpils pirmsskolas 

iestādēs un izstrādāt strukturētu 

bilingvālās izglītības sistēmas modeli; 

 Noteikt  atšķirīgo izmaksu vienam 

1. strauja bērnu skaita 

samazināšanās 

pirmsskolas posmā; 

2. darba vietu skaita 

samazināšanās; 

3. finansējuma 

samazināšanās; 

4. izmaksu palielināšanās 

uz vienu izglītojamo; 

5. izglītības iestāžu 

reorganizācija un 

slēgšana; 

 Sociālās situācijas 

pasliktināšanās izglītojamo 

ģimenēs;  

 Izglītībai piešķirtā 

finansējuma apjoma 

neprognozējamība. 
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 Aktīvi darbojas pirmsskolas 

pedagogu metodiskā apvienība, 

organizējot pieredzes apmaiņas 

pasākumus un konsultācijas un 

izstrādājot mācību priekšmetu 

programmas. 

vietnieku mēneša atalgojuma 

apmēru nosaka izglītojamo 

skaits iestādē, nevis darba 

kvalitāte; 

 Daļai pirmsskolas iestāžu 

administrācijas pārstāvju ir 

nepietiekamas valsts valodas, 

svešvalodu un IKT zināšanas un 

lietošanas prasmes. 

izglītojamajam rašanās iemeslus katrā 

pirmsskolas iestādē un izvērtēt atsevišķu 

iestāžu uzturēšanas rentabilitāti, 

izmaksu sabalansēšanas iespējas, veicot 

iestāžu slēgšanu/apvienošanu; 

 Izstrādāt un ieviest vadītāju darba 

kvalitātes noteikšanas sistēmu, pievēršot 

pastiprinātu uzmanību  valsts valodas, 

svešvalodu un IKT zināšanu un prasmju 

līmenim. 

Pamatojoties uz veikto analīzi, var sniegt izglītības iestāžu tīkla izvērtējumu pirmsskolas posmā, kā arī veikt prognozes nākamajiem izglītības 

posmiem.   

Ja izglītības iestādes fiziskā vide neatbilst pirmsskolas iestādes prasībām un audzēķnu piepildījums sarucis, VPIP var veidot darba grupu par 

optimālāko risinājumu un iespējamo apvienošanu ar ģeogrāfiski tuvāko izglītības iestādi un iesniegt attiecīgus priekšlikumus izskatīšanai pašvaldības 

deputātiem.  

Darbības virzieni, kas izriet no veiktās SVID analīzes: 

1. Veicināt pirmsskolas izglītības iestāžu autonomiju elastīga izglītības satura plānošanā un darbību procesa organizēšanā;  

2. Pilnveidot pedagogu profesionalitāti, lai sekmētu bērnu kvalitatīvu pirmsskolas izglītību;  

3. Turpināt izstrādāt mācību priekšmetu programmas; 

4. Veicināt pozitīvu sabiedrības izpratni par pirmsskolas izglītību;  

5. Stiprināt ģimenes un pirmsskolas saikni bērna izaugsmei; 

6. Pēc sabiedrības pieprasījuma piedāvāt alternatīvus pakalpojumus; 

7. Nodrošināt visiem bērniem vienlīdzīgu pirmsskolas izglītības pieejamību, samazināt to rindā esošo bērnu skaitu, kuri vēlas apmeklēt grupas ar 

mācībām latviešu valodā; 

8. Nodrošināt bērnu vecumposmam atbilstošu izglītību labvēlīgā mācību vidē, izmantojot rotaļu kā galveno mācību darbību; 

9. Veidot drošu, veselībai draudzīgu vidi un mazināt bērnu saslimstību, pilnveidojot atveseļošanas un slimību profilakses sistēmu; 

10. Pilnveidot bilingvālās izglītības un valsts valodas apguves kvalitāti, veicinot bērnu valsts valodas pamatprasmju apguvi; 

11. Uzlabot PII materiāli tehnisko bāzi, panākt energoresursu ekonomiju, energoefektivitātes paaugstināšanu pirmsskolas izglītības iestāžu tīklā, 

infrastruktūras uzlabošanu; 
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12. Veicināt PII vadības kvalitāti, izstrādāt  un ieviest praksē pirmsskolas iestāžu vadītāju darba kvalitātes noteikšanas sistēmu, kas ļaus  piemērot 

diferencētu atalgojumu, stimulēt darba kvalitāti; 

13. Veikt izmaksu uz vienu izglītojamo lietderības un materiāli tehnisko resursu izpēti;  

14. Izstrādāt un īstenot pasākumu kopumu izmaksu mazināšanai, vienlaicīgi uzlabojot bērnu attīstībai un personāla darbam nepieciešamos 

apstākļus izpētes rezultātā noteiktajās PII. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vispārējā izglītība 

5.1. Izglītības process un mācību satura organizācija 

Vispārizglītojošo skolu tīkls Daugavpilī, iespējams, piedzīvos izmaiņas, jo turpmāko 5 gadu periodam tiek  izvirzīts mērķis – nodrošināt 

kvalitatīvu skolēncentrētu, uz kompetencēm balstītu un mūsdienīgu, ilgtspējīgu mācību procesu.  
 

 Skolas piepildījums jeb noslogotība 

Veicot Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo iestāžu noslogotības analīzi 2012./2013.m.g., ir konstatēts, ka skolās ir lielas audzēkņu piepildījuma 

rezerves, jo vidējais skolu piepildījums ir aptuveni 60–70% (skat. 7.attēlu).  

 

7.attēls 

Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo iestāžu noslogotība 2012./2013.m.g. 
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Šāda situācija vērojama skolās, kas ģeogrāfiski ir izvietotas pavisam tuvu viena otrai (skat. pielikumu Nr.3 „Daugavpils skolu tīkls un 

ģeogrāfiskais izvietojums”).  Tas izskaidrojams ar to, ka visas Daugavpils skolas lielākoties būvētas 20.gadsimta 60.–70.gados, kad bija pavisam cita 

demogrāfiskā situācija (aptuveni 2 reizes lielāka dzimstība), un sabiedrības sadalījums vecuma grupās arī bija cits, dominēja gados jauni cilvēki. 

Savukārt mūsdienu sabiedrības realitāte ir veco cilvēku īpatsvara palielinājums un dominante.   

Mikrorajonu funkcijas analīze atklāj arī iedzīvotāju skolas izvēles paradumu izmaiņas, piemēram, vecāki ne vienmēr izvēlas dzīvesvietai tuvāko 

skolu, bet bieži vien izvēlas skolu, kas ir tuvāk darbavietai. Tāpēc vairāku skolu piepildījums arvien samazinās. Skolas ēku neracionāla izmantošana 

rada tikpat neracionālu naudas resursu izlietojumu, kurus varētu izmantot optimāli noslogoto (sākot no 85%) skolu materiālās bāzes uzlabošanai. Šo 

faktu jāuzskata par vienu no būtiskākajiem argumentiem skolu tīkla optimizācijai. Skolās izglītojamo skaits pēdējos gados turpinājis kristies, īpaši 

vidusskolas klasēs, šādai tendencei pastiprinoties, iespējams apdraudējums vairāku izglītības iestāžu kā vidusskolu pastāvēšanai. 

Ņemot vērā būtisko skolēnu skaita samazinājumu Daugavpils pilsētā, tiek meklēts optimālākais risinājums, lai nodrošinātu racionālu resursu 

izmantošanu, vienlaicīgi saglabājot un paaugstinot kvalitatīvas vispārējās izglītības ieguves pieejamības un izvēles iespējas. Analizējot pēdējo 5 gadu 

laikā notikušās skolēnu skaita izmaiņas Daugavpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, jāsecina, ka skolēnu skaits ir samazinājies, īpaši 

sarežģīta situācija ir vidusskolas posmā (10.–12.klasēs) (skat. pielikumu Nr.11).  Izmaksu rādītāji uz vienu audzēkni gadā apliecina, ka lielākās 

izmaksas (neņemot vērā izglītības iestādes, kuras realizē speciālās izglītības programmas) ir skolās, kur nav optimāla telpu piepildījuma. 

Nepietiekamais audzēkņu skaits krasi palielina izmaksas uz vienu audzēkni skolā, kur telpu platība pieļauj lielāku izglītojamo skaitu vienā maiņā. Šāda 
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prakse, kad tiek finansētas skolas ar nepietiekamu audzēkņu skaitu, veido izdevumus, kurus varētu lietderīgi izmantot jauniešu brīvā laika 

izmantošanai, infrastruktūras attīstībai utt. 

Pilsētā ir nepieciešams plāns racionālai un ekonomiski izdevīgai  izglītības iestāžu ēku izmantošanai, kuru izstrādājot, ir vispusīgi jāizvērtē 

katras izglītības iestādes darbības rādītāji un attīstības perspektīvas. 

 

 Izglītības kvalitāte 

2012.gadā centralizētajos eksāmenos kopumā saņemti 198 A līmeņi (192 vispārizglītojošajās skolās), no tiem visvairāk – matemātikā (96). 216 

zemākie F līmeņi (15 vispārizglītojošajās skolās), visvairāk – Latvijas un pasaules vēsturē (79), kas izskaidrojams ar to, ka šis eksāmens 

profesionālajās skolās ir obligāts, bet apguve notiek pēc saīsinātas programmas. 2012.gadā ABC līmeņus visvairāk saņēma 12.klašu skolēni šādās 

skolās: Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā – 92,47%,  Daugavpils Valsts ģimnāzijā – 87,61%, Daugavpils 12.vidusskolā – 74,04%, 3.vidusskolā – 

69,74%, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā – 68,60%.  

Salīdzinot ar 2011.gadu, augstāki rezultāti ir angļu valodā – par 2,51%  (vidusskolās par  2,9%, profesionālajās skolās – 2,41%), matemātikā – 

par 13,37% (vidusskolās par 13,01%, profesionālajās skolās – 3,06%), Salīdzinot ar 2011.gadu, zemāki rezultāti ir Latvijas un pasaules vēsturē – par 

15,92% (vidusskolās par 1,5%, profesionālajās skolās – 15%). Latviešu valodā 2012.gadā pirmo reizi tika kārtots vienots eksāmens latviešu un 

mazākumtautību skolās, kas arī radīja rezultātu izmaiņas.  

 

 Skolu diferenciācija 
Daugavpilī ir 13 vidusskolas, no kurām tikai viena – Krievu vidusskola-licejs – ir maksimāli piepildīta un redz savu audzēkņu skaita 

palielinājumu ilgtermiņā. Krievu vidusskolas-liceja panākumu pamatā ir inovatīvas mācību metodes, prasīgums pret izglītojamajiem mācību vielas 

apguvē un pārdomāts menedžments. Tā ir pedagogu, izglītojamo un vecāku sadarbība, kas ļauj gūt augstus rezultātus Latvijas mērogā, piemēram, Ata 

Kronvalda fonda Latvijas talantīgo skolēnu 2011./2012.m.g. sasniegumu reitingā „lielo” skolu grupā iegūta 2.vieta un balva „Mazā Pūce”. 

Vēl viena ļoti pieprasīta skola pilsētā ir Saskaņas pamatskola, kas atrodas pilsētas centrā, kur ir blīvs skolu tīkls. Šī skola ir guvusi panākumus 

gan izglītības sasniegumu jomā, piemēram, Ata Kronvalda fonds Latvijas talantīgo skolēnu 2011./2012.m.g. sasniegumu reitingā „mazo” skolu grupā 

iegūta 1.vieta un balva „Lielā Pūce”. Skola ir iemantojusi popularitāti vecāku vidū un sabiedrībā kopumā. Pieprasījums ir lielāks nekā skola spēj 

apmierināt, lai gan materiāli tehniskais nodrošinājums nav pilnīgs, piemēram, nav sporta zāles. Skolas vadība ilgtermiņā labprāt veidotu to par 

vidusskolu un paplašinātu klašu komplektu skaitu. Šai skolai ir veiksmīgs valodu integrācijas modelis, kad mazākumtautību programmā bērni uzsāk 

mācības bilingvāli, bet 4.klasē viņi jau pāriet uz mācībām valsts valodā. Panākumu pamatā ir arī mērķtiecīgi un motivēti vecāki. Šīs skolas izaugsme 

un iespējamais paplašinājums varētu apdraudēt gan pilsētas centrā, gan tuvākajos mikrorajonos izvietoto abu valodas plūsmu skolu klašu 

komplektāciju.  

Veiktā analīze parādīja, ka skolu direktoru 2007.gada optimistiskās prognozes par 2012.gadu nav apstiprinājušās, jo skolas zaudēja 

izglītojamos. Tas notika, protams, no pašvaldības un izglītības vadītājiem neatkarīgu iemeslu dēļ, bet gan 2008.gada pasaules ekonomiskās krīzes 

izraisītā sociālā satricinājuma rezultātā. 
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Interesanti, ka skolotāju aptaujā 77,2% respondentu atbildēja, ka pašvaldībai nevajag iejaukties skolu attīstības procesā, ļaujot katrai skolai 

patstāvīgi cīnīties par savu izdzīvošanu skolēnu skaita samazināšanās situācijā. Anketā tika piedāvāti vēl citi iespējamie optimizācijas varianti: 

pašvaldībai noteikt kritērijus un izvērtēt katras pilsētas vidusskolas attīstības perspektīvas skolēnu skaita samazināšanās situācijā; pašvaldības līmenī 

pieņemt lēmumu par vidusskolu tīkla pārstrukturēšanu un vadīt šo procesu, izvērtējot vidusskolas pēc visiem saprotamiem kritērijiem, saglabāt 

vidusskolas statusu 5–6 skolām;  izvērtējot vidusskolas pēc visiem saprotamiem kritērijiem, vidusskolas, kuras saņēmušas zemāko vērtējumu, kļūst par 

pamatskolām; izvērtējot vidusskolas pēc visiem saprotamiem kritērijiem, vidusskolas, kuras saņēmušas zemāko vērtējumu, apvienojas ar kādu tuvumā 

esošo vidusskolu; izvērtējot pamatskolu darbības rezultātus, pašvaldībai būtu jāpieņem lēmums par vidusskolas statusa piešķiršanu pamatskolai ar 

visaugstākajiem rādītājiem. Respondentu viedoklis par šiem variantiem bija līdzīgs un vidēji puse responentu tos atbalstīja  un puse uzskatīja, ka tie 

nav jāņem vērā. Gandrīz 40% skolotāju neatbalstīja variantu „Pašvaldībai pieņemt lēmumu par blakus skolu, skolu ar līdzīgām mācību programmām, 

apvienošanu”. Vēl ir jāuzsver, ka tieši uz šiem jautājumiem samērā liels respondentu īpatsvars – vidēji 5% – nesniedza  atbildes vispār. 

No izglītības administrēšanas aspekta nav lietderīgi veicināt un atbalstīt kādas skolas paplašināšanos uz citas skolas rēķina un veikt papildu 

ieguldījumus tajā, ja blakus ir vairākas nenoslogotas skolas, kurās arī ir nepieciešami remonti un materiāli tehniskie uzlabojumi.  
 

 Profesionālā izglītība valstī tiek atzīta par prioritāti 

Daugavpils vidusskolu pastāvēšanas, skolēnu piepildījuma nodrošinājuma konkurents ir profesionālās izglītības iestādes. Tam ir vairāki 

pamatoti argumenti, piemēram, IZM akcentē, ka vidējās izglītības un profesionālās kvalifikācijas iegūšana profesionālās izglītības iestādēs ir 

kvalitatīva izglītība un ir līdzvērtīga alternatīva vispārējās vidējās izglītības iegūšanai. Tā daudz ātrāk sniedz iespējas sekmīgi iekļauties darba tirgū. Par 

profesionālās izglītības popularitātes un vērtības palielināšanos liecina pamatskolas absolventu izvēle iegūt profesionālo izglītību: vēl pirms dažiem 

gadiem profesionālo izglītību izvēlējās ap 30% pamatskolas absolventu, bet 2010.gadā šis rādītājs jau sasniedza 42%. Daugavpils profesionālās 

izglītības iestāžu dati 2012.gadā liecina par to, ka 623 pamatskolu absolventi ir iestājušies profesionālās izglītības iestādēs, bet no kopējā pilsētas skolu 

absolventu skaita (kopā ar vidusskolas absolventiem) – 1502 skolēnu. Jau var prognozēt, ka turpmāk  50% līdz 70%  pamatskolu absolventu izlems 

turpināt mācības profesionālās izglītības iestādēs.  

70% pamatskolu absolventu izvēle par labu profesionālajām izglītības iestādēm ir arī izglītības speciālistu nosauktā ideālā proporcija nākotnes 

izglītības modelim. Izglītojamie sniegs lielu ieguldījumu valsts attīstībā un ekonomikā, un pamazām tiek lauzts stereotips, ka gudrākie skolēni pēc 

pamatskolas beigšanas turpina mācības vidusskolā, bet ne tik veiksmīgie – profesionālās izglītības iestādē. Turklāt pēc profesionālās izglītības 

iegūšanas pastāv iespēja apgūt augstākās izglītības programmas, ko iepriekšējos gados izvēlējušies vidēji 30% profesionālo izglītības iestāžu  

absolventu. Daugavpils situācijā modelējamas 4 profesionālās izglītības iestādes: Daugavpils Valsts tehnikums, Daugavpils Celtnieku profesionālā 

vidusskola, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola” un Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola,  kuras piedāvā plašu 

programmu spektru  pārtikas, transporta, metālapstrādes, vieglās rūpniecības, būvniecības, tehnoloģiju, mākslas un dizaina, pakalpojumu jomā.   

Paredzams, ka IZM uzsāktās reformas tiks veiktas arī augstākās izglītības jomā, jo darba tirgū sāk trūkt cilvēku ar profesionālo izglītību. 

Tendence – veidojas profesionālās izglītības iestāžu kompetenču centri, kuros  mācību iestāžu telpas tiek aprīkotas ar modernām iekārtām. Sākot ar 

2009.gadu, IZM īsteno dažādus profesionālās izglītības atbalsta un modernizācijas pasākumus – 2009.gada martā valstī uzsākts Eiropas Sociālā fonda 

projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”, kurā iesaistījušās 97 profesionālās izglītības iestādes, lai izglītojamajiem būtu 
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iespēja saņemt ES mērķstipendijas – 1.kursā līdz 20 latiem, bet pārējo kursu audzēkņiem – līdz 50 latiem mēnesī. Tieši šī stipendija  reizēm ir ļoti 

pievilcīga 9.klases absolventa turpmākās mācību iestādes izvēlē. Šeit veidojas pretruna abu tipu izglītības iestāžu finansējuma modeļa dēļ: 

profesionālās izglītības iestādes saņem valsts finansējumu, savukārt, vispārizglītojošās skolas ir atkarīgas no pašvaldības budžeta un modeļa „Nauda 

seko skolēnam”.  

Profesionālajā izglītībā praktiskās zināšanas un prasmes dominē pār teorētiskajām zināšanām. Tas visvairāk piesaista jauniešus, kuri dod 

priekšroku kāda amata apgūšanai un vēlas kļūt ātrāk pieauguši un patstāvīgi. 2010.gadā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu uzsākta 

vērienīga profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūras modernizācija un profesionālās izglītības kompetences centru izveide. Profesionālās izglītības 

iestādes sapratušas, ka izdzīvošanas un attīstības jautājums ir skolēnu piesaiste, tā notiek arī ar pozitīvu publicitāti (stipendiju „reklāma”, modernā 

aprīkojuma, pedagogu un mācību procesa popularizēšana, dalība projektos, valsts profesionālās meistarības konkurss „ Jaunais profesionālis”, 

starptautiskie  profesionālās meistarības konkursi EuroSkills, WorldSkills u.tml.).  

Profesionālās izglītības popularizēšanas pasākumu īstenošana  vietējā  līmenī notiek pamatojoties uz  2012.gada maijā un jūnijā noslēgtajiem 

Sadarbības līgumiem starp Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldi un  katru no Daugavpils profesionālās izglītības iestādēm – Celtnieku, 

Tirdzniecības profesionālajām vidusskolām un Valsts tehnikumu.  Saskaņā ar šiem līgumiem katra no pusēm apņemas veicināt sadarbību informatīvo 

dienu un pasākumu rīkošanā izglītības, audzināšanas, sporta jomā un citos jautājumos, popularizēt Sadarbības partnera īstenojamās profesionālās 

izglītības programmas, veicināt Sadarbības partnera pedagogu un izglītojamo iesaistīšanos  ES līdzfinansētajos projektos, kvalifikācijas celšanas, 

informatīvos, sporta u.c. pasākumos, veikt nepieciešamās darbības savlaicīgai profesionālās izglītības programmu aktualizēšanai, un darīt visu 

iespējamo, lai veicinātu profesionālās izglītības elastību atbilstoši darba tirgus prasībām, nodibināt darba devēju un nozaru asociāciju sadarbību, 

nodrošinot nozaru asociāciju un darba devēju prasības profesionālās izglītības programmu satura aktualizēšanai, rūpēties par pedagogu tālākizglītību, 

izglītojamo dalību profesionālās meistarības konkursos. 
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8.attēls 

                                             Vidusskolēnu (10.-12.kl.) dinamika Daugavpils vidusskolās 2010.-2012.g. 

 

                                                 
 

Analizējot skolēnu skaitu, kuri 2010.gadā iestājās 10.klasē un 2011.gadā turpināja mācības 11.klasē, 2012.gadā – 12.klasē, vērojama negatīva 

dinamika: pēc 1.mācību gada vidusskolā skolēnu skaits samazinās par 10,5%, pēc otrā gada – vēl par 5,5% (skat. 8.att.). Tātad no 2010.gada 10.klašu 

684 skolēniem mācības 12.klasē turpināja tikai 573 skolēni jeb 84%. Vislielākais skolēnu skaita samazinājums vērojams tieši pēc 10.klases, kas liecina 

par to, ka skolas ne tikai uzņēma ikvienu, kurš vēlējās turpināt izglītību vidusskolā, bet, iespējams, arī dažus pierunāja iestāties vidusskolā. Viņi tad arī 

tālāk mācības neturpināja.  

Zinot, ka 2010.gadā 9.klasi pabeidza 829 pilsētas skolu 9.klašu audzēkņi, bet 10.klasē iestājās 684, var aprēķināt, ka 10.klasē iestājās 74% no 

visiem 9.klašu absolventiem. Ņemot vērā, ka 12.kasē mācījās 573 bijušie 2010.gada 9.klašu absolventi, var aprēķināt potenciālo vidusskolas beidzēju 

skaitu, kas varētu būt 69% no visiem 9.klašu absolventiem. Līdzīga tendence vērojama, analizējot vidusskolēnu dinamiku citos mācību gados. 

 

 izglītības programmu piedāvājums 

Viens no izglītības kvalitātes rādītājiem ir izglītības programmu daudzveidība, kas nodrošina iedzīvotāju vajadzības gan mācību valodas, gan 

satura ziņā, dod izvēles iespēju. 

Pamatizglītības posmā Daugavpils izglītības iestādēs pārsvarā tiek īstenotas vispārējās izglītības programmas. Divās skolās tiek īstenotas 

pamatizglītības otrā posma (7.–9. kl.) izglītības programmas, vienā skolā – pamatizglītības otrā posma (7.–9. kl.) neklātienes mazākumtautību izglītības 

programma. Pilsētā tiek īstenotas divas izglītības programmas ar padziļinātu mācību priekšmetu apmācību: pamatizglītības matemātikas, dabaszinību 
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un tehnikas virziena mazākumtautību izglītības programma (Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā) un pamatizglītības specializēta profesionāli orientētā 

virziena mazākumtautību programma (mūzika) (Daugavpils 13.vidusskolā). Daugavpils 9.vidusskola 2012.gada nogalē ieguva licenci pamatizglītības 

humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programmas īstenošanai. 

Mazākumtautību skolas piedāvā dažādu modeļu izglītības programmas, kas atšķiras pēc valodu lietojuma īpatnībām mācību procesā.  

