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1. PAMATINFORMĀCIJA 

Iestādes juridiskais statuss 

Aizkraukles Profesionālā vidusskola (turpmāk tekstā – skola) ir Latvijas Republikas 

Ministru kabineta dibināta izglītības iestāde profesionālās izglītības programmu īstenošanai. Skola 

ir izveidota 2011.gada 1.septembrī, reorganizējot divas profesionālās izglītības iestādes – 

Aizkraukles arodvidusskolu un Viesītes arodvidusskolu. Tā ir Izglītības un zinātnes ministrijas 

(turpmāk tekstā IZM) padotībā esoša vidējās profesionālās izglītības mācību iestāde, kas darbojas, 

pamatojoties uz LR Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, citiem iestādes darbību 

reglamentējošiem ārējiem normatīvajiem aktiem un profesionālās izglītības iestādes nolikumu. 

Skolas juridiskā adrese – Jaunceltnes ielā 21, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, LV-5101. 

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

nodrošinātu valsts profesionālās izglītības standartos un profesiju standartos noteikto profesionālās 

izglītības mērķu sasniegšanu. Skolas mērķis ir nodrošināt tautsaimniecībai nozīmīgu, augstas 

kvalifikācijas, darba tirgū pieprasītus un konkurētspējīgus speciālistus dažādās izglītības pakāpēs. 

Saskaņā ar nolikumu un darba organizāciju, mācību process tiek organizēts 2 programmu 

īstenošanas vietās: Jaunceltnes ielā 21, Aizkrauklē un Ķieģeļu ielā 14, Jēkabpilī (ieslodzījuma 

vietā). 

2015./2016.mācību gadā skolā mācās 335 izglītojamie. 

Aizkraukle Ieslodzījuma vieta - Jēkabpils cietums 

288 47 
 

 

IESTĀDES DARBĪBAS VIRZIENI UN MĒRĶI,  

ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS  

Skolas pamatvirziens ir izglītojoša darbība atbilstoši normatīvo aktu prasībām, īstenojot 

licencētas un akreditētas izglītības programmas.  

Skolas darbība pamatojas uz kopēji noteiktajām vērtībām, vīzijas, misijas un 

nospraustajiem attīstības virzieniem 

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas pamatvērtības:  

 atsaucība 

 profesionalitāte  

 vienotība 

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas VĪZIJA-  

Skola, kas mainās un attīstās! 
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Tā ir viena no desmit labākajām profesionālās izglītības iestādēm Latvijā, kurā sagatavo 

autotransporta, metālapstrādes, ceļu būves un pakalpojumu nozarei nepieciešamos speciālistus. 

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas MISIJA-  

Sagatavot darba tirgū pieprasītus, konkurētspējīgus, kvalificētus un motivētus speciālistus, 

kuri turpina izglītoties mūža garumā.  

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas GALVENIE ATTĪSTĪBAS VIRZIENI:  

 Esošo izglītības programmu aktualizēšana un modernizēšana. 

 Jaunu mācību priekšmetu programmu plānošana, izstrāde un ieviešana. 

 Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana un metodiskā materiāla nodrošinājums, ar mērķi celt 

profesionālās izglītības prestižu jauniešu vidū. 

 Darba vide orientētu mācību īstenošana, ievērojot katra izglītojamā personiskās vajadzības 

un iespējas. 

 Skolas un darba devēju sadarbības pilnveidošana ar mērķi sekmēt profesionālās izglītības  

Programmu īstenošanas vietā Aizkrauklē 2015./2016. mācību gadā tiek īstenotas 

6 profesionālās vidējās izglītības programmas: 

 Administratīvie un sekretāra pakalpojumi; kvalifikācija – klientu apkalpošanas 

speciālists 

 Autotransports; kvalifikācija – automehāniķis; 

 Koka izstrādājumu izgatavošana; kvalifikācija – būvizstrādājumu galdnieks; 

 Mašīnzinības; kvalifikācija – celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis; 

 Ēdināšanas pakalpojumi; kvalifikācija – ēdināšanas pakalpojumu speciālists; 

3 arodizglītības programmas (mācību ilgums – 1 gads) 

 Ēdināšanas pakalpojumi; kvalifikācija – pavārs; 

 Metālapstrāde; kvalifikācija - lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu 

aktīvās gāzes vidē (MAG); lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās 

gāzes vidē (MIG) 

  Koka izstrādājumu izgatavošana; kvalifikācija – galdnieks. 

Programmu īstenošanas vietā Jēkabpils cietums tiek īstenotas 5 tālākizglītības programmas 

ar mācību ilgumu – 1 gads  

 Ēdināšanas pakalpojumi; kvalifikācija – pavārs 

 Būvdarbi; kvalifikācija – apdares darbu strādnieks 

 Enerģētika un elektrotehnika; kvalifikācija – elektromontieris 

 Kokizstrādājumu izgatavošana; kvalifikācija – galdnieks 
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 Metālapstrāde; kvalifikācija – virpotājs  

2015./2016. mācību gads 

IP nosaukums Kods 
Piešķiramā 

kvalifikācija 

Izglītojamo skaits 

uz 01.09.2015. 

Profesionālās vidējās izglītības programmas 

Administratīvie un 

sekretāra pakalpojumi 

33 346 01 1 

 

Klientu apkalpošanas 

speciālists 

26 

Autotransports 33 525 01 1 Automehāniķis 73 

Kokizstrādājumu 

izgatavošana 

33