Pamatizglītības posmā tiek realizētas speciālās un pedagoģiskās korekcijas pamatizglītības programmas, kas nodrošina skolēnu ar speciālajām 

vajadzībām un grūtībām mācībās iespējas iegūt pamatizglītību atbilstoši viņu spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim. Pilsētas speciālās un 

vispārizglītojošās skolas realizē speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, ar fiziskās attīstības traucējumiem, 

ar redzes un dzirdes traucējumiem, pedagoģiskās korekcijas programmas. Izglītības iestādes īsteno arī programmas skolēniem ar īpašām vajadzībām, 

kuri ir integrēti vispārizglītojošajās klasēs. Programmas paredzētas skolām gan ar latviešu, gan krievu mācību valodu. 

Vidējās izglītības posmā Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs tiek realizētas 5 dažādu virzienu izglītības programmas:  

1)  Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas (ar latviešu un mazākumtautību mācību valodu);  

2)  Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmas valodu apakšprogramma  (ar latviešu un mazākumtautību valodu);  

3)  Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas (ar latviešu un mazākumtautību mācību valodu) 

4) Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programmas komerczinību apakšprogramma (ar latviešu mācību 

valodu) un  Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību izglītības programmas mūzikas apakšprogramma.  

5) Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena mazākumtautību programma. 

            Vidējās izglītības posmā tiek nodrošināta iespēja iegūt vidējo izglītību bērniem ar fiziskās attīstības traucējumiem (12.vidusskolā), kā arī 

mācīties vakara nodaļā (17.vidusskolā). 

Jāuzsver, ka saskaņā ar skolotāju anketēšanas rezultātiem,  97% respondentu ir pārliecināti, ka ir jābūt nodrošinātai pēctecībai: sākumskola – 

pamatskola – vidusskola.  Atbilžu variantu: „Jābūt nodrošinātai pēctecībai: pamatskola – vidusskola – augstskola – darba devējs”  atbalsta 91% 

aptaujāto skolotāju. Mazāks atbalsts ir atbildei: „Nodrošināt pēctecību: pamatskola – profesionālā skola – darba devējs” – to izvēlas 87,5% 

respondentu.  

Pilsētas skolās būtu jāpievērš lielāka uzmanība darbam ar talantīgajiem bērniem, iespējams, licencējot padziļinātas izglītības programmas, 

piedāvājot plašāku izglītības programmu specializāciju. Pilsētas pedagogi anketēšanā uzsvēra, ka darbs ar talantīgajiem bērniem ir svarīgs (92%) un 

vidēji svarīgs (6%), gandrīz tikpat procentuāli atbalstīts (97%) ir jautājums par iespēju nodrošināt individuālu darbu ar izglītojamajiem, kuriem ir 

grūtības mācībās un zema motivācija.  

Kā vienai no prioritātēm Daugavpilī ir jābūt atbalstam latviešu valodai un tās apguvei. Svarīgi ir atbalstīt Latvijas kultūras mantojuma izglītību 

skolās, pievēršot pedagogu un skolēnu uzmanību kultūras mantojuma saglabāšanai, zināšanu un prasmju tālāknodošanai un popularizēšanai, apzinoties, 

ka Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kur attīstās latviešu kultūra; atbalstīt arī kultūrizglītību skolās, veicinot savtarpējo kultūru bagātināšanos mūsdienu 

multikulturālajā sabiedrībā. Arī skolotāju aptaujas rezultāti parāda, ka 93,7% respondentu uzskata, ka jānodrošina klašu dalīšana valsts valodas 

apguvei.  
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Svarīgākie darbības virzieni, kas izriet no veiktās analīzes: 

1. Atbalstīt un stiprināt skolu autonomiju un atbildību elastīga mācību satura plānošanā un mācību procesa organizēšanā, veicinot daudzveidību un 

kvalitāti; 

2. Uzlabot izglītības kvalitāti:  

- paaugstināt valsts pārbaudes darbu rezultātus, 

- mācību saturā un procesā pamatskolā akcentēt kompetenču (Pamatizglītības standartos noteiktā izglītošanas aspektu satura – kritiskās domāšanas, 

savstarpējās saskarsmes, sadarbības prasmes, vismaz 3 valodu prasmes, radošuma attīstīšanas bērnos jau agrīnā vecumā, kultūras un mākslas 

izpratnes, spējas mācīties un darboties komandā) apguvi un profesionālo orientāciju; 

- pilnveidot bilingvālās izglītības un valsts valodas apguves kvalitāti;  

3. Izveidot mūsdienīgu un ilgtspējīgu izglītības iestāžu tīklu: 

- nodrošināt kvalitatīvu un skolēniem draudzīgu mācību vidi, sekmējot skolēnu mācību motivācijas paaugstināšanos; 

- uzlabot skolu materiāli tehnisko bāzi; 

- izstrādāt skolu attīstības plānus nākamajam periodam. 

4. Izstrādāt pašvaldībā plānu racionālai un ekonomiski izdevīgai  izglītības iestāžu ēku izmantošanai un īstenot to. 

 

5.2.Pedagogu darba kvalitāte 

Pētījumā „Kā pasaules labākās skolas nonākušas sasniegumu virsotnē?” (McKinsey & Company, 2007) secināts, kādas ir trīs galvenās lietas, kas 

izglītības sistēmai ļauj kļūt labai. Pirmkārt, ir nepieciešami skolotāji ar motivāciju strādāt, turklāt neatkarīgi no tā, kāds ir atalgojums. Otrkārt, atbalsts 

skolotājam visā pedagoga karjeras laikā un, treškārt, kvalitatīvas izglītības nodrošinājums jebkuram skolēnam.  

Pētījumā „Pedagogu tālākizglītības vajadzību izpēte 2011” tika atklātas vairākas problēmas. Kā būtiskākās nepilnības pedagogu esošajās prasmēs 

un kompetencēs pētījums ļauj identificēt IKT un svešvalodu prasmes – tās gan paši pedagogi pašnovērtējumos vērtē kritiskāk, gan arī citas mērķa 

grupas identificē kā nepietiekamas. Pētījumā iegūtie dati un informācija identificē arī izteiktu nepieciešamību uzlabot un papildināt ne tikai pedagogu 

prasmes un kompetences kādās konkrētās zināšanu jomās, bet arī attiecībā uz pedagogu personību. Ideālā skolotāja portretu un galvenās atšķirības starp 

ideālo un esošo portretu veido nevis kompetences un prasmes, bet tieši personības iezīmes – tolerance, iecietība, atvērtība, pozitīvisms, radošums u.tml. 

Tādējādi tās būtu tikpat nozīmīgi pilnveidot kā IKT un svešvalodu prasmes. Vērtējot pedagogu prasmju atbilstību 21.gadsimta mācību procesa 

vajadzībām, novērojams, ka lielāks uzsvars tiek likts uz dažādām starpdiciplinārām prasmēm un zināšanām, nekā konkrētām vienas sfēras prasmēm, 

kompetencēm, zināšanām. Skolēnu motivācijas prasmes, starpdisciplināra mācību satura veidošanas prasmes, problēmu risināšanas prasmes, kritiskā 

domāšana, praktiska mācību satura veidošanas prasmes, komunikācijas prasmes ir tās, kuru aktualitāte un nepieciešamība tiek vērtētas visaugstāk.  

Ņemot vērā strauji mainīgos sociāli ekonomiskos apstākļus gan nacionālā, gan globālā mērogā, mainīgas un bieži pat iepriekš neparedzamas ir arī 

prasības un ekspektācijas attiecībā uz izglītības jomu, kuru dēļ izglītības sistēmas pārstāvjiem pastāvīgi jāpārzina izmaiņas ekonomikā kopumā un 

jāspēj elastīgi uz tām reaģēt. Skolēnu sagatavotība spējai būt elastīgiem un piemēroties mainīgām ekonomikas un darba tirgus situācijām visvairāk ir 

atkarīga no skolās strādājošajiem pedagogiem. Moderna, konkurētspējīga un pedagogiem pieejama tālākizglītības sistēma ir izšķiroši būtiska izglītības 
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kvalitātes nodrošināšanai ilgtermiņā. Kvalitatīva tālākizglītības sistēma nodrošina pedagogu kompetences paaugstināšanu un prasmju un kompetenču 

atjaunošanu mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai. 

Koncepcijā pedagogiem izvirzot mērķi „Paaugstināt izglītības kvalitāti, veicinot pedagogu konkurētspēju un karjeras iespējas”, tika izvērtēts 

tas nozīmīgais, kas paveikts pēdējos gados un iecerēts turpmāk.  

Pēdējā laika lielākais projekts, kas skāra Daugavpils pedagogus un vērtējams kā veiksmīgs, bija no 2009.gada 5.oktobra līdz 2012.gada 5.oktobrim 

IZM sadarbībā ar VPIP īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts  „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 

(turpmāk – projekts). Kopumā projektā iesaistījās 1984 Daugavpils pilsētas pedagogi, atbalstu saņemot trīs aktivitātēs: 

 Profesionālā pārkvalifikācija un uzņēmējspējas attīstīšana (1.aktivitāte; 39 pedagogi, t.i., 1,97% no projektā iesaistīto pedagogu kopējā skaita); 

 Papildu kvalifikācijas iegūšana (2.aktivitāte; 371 pedagogs, t.i., 18,7% no projektā iesaistīto pedagogu kopējā skaita); 

 Iesaistīšanās pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanā (3.aktivitāte; 1.–5.kvalifikācijas pakāpes iegūšana –  

1574 pedagogi, t.i., 79,33% no projektā iesaistīto pedagogu kopējā skaita). 

9. attēls 

 

ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros Daugavpils pilsētas pedagogu 

saņemtais atbalsts trijās aktivitātēs 

 

 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas (turpmāk – PPDK) sistēma piedāvāja pedagogam apzināt un apkopot savas 

profesionālās darbības izvērtējumu, pēc vienotas metodikas veidojot portfolio un tādējādi identificējot sasniedzamos rezultātus un uzdevumus rezultātu 

secīgai sasniegšanai. Vienlaikus novērtējums rosināja analizēt pedagoga priekšrocības un arī trūkumus no dažādiem skatu punktiem. Šāds objektīvs 
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vērtējums ne tikai ļāva pedagogam un izglītības iestādes metodiskajai un administratīvajai vadībai izdarīt secinājumus, bet arī mērķtiecīgi plānot 

profesionālo pilnveidi un skolas attīstību kopumā.  

Skolotāju aptaujas rezultāti liecina, ka 96% respondentu atzīst, ka nepieciešams nodrošināt pedagogiem iespēju mācīties kvalitatīvi izmantot 

darbā modernās informācijas tehnoloģijas. Gandrīz 90% skolotāju uzskata, ka jāattīsta un jāatraisa pedagogu radoša pieeja mācību un audzināšanas 

darba organizēšanai, kā arī jāorganizē pedagogiem metodiskās konferences, meistardarbnīcas, metodiskie lasījumi, pieredzes apmaiņas semināri, labās 

prakses popularizēšana. Vismazāko skolotāju atbalstu guva variants „Veicināt pedagogu pašiniciatīvu portfolio veidošanā” – 37,4%  respondentu to 

uzskata par mazsvarīgu. 21% skolotāju neatbalsta arī variantu „Nodrošināt citas svešvalodas pilnveidošanas (apgūšanas) iespējas pašvaldības 

pedagogiem”. 

Pētījums par ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 3.aktivitātē iesaistīto pedagogu 

izpratni par pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas sistēmu un tās ietekmi uz pedagogu profesionālo darbību liecina, ka pedagogu profesionālās 

darbības vērtējums, izglītības kvalitāte un diferencēts atalgojums ir trīs galvenie elementi, kas raksturo PPDK novērtēšanas sistēmas pamatprincipus. 

Šobrīd pedagogu  diskursā  aktuālāka  ir  saikne  starp  profesionālās  darbības  novērtējumu  un diferencētu  atalgojumu,  kas  lielā  mērā  raksturo  arī  

pedagogu  motivāciju vērtēt  savu profesionālo darbību un pilnveidot to. Tomēr šī saikne neizslēdz trešo elementu, jo izglītības kvalitāte atspoguļojas 

pedagoga profesionālās darbības vērtējumā. Kopumā pedagogi atzīst vienotas PPDK novērtēšanas sistēmas ieviešanas nepieciešamību.    

IZM, balstoties uz ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 3. aktivitātes rezultātiem un 

īstenojot Valdības rīcības plāna noteiktos uzdevumus un Sadarbības memorandā starp IZM un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem pausto 

apņemšanos, no 2012./2013.mācību gada uzsāk ilgtermiņa pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās kvalitātes sasaistes sistēmas 

pakāpenisku ieviešanu, kas plānota divos posmos: 

1. pārejas posmā no 01.09.2012. līdz 01.06.2014.; 

2. īstenošanas posmā no 01.09.2014. 

2012./2013.mācību gadā 167 pedagogi, kuri projekta ietvaros neieguva pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi (no 1. līdz 

5.pakāpei), ir izrādījuši iniciatīvu un iesaistīsies novērtēšanas procesā.  

Perspektīvā Daugavpils pilsētā līdz 2012./2013.mācību gada beigām 1300 pilsētas izglītības iestāžu pedagogi būs ieguvuši kādu no piecām 

kvalitātes pakāpēm: 1.pakāpi – 19 pedagogi (t.i., 1,4% no kopējā pedagogu skaita), 2. pakāpi – 321 pedagogs (t.i., 24,7% no kopējā pedagogu skaita), 

3. pakāpi – 905 pedagogi (t.i., 69,6% no kopējā pedagogu skaita), 4. pakāpi – 50 pedagogi (t.i., 3,9 % no kopējā pedagogu skaita), 5. pakāpi – 5 

pedagogi (t.i., 0,4% no kopējā pedagogu skaita). 

 

 

 

 

 



 

35 
 

10.attēls 

Prognozes par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes iegūstamajām pakāpēm Daugavpils pilsētā līdz 2012./2013.mācību gada beigām 

 

Mūsdienīgs pedagogs ir aktīvs, radošs un ieinteresēts savas pedagoģiskās meistarības pilnveidošanā visas profesionālās karjeras laikā. Katras 

skolas panākumu atslēga – skolas personāla, īpaši pedagogu, ieguldījums. Pedagogi ir vidutāji starp pasauli, kas strauji attīstās, un skolēniem, kuriem 

tajā jāiekļaujas. Pedagogs gatavo savus skolēnus dzīvei nākotnes sabiedrībā. Aktīvs, harismātisks, radošs, ar labu humora izjūtu – tāds ir 

konkurētspējīgs, tātad, labs skolotājs. Pedagogam jābūt personībai, viņam jāpiemīt kompetencei un iedvesmai. Mūsdienīgs skolēns ne tik daudz 

jāmāca, cik jāveicina skolēna vēlme mācīties pašam, un pedagogam jāpalīdz bērnam viņa izglītošanās ceļā. Mūsdienu skolotājam jābūt gatavam 

izaicinājumiem. Skolotājam jāpārzina jaunumi moderno informācijas tehnoloģiju jomā un jāseko tiem: elektroniskā žurnāla aizpildīšana, moderna 

stunda, izmantojot IT, informācijas atlase internetā u.tml., kā arī skolotāja uzdevums ir iemācīt bērniem informācijas tehnoloģijas lietot jēgpilni. 

Savukārt skolēni, strādājot fokusgrupās, norādīja uz to, ka mācību process ir orientēts uz formālo prasību izpildi (eksāmeniem), stundu saturs 

nav interesants un ir maz uzdevumu, kas ļauj pielietot zināšanas praksē. Tajā pašā laikā izglītības process ir ļoti formalizēts un daudzas birokrātiska 

rakstura prasības ierobežo skolotāju iespējas veicināt skolēnu analītiskās un radošās prasmes. Par šķēršļiem skolotāja kompetences pielietošanai skolā 

paši skolotāji nosauc laikietilpīgu darbu ar dokumentu rakstīšanu, formēšanu un kārtošanu, kā arī zemu darba samaksu. Skolotāju motivācija ir ļoti 

būtisks faktors izglītības kvalitātes nodrošināšanā.  
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Aptaujas dati, savukārt, rāda, ka 92% skolotāju atbalsta to, ka skolas vadība rosina skolotājus lietot jaunas metodes mācīšanas un mācīšanās 

procesā. 86% respondentu  par svarīgu uzskata nepieciešamību izstrādāt un ieviest vadītāju un vadītāju vietnieku darba kvalitātes noteikšanas sistēmu 

un 80% respondentu svarīga ir skolotāju inovācijas balvas izsludināšana. 

Latvijā nav izveidota atgriezeniskā saikne starp skolotāju tālākizglītību un skolām (jaunu metožu pielietošana praksē netiek vērtēta), nav 

saiknes starp skolotāja profesionālo pilnveidošanos un darba samaksu, izņemot 8-12% piemaksu no 2012.gada septembra par 4. un 5.kvalifikācijas 

pakāpi. Skolotāju profesijas ekonomiskais un sociālais stāvoklis pasliktinājās 2009.gada algu samazināšanas rezultātā. Neskatoties uz to, ka tuvākajā 

laikā skolotāju algas tiks nedaudz palielinātas, tās tik un tā paliks tālu no vēlamā līmeņa, kas būtu proporcionāls IKP uz vienu cilvēku. Tajā pašā laikā 

konkurētspējīgs atalgojums pats par sevi neveido mūsdienīgu skolotāju motivācijas sistēmu, tajā ir nepieciešami vēl vairāki elementi, kas ir saistīti ar 

skolotāju izpratni par savu lomu – mūsdienu apstākļos efektīvs skolotājs ir arī labs pārmaiņu vadītājs. Piemēram, turpmākizglītības iegūšanai 

(pedagoģisko metožu, psiholoģijas, priekšmeta metodoloģisko jaunumu apguve) ir būtiska loma pedagoga konkurētspējas nodrošināšanā. VPIP 

piedāvā palīdzību ikvienam pedagogam turpmākizglītības kursu, semināru pēc interesēm, t.sk. arī starptautisku aktivitāšu, apmeklēšanā. Taču, lai 

apmeklētu starptautiskās aktivitātes, jāpārzina kāda no populārākajām ES valodām (angļu, vācu, franču), jābūt gatavam individuālai atbildībai un 

iniciatīvai uzņemties personisku atbildību par saistībām ar ES institūcijām (pieteikumi un atskaites, publicitāte, ceļošanas dokumentu kārtošana). 

 

Koncepcijā noteiktie uzdevumi, kas atbalstāmi un rosināmi rīcībai: 
1. Izveidot modernu, konkurētspējīgu un pedagogiem pieejamu tālākizglītības sistēmu; 

2. Pedagogu profesionālās darbības vērtējums, izglītības kvalitāte un diferencēts atalgojums; 

3. Paaugstināt pedagogu darba kvalitāti, radikāli uzlabot skolotāju sagatavošanas sistēmu un pedagoga prestižu sabiedrībā; 

4. Paaugstināt skolu pašpārvaldes institūciju lomu un atbildību lēmumu pieņemšanā, tai skaitā skolas finanšu plānošanā; 

5. Nodrošināt pedagogu profesionālā darba rezultātu novērtēšanu saskaņā ar IZM piedāvāto metodiku, lai nākotnē sekmīgi ieviestu pedagogu  

novērtēšanas politiku un diferencētu pedagogu atalgojuma sistēmu;   

6. Paredzēt pedagogiem iespēju savstarpējai sadarbībai un kopīgam radošam darbam, tādējādi veicinot pedagogu profesionālo brīvību un atbildību; 

7. Nodrošināt iespēju atalgot pedagogus par papildus veiktajiem pienākumiem. 

 

5.3. Speciālā un  iekļaujoša izglītība 

 

Speciālā izglītība ir vispārējās izglītības īpašais veids, kas noteikts Vispārējā izglītības likuma 3.pantā. Izglītības likuma 1.pants nosaka personu 

loku, kuriem paredzēta speciālā izglītība. Speciālā izglītība rada iespējas un apstākļus izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām iegūt savam veselības 

stāvoklim, spējām un attīstības līmenim atbilstošu izglītību jebkurā izglītības iestādē, vienlaikus nodrošinot izglītojamā pedagoģiski psiholoģisko un 

medicīnisko korekciju, sagatavotību darbam un dzīvei sabiedrībā. 

Daugavpils pilsētā speciālo izglītību īsteno Daugavpils 1.speciālā pamatskola un Daugavpils Logopēdiskā internātpamatskola – attīstības centrs. 

Daugavpils Logopēdiskā internātpamatskola – attīstības centrs īsteno trīs speciālās izglītības programmas. Mācības notiek latviešu un krievu 

valodā (Skat. pielikumu Nr.13). Skola veido iespējas skolēnu integrācijai reālajā dzīvē. Viss mācību un audzināšanas darbs ir virzīts uz mērķi – valodas 
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un dzirdes korekcija, ņemot vērā skolēnu veselības traucējumu pakāpi, veselības stāvokli un vispārējās attīstības līmeni. Skolēnu valodas un dzirdes 

korekcijai ir paredzēti specifiski mācību priekšmeti un plašs fakultatīvo nodarbību klāsts.   Skolas attīstības centrs sniedz metodisko palīdzību dažāda 

vecuma bērniem un cilvēkiem ar runas un dzirdes traucējumiem, viņu vecākiem un pedagogiem. 

Daugavpils 1.speciālajā pamatskolā tiek īstenotas 6 speciālās izglītības programmas, mācības notiek latviešu un krievu valodā (skat. 

13.pielikumu). Izglītojamie apgūst galdnieka palīga un mājkalpotājas pirmā kvalifikācijas līmeņa profesionālo pamatizglītību. Skolā radīti visi 

nepieciešamie apstākļi skolēnu ar kustību traucējumiem sekmīgai integrācijai sabiedrībā (piebraucamie celiņi, panduss, pielāgoti sanitārie mezgli, lifts, 

plaša, norobežota skolas  teritorija ar sporta un spēļu laukumiem). Skolā strādā kvalificēti pedagogi un prasmīgs tehniskais personāls. 

 Iekļaujošā izglītība paredz kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu izglītojamajiem ar speciālām izglītības vajadzībām. Atbalsta pasākumi, 

sadarbojoties pedagogiem, vecākiem un atbalsta personālam, sniedzami pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Izglītības iestādēm, kas veido iekļaujošu vidi 

un  īsteno speciālās izglītības programmas,  jābūt nodrošinātām atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām (2012.gada 16.oktobra MK noteikumi 

Nr.710 „Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālajām 

vajadzībām”). Ja ir sabiedrības pieprasījums un atbilstošs nodrošinājums, tad skola var licencēt speciālās izglītības programmas un nodrošināt 

kvalitatīvu iekļaujošu izglītību, pamatojoties uz  Vispārējās izglītības likuma 1.panta 14.punktu un 53.pantu. Šo iespēju izmantoja Daugavpils Vienības 

pamatskola, Daugavpils 11.pamatskola, Daugavpils 12.vidusskola un Daugavpils 16.vidusskola, kurās tiek īstenota „Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem”, J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā tiek īstenota „Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar somatiskajām saslimšanām”, „Speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem” tika licencēta 

Daugavpils Saskaņas pamatskolā, Daugavpils 11.pamatskolā un Daugavpils 12.vidusskolā un „Speciālās izglītības programma izglītojamiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem” tika licencēta Daugavpils 11.pamatskolā un Daugavpils 10.vidusskolā (Skat. pielikumu Nr.13). 

Nevienā  pilsētas skolā nav licencēta programma „Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem”, 

izglītojamo ar psihiskās attīstības traucējumiem kategorija ir ļoti sarežģīta, šiem  bērniem nepieciešama īpaša uzmanība un īpaša pieeja, tādēļ daudzi 

mācās citu pašvaldību speciālās izglītības iestādēs vai pēc ārstu un PPMK ieteikumiem – dzīves vietā (mājas apmācība). Tas nav problēmas risinājums. 

Ir gadījumi, ka šie bērni mācās vispārizglītojošās skolās, kas rada grūtības mācību procesa organizēšanai klasē.  

Skolotāju aptaujas dati liecina, ka gandrīz visi piedāvātie atbilžu varianti par speciālo un iekļaujošo izglītību guva lielu atbalstu, taču visvairāk 

respondentu uzsvēra, ka jānodrošina atbalsta pasākumi izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām – 96,4%; kā arī jāatbalsta pedagogu tālākizglītība, lai 

strādātu ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības – 95,7%. 

Pilsētā ir liels pirmsskolas vecuma bērnu skaits (pārsvarā 3 – 4 gadu vecumā) ar valodas traucējumiem, kuri šobrīd apmeklē vispārizglītojošās 

grupiņas. Lai novērstu šo problēmu,  labs risinājums būtu nodrošināt katru pirmsskolas izglītības iestādi ar logopēdu.  

2011.gada 8.septembrī ESF projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” (vienošanās Nr.2010/0330/1DP/ 

1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001) ietvaros VISC un DPD sadarbībā  tika izveidots Daugavpils Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs (IIAC). IIAC 

kompetence ir veicināt iekļaujošas izglītības vides veidošanu izglītības iestādēs, īstenojot izglītības atbalsta sistēmas funkciju divos aspektos – 

individuālais atbalsts un institucionālais atbalsts izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām. IIAC pamatfunkcija ir pašvaldības pedagoģiski 

medicīniskās komisijas (PPMK)  darba organizēšana. Šo darbu reglamentē  2012.gada 16.oktobra MK noteikumi  „Noteikumi par pedagoģiski 

medicīniskajām komisijām”, kuros ir noteikti PPMK pienākumi un tiesības. Kopš 2012.gada februāra PPMK strādā vienotā elektroniskā datu bāzē ar 
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Valsts PMK. Izveidotajā sistēmā izglītības iestāžu vadītāji, skolēnu vecāki un visi interesenti var iegūt kvalificētu informāciju par bērna ar 

funkcionāliem traucējumiem izglītošanas iespējām. Centra speciālisti (logopēds, speciālais pedagogs un psihologs) ikdienas darbā konsultē izglītības 

iestāžu darbiniekus, izglītojamo vecākus, medicīnas iestāžu un sociālā dienesta darbiniekus; veic izglītojoši izskaidrojošo darbu izglītības iestādēs, 

sniedz informāciju par atbalsta pasākumiem (individuālā izglītības plāna izstrāde un īstenošana); organizē un vada seminārus; koordinē un analizē 

mācību procesa organizēšanu izglītības iestādēs izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem. DPD un VISC 2011.gada 21.jūlijā parakstītā 

Vienošanās Nr.1 pie sadarbības līguma 19.1.-11/11. paredz saglabāt IIAC arī pēc projekta noslēguma kā reģionālas nozīmes Iekļaujošas izglītības 

atbalsta centru (iespējams arī valsts finansiāls atbalsts).   

Katras pašvaldības uzdevums ir nodrošināt bērnu tiesību ievērošanu, ko nosaka Bērnu tiesību aizsardzības likums. Šis likums nosaka bērnu 

tiesības, brīvības un to aizsardzību, ņemot vērā, ka bērnam kā fiziski un intelektuāli nenobriedušai personai vajadzīga īpaša aizsardzība un gādība. Šis 

likums regulē arī pamatnosacījumus, saskaņā ar kuriem kontrolējama bērna uzvedība un nosakāma viņa atbildība, tas reglamentē vecāku un citu fizisko 

un juridisko personu, kā arī valsts un pašvaldību institūciju tiesības, pienākumus un atbildību par bērna tiesību nodrošināšanu. Pašvaldības teritorijā 

darbojas valsts un pašvaldības institūcijas,  nevalstiskās organizācijas un citas juridiskās personas,  kuras risina bērnu tiesību aizsardzības jautājumus 

savas kompetences ietvaros. Ir izveidojusies veiksmīga sadarbība  ar policiju,  prokuratūru, bāriņtiesu,  sociālo dienestu,  ģimenes atbalsta centriem,  

medicīnas iestādēm,  kā arī izglītības iestādēm. Izglītības iestādēs arvien straujāk pieaug to bērnu skaits, kuriem ir dažādas problēmas. Lai veiksmīgi un 

efektīvi realizētu izglītības  mērķus un dotu iespēju  katram  bērnam  saņemt  kvalitatīvu izglītību,  izglītības iestādē tiek veidota profesionāla atbalsta 

personāla sadarbības komanda, kuras darbības pamatā ir kompleksa  pieeja  problēmai. Skola, balstoties uz pastāvošo darba sistēmu, nosaka 

izglītojamos, kuriem būtu nepieciešams atbalsts problēmu risināšanā. Atbalsta  komandā ietilpst skolas direktors vai skolas vadības pārstāvis, sociālais 

pedagogs, psihologs, logopēds, skolas ārsts vai māsa. Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldei mācību gada sākumā ir svarīgi precizēt 

informāciju par sociālā riska grupas  audzēkņiem, kuriem ir uzvedības traucējumi, nepiedienīga vai pat agresīva uzvedība klasē, nespēja izpildīt skolas 

prasības, neattaisnota stundu kavēšana, vāja prasme tikt galā ar problēmām utt. Rezultātā tika paplašināta sociālā riska skolēnu datu bāze, ar kuriem 

tiek veikts sociālpedagoģiskais darbs par tēmām: stundu kavējumi, uzvedības traucējumi, otrgadība, konfliktsituācija, vardarbība, atkarības problēmas, 

sociālās palīdzības problēmas, skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi u.c. 

Ir apkopota informācija par bērniem, kuru vecāki ir prombūtnē;  bērniem, kuri mācās ārzemēs; bērniem, kuru vecāki ir aizbraukuši uz ārzemēm 

un nav noformējuši pilnvaras par bērna aprūpi. Iegūtā informācija tiek iesniegta attiecīgajām institūcijām turpmākai darbībai. 

2010.gadā, atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma  58.pantam, pašvaldībā savu darbu uzsāka Domes „Starpinstitucionālā komisija  

likumpārkāpumu profilakses darbam ar bērniem”. Komisija atbalsta ģimenes, kurās bērni veic darbības, kas var novest pie prettiesiskām rīcībām.  

Komisijas sastāvā  iekļauti valsts un pašvaldības speciālisti, kuru darbs saistīts ar nepilngadīgajiem bērniem. Komisijas galvenais mērķis – izmantojot 

visu institūciju resursus, veikt likumpārkumu profilaksi.  

Pamatojoties uz 2011.gada 1.februāra MK noteikumiem Nr.89, VPIP izstrādāja  kārtību, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, 

pašvaldības vai valsts iestādes,  ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi. VPIP tika izveidota komisija, kura izskata lietas 

saistībā ar skolēnu neattaisnotiem kavējumiem. Skolas sociālie pedagogi sagatavo un iesniedz informāciju par skolēnu, kurš ir kavējis mācības skolā. 

Turpmāk tiek nozīmēta komisijas sēde, uz kuru tiek aicināts skolēns kopā ar vecāku (aizbildni), un noskaidroti kavēšanas iemesli. Salīdzinot datus pa 

gadiem, ir samazinājies to skolēnu skaits, kuri neattaisnoti kavē stundas. 
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Katru gadu septembrī izglītības iestādēs tiek rīkotas Policijas dienas. Visa mācību gada laikā valsts un pašvaldības policijas inspektori veic 

profilaktisko darbu skolās ar skolēniem: lasa lekcijas, piedāvā bērniem ekskursijas uz Pašvaldības policiju, kur viņus iepazīstina ar policijas darbu.  

Vairākas pilsētas skolas turpina piedalīties kustībā „Bērniem draudzīga skola”, kuras misija ir  pilnveidot skolas psihosociālo vidi, lai attiecību 

pamatā starp bērniem, vecākiem, skolotājiem un skolas administrāciju būtu savstarpējā cieņa un sadarbība. 

Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde pārbaudīja Izglītības kvalitātes valsts dienesta iesniegto  informāciju par bērniem,  kuri nebija 

reģistrēti nevienas Daugavpils pilsētas izglītības iestādes izglītojamo sarakstā. Izglītības iestāžu sociālie pedagogi, apmeklējot bērnus dzīvesvietā, 

noskaidroja, ka bērni mācās citās valstīs: visvairāk Lielbritānijā, Īrijā, Vācijā, Krievijā, Norvēģijā, ASV u.c. Sadarbībā ar Domes Jaunatnes 

departamentu VPIP vasaras brīvlaikā pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības iestādēs organizēja vasaras darbu skolēniem. Cerams, tā būs laba 

tradīcija arī turpmāk. 

Sākot ar 2011.gada 3.janvāri, Daugavpils 17.vidusskola sāka realizēt ESF projektu „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās 

atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”. Projekta gaitā izstrādātās metodikas ir kā instruments, lai motivētu bērnus pozitīvai 

uzvedībai. Projekta realizācijas rezultātā bērni labāk uzvedīsies, sapratīsies ar skolotājiem un vienaudžiem, iemācīsies risināt problēmas, līdz ar to 

varēs labāk mācīties un būt labi draugi, kā arī iemācīsies būt atbildīgi, cienīt sevi un citus. Skolā ir izveidota pozitīvās uzvedības atbalsta  komanda 

pozitīvās uzvedības programmas ieviešanai. Visi skolas darbinieki direktora vadībā kopš 2012.gada februāra līdz augustam apguva pozitīvās uzvedības 

ieviešanas principus skolā. Ar 2012.gada septembri visi skolēni tika iepazīstināti ar jaunajiem pozitīvās uzvedības noteikumiem skolā. Visi noteikumi 

ir saistīti ar drošību, atbildību un cieņu, un tos apgūst visi skolēni un skolotāji. Vēlamā uzvedība tiek mācīta un apbalvota.  Visi skolas darbinieki 

vienoti reaģē uz noteikumu pārkāpumiem. Šajā projektā iesaistītās personas iepazīstinās pārējās izglītības iestādes ar pozitīvās uzvedības programmu, 

lai tās varētu pārņemt šo modeli no 2014.gada. Iekļaujošās izglītības speciālistiem jāseko situācijai Eiropā un jaunākajiem pētījumiem, metodiskajām 

izstrādēm šajā jomā un nepātraukti jāpilnveido savs darbs.  

 

Kopumā Koncepcijā tiek izvirzīti šādi pamatuzdevumi: 

1.Veicināt skolēnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanu vispārējās izglītības iestādēs. 

2. Veicināt pirmsskolas vecuma bērnu runas un valodas traucējumu novēršanu. 

3. Nodrošināt vienlīdzīgas iespējas izglītojamajiem mācību satura apguvē. 

4. Nodrošināt pieejamu attīstības vidi izglītojamiem ar funkcionāliem attīstības traucējumiem. 

5. Atbalstīt IIAC darbību pēc ESF projekta beigām (2013.g.). 

6. Veicināt sabiedrības izpratnes maiņu par iekļaujošo izglītību. 

 

5.4. Veselīga dzīvesveida veicināšana  
 

Veselīgs dzīvesveids ir pareiza izpratne par to, kā dzīvot, strādāt, ēst, atpūsties un kontaktēties ar citiem. Būtiskas ir visas veselības šķautnes: 

fiziskā, sociālā, garīgā, emocionālā un psihiskā.  Svarīgākais katras izglītības iestādes uzdevums ir veidot pozitīvu attieksmi pret savu un citu veselību, 

būtiski ir ievērot pēctecību veselības jautājumu apguvē un kā prioritāti izvirzīt drošības jautājumus. 
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Visi veselības aspekti harmoniski pilnveidosies, ja izglītotājiem būs izpratne par apgūstamajām dzīves prasmēm un spējas šo izpratni veidot 

savos audzēkņos, ņemot vērā vecumposma īpatnības, ģimenē gūto pieredzi un individuālās atšķirības. Laiks un vieta, kur norisinās šī veselīga 

dzīvesveida veicināšana, ir viss laiks, ko izglītojamais pavada skolā, un svarīgi ir arī tas, kā skola sadarbībā ar vecākiem atbalsta šo dzīvesveidu ārpus 

tās.  

Orientācija uz skolēnu veselības veicināšanu un dzīvesprasmju attīstīšanu ir saistīta ar skolu kultūras un skolu politikas veidošanu. Ir 

nepieciešama visas skolas iesaistīšanās šajā procesā un tam jākļūst par prioritāti skolas izglītības politikā un jābūt iestrādātam skolas izglītības 

programmā, kā arī konkretizētam atsevišķos mācību priekšmetos. 

Pirmsskolas izglītība balstās uz pamatvērtību apzināšanu, uz radošo un kognitīvo spēju attīstīšanu bērniem no pusotra gada vecuma. Tā ir arī 

sevis apzināšanās, attieksmes veidošana pret citiem, pašizteikšanās spēju attīstība un prasme pārvaldīt emocijas.Skolā tiek likti pamati kritiskās 

domāšanas, pašizteikšanās spēju veidošanai, problēmu risināšanas prasmei, atbildīgai rīcībai dažādās situācijās, kā arī tiek pilnveidota un attīstīta 

atbildīga attieksme pret darbu, mācībām, sevi un citiem. 

Būtiski ir arī pedagogu un atbalsta personāla veselības aspekti: gan iespējas labai fiziskai pašsajūtai, gan garīgai pilnveidei un psihoemocionālajai 

stabilitātei. Pētījumā „Stress un tā radīto psihosociālo faktoru ietekme uz skolotājiem” (ETUCE, 2011) tika secināts, ka  skolotājiem, salīdzinot ar 

citām profesijām, ir visaugstākais ar darbu saistītais stresa līmenis, kas aizvien vairāk ietekmē skolotāju veselību un labsajūtu. Savukārt, stresa līmenis 

darba vietā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas skolās ir viens no augstākajiem visā Eiropā. 

Pilsētas skolās būtu jāturpina pievērst lielāku uzmanību veselības problēmām, jo gandrīz visi anketēšanas jautājumi (uzturs skolas ēdnīcās, 

veselīga dzīvesveida propaganda, skolas vides iekārtojums, fiziskās audzināšanas jautājumi) par svarīgiem  un vidēji svarīgiem tika atzīti vidēji vairāk 

nekā 80% atbilžu, mazāk atbalstīti ir jautājumi, kas prasa papildu iniciatīvu un atbildību, drošības normas (pārgājieni, rīta vingrošana u.tml.).  

Skolotāju aptaujas dati parāda – 97% respondentu uzskata, ka pašvaldībai par vienu no prioritātēm jāizvirza bērnu veselība. Tikpat daudzi domā, 

ka svarīgi ir sekmēt labas skolēnu un skolotāju attiecības un savstarpējo attiecību uzlabošanu. 96% respondentu uzsver, ka jāizmanto  jebkura iespēja  

skolas vides uzlabošanai (tīrība, drošība u.c.), kā arī skolā jāveido mikrovide, kurā vienlīdz labi jūtas vecāki, bērni, skolotāji. Savukārt, vismazāko 

atbalstu guva variants „Rīta vingrošanas ieviešana skolās”, kuru par mazsvarīgu uzskatīja 42,5% skolotāju. 

 

Koncepcija veselīga dzīvesveida veicināšanai izvirza šādus uzdevumus: 

1. Audzēkņu garīgās un psihoemocionālās veselības uzlabošana, akcentējot kritiskās domāšanas metožu lietošanu stundās un ārpusstundu 

aktivitātēs; 

2. Audzēkņu fiziskās veselības uzlabošana, veicinot aktīvu dzīvesveidu atbilstoši savām interesēm un vajadzībām; 

3. Audzēkņu sociālās veselības nodrošināšana, aktīvi piedaloties sabiedriskās dzīves norisēs, ievērojot ētikas un morāles normas; 

4. Pedagogu veselības uzlabošana, īpašu uzmanību pievēršot stresa menedžmenta apguvei un pielietošanai un supervīziju – atbalsta resursa  

nodrošināšanai – pedagogiem. 
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5.5.Vecāku un sabiedrības līdzdarbošanās 

Lai izveidotu optimālu izglītības modeli, problēmu apspriešana, definēšana un risinājumu meklēšana ir jāveic vairākos līmeņos, dialogā iesaistot 

visas ieinteresētās puses: vecākus, pedagogus, skolēnus, darba devējus, valsts amatpersonas u.c., jo atbildība par rezultātiem būs jāuzņemas visiem. 

Respektīvi, lai izglītība sekmīgi pildītu tai piederīgās funkcijas, jāveido visu šajā sistēmā ietilpstošo elementu partnerība. Partnerība ir divu vai vairāku 

partneru vienošanās sadarboties kopīgā mērķa interesēs un būt atbildīgiem par rezultātiem. Partnerība nav sadarbība. Partnerība no sadarbības atšķiras 

ar to, ka visiem sistēmas elementiem ir ne tikai kopējs mērķis, bet noteikta ir arī atbildības daļa par kopējā mērķa realizēšanos. 

Priekšplānā tiek izvirzīti šādi jautājumi: kādai jābūt izglītībai zināšanu sabiedrībā; kas izglītībai ir jādod cilvēkam, lai viņš varētu pilnvērtīgi 

darboties; kādam jābūt cilvēka atražošanas un attīstības mehānismam mūsdienu apstākļos? Iespējams, ka dziļākā un elastīgākā atbilde uz šo jautājumu 

slēpjas idejā par jaunu izglītojošās darbības organizēšanas kultūru, kuras pamatā ir sociālais dialogs. Sociālā dialoga demokrātiskā intence paredz tās 

dalībnieku loka paplašināšanos, katra jauna tā partnera vērtību akcentēšanu. Pielietojot šo ideju zinātniskajā sabiedrībā, nav iespējams atrast tos, kuri 

būtu lieki, kuri spētu izolēties no izglītības problēmām, socializācijas procesiem. Zināšanu sabiedrības nostiprināšanās, kad aktuāla kļūst mūžizglītība 

un pašizglītošanās, liek meklēt, veidot mērķtiecīgu un sistemātisku pāreju no sociālā dialoga fragmentiem uz stiprām partnerattiecībām. 

Sociālais dialogs – daudzlīmeņu, daudzaspektu, politonāls – katru dienu pievērš uzmanību, ietekmē mūsu izglītības savienības dalībnieku 

noskaņojumu. Skolotāja un skolēna attiecības, iedzīvotāju attieksme pret izglītību, skolu, bērni un viņu vecāki, izglītība un darba tirgus, izglītības 

finansēšana un tās kvalitāte, augstskola un reģionālā attīstība, globālā pasaule un Latvijas iedzīvotāju konkurētspēja – pielikt punktu sociālā dialoga 

tēmām un sižetiem nav iespējams. 

Skolotāju anketēšanas rezultāti parādīja, ka sabiedriskās domas rezultātā pedagogi izvairās no pasākumiem, kuriem būtu nepieciešams 

līdzfinansējums no izglītojamo vecāku puses. Lai neizraisītu diskusijas par izglītības pieejamību visiem bez maksas, skolas un pedagogi reizēm atsakās 

no ļoti labām un nepieciešamām lietām izglītības procesā (piemēram, mācību ekskursijas). Lai gan saprotams, ka, neskatoties uz deklaratīvajiem 

pieņēmumiem, vecākiem jāapzinās, ka jāsniedz atbalsts saviem bērniem skolas dzīves dažādošanai. Piemēram, 95% respondentu domā, ka svarīgi ir 

nodrošināt iedzīvotājiem informācijas pieejamību par katru izglītības iestādi (aktualizētas interneta mājas lapas, publikācijas, intervijas utt.)  un 
organizēt t.s. vecāku skolas, jo  vecāki nevar, nespēj vai nezina, kā palīdzēt bērnam mācībās. 92% skolotāju domā, ka svarīgi ir izglītot vecākus 

jautājumos, kā  audzināt un mācīt  bērnu, kā arī būtiski ir skolām aktīvāk sadarboties ar pašvaldību, vecākiem, uzņēmējiem, augstskolām.  Tikpat 

svarīga ir kompetentu speciālistu  (mediķu, uzņēmēju, filologu u.c.), lektoru uzaicināšana uz skolām. Vismazāko atbalstu guva varianti: „Skolā  

nodrošināt tālākizglītības kursus pilsētas iedzīvotājiem” – 26%, tātad skolotāji neuzskatīja to par svarīgu: „Skolā  nodrošināt tālākizglītības kursus 

bērnu vecākiem – 22%”; „Organizēt pilsētas skolu vecāku padomes izveidi, lai radītu konsultatīvu un padomdevēja orgānu” – 19%”.  

Koncepcijas izstrādes gaitā tika konstatētas vairākas  pamatproblēmas: 

 skolēnu atbildības jautājums – skolēni neapzinās, nezina un nepilda savus pienākumus, lai gan tiesības zina ļoti labi; 

 vecāki, uzsverot savu laika trūkumu, daudzus bērnu audzināšanas aspektus vēlas uzticēt skolai; 

 nepietiekamais vecāku zināšanu līmenis pedagoģijas un psiholoģijas jautājumos; 

 neveidojas stipra vecāku un bērnu savstarpējā saikne; 

 vecāki nejūtas kā izglītības pasūtītāji; 
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 vecāki un vietējā sabiedrība neizmanto savas tiesības lemt par izglītības jautājumiem un nejūtas līdzatbildīgi par izglītības norisēm.   

Taču, kā jau tika minēts agrāk, pašlaik būtiski ir veidot ne tikai dialogu un sadarbību, bet izglītībā ir jāveido arī partnerība. Šajā sakarā aktuāli 

kļūst šādi uzdevumi: 

 pilnveidot pedagogu sagatavošanas studiju programmas atbilstoši mūsdienu prasībām; 

 veidot kvalitatīvu pedagogu metodiskā atbalsta un tālākizglītības sistēmu, īpašu vērību veltot saskarsmei un darbam ar vecākiem; 

 skolas vidē stiprināt demokrātijas principus, konkretizēt skolas padomes darbību, nosakot skaidrus mērķus un uzdevumus, pienākumus un  

  atbildības jomas; 

 skolai respektēt vecākus kā izglītības pasūtītājus, savukārt, vecākiem jābūt līdzatbildīgiem izglītības politikā un procesā norisē, izglītības  

  sistēmas pārvaldes problēmas jāskata kontekstā;  

 veikt vecāku izglītošanu līdzdalības, satura un metodikas jomā, pieaicinot izglītības ekspertus; 

 skolai, ģimenei un sabiedrībai cieši sadarbojoties, veidot skolēnos prasmi uzņemties atbildību par saviem lēmumiem, rīcību un tās sekām; 

 izveidot pilsētas vecāku konsultatīvo institūciju izglītības jautājumu risināšanai pašvaldībā. 

 

Lai veidotos skolas un vecāku veiksmīga sadarbība, jāaktualizē šādi sadarbības motīvi: 

 vecāku vēlme izprast jauno un nezināmo, kas saistīts ar bērna iekļaušanos līdz šim svešā vidē un īpašā sociālajā lomā, skolas pedagoģiskajam  

    personālam jācenšas ar savu darbību saglabāt šo motivāciju un sadarbības procesā nepārtraukti aktualizēt jauno, vecākiem nezināmo, sevišķi to,  

   kas attiecas uz bērna attīstību; 

 vecāku tieksme pašrealizēties un pašaktualizēties, sadarbības procesā atklājot tās viņiem piemītošās spējas un prasmes, kas ne ģimenē, ne darba  

   kolektīvā nav parādāmas vai realizējamas; 

 vecāku vēlme stiprināt saikni ar savu bērnu, izmantojot skolas un ģimenes sadarbību, iesaistoties ar skolas dzīvi saistītajos procesos. 

 

5.6. Skola – pārmaiņu veicinātāja 

Latvijas iedzīvotāji ir apzinājušies patiesību, ka, tikai mērķtiecīgi un gudri ieguldot resursus savā un savu bērnu izglītībā, tiem ir iespēja 

nodrošināt personīgo konkurētspēju darba tirgū un kopējo valsts izaugsmi ilgtermiņā. 

Mūsdienu tendence – skola ir ne tikai izglītības iestāde, bet arī jauno, inovatīvo ideju paudēja un realizētāja sabiedrībā. Skola netieši strādā 

(komunicē, izglīto, informē, ietekmē) ar lielu sabiedrības daļu: izglītojamie, vecāki, pedagogi,  masu informācijas līdzekļi. No tā izriet šīs Koncepcijas 

daļas mērķis – skolai jākļūst par integrālu sabiedrības daļu un pozitīvu pārmaiņu ieviesēju, sekmējot iegūtās izglītības atbilstību nākotnes 

zināšanu sabiedrības vajadzībām. 

 Jaunieši (arī pieaugušie) arvien biežāk izmanto informācijas tehnoloģijas, internetu, tāpēc ir lietderīgi padomāt ne tikai par interesantu, 

interaktīvu un kvalitatīvu mācību satura apguvi virtuālajā vidē, bet arī rast jaunas iespējas mācību procesa dažādošanai un jaunām organizācijas 
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formām, piemēram, daļu nodarbību skolotājiem vadot klātienē, bet daļu mācību vielas apgūstot virtuālajā vidē. Tas palīdzētu piesaistīt jauniešu interesi 

mācību vielai un uzlabotu tehnoloģiju kompetences vispārējo līmeni Daugavpilī. 

Analizējot skolotāju aptaujas rezultātus, redzams, ka 92% respondentu par svarīgāko uzskata variantu „Skolēnu pašcieņas aktīva veicināšana, 

radot iespējas ikvienam dot savu ieguldījumu skolas dzīves attīstībā”, bet 91% –  „Visās skolās tiek lietots  e-žurnāls.” 89% respondentu par svarīgu 

uzskata regulāri informēt sabiedrību par norisēm izglītības iestādēs un pozitīvās uzvedības atbalsta sistēmas (balstās uz vienotu  noteikumu ievērošanu 

un vienotu skolotāju reaģēšanu to pārkāpšanas gadījumā) ieviešanu skolās. 

Liela loma ir skolotājam, kas ir daudzpusīga, talantīga personība, kura palīdz, iedvesmo, sasaista dažādas jomas, sadarbojas, sniedz padomus un 

organizē. Iespējams, būs jāmaina tradicionālā pieeja mācīt priekšmetus savstarpēji nošķirti, ar uzsvaru uz teorētiskajām zināšanām, uz pragmatiskāku 

pieeju, kur būtisks ir zināšanu apguves konteksts.  Arī  IZM plāno no nākamā mācību gada (2013./2014.) atļaut skolotājiem, apgūstot kursus, pasniegt 

arī citus mācību priekšmetus, vēl gan tiek precizētas nianses, taču tas ļaušot labāk izmantot esošos resursus. 

  

 Formālā – neformālā – informālā izglītība 
Skolai jāveicina saiknes veidošana starp formālo, neformālo, kā arī informālo izglītību, ko iegūst ikdienā – ģimenē, darbā, skolā, par to nesaņemot 

apliecību vai sertifikātu. Aktuāli kļūst nodrošināt izglītību cilvēkiem, kuri nav gājuši tradicionālo izglītošanās ceļu, kas nodrošinātu vienlīdzīgas 

mobilitātes iespējas ne vien izglītības sistēmas ietvaros, bet arī darba tirgū. Arī ES programma jauniešiem „Jaunatne darbībā” (Youth in action) veicina 

neformālās izglītības popularitāti,  jo tā ir metode, kas „uzrunā” katru. 2013.gadā viena no nacionālajām prioritātēm šajā programmā ir krievvalodīgie 

jaunieši. Šis faktors un iespēja veidot kopīgus projektus ar kaimiņvalstīm, kas neietilpst ES (piemēram, Baltkrievija, Krievija) varētu stimulēt 

Daugavpils jauniešus darboties. Līdztekus formālajai izglītībai visiem bērniem ir pieejams Latvijas kultūras piedāvājums, ikviens tiek mudināts 

iesaistīties visdažādākajās nodarbībās un aktivitātēs ārpus formālās izglītības.  

Izglītības sistēmai jāatbalsta arī audzēkņu integrācija pēc mācību pārtraukuma un atgriešanās Latvijā. Jāņem vērā, ka Latvijā, iespējams, tuvākajos 

gados parādīsies imigrantu bērni, kuriem būs nepieciešamas speciālas izglītības programmas. 

Jāparedz, kā palīdzēt saglabāt saikni ar aizbraukušajiem no Latvijas. Viens no ceļiem – atbalstīt un nodrošināt Latvijas izglītības apguvi, 

pielietojot tālmācības metodi, pirmās „pilotprogrammas” J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā un 12.vidusskolā jau attaisnojušas ieguldītos pūliņus.  

Izglītības sistēmai jābūt gatavai  reaģēt uz dažādām sarežģītām izpausmēm, piemēram, analfabētismu u.tml. 

Lai uzlabotu izglītības darbu, veicinātu izglītības iestāžu internacionalizāciju (veicinātu regulārus kontaktus starp Latvijas un citu valstu 

skolām),  jāorganizē skolēnu un skolotāju apmaiņas un prakses programmas. Grundtvig, Comenius u.c. projektu apguve un izmantošana noderēs 

pedagoga profesionālā līmeņa celšanai. Vēlams, lai skolās būtu par projektiem atbildīgā persona (direktora vietnieks vai kompetents pedagogs) vai 

jāatbalsta tie pedagogi, kuri iniciē un raksta projektus.  

 

 Digitalizācija 

Jāveicina skolu un bibliotēku digitalizācija, jo drīzumā mācību e-grāmatas (kas Latvijā vēl nav plaši sastopamas) vairs nebūs tikai nākotnes 

tehnoloģijas, un dažās pasaules valstīs tās jau ir skolas ikdiena. Jāatbalsta un jāveicina pedagogu veidotie interaktīvie materiāli, dalība konkursos šajā 

jomā. Ar 2012./2013.m.g. faktiski visās Daugavpils skolās ir nodrošināta e-žurnālu lietošana, kas atvieglo mācību rezultātu uzskaiti, sekmības 
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operatīvu analīzi un datu pieejamību izglītojamo vecākiem. Intensīva informācijas tehnoloģiju un svešvalodu apguve ir izglītības sistēmas pamats, lai 

izaudzinātu cilvēku, kas justos komfortabli mūsdienu mainīgajā pasaulē. Vispārējās izglītības sistēmai ikvienā skolēnā ir jāattīsta radoša personība, 

kultūras un mākslas izpratne, spēja mācīties un darboties komandā. Nepieciešama skolu un bibliotēku digitalizācija.  

 

 Karjeras attīstība 
Vispārējā izglītībā, īpaši – vidusskolas posmā, jātiecas uz to, lai absolvents būtu potenciālais darba devējs – viņam jāiegūst ne tikai laikam 

atbilstoša izglītība, bet jābūt arī motivētam un profesionāli orientētam uz darba tirgu. Jauniešu agra profesionālā orientācija, karjeras izglītības 

aktualitāte ir acīmredzama. Arī pašreizējos sociāli ekonomiskajos apstākļos aktuāli kļūst ar savlaicīgu karjeras izvēli saistīti jautājumi. Pilsētā no 

2012.gada augusta 17.vidusskolā  ESF projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta 

sistēmas izveidei” apakšprogrammas „Karjeras atbalsta programma skolēniem ar sociālās atstumtības risku” ietvaros tiek realizēta karjeras izglītības 

forma „Skolas sadarbība ar uzņēmumu”, kas sniedz iespēju skolēniem izzināt reālo darba vidi, profesiju daudzveidību, izprast  konkrētajai profesijai 

nepieciešamās darba prasmes un iemaņas, kā arī veicina vēlmi apkopot informāciju par turpmāko izglītības ceļu.  

Programmas  ietvaros skolēni apgūst prasmes un iemaņas patstāvīgi veidot karjeras vadības prasmju dokumentu mapes jeb portfolio. Karjeras 

pašvadības prasmju pamati (lēmumu pieņemšana, pašapziņas attīstīšana, pašapzināšanās) tiek ielikti jau agrīnā vecumā, tādēļ karjeras attīstības 

atbalstam jābūt daļai no procesa, kas palīdzēs veidot pāreju no viena izglītības posma uz nākamo. Karjeras attīstības atbalsta pakalpojumi jāvirza uz 

palīdzību audzēkņiem attīstīt uzņēmējdarbības būtības izpratni un prasmes, jātiecas panākt dinamisku līdzsvaru starp iecerēm un realitāti – starp 

personīgajiem mērķiem un darba tirgus pieprasījumu. Veicinot izpratni par reālo darba pasauli, jāsniedz informācija par darba veidu dažādību, darba 

tirgus pieprasījumu, ko varētu realizēt, noslēdzot sadarbības līgumus ar privātā sektora uzņēmējiem, pašvaldības un valsts uzņēmumiem, aicinot 

potenciālos darba devējus uz sarunu ar izglītojamajiem, organizējot karjeras gadatirgus (darba devēju grupas ierodas vienuviet un informē 

izglītojamos), nodrošinot  darba prakses iespējas, organizējot mācību ekskursijas uz uzņēmumiem. Šāda veida sadarbība ar darba devējiem un darba 

tirgus iestādēm palīdzētu nodrošināt, ka darba tirgus attīstība tiek integrēta skolas karjeras izglītības programmās. Attīstot izglītības iestāžu sadarbību 

ar augstskolām, profesionālās izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, lietderīgi būtu organizēt seminārus, lekcijas, radošās darbnīcas 

profesiju atpazīstamībai un informācijas aktualizēšanai gan pedagogiem, gan izglītojamajiem.  

Veidojot vienotu karjeras izglītības programmu pilsētā, ir jāpiedāvā izglītības iestādēm pakāpeniski ieviest vairākus karjeras izglītības 

realizēšanas modeļus: 1) uz konsultēšanu orientētu karjeras izglītību, kuras mērķis ir sniegt atbalstu skolēnu identitātes attīstīšanai pamatskolā un 

konsultēšanai par karjeras plānošanu vidusskolā; 2) dokumentu mapes sistēmas ieviešana (portfolio system). Modelis paredz ieviest un izmantot 

dokumentu mapes, kurās skolēni atzīmē savu ar karjeru saistīto mācīšanos un pieredzi; 3) darba pasaules iepazīšana, izpēte, organizējot tikšanās, 

macību ekskursijas, „Ēnu dienas”,”Karjeras nedēļu”, tādējādi palīdzot skolēniem veidot priekšstatus par darba pasauli un savu karjeras izvēli. Šī 

modeļa ietvaros sadarbībā ar DU un Junior  Achievement  ieinteresētajām skolām būtu iespēja  ieviest programmu un mācību metodi „Skolēnu mācību 

uzņēmums”, kas paaugstinātu skolēnu motivāciju un sniegtu pieredzi uzņēmējdarbībā; 4) karjeras attīstības atbalsta sistēma kā visas skolas personāla 

savstarpējā atbildība. Karjeras izglītības jautājumi integrēti dažādu mācību priekšmetu programmās.   
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Lai veiksmīgi realizētu karjeras izglītības programmu, nepieciešams visās pilsētas skolās ieviest atbildīgos par karjeras izglītību, bet ilgtermiņā 

– karjeras  konsultanta amata štata vienību. Vienotai karjeras izglītības darba virzībai un attīstībai plānots organizēt Karjeras konsultantu Metodisko 

apvienību. 

 

Lai sniegtu iespēju jauniešiem iepazīt pilsētas  profesionālās izglītības iestādēs apgūstamās profesijas un izglītību, VPIP paredz turpināt attīstīt jau 

esošos sadarbības modeļus un rosināt pasākumus (profesionālās un  augstākās izglītības iestāžu un uzņēmumu Atvērto durvju dienas,  „Karjeras 

nedēļa”, radošās darbnīcas, izglītības izstādes, praktiskās nodarbības, konkursi), kā arī  veicināt jaunu, ilgtspējīgu sadarbības formu un iespēju  

realizēšanu (piemēram, kopīgi projekti, saturīga ārpusstundu brīva laika pavadīšana, izmēģinot arodprasmju apguvi u.c.). 

Lai mazinātu informācijas vakuumu, iepazītu un izzinātu darba pasauli, uzzinātu pilsētas ekonomiskās attīstības tendences, veicināt sadarbību ar 

pilsētas domes Attīstības departamentu, LTRK, kā arī pilsētā esošajiem uzņēmumiem un ražotnēm, iesaistīt vidusskolēnus piedalīties pilsētas domes 

organizētajā ikgadējā Investīciju  forumā. Paredzams, ka jaunieši kā dažādu aktivitāšu klausītāji un dalībnieki, līdzdarbosies, uzklausīs LR ministrijas 

pārstāvjus, paplašinās savu redzesloku par valsts līmeņa ekonomikas un attīstības plānošanu, smelsies pieredzi savai nākotnes karjerai.    

Skolotāju aptaujā jautājumus par pedagoga – karjeras konsultanta  amata ieviešanu skolā par svarīgiem un vidēji svarīgiem (kopā) atzina 74% 

aptaujāto, savukārt, karjeras jautājumu integrēšanu mācību priekšmetos – 84%. Par svarīgu un vidēji svarīgu 83% aptaujāto atzina ideju nodrošināt 

karjeras izvēles nodarbības katrā no izglītības posmiem. Tas liecina, ka šis jautājums ir aktuāls un risināms tuvākajā laikā. 

  Karjeras vadības prasmju attīstīšana skolēniem ir  kā veicinošs faktors, kas palīdzēs  veiksmīgi darboties un iekļauties  mainīgajā darba vidē. Tā 

būs papildu iespēja  dokumentēt savus sasniegumus un pieredzi, veikt pašvērtējumu, apzināt  karjeras iespējas un  pieņemt lēmumu. 

DU Sociālo zinātņu fakultātes Ekonomikas katedra organizē apmācību kursu vidusskolēniem par uzņēmējdarbības uzsākšanu „No skolnieka – 

par uzņēmēju”. Apmācības notiek projekta „Best Agers – Using the knowledge and experience of professionals in their primes to foster business and 

skills development in the Baltic Sea Region” ietvaros, ko līdzfinansē INTERREG IV B Baltijas jūras reģiona programma 2007-2013 (Eiropas 

Reģionālās attīstības fonds). Projekts dod iespēju vidusskolēniem pieredzējušu uzņēmēju vadībā apgūt pamatzināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, 

lai kļūtu par uzņēmēju.  

 

 Alternatīvā skola un inovācijas 

IAC projekta  „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” (2009-2011) laikā tika veikts pētījums par attīstības jeb globālās izglītības jautājumu 

izpratni. Pētījuma ietvaros tika veiktas aptaujas, lai iegūtu datus, kas ļautu izvērtēt un analizēt dalībnieku izpratni par attīstības izglītības jautājumiem, 

novērtēt zināšanu un informētības izmaiņas projekta gaitā, kā arī kopumā gūt ieskatu sabiedrības informētībā, attieksmēs, izpratnē un zināšanās par 

attīstības jautājumiem.  Projektā piedalījās Daugavpils Vienības pamatskola. Gan šajā pētījumā, gan sabiedrībā kopumā arvien biežāk izskan idejas par 

tā saucamo inovatīvo jeb nākotnes skolu, alternatīvo, bērnam draudzīgo skolu jeb skolu – inovāciju ieviesēju. Tie ir vairāki nosaukumi skolai, kas 

nepieciešama, lai sekotu līdzi laikam, un tā nebūs apdraudējums tradicionālajām skolām, bet gan vairāk kā alternatīvs piedāvājums tiem vecākiem, 
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kurus īpaši interesē inovācijas, netradicionālas (alternatīvas) metodes, talantīgiem bērniem vai bērniem ar veselības, uzmanības problēmām. Tā ir 

izglītības iestāde, kur sākumskolā izglītībai jābūt vērstai uz bērna saskarsmes prasmju, individualitātes un zinātkāres attīstību. Lai sākumskola ir tas 

posms, kas ieinteresē par zināšanu apguves ceļiem, posms, kurā bērns nezaudē interesi par mācībām, bet „iemācās mācīties”.  

Alternatīvo skolu dibināšanas nepieciešamību nosaka tas, ka sabiedrības smagnējais inertums liedz pietiekami strauji pielāgoties jaunām 

situācijām, liela daļa sabiedrības nebūt nav gatava pieņemt ko jaunu, neatbilstošu iedibinātām, pārbaudītām tradīcijām.  

Ļoti daudzas valstis šobrīd atzīst, ka to pašreizējā izglītības sistēma nemotivē skolēnu un pienācīgi nesagatavo nākotnei. Lai rosinātu jauniešu 

dabisko zinātkāri un sekmētu viņu efektivitāti nākotnes darba vidē, ir nepieciešams mainīt izglītības sistēmu, nepietiek vien ar atsevišķu tās daļu 

uzlabošanu. Mēs dzīvojam jaunu tehnoloģiju un inovāciju laikmetā, kas ietekmē mūsu ikdienu, sākot no mūsu saziņas veidiem un beidzot ar to, kā 

strādājam un pavadām brīvo laiku. Tomēr izglītības pasaulē izmaiņas ir bijušas salīdzinoši nelielas. Šajā ļoti integrētajā, personalizētajā pasaulē 

jaunieši gaida, ka informācijas pakalpojumi un produkti tiks pielāgoti individuālām vajadzībām un vēlmēm. 21.gadsimta izglītības izaicinājums un 

uzdevums ir radīt tādu pieeju, kas ir iesaistoša un interesanta, viegli adaptējama un ir saskaņā ar jauniešu ārpusskolas dzīvi. Bez tam iegūtajai izglītībai 

un prasmēm jānodrošina iespēja jaunietim nākotnē sekmīgi atrast darbu. Šo problēmu nav iespējams atrisināt vien ar tehnoloģiju izmantošanu. Pat 

ieviešot skolās nepieciešamo tehnisko infrastruktūru, nepietiek tikai ar iespēju izmantot datoru bez attiecīgiem uzlabojumiem pašā mācību procesā. 

Efektīvas pārmaiņas prasa vispusīgu pieeju, lai pilnībā mainītu pašu mācīšanās procesu. Laika posmā no 2010.gada 1.februāra līdz 31.martam, 

sadarbojoties Stratēģiskās analīzes komisijai (SAK), Microsoft Latvia un SIA „Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija”, tika realizēts pētniecisks 

projekts „Inovatīvas skolu sistēmas struktūras īstenošanas izaicinājumi un iespējas”. Projekta mērķis bija aktualizēt inovatīvas skolu sistēmas 

nepieciešamību Latvijā, identificējot barjeras tās īstenošanai un izstrādājot risinājumus barjeru pārvarēšanai. Šajā ziņojumā apkopota informācija par 

visām projekta ietvaros veiktajām aktivitātēm, iegūtajiem viedokļiem, galvenajiem secinājumiem, kā arī izstrādātajiem ieteikumiem izglītības satura un 

procesa kvalitātes uzlabošanai. 

 Lai gan inovatīvas skolas elementi ieviešami katrā skolā, pieļaujams, ka ar laiku Daugavpilī arī varētu veidoties šāda skola. Lai gan skolotāju 

aptaujas dati liecina, ka pret šo jautājumu attieksme ir neviennozīmīga, jo puse respondentu atbalsta jaunas, inovatīva rakstura skolas izveidi pilsētā, 

kura veiksmīgi piesaistītu nepieciešamo skolēnu skaitu, bet tik pat daudzi to neatbalsta. Turklāt gandrīz 6% skolotāju vispār uz šo jautājumu  

neatbildēja, lai gan visvairāk atbildes netika sniegtas uz jautājumu „Vaučeru sistēma” –  iespējamais   nākotnes izglītības sistēmas finansēšanas 

modelis” – atbildēja tikai 8,2% respondentu. Uz šo pašu jautājumu  45%  atbildēja, ka tas nav svarīgi. 41% par nesvarīgu atzina to, ka pašvaldībai būtu 

jāveicina jauna tipa skolu veidošanās (inovatīva skola, autorskola utt.), 37% savukārt neatbalsta „Skolās ieviest programmu un mācību metodi 

„Skolēnu mācību uzņēmums””. 

 

 Akcentu maiņa mācību procesa un satura izstrādē un ieviešanā 

Pētnieciskā projekta aktivitāšu gaitā iegūtie viedokļi, paustās idejas un novērtējumi kopumā liecina, ka pastāv izteikts dažādu mērķa grupu – 

sabiedrība kopumā, skolotāji, vecāki, skolu administrācija u.c. – pieprasījums pēc izmaiņām esošajā izglītības sistēmā. Pārmaiņas tiek sagaidītas gan 

mācību procesa, gan satura, gan skolotāju kvalifikācijas un arī izglītības sistēmas pārvaldes aspektā. Kopumā var iezīmēt dažus primāros vēlamos 

esošās izglītības sistēmas izmaiņu virzienus: esošā izglītības satura pārskatīšana un pārstrādāšana, mainot akcentu no liela apjoma faktu un informācijas 

apguves uz analītisko, diskutēšanas un argumentēšanas prasmju attīstīšanu. Tādējādi netieši mainīts tiks arī skolas „darba uzdevums” – sagatavot nevis 
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daudzus faktus un detalizētu informāciju zinošus jauniešus, bet gan informāciju meklēt, atrast un analizēt protošus jauniešus, kuri spēj prasmīgi 

iesaistīties diskusijās, argumentēt un aizstāvēt savu viedokli, tādējādi būt pilnvērtīgi un aktīvi 21.gadsimta sabiedrības pārstāvji.  

Ir jāveicina radoša un iesaistoša mācību procesa un satura izstrāde un ieviešana, kur skolēni ir aktīvi līdzdalībnieki mācību satura apguvē un arī 

izstrādē, nevis tikai informācijas „uztvērēji”, tādējādi netieši mainot skolotāju – skolēnu attiecību modeli no hierarhiska uz partnerību, kopdarbību. 

Ņemot vērā vēlamās izmaiņas izglītības saturā, būtu nepieciešams ieviest jauninājumus arī izglītības metodikā, nodrošinot, no vienas puses, 

pedagogu kvalifikācijas celšanu ar dažādām inovatīvām metodēm (piemēram, tālmācība, virtuālās apmācības u.c.) un, no otras puses, mācību metodiku 

atbilstību tām iespējām, ko skolās nodrošina jauno tehnoloģiju ieviešana (skolotāju un skolēnu partnerība mācību procesā, skolēnu iesaiste un 

līdzdarbošanās u.c.).  

Lai pilnvērtīgi ieviestu, izmantotu jauno tehnoloģiju iespējas, primārais ir tehnoloģiskā nodrošinājuma jautājums – datoriem jābūt brīvi 

pieejamiem katram, visām skolām jābūt nodrošinātām ar būtiskāko papildu tehniku – projektoriem, interaktīvajām tāfelēm u.tml. Svarīga ir mācību 

satura digitalizācijas nodrošināšana un izstrādāto vai adaptēto digitālo mācību materiālu un arī metodisko materiālu centralizētas e-pieejas 

nodrošināšana (efektīvi izmantojot kādu no esošajiem resursiem, piemēram, www.skolas.lv, www.skolotajs.lv, www.etwinning.net  vai citus). Katram 

skolotājam jānodrošina iespēja darba vietā izmantot IKT.  

Jāizstrādā starptautiski skolēnu sadarbības projekti, kuru ietvaros, izmantojot tehnoloģiju iespējas, skolēni kopīgi ar citu valstu skolēniem 

veidotu izpētes darbus. Jāizstrādā e-apmācību mācību saturs, kurš būtu pieejams bērniem, kuri nevar apmeklēt skolu slimības vai citu iemeslu dēļ 

(„virtuālās skolas”). Jādefinē zināšanu „kodols”:  būtiskākās vispārējā izglītībā apgūstamās zināšanas, tādējādi revidējot esošo izglītības saturu, nosakot 

prioritārās zināšanas, prasmes, iemaņas. Jāadaptē un jālokalizē veiksmīgi ārvalstu mācību materiāli. Katra mācību priekšmeta ietvaros jāizstrādā satura 

praktiskā daļa, pārveidojot esošo mācību saturu no pilnībā teorētiska uz daļēji praktisku. Vēlams integrēt tehnoloģiskās kompetences visos mācību 

standartos. Jāievieš brīvprātīgo privātpersonu kā „skolotāju” piesaistīšana mācību procesam – vecāki vai citi interesenti brīvprātīgi palīdz skolēniem 

mācību vielas apgūšanā. Reālās darba situācijas labākai izpratnei, skolām vēlams veidot sadarbības projektus ar uzņēmumiem, tādējādi skolēniem 

nodrošinot iespējas iepazīties un izmantot uzņēmumos pieejamās tehnoloģijas. 

 

 Skolas telpas saturiskai brīvā laika pavadīšanai 

Pētījums par jauniešu izglītības vajadzībām un interesēm attālos vai mazattīstītos reģionos liecina, ka sekmīgai jaunatnes politikas īstenošanai 

vietējā līmenī nepieciešama jauniešu centru un citu neformālās izglītības programmu īstenotāju struktūru sadarbība ar formālās izglītības iestādēm. 

Daudzos pētījumos, izglītības politikas veidotāju spriedumos izskan viedoklis par pedagogu  zemo  informētības  līmeni  un  zināšanu trūkumu par 

neformālās izglītības iespējām. Tas kavē iesaisti un liedz pilnvērtīgi izmantot neformālās izglītības iespējas skolas vidē. Šāda nepieciešamība 

neformālās izglītības programmu īstenotāju un formālās izglītības iestāžu sadarbībai izriet arī no  citās  valstīs  novērotā. Kā  viens  no  risinājumiem  ir  

pedagogu  izglītošana neformālās izglītības jautājumos, piemēram, „Jaunatne darbībā” projektu dažādo veidu realizācija. 

Daugavpils pašvaldība ir radusi iespēju un renovētās 17.vidusskolas telpas ir atdevusi jauniešu NVO. Analogi varētu rīkoties arī ar citām 

izglītības iestāžu telpām, kuras netiek izmantotas izglītības vajadzībām, vai arī esošās skolu telpas izmantot no mācībām brīvajā laikā, tādējādi 

piedāvājot jauniešiem brīvā laika pavadīšanas iespējas un nodrošinot telpu piepildījumu. Skolu telpās netiek veidoti un finansēti jauni centri vai 

struktūrvienības, bet atbalstīta pašu jauniešu iniciatīva veidot NVO, interešu klubiņus u.tml. Pētot jauniešu intereses un aktivitātes, secināts, ka telpas 

http://www.skolas.lv/
http://www.skolotajs.lv/
http://www.etwinning.net/
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saturiskai brīvā laika pavadīšanai vajadzīgais, lai: būtu vieta,  kur pulcēties,  satikt  draugus  un  domubiedrus;  būtu pasīvas atpūtas vieta, kur var 

uzspēlēt spēles, vienkārši „patusēt”; būtu pieejami  pakalpojumi interešu  izglītības  jomā  (dažādi  pulciņi);  būtu vieta,  kur  bez maksas  var  izmantot  

datoru  un  internetu.  Citi  pakalpojumi  un  aktivitātes  pārstāvētas ievērojami  retāk.  Savukārt,  runājot  par  vēlamo  jauniešu  centra  darbības  

modeli  un pakalpojumiem,  jauniešu  priekšlikumos  kā  viena  no  galvenajām  funkcijām  tiek  izvirzīta izglītošana  un  apmācība.  Te noderētu to 

skolotāju potenciāls, kuriem skolās nav pilnas slodzes.  Būtu jāveicina arī jauniešu iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā un jaunatnes organizāciju darbībā. 

Daļai jauniešu ir grūtības nošķirt brīvprātīgo darbu  no  citiem  ikdienas  pienākumiem  un  darbībām.  Papildu  informācija  un  iespējas iesaistīties 

dažādās saistošās un vecumam atbilstošās aktivitātēs, kuras iespējams apvienot ar skolas gaitām, varētu paaugstināt jauniešu līdzdalības līmeni. Arī 

Daugavpils pilsētā nākamajos gados jāveicina šo Eiropas un pasaules jauniešu aktivitāšu popularizēšana un ieviešana ikdienas izglītības darbā. 

 

Koncepcija skolām kā pārmaiņu atbalstītājām, veicinātājām izvirza šādus uzdevumus: 

1. Paaugstināt skolu pašpārvaldes institūciju lomu un atbildību lēmumu pieņemšanā, tai skaitā skolas finanšu plānošanā 

2. Izmantot informāciju tehnoloģijas mācību procesā, integrējot tālmācības elementus 

3. Veidot saikni starp formālo izglītības sistēmu un neformālo izglītību 

4.Veicināt VPIP kā koordinatora lomas pieaugumu  Daugavpils izglītības tīkla starptautiskās darbības jomā 

5.Atbalstīt Izglītības iestāžu internacionalizāciju (veicināt regulārus kontaktus starp Latvijas un citu valstu skolām), organizēt skolēnu un   

    skolotāju apmaiņas un prakses programmas 

6. Veicināt interaktīvo materiālu izveidošanu un lietošanu 

7. Sniegt atbalstu alternatīvo skolu ideju ieviešanai 

8. Atbalstīt pozitīvās uzvedības sistēmas ieviešanu skolās 

5.7. Vispārējās izglītības SVID analīze 

4.tabula 

Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu SVID analīze 

 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES IESPĒJAS 

 

DRAUDI 

 

 Blīvs skolu ģeogrāfiskā tīkla 

izvietojums (iestādes ir 

pieejamas visos lielākajos 

mikrorajonos); 

 Pašvaldība veic izglītības iestāžu 

 Izglītojamo skaits vidusskolās 

samazinās;  

 Samazinās skolotāju slodze skolās; 

 Samazinās skolotāju skaits skolās;  

 Daļai pedagogu ir nepietiekamas 

 Izveidot optimālu skolu 

tīklu; 

 Piedāvāt sabiedrības 

pieprasījumam atbilstošus 

alternatīvus izglītības 

 Bērnu skaita, īpaši vidusskolēnu, 

samazinājums un līdz ar to – 

finansējuma samazināšanās 

negatīvā ietekme;  

 Sabiedrības novecošanās; 
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infrastruktūras un aprīkojuma 

uzlabošanu;  

 Izglītības programmu 

piedāvājuma dažādība, iespēja 

multikulturālai izglītībai;   

 Piedāvātas plaša spektra 

izglītības programmas; 

 Iestādēs ir izveidota attiecīgo 

programmu realizācijai 

nepieciešamā attīstošā vide; 

 Augsta pedagogu profesionālās 

kvalifikācijas atbilstība 

normatīvo aktu prasībām; 

 Izglītības iestādēm ir aktuālas 

interneta mājas lapas, praktiski 

visas skolas izmanto 

elektronisko žurnālu 

(skolvadību); 

 Skolas iesaistās veselīga uztura 

kampaņas projektos un tos 

realizē; 

 Izglītības iestādes aktīvi iesaistās 

dažādos projektos un konkursos 

pilsētas, valsts un starptautiskā 

līmenī; 

 Aktīvi darbojas pedagogu 

priekšmetu metodiskās 

apvienības, organizējot pieredzes 

apmaiņas pasākumus un 

konsultācijas; 

 Tiek realizēti siltināšanas 

projekti, ēku renovācija, 

valsts valodas zināšanas, lai pasniegtu 

savu mācību priekšmetu bilingvāli; 

 Aktuāls ir pedagogu novecošanas un 

jauno pedagogu mazā īpatsvara 

jautājums; 

 Izglītības telpu neracionāla 

izmantošana (izglītojamo piepildījums 

nav optimāls); 

 Lokālpatriotisma un pilsoniskuma 

trūkums skolās; 

 Nepietiekama informācijas apmaiņa 

medijos par pedagogu pozitīvo darba 

pieredzi; 

 Vecāki un sabiedrība pasīvi iesaistās 

skolas dzīvē; 

 Jauno pedagogu zemais atalgojums; 

 Pedagogu darba birokrātiskais slogs; 

 Zems pedagoga profesijas prestižs 

sabiedrībā; 

 Nepietiekama atsevišķu mācību 

priekšmetu materiāli tehniskā bāze, 

t.sk., dažās izglītības iestādēs nav 

sporta zāles/laukumu; 

 Nepietiekamas pedagoģiskā personāla 

prasmes un kompetences informāciju 

tehnoloģiju un svešvalodu jomā; 

 Svešvalodu vājās zināšanas ir iemesls 

zemai aktivitātei starptautiskos 

projektos; 

 Vājās kompetences informāciju 

tehnoloģiju jomā veicina pedagoga 

nepievilcību izglītojamo acīs; 

pakalpojumus; 

 Motivēt skolotājus 

pilnveidot savas latviešu 

valodas prasmes;  

 Piesaistīt jaunos 

pedagogus, rosināt 

pašvaldību celt pedagoga 

prestižu (atalgojums, 

sociālās garantijas u.c.); 

 Palielināt pašvaldības 

investīciju ieguldījumu 

izglītības iestāžu 

infrastruktūras,  materiāli 

tehniskās bāzes un mācību 

līdzekļu  nodrošinājuma 

uzlabošanai;  

 Veicināt IKT un 

svešvalodu izmantošanu 

izglītības  procesā,  

motivējot pedagoģisko 

personālu paaugstināt 

attiecīgās prasmes; 

 Rosināt pašvaldību finansēt  

papildu likmes aktuālo 

jomu speciālistiem;  

 Pilnveidot bērnu 

atveseļošanas un slimību 

profilakses sistēmu; 

 Izvērtēt augsto izmaksu uz 

vienu izglītojamo lietderību 

atsevišķās izglītības 

iestādēs; 

 ESF projektu ietvaros renovēto 

un skolēnu optimāli nepiepildītu 

iestāžu ēku apsaimniekošana; 

 Sociālās situācijas 

pasliktināšanās izglītojamo 

ģimenēs;  

 Izglītībai piešķirtā finansējuma 

apjoma neprognozējamība, ko 

rada izglītības politikas straujās 

izmaiņas; 

 „Vaučeru”  finansēšanas 

sistēmas ieviešana; 

 Digitālie mācību līdzekļi – lieli 

izdevumi to ieviešanai reālajā 

dzīvē; 

 Pašvaldības politikas izmaiņas; 

 Profesionālā izglītība pasludināta 

par valsts prioritāti (finansējums 

aprīkojumam, ESF stipendijas, 

projektu iespējas u.tml.); 

 Sabiedrības atsvešinātība un 

neizpratne par izglītības 

problēmām kopumā; 

 Eiropas iespējamo migrācijas 

procesu ietekme. 
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pakāpeniski nodrošināta vides 

pieejamība bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem; 

 Tiek piedāvāta E-izglītība un 

tālmācība.  

 Lielākā daļa  izglītības iestāžu nav 

pieejamas iedzīvotājiem ar speciālām 

vajadzībām; 

 Nav paredzētas karjeras speciālista, 

projektu koordinatora likmes 

vispārējās izglītības iestādēs; 

 Augsts bērnu stājas problēmu līmenis, 

daudz atbrīvojumu no sporta 

nodarbībām; 

 Nav izveidota izglītības iestāžu 

vadītāju un to vietnieku darba 

kvalitātes novērtēšanas sistēma. 

 Veidot aktīvo vecāku 

klubus izglītības iestādēs; 

 Izglītot vecākus, kā 

mācīties kopā ar bērnu; 

 Veicināt skolas aktivitātes 

sabiedrības izglītošanā; 

 Izstrādāt un ieviest skolu 

direktoru  un to vietnieku 

darba kvalitātes 

novērtēšanas sistēmas. 
 

 

 

 

6.Koncepcijā paredzēto uzdevumu un pasākumu plāns 

 

Mērķis, konceptuālie 

uzstādījumi 
 

Uzdevumi un galvenie pasākumi izvirzītā 

mērķa sasniegšanai 

Izpildes 

termiņš 

Atbildīgā 

institūcija 

Iesaistītās 

institūcijas 

 

Tiešie darbības 

rezultāti 
 

Nepieciešamais 

finansējums un 

tā avoti 

Pirmsskolas izglītība 
 

Mērķis:  

Nodrošināt ikviena bērna spējās attīstošu un attīstībai atbilstīgu, kvalitatīvu un vienlīdzīgi pieejamu pirmsskolas izglītību 

 

1. Veicināt 

pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

autonomiju 

elastīga izglītības 

satura plānošanā 

un darbību procesa 

organizēšanā 

1.1. Organizēt pieredzes apmaiņas   

pasākumus, konsultācijas 

 

 

 

 

Regulā-

ri 

 

 

 

 

 

 

Vadītāju 

vietnieku 

 

 

 

 

 

 

VPIP, VPIP 

psihologi, 

1.1.Pilnveidota 

pedagogu 

profesionalitāte, kas 

sekmēs bērnu 

kvalitatīvu 

pirmsskolas 

izglītību 

 

1.2. Turpināt izstrādāt mācību priekšmetu    2013.- 1.2.Izstrādātas mācību 
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programmas 2017.g. padome 

 

 

 

 

DIIAC, 

augstskolas, 

VISC 

 

 

 

 

priekšmetu 

programmas: 

Konstruēšana 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

Fiziskā attīstība un 

veselības izglītība 

Sociālās zinības un 

ētika 

2. Veicināt izpratnes 

(paradigmas) 

maiņu par 

mūsdienīgu 

pirmsskolas 

izglītību – saturu, 

metodiku, vidi u.c., 

veicinot 

bērncentrētas 

izglītības procesu 

2.1. Veicināt IKT un svešvalodu izmantošanu  

izglītības  procesā,  motivējot pedagoģisko 

personālu paaugstināt attiecīgās prasmes, 

aktīvi iesaistot dažādos projektos un 

konkursos pilsētas, valsts un starptautiskā 

līmenī 

2013.-

2017.g. 

Iestāžu 

vadītāji, 

vadītāju 

vietnieki 

VPIP, 

VIAA, 

NVA, IZM, 

VISC u.c. 

 

Nodrošināts mūsdienīgs 

bērncentrēts izglītības 

process, pozitīvi 

mainījusies sabiedrības 

izpratne par 

pirmsskolas izglītību 

 

2.2. Nodrošināt pirmsskolas iestādēs IKT  

iespējas 

2013.-

2017.g. 

Dome, VPIP 

3. Nodrošināt visiem 

bērniem 

vienlīdzīgu 

pirmsskolas 

izglītības 

pieejamību 

3.1. Palielināt grupu skaitu, kas  realizē 

Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu 

(latviešu valodā) pilsētas centrā 

2013.g. VPIP, 1.PII  Visiem bērniem 

nodrošināta vienlīdzīga 

pieeja pirmsskolas 

izglītības iegūšanai, 

samazināts rindā esošo 

bērnu skaits, kuri vēlas 

apmeklēt grupas ar 

latviešu valodas 

apmācību 

 

3.2. Nodrošināt dežūrgrupas pirmsskolas un  

bērnu aprūpes pakalpojumu piedāvājumus 

vecāku noslodzes darba tirgū dēļ 

2013.-

2017.g. 

VPIP, PII  Nodrošināts vecāku 

pieprasījums 

 

4. Nodrošināt bērnu 4.1. Izmantot jaunākās metodes bērnu izziņas  2013.- PII VISC, VPIP Pilnveidota bērnu  
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vecumposmam 

atbilstošu izglītību 

labvēlīgā mācību 

vidē, izmantojot 

rotaļu kā galveno 

mācību darbību 

procesa attīstībā 2017.g. vecumposmam 

atbilstoša izglītībai 

labvēlīga mācību vide, 

izmantojot rotaļu kā 

galveno mācību darbību 

5. Veidot drošu, 

veselībai 

draudzīgu vidi 

5.1. Pilnveidot bērnu atveseļošanas un 

slimību profilakses sistēmu 

 

2013.-

2017.g. 

VPIP veselības 

speciālists,  PII 

Bērnu 

veselības 

centrs, māsu 

asociācija, 

PII 

Bērnu saslimstības 

samazināšanās 

Pašvaldība 

6. Stiprināt ģimenes 

un pirmsskolas 

saikni bērna 

izaugsmei 

6.1. Pēc sabiedrības pieprasījuma piedāvāt  

alternatīvus pakalpojumus 

 

2013.-

2017.g. 

VPIP, PII Dome Vecākiem ir piedāvātas 

rotaļgrupas, 

konsultatīvie centri, 

attīstības centri 

Pašvaldība 

7. Pilnveidot 

bilingvālās 

izglītības un valsts 

valodas apguves 

kvalitāti 

7.1. Formulēt un apzināties bilingvālās  

izglītības mērķi un uzdevumus pirmsskolas 

izglītībā 

2013.g. 

 

 

 

 

 

VPIP 

bilingvālās 

izglītības 

metodiķis, 

VPIP psihologi 

un PII 

 

 

 

 

LVA, VISC 

 

 

 

 

Sakārtota pirmsskolas  

bilingvālās izglītības 

sistēma, kas veicina 

bērnu valsts valodas 

pamatprasmju apguvi 

 

7.2. Izstrādāt piemērotus bilingvālās izglītības  

modeļus pirmsskolām 

2013.g. 

 

7.3. Veikt bilingvālās izglītības kvalitātes  

monitoringu un strukturēt bilingvālo 

izglītības sistēmu  

2013.g. 

7.4. Veicināt skolotāju kompetenci bilingvālo  

mācību metodikā 

7.5. Vecāku psiholoģiska izglītošana  

divvalodīgā ģimenē 

2013. -

2017.g. 

8. Uzlabot pii 

materiāli tehnisko 

bāzi 

8.1. Veikt renovāciju 1., 4., 10., 15., 21., 23.,  

27., 30.PII 

2013.g. Domes 

Attīstības 

departaments, 

VPIP 

 

 Energoresursu 

ekonomija, 

energoefektivitātes 

paaugstināšana 

pirmsskolas izglītības 

iestāžu tīklā, 

ES, 

pašvaldība  

8.2. Veikt renovāciju 2., 3., 5., 20., 22., 26.,  

28., 32.PII 

2014.-

2017.g. 

8.3. Palielināt investīciju ieguldījumu  2013.- Domes  ES, 
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izglītības iestāžu infrastruktūrā 2017.g. Attīstības 

departaments, 

VPIP 

infrastruktūras 

uzlabošana 

pašvaldība 

9. Izvērtēt izmaksu 

uz vienu 

izglītojamo 

lietderību 

 

9.1. Veikt izmaksu uz vienu izglītojamo  

lietderības un materiāli tehnisko resursu izpēti 

9.2. Izstrādāt un īstenot pasākumu kopumu  

izmaksu mazināšanai, vienlaicīgi uzlabojot 

bērnu attīstībai un personāla darbam 

nepieciešamos apstākļus izpētes rezultātā 

noteiktajās PII 

2013.-

2014.g. 

VPIP PII Uzlabota vide un bērnu  

vispusīgai  attīstībai 

nepieciešamie apstākļi. 

Racionālāk izmantots 

tehniskais personāls. 

Uzlaboti personāla 

darba apstākļi. 

Mazinātas izmaksas uz 

vienu izglītojamo. 

Telpas tiek optimālāk 

noslogotas 

Pašvaldība 

10. Veicināt PII 

vadības kvalitāti 

10.1. Izstrādāt un ieviest pirmsskolas  

iestāžu vadītāju darba kvalitātes noteikšanas 

sistēmu 

10.2. Vērtēt PII iestāžu vadītāju darba  

kvalitāti 

 

 

2013.g. 

 

 
Pastāvī-

gi 

VPIP 

 

 

 

 

PII 

 

Izstrādāta un ieviesta 

pirmsskolas iestāžu 

vadītāju darba 

kvalitātes noteikšanas 

sistēma, kas ļauj  

piemērot diferencētu 

atalgojumu, stimulēt 

darba kvalitāti 

 

Izglītības process un mācību satura organizācija 
 

Mērķis: 

Nodrošināt kvalitatīvu skolēncentrētu, uz kompetencēm balstītu un mūsdienīgu, ilgtspējīgu mācību procesu 
 

1. Atbalstīt un 

stiprināt skolu 

autonomiju un 

atbildību 

1.1. Licencēt un realizēt  izglītības  

programmas ar padziļinātu mācību 

priekšmetu apguvi 

1.2. Veicināt skolu patstāvību iestādes darba 

organizācijā 

1.3. Rosināt izglītības iestādes pašvērtēšanas 

darbu  

Pastāvī-

gi 

Izglītības 

iestādes  

VISC, 

IKVD, 

VPIP 

Izglītojamo skaita 

palielināšana vai 

pietiekamība. 

Augsti izglītības 

iestādes akreditācijas un 

pārbaužu rezultāti. 

Mērķtiecīga, atbildīga 

Valsts 

mērķdotā-

cija, 

pašvaldība 
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1.4. Veicināt komunikāciju starp skolām, 

iestādēm, skolēniem, skolotājiem, pašvaldību 

izglītības iestādes darba 

plānošana un klašu 

komplektācija. 

Mācību satura 

plānošana un mācību 

procesa organizēšana ir 

elastīga, daudzveidīga 

un ilgtspējīga 

2. Mācību saturā un 

procesā 

pamatskolā un 

vidusskolā 

akcentēt 

kompetenču 

apguvi un 

profesionālo 

orientāciju  

 

2.1. Aktualizēt kompetenču apguvi  mācību 

stundā 

2.2. Nodrošināt kvalitatīvu atbalstu 

audzēkņiem, vecākiem un pedagogiem 

karjeras izglītības jomā 

2.3. Piedāvāt skolēniem praktiskās 

nodarbības karjeras izvēles jautājumos, 

organizēt „Atvērto durvju dienas”, „Radošās 

darbnīcas”, „Karjeras nedēļu”  un citus 

informatīvos pasākumus. 

2.4. Nodrošināt pēctecību: pirmskola – 

sākumskola – pamatskola – vidusskola, 

profesionālā skola – augstskola – darba  

devējs u.tml. 

 2.5. Pilnveidot skolas darba pārraudzības 

sistēmu 

2.6. Veicināt  izglītības sistēmas saikni ar 

izmaiņām darba tirgū un sagatavot audzēkni 

darbam mainīgos apstākļos  

2.7.  Mācību procesā iekļaut globālās 

izglītības jautājumus 

Pastāvī-

gi 

 

Sākot ar 

2013./2

014.m.g

. 

Izglītības 

iestādes 

Celtnieku 

profesionālā 

vidusskola,  

Tirdzniecības 

profesionālā 

vidusskola, 

Valsts 

tehnikums, 

Medicīnas 

koledža,  DU 

un citas 

Daugavpilī 

esošās 

augstākās 

izglītības 

iestāžu filiāles  

VPIP 

 

Skolēni apgūst karjeras 

veidošanai 

nepieciešamās 

kompetences. 

Skolās un VPIP ir 

pieejamas konsultācijas, 

pasākumi un citas 

aktivitātes karjeras 

jautājumos. Jaunieši 

regulāri apmeklē Valsts 

iestāžu, uzņēmumu, 

profesionālās, augstākās 

izglītības iestāžu 

Atvērto durvju dienas, 

iesaistās VIAA un VPIP 

organizētajā „Karjeras 

nedēļā”, „Ēnu dienā” un 

citos pasākumos. 

Jaunieši tiek 

iepazīstināti ar  

dažādām interneta 

vietnēm www.niid.lv, 

www.profesijupasaule.l

v , www.prakse.lv un 

citām. Notiek semināri, 

ES projekti, 

pašvaldība 

  

http://www.niid.lv/
http://www.profesijupasaule.lv/
http://www.profesijupasaule.lv/
http://www.prakse.lv/
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kursi, praktiskās 

nodarbības, konkursi,  

mācību ekskursijas uz 

uzņēmumiem un 

ražotnēm. 

Efektīva skolas darba 

pārraudzības sistēma 

sekmē mācību stundas 

kvalitāti.  

Izveidota  izglītības 

iestāžu sadarbība ar 

augstskolām, 

profesionālajām mācību 

iestādēm, uzņēmējiem 

3. Veicināt pedagogu 

radošumu un 

atbildību mācību 

un audzināšanas 

procesā 

 

3.1. Organizēt metodiskās konferences, 

meistardarbnīcas, metodiskos lasījumus, 

pieredzes apmaiņas seminārus 

3.2. Izglītot pedagogus projektu izstrādes 

jautājumos un rosināt iesaistīties projektu 

realizācijā 

3.3.  Pētīt trilingvālā izglītības modeļa 

ieviešanas aktualitāti 

Pastāvī-

gi 

VPIP 

 

 

Izglītības 

iestāžu 

administrāci

ja, MA, 

pedagogi 

 

Radošās un projektu 

darbības aktivizēšana. 

Labās prakses piemēru 

apkopošana un 

popularizēšana 

 

 

Pašvaldība, 

ESF, IZM, 

ES 

programmas-

Comenius, 

Grundtvig 

u.c. 

4. Paaugstināt valsts 

pārbaudes darbu 

rezultātus 

 

4.1. Organizēt pieredzes apmaiņas seminārus. 

Pētīt un ieviest veiksmīgo pieredzi 

4.2. Nodrošināt labas prakses popularizēšanu 

4.3. Veikt individuālās konsultācijas 

skolotājiem, skolēniem 

4.4.  Analizēt skolēnu sasniegumus ikdienas 

darbā, dinamiku 

Pastāvī-

gi 

Izglītības 

iestādes, 

MA 

VPIP, 

IKVD, 

VISC 

 

 

 

Uzlabojas valsts 

pārbaudes darbu 

rezultāti  
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5. Pilnveidot 

bilingvālās 

izglītības un valsts 

valodas apguves 

kvalitāti 

 

5.1. Analizēt bilingvālās izglītības 

īstenošanas kvalitātes un resursu atbilstības 

licencētajām izglītības programmām 2009. -

2012.g. monitoringa  rezultātus 

5.2. Organizēt mentordarbību skolās 

individuālā atbalsta sniegšanai pedagogiem, 

kuri māca priekšmetus bilingvāli 

5.3. Organizēt atbalsta materiālu veidošanu 

dabaszinību apgūšanai sākumskolā 

5.4. Izvērtēt CLIL (integrēta satura un angļu 

valodas apguve) projekta īstenošanu 

5.5. Iesaistīties IZM Rīcības plāna 

sabiedrības saliedētības sekmēšanai izglītības 

nozarē 2012. – 2014.g. aktivitātēs 

5.6. Izstrādāt bilingvālo skolotāju darba 

kvalitātes stimulēšanas sistēmu 

5.7. Nodrošināt diferencētu pieeju 

lasītprasmes un rakstītprasmes apguvei 

1.klasē 

5.8. Nodrošināt pēctecību starp pirmsskolu 

un sākumskolu valodu apguvē 

5.9. Organizēt izglītojošus pasākumus 

vispārizglītojošo skolu skolēniem un 

pedagogiem 

5.10. Analizēt latviešu valodas pārbaudes 

darbu rezultātus 

5.11. Iesaistīt pēc iespējas vairāk pilsētas 

skolu pedagogu pieredzes popularizēšanas 

pasākumos un izstrādāto metodisko materiālu 

izplatīšanā 

5.12.  Nodrošināt klašu dalīšanu valsts 

valodas apguvei 

5.13. Nodrošināt klašu dalīšanu latviešu 

2013.g. 

 

 

 

 

Sākot ar 

2012./ 

2013.m.

g. 

 

 

2015.g 

 

 

 

 

2013.g. 

 

 

2013. - 

2014.g. 

 

 

 

 

2014.g. 

 

 

 

2013.g. 

 

 

2017.g 

VPIP, 

Izglītības 

iestādes 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības 

iestādes (BI 

koordinato-

ri), LVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteikti svarīgākie 

turpmākās darbības 

virzieni bilingvālās 

izglītības kvalitātes 

uzlabošanai. 

Skolotāji darba vietā 

(skolā) saņem 

profesionālu palīdzību 

savu individuālo 

problēmu risināšanai. 

Izveidoti balsta 

konspekti 1.- 4.kl. 

Izveidotas vārdnīcas 

mācību grāmatām. 

Formulēti svarīgākie 

ieguvumi no CLIL 

projekta īstenošanas un 

noteiktas attīstības 

perspektīvas. 

Tiek aktivizēta un 

aktualizēta valsts 

valodas lietošanas 

nepieciešamība. 

Noteikti svarīgākie 

turpmākās darbības 

virzieni valsts 

pārbaudes darbu 

rezultātu uzlabošanā. 

Iespēja dalīties pieredzē 

un gūt jaunas idejas. 

Veiksmīga valsts 

valodas apguve 

mazākumtautību skolās. 

Pašvaldība, 

IZM 
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valodas apguvei skolās ar latviešu mācību 

valodu 
5.14. Piedāvāt psihologa atbalstu bilingvālās 

izglītības procesā skolotājiem un ģimeēm  

 

 

2013.-

2017.g. 

 

 

 

 

 

Veiksmīga latviešu 

valodas (dzimtās 

valodas) apguve 

latviešu mācībvalodas 

skolās, kurās mācās 

skolēni no jauktām 

ģimenēm 

 

 

 

 

 

 

6. Nodrošināt 

kvalitatīvu un 

skolēniem 

draudzīgu mācību 

vidi 

 

6.1. Nodrošināt psiholoģiskā atbalsta 

sniegšanu iestāžu pedagogiem un izglītojamo 

vecākiem, izglītojamajiem  

6.2. Nodrošināt individuālu darbu ar 

izglītojamajiem, t.sk. ar tiem, kuriem ir 

grūtības mācībās, zema motivācija vai 

talantīgiem skolēniem 

6.3. Praktizēt skolās mentordarbību 

6.4. Veicināt skolēna atbildību un motivāciju  

par mācību rezultātiem, organizēt praktiskās 

nodarbības ar skolēniem mācību motivācijas 

paaugstināšanā 

6.5. Organizēt treniņus skolēniem saskarsmes 

kvalitātes paaugstināšanā, draudzīgās vides 

radīšanā 

6.6. Konsultēt skolotājus skolēnu mācību 

motivācijas paaugstināšanā 

6.7. Rast iespēju nodrošināt lasītavas, datoru 

pieejamību 

2013.-

2017.g. 

Izglītības 

iestādes 

VPIP 

psihologi, 

DU, 

augstskolas, 

NVO 

Speciālistu  pieejamība 

izglītojamajiem un to 

vecākiem, pedagogiem. 

Nodrošināts individuāls 

darbs ar 

izglītojamajiem. 

Atbalsts iestāžu 

pedagogiem.  

Paaugstinās skolēnu 

motivācija un atbildība 

par mācību rezultātiem. 

Skolēniem ir iespēja 

strādāt patstāvīgi 

bibliotēkās ārpusstundu 

laikā 

Pašvaldība 

7. Nodrošināt  iespēju 

attīstīt  izglītojamo  

radošumu 

 

7.1. Nodrošināt metodisko atbalstu 

pedagogiem 

7.2. Organizēt daudzveidīgas aktivitātes 

pilsētā un atbalstīt izglītojamo piedalīšanos 

valsts un starptautiskajos projektos  

7.3. Veicināt pētniecisko metožu un  IKT 

izmantošanu  mācību  procesā 

Pastāvī-

gi 

Izglītības 

iestādes 

VPIP, 

izglītības 

metodiķi, 

izglītības 

iestāžu MA 

Izglītojamajiem tiek 

piedāvāta iespēja 

vispusīgi attīstīties, 

izpaust radošās prasmes 

un vajadzības 

Projekti, 

pašvaldības 

finansējums 
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7.4. Atbalstīt interešu izglītību, īpaši – 

kultūrizglītības programmas vispārējās 

izglītības iestādēs 

8. Izveidot 

mūsdienīgu un 

ilgtspējīgu 

izglītības iestāžu 

tīklu 

8.1. Noteikt kritērijus un izvērtēt katras 

vidusskolas attīstības perspektīvas 

8.2. Nepieciešamības gadījumā pieņemt 

lēmumu par vidusskolu tīkla pārstrukturēšanu 

2013.-

2017.g. 

 

 

 

VPIP, Dome  Ilgtspējīgs, racionāls un 

optimāls skolu tīkls 

 

9. Uzlabot skolu 

materiāli tehnisko 

bāzi 

 

9.1. Nodrošināt sākumskolas posmu  ar 

modernām  informācijas tehnoloģijām 

9.2. Uzlabot un  nodrošināt izglītības iestāžu 
fizisko un apkārtējo vidi 

9.2.1. Pabeigt skolu siltināšanas un teritoriju  

labiekārtošanas darbus 

9.2.2. Veikt sanitāro mezglu renovāciju 

9.2.3. Veikt mācību kabinetu mēbeļu 

nomaiņas programmu 

9.3. Nodrošināt ar bezmaksas Wi-Fi 

pieslēgumu mācību iestādes teritorijā 

9.4. Pilnveidot moderno  informācijas 

tehnoloģiju pieejamību pamatskolas un 

vidusskolas posmā 

Pastāvī-

gi 

Izglītības 

iestādes 

VPIP, 

Dome 

Visās sākumskolas 

klasēs ir projektors, 

dators, pēc iespējas – 

interaktīvā tāfele. 

Uzlabota skolu fiziskā 

un apkārtējā vide. 

Ekonomiski un 

racionāli izmantoti 

resursi. 

Bezmaksas Interneta 

lietošana skolas 

teritorijā 

Pašvaldība, 

ES fondi 

 

 

 

10. Akcentēt 

patriotisko un 

pilsonisko 

audzināšanu 

10.1. Atbalstīt kultūrizglītību skolās, veicinot 

savstarpēju kultūru bagātināšanos mūsdienu 

multikulturālā sabiedrībā 

10.2. Atbalstīt Latvijas kultūras mantojuma 

izglītību skolās, pievēršot pedagogu un 

skolēnu uzmanību kultūras mantojuma 

saglabāšanai, zināšanu un prasmju 

tālāknodošanai un popularizēšanai 

10.3. Latvijas un pilsētas pozitīvā tēla 

veidošana  mācību un audzināšanas procesā 

10.4. Iesaistīties IZM Rīcības plāna 

2013.-

2017.  

Izglītības 

iestādes 

 

VPIP, 

PMLP, 

Kultūras un 

nacionālās 

biedrības, 

NVO 

Pilsoniskums, 

sabiedrības saliedētības 

jautājumi, 

lokālpatriotisms 

integrēti mācību 

procesā.  

Skola kā sabiedrības 

saliedēšanas 

veicinātāja.  
Latvijas kultūras 

mantojuma izglītība 

Pašvaldības 

budžets, 

projekti, 

kampaņas 
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sabiedrības saliedētības sekmēšanai izglītības 

nozarē 2012. – 2014.g. aktivitātēs 

10.5. Izzināt savas dzimtas saknes un veicināt 

lokālpatriotismu 

10.6. Skolās veidot pilsonisku sabiedrību, 

iesaistīt arī skolēnu vecākus 

10.7. Piedāvāt konsultācijas skolēniem un 

vecākiem  pozitīvas sociālās uzvedības 

veidošanai 

skolās, tā saglabāšana, 

zināšanu un prasmju 

tālāknodošana un 

popularizēšana. 

Iesaistās valsts, 

pašvaldības rīkotajos 

pasākumos 

 Pedagogu darba kvalitāte 
 

Mērķis:  

Veicināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un personības izaugsmi 

 

1. Veicināt modernu,  

konkurētspējīgu  

un  pedagogiem  

pieejamu 

tālākizglītību 

 

1.1. Atbalstīt pedagogu profesionālo 

pilnveidi/tālākizglītību 

1.2. Atbalstīt pedagogu svešvalodu zināšanu 

līmeņa paaugstināšanu 

1.3. Atbalstīt pedagogu izglītību, lai strādātu 

ar bērniem ar īpašām vajadzībām  

1.4. Piedāvāt iespēju pedagogu 

pārkvalifikācijai 

1.5. Akcentēt starpdisciplināro zināšanu 

apguvi 

2013.-

2017.g. 

Izglītības 

iestādes, 

pedagoga 

personiskā 

iniciatīva 

VPIP, VISC, 

IZM, DU, 

citas 

augstskolas 

Pedagogs ir drošs par 

savu profesionālo 

līmeni 

ES projekti, 

IZM 

piedāvājumi, 

tālākizglītī-

bas 

piedāvājumi 

2. Nodrošināt  

pedagogu 

profesionālā darba 

rezultātu 

novērtēšanu 

   

2.1. Izveidot pedagogu profesionālās 

kompetences novērtēšanas komisijas 

izglītības iestādēs un VPIP, nodrošināt to 

darbību 

2.2. Atbalstīt diferencētu pedagogu darba 

apmaksu  (piemaksa par darba kvalitāti)  

2.3. Nodrošināt iespēju atalgot pedagogus par 

papildus veiktajiem pienākumiem 

2013.-

2014.g. 

Izglītības 

iestādes, 

pedagoga 

personiskā  

iniciatīva 

IZM, VPIP Izveidota pedagogu 

profesionālās darbības 

kvalitātes 

novērtēšanas sistēma 

saskaņā ar IZM 

piedāvāto metodiku. 

Diferencēta pedagogu 

darba apmaksa, ņemot 

vērā iegūto 

profesionālās darbības 

IZM, 

Pašvaldības 

budžets (PII) 
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kvalitātes pakāpi un 

papildus veiktos 

pienākumus   

3. Paredzēt 

pedagogiem  

iespēju savstarpējai 

sadarbībai un 

kopīgam radošam 

darbam 

  

 

 

3.1. Nodrošināt un atbalstīt pedagogu 

metodisko komisiju un metodisko apvienību 

darbību 

3.2. Veicināt savstarpējo  pieredzes  apmaiņu  

pedagogu vidū   

3.3. Psihologa atbalsts pedagogiem 

profesionālajā darbā 

3.4. Psiholoģiskais darbs ar pedagogiem 

stresa līmeņa samazināšanai profesionālajā 

darbā 

2013.-

2017.g. 

 

 

 

 

 

 

VPIP, MA, 

metodiskās 

komisijas, 

psihologi                        

VISC, 

Izglītības 

iestādes 

Pedagogu 

kompetences 

paaugstināšana. 

Veicināta pedagogu 

profesionālā brīvība 

un atbildība 

Pašvaldības 

budžets 

4. Attīstīt sadarbību 

ar augstskolām 

jauno pedagoģisko 

kadru/darbinieku 

sagatavošanā 

 

4.1. Veicināt daudzpusīgu VPIP izglītības 

metodiķu, pilsētas pedagogu sadarbību ar 

augstskolām, kas gatavo pedagoģiskos kadrus 

4.2. Atbalstīt topošo pedagogu prakses 

pilsētas izglītības iestādēs 

4.3. Rosināt augstskolas apmaksāt topošo 

pedagogu mentorēšanu izglītības iestādēs 

4.4. Uzturēt saikni starp akadēmisko izglītību 

un  pedagoģisko iniciatīvu izglītības iestādēs 

2013.-

2017.g. 

VPIP 

(izglītības 

metodiķi, 

projektu 

eksperts u.c.) 

Latvijas 

augstskolas, 

kas gatavo 

pedagogus 

Topošo pedagogu 

augstskolu programmu 

pilnveide un 

aktualizācija atbilstoši 

izglītības iestāžu 

darbības specifikai. 

Sadarbība zinātnisko 

projektu ietvaros.  

Topošo pedagogu 

sagatavošana 

praktiskajai darbībai 

izglītības iestādēs. 

Atbalsts skolotājam – 

topošo pedagogu 

mentoram izglītības 

iestādēs 

ES projekti 

(Erasmus 

u.c.), 

sadarbības 

līgumi un 

papildu 

finansējums 

no 

augstskolām  

u.c. 

Speciālā un iekļaujoša izglītība 
 

Mērķis:  

Nodrošināt vienlīdzīgas iespējas izglītības apguvei izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem un veicināt sociālās atstumtības riska grupu 

iekļaušanos izglītības sistēmā visos izglītības līmeņos 
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1. Veicināt skolēnu ar 

speciālām 

vajadzībām 

iekļaušanu 

vispārējās 

izglītības iestādēs 

Pēc sabiedrības pieprasījuma piedāvāt 

alternatīvus pakalpojumus (speciālās 

izglītības programmas) un to realizācijas 

iespējas 

2013.-

2017.g. 

Izglītības 

iestādes 

 

 

VPIP, 

izglītības 

iestādes 

 

Vienlīdzīgu iespēju 

nodrošināšana 

pamatizglītības 

programmas apguvei 

Mērķdotāci-

jas, IZM 

atbalsts 

 

 

2. Veicināt 

pirmsskolas 

vecuma bērnu 

runas un valodas 

traucējumu 

novēršanu 

Pēc sabiedrības pieprasījuma nodrošināt 

logopēda pakalpojumus PII, vecāku 

izglītošana 

 

2013.-

2017.g. 

VPIP 

 

VPIP, PII, 

BVC 

Runas un valodas 

traucējumu novēršana 

pirmsskolas vecuma 

bērniem 

Pašvaldības 

budžets 

 

3. Nodrošināt 

vienlīdzīgas 

iespējas 

izglītojamajiem 

mācību satura 

apguvē 

 

 

3.1. Nodrošināt speciālās izglītības iestādes 

un izglītības iestādes, kurās iekļauti 

izglītojamie ar speciālām vajadzībām, ar īpaši 

piemērotiem metodiskajiem līdzekļiem, 

mūsdienīgiem tehniskiem līdzekļiem, kuri 

palīdzētu izglītojamajiem mācību vielas 

apguvē 

3.2. Nodrošināt izglītības iestādēs pietiekamu 

speciālistu skaitu atbalsta pasākumu 

izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 

nodrošināšanai 

3.3. Izstrādāt individuālos izglītības plānus 

(mācību saturs, vērtēšana u.c.) speciālo 

programmmu īstenošanai 

2013.-

2017.g. 

Izglītības 

iestādes 

VPIP Mūsdienīgu tehnisko 

līdzekļu pieejamība 

(datori, planšetdatori 

u.t.t) 

 

 

Nodrošināta 

individuālā pieeja   

darbā ar 

izglītojamajiem 

Pašvaldības 

budžets, 

projekti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZM 

4. Nodrošināt 

pieejamu attīstības 

vidi 

izglītojamajiem ar 

funkcionāliem 

attīstības 

4.1. Pilnveidot brīvā laika centru pieejamību 

izglītojamajiem ar funkcionāliem attīstības 

traucējumiem 

4.2. Atbalstīt bērnu attīstības centra „Saules 

stariņi”  interešu izglītības programmu 

2013.g. BJC „Jaunība” 

 

 

VPIP, „Saules 

stariņi” 

VPIP, 

1.speciālā 

pamatskola 

VPIP 

Organizētas 

nodarbības bērniem ar 

funkcionāliem 

attīstības 

traucējumiem, atbalsts 

vecākiem  

Pašvaldības 

budžets,  

 

IZM 

mērķdotācija 
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traucējumiem 

5. Turpināt IIAC 

darbību pēc ESF 

projekta beigām 

 

5.1. Nodrošināt saikni starp pirmsskolu un 

sākumskolu informācijas apmaiņā par 

bērniem ar speciālām vajadzībām 

5.2. IIAC, pildot pašvaldības pedagoģiski 

medicīniskās komisijas funkcijas, veikt 

skolēnu izvērtēšanu,  atbilstošo programmu 

ieteikšanu, kā arī sniegt praktiskus 

ieteikumus optimālākai izglītības procesa 

organizēšanai un atbalsta pasākumu un 

individuālo izglītības plānu īstenošanai 

vecākiem un pedagogiem 

5.3. Nodrošināt  IIAC speciālistus ar 

mūsdienīgiem metodiskajiem līdzekļiem 

5.4. Atbalstīt IIAC centra speciālistu 

kvalifikācijas paaugstināšanu 

 2013.g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPIP, DPD 

 

Atbalsta sniegšana 

izglītojamajiem ar 

speciālām vajadzībām, 

viņu vecākiem un 

pedagogiem. 

Profesionāla 

izglītojamo 

izvērtēšana 

 

Pašvaldības 

finansējums, 

valsts 

finansējums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESF  

projekts 

6. Veicināt 

sabiedrības 

izpratnes maiņu 

par iekļaujošo 

izglītību 

 6.1. Organizēt pasākumus pedagogiem, 

vecākiem, izglītojamajiem 

6.2.  Popularizēt iekļaujošas izglītības labās 

prakses pieredzi 

2013.-

2017.g. 
IIAC ,VPIP 

psihologi 

Izglītības 

iestādes, 

mediji 

Izglītojamie, viņu 

vecāki un  pedagogi  

pieņem cilvēkus ar 

speciālām vajadzībām 

kā līdzvērtīgus 

 

7. Nodrošināt 

nepieciešamo 

atbalstu sociālās 

atstumtības riskam 

pakļautajiem 

izglītojamajiem, 

viņu vecākiem un 

pedagogiem 

7.1. Nodrošināt starpinstitucionālās komisijas 

darbu bērnu likumpārkāpumu profilaksei 

7.2. Paaugstināt izglītojamajiem sniegtā 

psiholoģiskā atbalsta kvalitāti 

7.3. Veikt psiholoģisko profilaksi skolās, lai 

novērstu vardarbības rašanos 

2013.-

2017.g. 

VPIP, 

psihologi 

 

 

 

 

 

Skolas, 

sociālo lietu 

pārvalde, 

bāriņtiesa, 

Pašvaldības 

policija, 

Valsts 

policija 

Samazinājies 

likumpārkāpumu 

skaits bērnu un 

jauniešu vidē.  

Paaugstināta 

psiholoģiskā atbalsta 

kvalitāte mācību 

iestādēs 

Pašvaldības 

finansējums 

Veselīgā dzīvesveida veicināšana 
 

Mērķis: 

Nodrošināt izglītojamo fiziskās un garīgās veselības stratēģijas veicināšanu un realizēšanu 
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1. Uzlabot 

izglītojamo garīgo 

un 

psihoemocionālo 

veselību 

 

1.1. Pielietot kritiskās domāšanas metodes 

stundās un ārpusstundu aktivitātēs 

1.2. Veidot prasmi apzināties un pārvaldīt 

emocijas 

1.3. Attīstīt prasmi pārvarēt stresu 

1.4. Attīstīt spējas apzināties problēmas un 

saskatīt iespējas to risināšanā 

1.5. Veidot spējas radīt jaunus un 

netradicionālus ceļus/iespējas situācijas 

izpratnei un problēmu risināšanai un piedāvāt 

alternatīvas  

1.6. Organizēt psihologa  praktiskās 

nodarbības skolēnu pozitīvās domāšanas 

veicināšanai 

Visa 

mācību 

procesa 

laikā un 

ārpus tā 

Skolas, PII un  

VPIP 

 

 

 

 

VPIP 

psihologi 

Interešu 

izglītības 

iestādes 

Nacionālās 

veselības 

dienests 

Valsts 

pārvaldes 

institūcijas – 

policija, 

bāriņtiesa u.c. 

Attīstīta spēja 

konstatēt nelikumīgas 

un nekvalitatīvas 

darbības, 

aizspriedumus, 

stereotipus. 

Pieņem to, ka 

pieaugušie var 

kļūdīties. 

Veidojas attīstīta 

pilsoniskā apziņa un 

spēja izvērtēt masu 

medijos pausto 

informāciju, kā arī 

prasme pretoties 

vienaudžu 

negatīvajam 

psiholoģiskajam 

spiedienam. 

Attīstās prasme plānot 

savu laiku 

Projekti, 

pašvaldības 

finansējums 

2. Uzlabot 

izglītojamo fizisko 

veselību  

2.1. Nodrošināt iespēju apzināties vides 

riskus 

2.2. Piedāvāt aktivitātes drošas  vides 

apzināšanai un nodrošināšanai 

2.3. Rast iespēju aktīva dzīvesveida 

realizācijai visos vecumposmos atbilstoši 

audzēkņu spējām un interesēm 

2.4. Veicināt kvalitatīvas atpūtas iepējas 

2.5. Attīstīt un pilnveidot veselīga uztura 

politiku izglītības iestādēs 

2.6. Regulāri diagnosticēt veselības 

Regulāri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolas un PII  

 

 

VPIP 

 

Attiecīgo jomu 

speciālisti 

 

 

 

 

Nacionālais 

Veselības 

dienests 

 

Pilsētas 

Domes 

Jaunatnes 

departaments 

 

Interešu 

izglītības 

Audzēkņi apzinās 

mūsdienu sociālās un 

dabiskās vides riskus. 

Atbildīgi rīkojas, 

pieņemot pārdomātus 

lēmumus. 

Piekopj aktīvu 

dzīvesveidu atbilstoši 

savām interesēm un 

vajadzībām. 

Apzinās miega nozīmi 

Projekti, 

pašvaldības 

finansējums, 

valsts 

finansējums 
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problēmas un piedāvāt iespējas to novēršanai 

2.7. Nodrošināt Valsts programmas 

garantētus izglītojamo mutes veselības 

profilaktiskos pasākumus un ārstniecības 

pakalpojumus regulāri apmeklējot SIA 

"Daugavpils zobārstniecības poliklīnika" 

 

Reizi 

gadā 

 

Skolas un PII 

organizācijas 

SIA 

"Daugavpils 

zobārstniecīb

as 

poliklīnika" 

un realizē kvalitatīvas 

atpūtas iespējas. 

Ikdienā apzināti 

izvēlas veselīgu  

uzturu, izglītības 

iestādēs apgūto 

modeli pārceļ arī uz 

ģimeni. 

Samazinās skolēnu 

skaits ar veselības 

problēmām. 

Nodrošināti 

izglītojamo mutes 

veselības 

profilaktiskie 

pasākumi un 

ārstniecības 

pakalpojumi, novērsti 

zobu bojājumi 

agrīnajā stadijā, 

informēti izglītojamo 

vecāki par valsts 

garantētās bezmaksas 

veselības aprūpes 

pakalpojumiem un to 

izmantošanu regulāri 

apmeklējot SIA 

"Daugavpils 

zobārstniecības 

poliklīnika". 

3. Izglītojamo 

sociālās veselības 

nodrošināšana 

3.1. Veicināt izglītojamajiem sevis 

pieņemšanu un vēlēšanos pilnveidoties 

3.2. Sekmēt piederības izjūtas attīstīšanos  

Regulāri PII un skolas  

 

 

Nacionālais 

Veselības 

dienests 

Apzinās savu vietu 

sabiedrībā. 

Aktīvi piedalās 

Projekti, 

pašvaldība 
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ģimenei, skolai, sabiedrībai 

3.3. Sekmēt zināšanu un darba vērtības 

apzināšanos un vēlēšanos dot savu 

ieguldījumu kopējā darbā 

3.4. Attīstīt sociālās atbildības izjūtu un 

veicināt morāles normu ievērošanu 

3.5. Veicināt skolēnu adekvāta pašvērtējuma 

attīstību 

 

 

 

 

 

VPIP 

psihologi 

 

Pilsētas 

Domes 

Jaunatnes 

departaments 

Interešu 

izglītības 

organizācijas 

sabiedriskās dzīves 

norisēs, ievērojot 

ētikas un morāles 

normas. 

Atbildīgi padziļina 

savas zināšanas un 

apzinās to 

pielietošanas iespējas 

4. Pedagogu 

veselības 

uzlabošana 

4.1. Stresa menedžmenta apguve un 

pielietošana 

4.2. Supervīziju – atbalsta resursa  

nodrošināšana pedagogiem 

4.3. Atbalsts aktīva dzīvesveida iespēju 

realizācijā 

4.4. Pedagoģijas un psiholoģijas 

tālākizglītības programmu apguve atbilstoši 

pārmaiņām 

4.5. Kompetentu speciālistu vizītes pēc 

pieprasījuma uz izglītības iestādēm 

Regulā-

ri,atbil-

stoši 

piepra-

sījumam 

VPIP 

 

Attiecīgais 

darba devējs 

 

 

 

 

 

 

 

 Uzlabojas pedagoga 

veselība. 

Paplašinās 

profesionālais 

redzesloks 

Projekti, 

pašvaldības 

finansējums 

Vecāku un sabiedrības līdzdarbošanās 
 

Mērķis:  

Lai izveidotu optimālu izglītības modeli, problēmu apspriešana, definēšana un risinājumu meklēšana ir jāveic vairākos līmeņos, dialogā iesaistot 

visas ieinteresētās puses: vecākus, pedagogus, skolēnus, darba devējus, valsts amatpersonas u.c., jo atbildība par rezultātiem būs jāuzņemas visiem 
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1. Veicināt izglītības 

iestāžu, vecāku un 

vietējās sabiedrības 

sadarbību 

 

1.1. Rosināt vecākus līdzdarboties sava bērna 

izglītošanā un izmantot savas tiesības lemt 

par izglītības jautājumiem 

1.2. Izveidot juridisko ietvaru sadarbībai 

1.3. Atbalstīt brīvprātīgo mentoru 

programmas, brīvprātīgo darbu  

1.4. Organizēt t.s. „vecāku skolas”, ja  vecāki 

nevar, nespēj vai nezina, kā palīdzēt bērnam 

mācībās 

1.5. Aktivizēt skolas atbalsta personāla 

sadarbību ar vecākiem 

1.6. Organizēt vecāku klubus 

1.7. Organizēt atbalsta grupas vecākiem 

1.8. Atbalstīt pilsētas skolu vecāku padomes 

izveidi, lai radītu konsultatīvu un 

padomdevēja orgānu/institūciju 

1.9. Rosināt vecākus apgūt republikas pilsētu 

un novadu labo praksi un veidot sabiedriskās 

organizācijas, iesaistīt vecākus sabiedriskajā 

dzīvē, bērniem draudzīgas pilsētas vides 

veidošanā 

1.10. Rosināt sabiedrību iesaistīties izglītības 

procesā, atsaucoties uz izglītības iestāžu 

aicinājumu 

 

2013.-

2017.g. 

VPIP, 

izglītības 

iestādes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPIP, NVO 

u.c. 

Izglītības iestādes – 

sociālā tīklojuma 

centri, kuru 

pārvaldībā iesaistās un 

sadarbojas vecāki, 

mācībspēki, 

izglītojamie, kā arī 

plašāka vietējā 

kopiena. 

Mentordarbības 

programmu ietvaros 

pieaugušie (t.sk. 

vecāki) skolās 

darbojas kā 

padomdevēji,  

palīdz bērniem, kuri to 

vēlas. 

Darbojas pilsētas 

skolu vecāku padome 

– konsultatīva un 

padomdevēja 

institūcija. 

Darbojas, piemēram, 

sagatavošanās 

nodarbību cikls 

nākamo pirmklasnieku 

vecākiem. 

Izveidoti vecāku 

klubi, atbalsta grupas 

vecākiem 

NVO 

projektu 

finansējums; 

pašvaldības 

finansējums 

2. Nodrošināt 

vecākiem lielākas 

iespējas izvēlēties 

2.1. Skolām komplektēt klases pēc 

pieprasījuma, ievērojot skolas materiālās 

bāzes un telpu iespējas 

2013.-

2017.g. 

Izglītības 

iestādes 

Izglītības 

iestādes 

Skolas piepildījums – 

vecāku izvēles 

rezultāts, skolas 
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kvalitatīvāku un 

efektīvāku 

izglītības iestādi 

 

 

 

2.2. Veidot izpratni par globālās  jeb 

attīstības  izglītības jautājumiem,  lai 

nodrošinātu efektīvāku  mācību procesu 

 

kvalitātes un ilgtspējas 

vērtējums. 

Skaidra izpratne  un 

attieksme pret 

globālās  jeb attīstības  

izglītības 

jautājumiem, efektīvs 

mācību process 

Skola – pārmaiņu veicinātāja 
 

Mērķis:  

Skolai jākļūst par integrālu sabiedrības daļu un pozitīvu pārmaiņu ieviesēju, sekmējot iegūtās izglītības atbilstību nākotnes zināšanu sabiedrības 

vajadzībām. 

1. Paaugstināt skolu 

pašpārvaldes 

institūciju lomu un 

atbildību lēmumu 

pieņemšanā, tai 

skaitā skolas 

finanšu plānošanā 

3.1. Skolas darbību reglamentējošo 

dokumentu pieņemšanas procesa 

nodrošināšana 

3.2. Skolas darbības pašvērtēšanas procesa 

nodrošināšana 

Pastāvī-

gi 

Izglītības 

iestādes 

VPIP Demokrātiskas 

pārvaldes sistēmas 

darbība skolās 

Pašvaldības 

budžets 

2. Izmantot 

informāciju 

tehnoloģijas 

mācību procesā, 

integrējot 

tālmācības 

elementus 

 

2.1. Ieviest tālmācības programmas 

pamatskolās un vidusskolās 

2.2. Plašāk pielietot tālmācības metodi 
mūžizglītības vai neformālās izglītības 

kontekstā 

2.3. Nodrošināt interesantu, interaktīvu un 

kvalitatīvu mācību satura apguvi virtuālajā 

vidē, kā arī rast jaunas iespējas mācību 

procesa dažādošanai un jaunām darba 

organizācijas formām 

2013. -

2017.g. 

Izglītības 

iestādes 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZM 

 

Jauniešiem ir interese 

par mācību vielu. 

Uzlabots 

tehnoloģiju 

kompetences 

vispārējais līmenis 

IZM  

 

3. Veidot saikni starp 

formālo izglītības 

sistēmu un 

neformālo izglītību 

3.1. Veicināt audzēkņu integrāciju, pēc 

mācību pārtraukuma atgriežoties dzimtenē 

3.3. Iesaistīties ES programmā jauniešiem 

„Jaunatne darbībā” (Youth in action) 

2013. -

2017.g. 

VPIP Izglītības 

iestādes, IZM 

Nodrošinātas 

vienlīdzīgas 

mobilitātes iespējas ne 

vien izglītības 
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 sistēmas ietvaros, bet 

arī darba tirgū 

4. Veicināt VPIP kā 

koordinatora lomas 

pieaugumu  

Daugavpils 

izglītības tīkla 

starptautiskās 

darbības jomā 

4.1. Iesaistīties starptautiskās sadarbības 

projektos izglītības administrēšanas jomā, 

pieaugušo izglītībā (ES Mūžizglītībā) 

4.2. Uzņemties starptautiskas saistības 

dažādu iniciatīvu un novitāšu ieviešanā 

Latvijas un Daugavpils pilsētas izglītībā 

4.3. Organizēt Caurviju programmas Mācību 

braucienu aktivitāti Daugavpilī 

4.4. Veidot VPIP starptautisko atpazīstamību 

un publicitāti 

4.5. Atspoguļot VPIP starptautiskās darbības 

ieguvumus un nozīmi vietējā sabiedrībā 

(vietējā un Latvijas līmeņa publicitāte, 

semināri, uzstāšanās konferencēs u.tml.) 

2013.-

2017.g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPIP vadība, 

eksperts 

projektu 

jautājumos 

Starptautiskie 

partneri, IZM, 

VIAA, 

Daugavpils 

pašvaldības 

iestādes, 

VPIP, 

Izglītības 

iestādes 

Attīstīta starptautiskā 

sadarbība izglītībā 

pilsētas profesionālās, 

vispārējās un speciālās 

izglītībasiestādēs un 

pieaugušo izglītību ES 

Mūžizglītības jomā.  

Eiropas dimensijas 

(sadarbības un 

starptautisku novitāšu, 

vienotas ES izglītības 

tendenču) ieviešana 

Daugavpils izglītības 

sistēmā. 

Mūžizglītības 

programmas Caurviju 

Mācību brauciena 

aktivitāte Daugavpilī. 

Pilsētas un izglītības 

iestāžu atpazīstamība 

un uzticama 

starptautiskā partnera 

lomas ES 

nostiprināšanās 

turpmākai sadarbībai. 

Izpratne vietējā 

sabiedrībā par 

ieguvumiem un 

atbalstu no 

starptautiskās 

sadarbības izglītības 

ES projekti 
(Mūžizglītības 
programmas: 

Grundtvig, 

Leonardo da 

Vinci, 

Cedefop 

Caurviju 

programma 

u.c.). 

Pojektu 

priekšfinan-

sējums vai 

līdzfinansē-

jums – 

pašvaldība  
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jomā 

5. Atbalstīt Izglītības 

iestāžu 

internacionalizāci-

ju (veicināt 

regulārus 

kontaktus starp 

Latvijas un citu 

valstu skolām), 

organizēt skolēnu 

un skolotāju 

apmaiņas un 

prakses 

programmas 

5.1. Apgūt un izmantot Grundtvig, Comenius 

u.c. projektus pedagogu profesionālā līmeņa 

celšanai 

5.2. Rast iespēju skolās atbalstīt  par 

projektiem atbildīgās personas (direktora 

vietnieks vai kompetents pedagogs) vai tos 

pedagogus, kas iniciē un raksta projektus 

5.3. Organizēt sadarbību ar citu valstu 

mācību iestādēm 

5.4. Veicināt pieredzes apmaiņu no novadu 

līdz starptautiskajam līmenim 

2013. -

2017.g. 

VPIP Izglītības 

iestādes 

Dažādu projektu 

aktīva apguve un 

izmantošana. VPIP 

eksperta projektu 

jautājumos palīdzības 

izmantošana. 

Skolās ir noteiktas par 

projektu vadību 

atbildīgās personas. 

Notiek aktīva 

sadarbība un pieredzes 

apmaiņa starp mācību 

iestādēm 

Comenius 

vai citi 

projekti 

6. Veicināt 

interaktīvo 

materiālu 

izveidošanu un 

lietošanu 

6.1. Atbalstīt pedagogu veidotos interaktīvos 

materiālus, dalību konkursos šajā jomā, 

informēt par iespējām 

6.2. Veicināt interneta resursu izmantošanu 

izglītības iestādēs 

2013.-

2017.g. 

MA VPIP, 

izglītības 

iestādes 

Nodrošināta 

interesanta, interaktīva 

un kvalitatīva mācību 

satura apguve 

Konkursi,    

e-lāde, 

www.uzdevu

mi.lv   

7. Sniegt atbalstu 

alternatīvo skolu 

ideju ieviešanai 

7.1. Aktivizēt globālo procesu izpratni un 

redzesloka paplašināšanu, attīstot inovatīvo 

jeb nākotnes skolu, alternatīvo, bērnam 

draudzīgo skolu jeb skolu – inovāciju 

ieviesēju 

7.2. Piedāvāt alternatīvas izglitības iespējas 

vecākiem, kurus īpaši interesē inovācijas, 

netradicionālas (alternatīvas) metodes, darbs 

ar talantīgiem bērniem vai bērniem ar 

veselības, uzmanības problēmām 

2013.-

2017.g. 

Skolotāji -

iniciatori  

VPIP Pieļaujams, ka 

nākotnē iespējama 

alternatīvu skolu  

dibināšana un 

attīstīšana. 

Nodrošinātas 

alternatīvas izglitības 

iespējas vecākiem, 

kurus īpaši interesē 

inovācijas, 

netradicionālas 

(alternatīvas) metodes, 

darbs ar talantīgiem 

bērniem vai bērniem 
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ar veselības, 

uzmanības problēmām 

8. Atbalstīt pozitīvās 

uzvedības sistēmas 

ieviešanu skolās 

 

8.1. Piedalīties ES projektā „Atbalsta 

programmu izstrāde un īstenošana sociālās 

atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta 

sistēmas izveidei” 

8.2. Ieviest pozitīvās uzvedības sistēmas 

pašvaldības skolās 

2013.g. 

 

 

 

2014.g.-

2016.g. 

17.vsk.  

 

 

 

VPIP 

VPIP 

 

 

 

visas pilsētas 

skolas  

ES projekta rezultātu 

izvērtēšana. 

 

Pozitīvās uzvedības 

sistēma pašvaldības 

skolās 

ES projekts, 

pašvaldība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 
 

7.Koncepcijā izmantotie avoti un resursi 

 Aptauja ikgadējā monitoringa ietvaros par jauniešu dzīves kvalitāti, iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, jaunatnes organizāciju darbībā un piekļuvi 

jauniešiem aktuālai informācijai.  Reprezentatīvas mērķa grupas aptaujas rezultātu atskaite. FACTUM Research Studio, 2010. 

 Bluka I., Rubana I.M. „Dzīvesprasmju apguve skolā”. Rīga,  2002. 

 Diskusiju ziņojums „Latvijas skolas pēc 2009 gada: pārmaiņas tikai sākas?” Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisija 

 http://otraiespeja.blogs.lv/files/2010/04/mg_latvijas_skolas_pc_2009_gada.pdf 

 ELA pētījums „Latviskas izglītības iespējas Eiropā ārpus Latvijas”. 

 Izglītība zināšanu sabiedrības attīstībai Latvijā. Rīga: Zinātne, 2007. 

 Kaša R. (Radošās) domāšanas prasmes Latvijas skolās. Rīga,  2009. 

 Pētījums „Par pirmsskolas izglītības iestāžu un alternatīvu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu attīstību Latvijas plānošanas reģionos”. Pētījuma 

ziņojums. Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Rīga, 2009. 

 Projekts „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā“Aptauja par attīstības jeb globālās izglītības jautājumu izpratni.  Projekta noslēguma aptaujas 

rezultātu ziņojums.  Rīga, 2011. 

 Pedagogu tālākizglītības vajadzību izpēte. Pētījuma rezultātu ziņojums.  LR Izglītības un zinātnes ministrija. Rīga, 2011. 

 Pētījums par Eiropas Sociālā fonda projekta  „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”  3. aktivitātē 

iesaistīto pedagogu izpratni par pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas sistēmu  un tās ietekmi uz pedagogu profesionālo darbību 

Pētījuma ziņojums. Pētījuma pasūtītājs: Izglītības un zinātnes ministrija Rīga, 2011.  

 Pētījums par jauniešu apmācību vajadzībām un interesēm attālos vai mazattīstītos reģionos. Socioloģisko pētījumu institūts. Rīga, 2010. 

 Pētījums par mazākumtautību sākumskolu skolēnu valodas problēmām. ISEC, 2008. 

 Pētījums par kultūrdaudzveidības lomu izglītībā. IAC, 2009. 

 Sākumskolas mācību saturs, metodes un vide: kvantitatīvā un kvalitatīvā pētījuma rezultātu ziņojums „Iespēju Tilts izglītībai sākumskolā”, 

2011. 

 Ziemeļu Ministru Padomes starptautiskās grantu programmas NORDPLUS projekts „Efektīvas skolas nākotnes vīzija”, 2009.  

 

 

 

 

 



 

72 
 

PIELIKUMI 

Pielikums Nr.1. Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu izglītības un interešu izglītības programmas 2012./2013. m.g. 

Iestādes nosaukums 
Juridiskā 

adrese 

Izglītības 

programmas 

kods 

Izglītības programmas nosaukums 

Daugavpils pilsētas 1.pirmsskolas 

izglītības iestāde 

Stacijas iela 

45 

    

    0101 11 21  Vispārējās mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma 

 

      Kultūrizglītības programma bērnu radošai darbībai ar padziļinātu  latviešu valodas 

apguvi 

Daugavpils pilsētas 2.speciālā 

pirmsskolas izglītības iestāde 

Mihoelsa iela 

4 

    

    0101 56 11 Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības 

traucējumiem 

    0101 56 21 Mazākumtautību speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar 

jauktiem attīstības traucējumiem 

    0101 58 11 Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

    0101 58 21 Mazākumtautību speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem 

    0101 53 11 Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības 

traucējumiem 

    0101 53 21 Mazākumtautību speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar 

fiziskās attīstības traucējumiem 

    0101 57 11 Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības un 

vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 

    0101 57 21 Mazākumtautību speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar 

garīgās veselības un vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 
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Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas 

izglītības iestāde 

Raipoles iela 8     

    0101 11 21  Vispārējās mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma  

 

      Kultūrizglītības programma bērnu radošai darbībai ar padziļinātu  latviešu valodas 

apguvi 

Daugavpils pilsētas 4.speciālā 

pirmsskolas izglītības iestāde 

Podnieku iela 

1 

    

    0101 54 21 Mazākumtautību speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar 

somatiskām saslimšanām 

    0101 54 11 Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām 

saslimšanām 

      Kultūrizglītības programma bērnu radošai darbībai ar padziļinātu  latviešu valodas 

apguvi 

Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas 

izglītības iestāde 

Stāvu iela 41     

    0101 11 21  Vispārējās mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma 

 

      Kultūrizglītības programma bērnu radošai darbībai ar padziļinātu  latviešu valodas 

apguvi 

Daugavpils pilsētas 6.pirmsskolas 

izglītības iestāde 

Nekrasova iela 

7 

    

    0101 11 21  Vispārējās mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma 

 

Daugavpils pilsētas 7.pirmsskolas 

izglītības iestāde 

Tartu iela 8     

    0101 11 11 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 

 

Daugavpils pilsētas 8.pirmsskolas 

izglītības iestāde 

Dobeles iela 

46 

    

    0101 11 21  Vispārējās mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma 
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      Kultūrizglītības programma bērnu radošai darbībai ar padziļinātu  latviešu valodas 

apguvi 

Daugavpils pilsētas 9.speciālā 

pirmsskolas izglītības iestāde 

Parādes iela 

15 b 

    

    0101 51 11 Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar redzes attīstības 

traucējumiem 

    0101 51 21 Mazākumtautību speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar 

redzes attīstības traucējumiem 

      Kultūrizglītības programma bērnu radošai darbībai ar padziļinātu  latviešu valodas 

apguvi 

Daugavpils pilsētas 10.pirmsskolas 

izglītības iestāde 

Strādnieku 

iela 56 

    

    0101 11 21  Vispārējās mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma 

      Kultūrizglītības programma bērnu radošai darbībai ar padziļinātu  latviešu valodas 

apguvi 

Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas 

izglītības iestāde 

Ķieģeļu iela 

15 a 

    

    0101 11 21  Vispārējās mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma 

 

Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas 

izglītības iestāde 

Muzeja iela 10     

    0101 11 11 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 

 

     Kultūrizglītības programma latviešu tautas deju apguvei 

 

Daugavpils pilsētas 13.pirmsskolas 

izglītības iestāde 

18.Novembra 

iela 85 

    

    0101 11 11 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 

 

     Kultūrizglītības programma latviešu tautas deju apguvei 
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Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas 

izglītības iestāde 

Vienības iela 

36 a 

    

    0101 11 21  Vispārējās mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma 

 

      Kultūrizglītības programma bērnu radošai darbībai ar padziļinātu  latviešu valodas 

apguvi 

Daugavpils pilsētas 15.logopēdiskā 

pirmsskolas izglītības iestāde 

Ventspils iela 

4a 

    

    0101 55 21 Mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas 

attīstības traucējumiem 

    0101 52 21 Mazākumtautību speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar 

dzirdes attīstības traucējumiem 

Daugavpils pilsētas 17.pirmsskolas 

izglītības iestāde 

Stadiona iela 6     

    0101 11 21  Vispārējās mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma 

 

    0101 55 21 Mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas 

attīstības traucējumiem 

      Kultūrizglītības programma bērnu radošai darbībai ar padziļinātu  latviešu valodas 

apguvi 

Daugavpils pilsētas 18.pirmsskolas 

izglītības iestāde 

Parādes iela  5     

    0101 11 21  Vispārējās mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma 

 

    0101 55 11 Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas attīstības 

traucējumiem 

    0101 55 21 Mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas 

attīstības traucējumiem 

      Kultūrizglītības programma bērnu radošai darbībai ar padziļinātu  latviešu valodas 

apguvi 

Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas 

izglītības iestāde 

Zelinska iela 

19 

    

    0101 11 21  Vispārējās mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma 
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    0101 55 21 Mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas 

attīstības traucējumiem 

      Kultūrizglītības programma bērnu radošai darbībai ar padziļinātu  latviešu valodas 

apguvi 

Daugavpils pilsētas 21.pirmsskolas 

izglītības iestāde 

Jātnieku iela 

66 

    

    0101 11 11 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 

 

Daugavpils pilsētas 22.pirmsskolas 

izglītības iestāde 

Poligona iela 

50 

    

    0101 11 21  Vispārējās mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma 

 

Daugavpils pilsētas 23.pirmsskolas 

izglītības iestāde 

Smilšu iela 

100 

    

    0101 11 21  Vispārējās mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma 

 

      Kultūrizglītības programma bērnu radošai darbībai ar padziļinātu  latviešu valodas 

apguvi 

Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas 

izglītības iestāde 

Muzeja iela 9     

    0101 11 11 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 

 

      Kultūrizglītības programma vācu valodas apguvei 

 

Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas 

izglītības iestāde 

Šaurā iela 20     

    0101 11 21  Vispārējās mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma 

 

      Kultūrizglītības programma bērnu radošo spēju attīstīšanai dabas vidē 

 

Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas 

izglītības iestāde 

Bauskas iela 

109 a 
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    0101 11 11 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 

 

   0101 11 21  Vispārējās mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma 

 

      Kultūrizglītības programma bērnu radošai darbībai ar padziļinātu  latviešu valodas 

apguvi 

Daugavpils pilsētas 28.pirmsskolas 

izglītības iestāde 

Liepājas iela 

37 

    

    0101 11 21  Vispārējās mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma 

 

      Kultūrizglītības programma bērnu radošai darbībai ar padziļinātu  latviešu valodas 

apguvi 

Daugavpils pilsētas 29.pirmsskolas 

izglītības iestāde 

Vienības iela 

38 b 

    

    0101 11 21  Vispārējās mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma 

 

      Kultūrizglītības programma bērnu radošai darbībai ar padziļinātu  latviešu valodas 

apguvi 

Daugavpils pilsētas 30.pirmsskolas 

izglītības iestāde 

Tukuma iela 

47 

    

    0101 11 21  Vispārējās mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma 

 

      Kultūrizglītības programma bērnu radošai darbībai ar padziļinātu  latviešu valodas 

apguvi 

Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas 

izglītības iestāde 

Malu iela 7     

    0101 11 11 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 

 

    0101 11 21  Vispārējās mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma 

 

    0101 55 21 Mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas 

attīstības traucējumiem 

    0101 56 21 Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar 

jauktiem attīstības traucējumiem 
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      Kultūrizglītībasprogramma bērnu radošai darbībai ar padziļinātu  latviešu valodas 

apguvi 

Daugavpils pilsētas Ruģeļu 

pirmsskolas izglītības iestāde 

Gaismas iela 9     

    0101 11 11 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 

 

    0101 11 21  Vispārējās mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma 

 

      Kultūrizglītības programma bērnu radošai darbībai ar padziļinātu  latviešu valodas 

apguvi 

 

Pielikums Nr.2. Izdevumi uz vienu audzēkni Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs 2012./2013. m.g. 

  
zemākās 

izmaksas 

vidējās 

izmaksas  

augstākās 

izmaksas  

Pirmsskolas izglītības iestādes 

Izdevumi uz vienu audzēkni gadā, 

LVL 
871,92 1 196,44 1 609,30 

Izdevumi uz vienu audzēkni mēnesī, 

LVL 
72,66 99,70 134,11 

Vispārizglītojošās izglītības iestādes 

Izdevumi uz vienu audzēkni gadā, 

LVL 
180,46 513,45 1 056,05 

Izdevumi uz vienu audzēkni mēnesī, 

LVL 
15,04 42,79 88,00 

Interešu izglītība 

Izdevumi uz vienu audzēkni gadā, 

LVL 
 79,04  

Izdevumi uz vienu audzēkni mēnesī, 

LVL 
 6,59  
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Pielikums Nr.3 . Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu tīkls un ģeogrāfiskais izvietojums   
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Pielikums Nr.4 . Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu tīkls un ģeogrāfiskais izvietojums   
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Pielikums Nr.5 . Izmaksas uz vienu audzēkni Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs, 2012.g. 
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Pielikums Nr.6 . Darba samaksa pedagogiem Daugavpils pirmsskolas un vispārizglītojošajās izglītības iestādēs, 2012.g. 

 Pedagogu darba alga (bez VSAOI) 2012.g. LVL 

 Zemākā Vidējā Augstākā 

Pirmsskolas izglītības iestādes 245 250 255 

Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes 262 268 273 

Vispārizglītojošās izglītības iestādes 250 259,35 380 

Vispārizglītojošās izglītības iestādes (darba samaksa ar piemaksām)  311,22  

 

Pielikums Nr.7 . Izmaksas uz vienu audzēkni Daugavpils pirmsskolas un vispārizglītojošajās izglītības iestādēs, 2012.g. 

  Summa, Ls 

Pašvaldības budžeta līdzekļi 

darba samaksai (pedagogi) 

(ar VSAOI 1000 kods 

atlīdzība) 

Pirmsskolas izglītības iestādes 1790728 

Vispārizglītojošās izglītības iestādes 89275 

Interešu izglītība 51127 

 KOPĀ: 1931130 

  Ieņēmumi Izdevumi 

Mērķdotācija  

8 mēnešiem 

5-6 gadīgo apmācība 280432 

Vispārizglītojošās izglītības iestādes 3576152 3576352 

Interešu izglītība 202131 207269 

Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes (algas un 

uzturēšana) 

584705 

Logopēdiskā internātpamatskola-attīstības centrs 

(algas un uzturēšana) 

495015 

Pirmklasnieku ēdināšana (gadam) 98273 114405 

Grāmatas (gadam) 17457 18132 

 KOPĀ 5254165 5276310 
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Pielikums Nr.8 . Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu noslogotība 2012./2013. m.g. 

Pirmsskolas iestādes Nr. 
Vietu 

skaits 
Bērnu skaits 

Noslogotība 

% 

Daugavpils pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde 260 259 99.6 

Daugavpils pilsētas 2.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde 40 38 95 

Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde 240 233 97 

Daugavpils pilsētas 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde 60 57 95 

Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde 283 252 89 

Daugavpils pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestāde 48 44 91.6 

Daugavpils pilsētas 7.pirmsskolas izglītības iestāde 293 268 91.4 

Daugavpils pilsētas 8.pirmsskolas izglītības iestāde 86 84 97.6 

Daugavpils pilsētas 9.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde 60 59 98.3 

Daugavpils pilsētas 10.pirmsskolas izglītības iestāde 128 124 96.8 

Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde 106 84 79.2 

Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestāde 110 107 97.2 

Daugavpils pilsētas 13.pirmsskolas izglītības iestāde 110 108 98.1 

Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestāde 246 240 97.5 

Daugavpils pilsētas 15.logopēdiskā pirmsskolas izglītības iestāde 56 53 94.6 

Daugavpils pilsētas 17.pirmsskolas izglītības iestāde 112 110 96.4 

Daugavpils pilsētas 18.pirmsskolas izglītības iestāde 152 150 98.6 

Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestāde 224 218 97.3 

Daugavpils pilsētas 21.pirmsskolas izglītības iestāde 260 256 98.4 

Daugavpils pilsētas 22.pirmsskolas izglītības iestāde 91 64 70.3 

Daugavpils pilsētas 23.pirmsskolas izglītības iestāde 272 250 91.9 

Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestāde 350 339 96.8 

Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestāde 186 186 100 

Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestāde 253 239 94.4 
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Daugavpils pilsētas 28.pirmsskolas izglītības iestāde 130 129 99.2 

Daugavpils pilsētas 29.pirmsskolas izglītības iestāde 137 137 100 

Daugavpils pilsētas 30.pirmsskolas izglītības iestāde 132 131 99.2 

Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestāde 232 216 93.1 

Daugavpils pilsētas Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde 155 132 85.1 

 

Pielikums Nr.9 . Vietu skaits Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs 2012./2013. m.g. 

Iestādes Nr. 

 

Vietu 

skaits 

 

Mācību gads Bērnu skaits Rinda 

Daugavpils pilsētas 1.pirmsskolas izglītības 

iestāde 

260 2010.-2011. 230 13 

2011.-2012. 225 10 

2012.-2013. 257 5 

Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības 

iestāde 

240 2010.-2011. 254 4 

2011.-2012. 242 3 

2012.-2013. 227 5 

Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības 

iestāde 

283 2010.-2011. 262 6 

2011.-2012. 259 4 

2012.-2013. 252 5 

Daugavpils pilsētas 6.pirmsskolas izglītības 

iestāde 

48 2010.-2011. 46  

2011.-2012. 46 1 

2012.-2013. 41  

Daugavpils pilsētas 7.pirmsskolas izglītības 

iestāde 

293 2010.-2011. 255 5 

2011.-2012. 261 5 

2012.-2013. 268 6 

Daugavpils pilsētas 8.pirmsskolas izglītības 86 2010.-2011. 80  
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iestāde 2011.-2012. 82 2 

2012.-2013. 80 1 

Daugavpils pilsētas 10.pirmsskolas izglītības 

iestāde 

128 2010.-2011. 116 6 

2011.-2012. 119 4 

2012.-2013. 124 4 

Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības 

iestāde 

106 2010.-2011. 96  

2011.-2012. 101  

2012.-2013. 87  

Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības 

iestāde 

110 2010.-2011. 110 1 

2011.-2012. 109 4 

2012.-2013. 108 3 

Daugavpils pilsētas 13.pirmsskolas izglītības 

iestāde 

110 2010.-2011. 102 12 

2011.-2012. 107 15 

2012.-2013. 106 12 

Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības 

iestāde 

246 2010.-2011. 239 4 

2011.-2012. 237 3 

2012.-2013. 239 4 

Daugavpils pilsētas 17.pirmsskolas izglītības 

iestāde 

112 2010.-2011. 112 10 

2011.-2012. 111 2 

2012.-2013. 110 1 

Daugavpils pilsētas 18.pirmsskolas izglītības 

iestāde 

152 2010.-2011. 151 8 

2011.-2012. 151 4 

2012.-2013. 144 2 

Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības 

iestāde 

224 2010.-2011. 220 3 

2011.-2012. 207  

2012.-2013. 218 1 

Daugavpils pilsētas 21.pirmsskolas izglītības 

iestāde 

260 2010.-2011. 257 3 

2011.-2012. 260 4 
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2012.-2013. 251 1 

Daugavpils pilsētas 22.pirmsskolas izglītības 

iestāde 

91 2010.-2011. 79  

2011.-2012. 69  

2012.-2013. 65  

Daugavpils pilsētas 23.pirmsskolas izglītības 

iestāde 

272 2010.-2011. 254  

2011.-2012. 251 2 

2012.-2013. 246  

Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības 

iestāde 

350 2010.-2011. 326 28 

2011.-2012. 323 20 

2012.-2013. 336 15 

Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības 

iestāde 

186 2010.-2011. 203 2 

2011.-2012. 190  

2012.-2013. 181  

Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības 

iestāde 

237 2010.-2011. 237 6 

2011.-2012. 240 1 

2012.-2013. 242 1 

Daugavpils pilsētas 28.pirmsskolas izglītības 

iestāde 

130 2010.-2011. 125 4 

2011.-2012. 128 5 

2012.-2013. 129 3 

Daugavpils pilsētas 29.pirmsskolas izglītības 

iestāde 

137 2010.-2011. 122 2 

2011.-2012. 128 3 

2012.-2013. 133 2 

Daugavpils pilsētas 30.pirmsskolas izglītības 

iestāde 

132 2010.-2011. 127 8 

2011.-2012. 134 4 

2012.-2013. 130 1 

Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības 

iestāde 

232 2010.-2011. 217  

2011.-2012. 209 1 

2012.-2013. 214 1 
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Daugavpils pilsētas Ruģeļu pirmsskolas 

izglītības iestāde 

155 2010.-2011. 132 1 

2011.-2012. 129  

2012.-2013. 133  

 

 

Pielikums Nr.10. Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo iestāžu noslogotība 2012./2013. m.g. 

N
r.

p
.k

. 

Vispārizglītojošā iestāde Adrese 

Maksimālā 

skolēnu 

ietilpība 

2012./2013.m.g. 

Skolēnu 

skaits 

Skolas ēku 

piepildījums 

% 

1. Daugavpils Vienības pamatskola  Ģimnāzijas iela 32 600 420 70% 

2. Daugavpils Saskaņas pamatskola Saules iela 7 480 465 97% 

3. Daugavpils 11.pamatskola Arhitektu iela 10 870 266 31% 

4. Daugavpils Valsts ģimnāzija Cietokšņa iela 33 480 261 54% 

5. Daugavpils Krievu vidusskola - licejs Tautas iela 59 750 694 93% 

6. Daugavpils Centra vidusskola Kandavas iela 17 750 536 71% 

7. J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija Varšavas iela 2 350 294 84% 

8. Daugavpils 3.vidusskola Raiņa iela 30 858 697 81% 

9. J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola Komunālā iela 2 580 350 60% 

10. Daugavpils 9.vidusskola 18. novembra iela 47 703 588 84% 

11. Daugav[ils 10.vidusskola Tautas iela 11 850 749 88% 

12. Daugavpils 12.vidusskola Kauņas iela 8 600 532 89% 

13. Daugavpils 13.vidusskola Valkas iela 4a 700 609 87% 

14. Daugavpils 15.vidusskola Valkas iela 4 990 699 71% 

15. 
Daugavpils 16.vidusskola 

Aveņu iela 40 1200 

 

673 56% 
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N
r.

p
.k

. 

Vispārizglītojošā iestāde Adrese 

Maksimālā 

skolēnu 

ietilpība 

2012./2013.m.g. 

Skolēnu 

skaits 

Skolas ēku 

piepildījums 

% 

16. 

Daugavpils 17.vidusskola 

Valmieras iela 5 1200(2 

ēkas, 

600+600) 

661(1ēka 

tiek 

izmantota) 

100% 

17. Daugavpils 1.speciālā pamatskola 18.novembra197b 160 93 58% 

18. Daugavpils Logopēdiskā internātpamatskola-attīstības centrs Abavas iela 1 220 214 97% 

 

Pielikums Nr.11. Vidusskolēnu (10.-12.kl.) skaita dinamika Daugavpils vidusskolās 2010.-2012.g. 

Skola 

9.klases 

absolventu 

skaits 2010.g. 

(pēc VIIS 

datiem) 

Skolēnu skaits 

10.klasē 2010.g. 

(pēc VIIS 

datiem) 

Skolēnu skaits 

11.klasē 2011.g. 

(pēc VIIS 

datiem) 

Skolēnu skaits 

12.klasē 2012.g. 

(pēc VIIS 

datiem) 

Starpība: 

12.kl.-10.kl. 

Daugavpils Valsts ģimnāzija 19 64 62 

-2 

59 -5 

Daugavpils Krievu vidusskola–licejs 41 56 53 

-3 

51 -5 

Daugavpils Centra vidusskola 90 49 41 

-8 

37 -12 

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija 33 22 20 

-2 

20 -2 

Daugavpils 3.vidusskola 47 48 44 

-4 

43 -5 

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola 44 25 25 

0 

21 -4 

Daugavpils 9.vidusskola 51 30 30 29 -1 
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0 

Daugavpils 10.vidusskola 78 44 41 

-3 

39 -5 

Daugavpils 12.vidusskola 50 62 57 

-5 

60 -2 

Daugavpils 13.vidusskola 56 45 45 

0 

42 -3 

Daugavpils 15 vidusskola 58 56 49 

-7 

49 -7 

Daugavpils 16.vidusskola 62 28 25 

-3 

23 -5 

Daugavpils 17.vidusskolas dienas nodaļa 62 23 18 

-5 

12 -11 

Daugavpils 17.vidusskolas vakara klātienes  nodaļa  51 28 

-23 

22 

 
-29 

Daugavpils 17.vidusskolas vakara neklātienes  nodaļa  81 74 

-7 

66 

 
-15 

KOPĀ: vsk.+psk.= 829 684 612  

(-10,5%) 

573 -111  

(-16%) 
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Pielikums Nr.12. Skolēnu skaits Daugavpils pilsētas vispārizglītojošajās iestādēs 2000./2001.m.g. - 2012./2013. m.g. 

N
r.

p
.

k
. 

Vispārizglītojošā iestāde 
2000/

2001. 

2001/

2002. 

2002/

2003. 

2003/

2004. 

2004/

2005. 

2005/

2006. 

2006./

2007. 

2007/

2008. 

2008./

2009. 

2009./

2010. 

2010/

2011. 

2011./

2012. 

2012./

2013. 

1. Daugavpils Valsts ģimnāzija 1262 1228 427 460 453 439 425 403 376 354 302 277 261 

2. Daugavpils Krievu vidusskola 

- licejs 
551 581 599 604 565 559 555 586 591 645 659 677 694 

3. Daugavpils 3.vidusskola 981 959 1005 1024 958 871 804 685 651 659 657 663 697 

4. Daugavpils Centra vidusskola 

(ģimnāzija) 
1005 963 938 995 865 822 691 556 436 365 681 574 536 

5. J.Raiņa Daugavpils 

6.vidusskola 
857 829 787 740 686 630 567 509 434 402 432 387 350 

6. Daugavpils 9.vidusskola 813 801 779 816 761 740 684 663 655 642 629 608 588 

7. Daugavpils 10.vidusskola 1363 1304 1255 1282 1256 1177 1119 1042 970 894 838 787 749 

8. Daugavpils 12.vidusskola 773 815 861 846 819 788 790 747 685 625 590 554 532 

9. Daugavpils 13.vidusskola 1017 1014 971 1015 920 868 781 715 637 626 636 622 609 

10. Daugavpils 15.vidusskola 1208 1203 1201 1217 1137 1047 986 906 837 809 812 758 699 

11. Daugavpils 16.vidusskola 1183 1072 1022 966 858 758 750 712 670 626 772 676 661 

12. Daugavpils 17.vidusskola 440 426 754 732 690 636 579 523 462 435 399 380 362 

13. Daugavpils 17.vidusskola 

(vakara klases) 
460 448 491 474 474 472 407 404 350 358 297 282 311 

14. J. Pilsudska Daugavpils valsts 

poļu ģimnāzija 
426 430 429 410 379 354 326 281 287 271 286 290 294 

15. Daugavpils 11.pamatskola 863 752 639 509 425 349 321 290 285 265 261 276 266 

16. Saskaņas pamatskola 322 351 401 428 447 477 483 474 460 452 468 463 465 

17. Vienības pamatskola   745 699 652 581 528 520 485 477 460 451 420 

18. 1. speciālā pamatskola 152 146 144 147 145 150 143 138 137 141 121 111 93 
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N
r.

p
.

k
. 

Vispārizglītojošā iestāde 
2000/

2001. 

2001/

2002. 

2002/

2003. 

2003/

2004. 

2004/

2005. 

2005/

2006. 

2006./

2007. 

2007/

2008. 

2008./

2009. 

2009./

2010. 

2010/

2011. 

2011./

2012. 

2012./

2013. 

19. 4. speciālā pamatskola 198 185 172 161 145 134 121 107 88 60 48   

20. 
Logopēdiskā internātpamatskola 

- attīstības centrs 
225 213 208 228 216 219 220 214 198 190 201 209 214 

21. 5. pamatskola 629 601 790 784 694 609 567 526 476 424    

22. 7. pamatskola 465 425 394 334 286 249 228 236 240 245    

23. 8. pamatskola 195 185 185 175 161 148 142 145 139 132    

24. Ruģeļu pamatskola 96 101 102 91 94 91 81 81 75     

 Kopā 15484 15032 15299 15137 14086 13168 12298 11463 10624 10097 9549 9045 8801 
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Pielikums Nr.13. Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu skolēnu skaits un  izglītības programmas 2012./2013. m.g. 

Iestādes nosaukums 
Juridiskā 

adrese 

Skolēnu 

skaits 

2012./2013. 

Izglītības 

programmas 

kods 

Izglītības programmas nosaukums 

Vienības pamatskola 
Ģimnāzijas 

iela 32 
420   

  

    416 21011111 
Pamatizglītības programma  

 

    4 21015611 
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

Saskaņas pamatskola Saules iela 7 465   
 

  

    237 21011121 
Pamatizglītības mazākumtautību programma 

 

    228 21011111 
Pamatizglītības programma  

 

Logopēdiskā internātskola-

attīstības centrs 
Abavas iela 1 214   

  

    81 21015511 
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem 

    118 21015221 
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma 

izglītojamajiem ar valodas traucējumiem 

    15 21015521 
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma 

izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem 

Daugavpils Centra 

vidusskola 

Kandavas iela 

17 
536   

  

    17 31011011 
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

programma 
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    411 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma 

    80 31013021 
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virziena mazākumtautību programma 

    28 31011021 
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

mazākumtautību programma 

J. Pilsudska Daugavpils 

valsts poļu ģimnāzija 

Varšavas iela 

2 
294   

  

    220 21011121 
Pamatizglītības mazākumtautību programma 

 

    65 31013021 
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virziena mazākumtautību programma 

    9 21015321 
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma 

izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem 

Daugavpils 17.vidusskola 
Valmieras iela 

5 
673   

  

    241 21011121 
Pamatizglītības mazākumtautību programma 

 

    20 21011821 
Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas mazākumtautību 

programma 

    45 21011822 
Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas mazākumtautību 

programma 

    56 31011021 
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

mazākumtautību programma 

    74 31011013 
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

programma 

    66 31011022 
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

mazākumtautību programma 

    171 31011023 
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

mazākumtautību programma 

Daugavpils 16.vidusskola Aveņu iela 40 661   
  



 

94 
 

    37 21011111 Pamatizglītības programma  

    536 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma 

    14 21015621 
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem  

    49 31014021 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena 

mazākumtautību programma 

    25 31014021 
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena 

mazākumtautību programma 

Daugavpils 15.vidusskola Valkas iela 4 699     

    598 21011121 
Pamatizglītības mazākumtautību programma 

 

    23 31013021 
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virziena mazākumtautību programma 

    78 31011021 
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

mazākumtautību programma 

Daugavpils 13.vidusskola Valkas iela 4 a 609     

    244 21014121 
Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību 

programma 

    249 21011121 
Pamatizglītības mazākumtautību programma 

 

    57 31014021 
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena 

mazākumtautību programma 

    59 31014021 
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena 

mazākumtautību programma 

Daugavpils 10.vidusskola Tautas iela 11 749     

    635 21011121 
Pamatizglītības mazākumtautību programma 
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    1 21015821 
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

      31013021 
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virziena mazākumtautību programma 

    50 31013021 
Fizika un informātika 

 

    33 31013021 
Bioloģija un ķīmija 

 

    30 31013021 
Tehn. un lingvistika 

 

Daugavpils 9.vidusskola 
18. Novembra 

iela 47 
588   

  

    489 21011121 
Pamatizglītības mazākumtautību programma 

 

    99 31013021 
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinātņu un 

tehnikas virziena mazākumtautību programma 

Daugavpils 3.vidusskola Raiņa iela 30 697     

    564 21011121 
Pamatizglītības mazākumtautību programma 

 

    119 31013021 
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virziena mazākumtautību programma 

    2 23011123 
Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) mazākumtautību 

programma 

    12 31011023 
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

mazākumtautību programma 

Daugavpils 1.speciālā 

pamatskola 

18. Novembra 

iela 197 b 
93   

  

    2 21015821 
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 
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    15 21015921 

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma 

izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai 

vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 

    30 21015821 
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

    30 21015921 

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma 

izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai 

vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 

    16 21015821 
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

Daugavpils Krievu 

vidusskola-licejs 
Tautas iela 59 694   

  

    151 31013021 
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas 

virziena mazākumtautību programma 

    543 21013121 
Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehniskā virziena 

mazākumtautību programma 

Daugavpils Valsts ģimnāzija 
Cietokšņa iela 

33 
261   

  

    94 23011111 
Pamatizglītības 2. posma (7.-9. klase) izglītības programma 

 

    65 31013011 
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas 

virziena  programma 

    88 31011011 Vispārējās  vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 

    14 31011011 Vispārējās  vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 

Daugavpils 12.vidusskola Kauņas iela 8 532     

  
  11 

31011013 
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma  

 

  
  75 

31013011 
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas 

virziena programma 
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    67 31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma  

    376 21011111 Pamatizglītības programma  

  
  1 31015311 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās 

attīstības traucējumiem 

  
  2 21015611 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem 

Daugavpils 11.pamatskola   266     

  
  28 23011123 

Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) mazākumtautību programma 

  
  176 21011121 

Pamatizglītības mazākumtautību programma 

 

  
  4 21011821 

Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas mazākumtautību programma 

  
  3 21015121 

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma 

izglītojamajiem ar redzes traucējumiem 

  
  6 21015321 

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma 

izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem 

  
  39 21015621 

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem  

  
  10 21015821 

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem  

J. Raiņa 6.vidusskola   350     

  
  20 23011821 

Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) pedagoģiskās korekcijas 

mazākumtautību izglītības programma 

  
  19 31013021 

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas 

virziena mazākumtautību programma 

    43 31011021 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma   
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  25 21015421 

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma 

izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām 

    202 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma 

  
  41 21011821 

Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas mazākumtautību programma 

  
    1011121 

Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma 
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Pielikums Nr.13. Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu pedagogu sadalījums pēc vecuma 2012.g. 

 

 

Pielikums Nr.14. Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu pedagogu sadalījums pēc dzimuma 2012.g. 
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Pielikums Nr.14. Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu pedagogu sadalījums pēc dzimuma 2012.g. 

 


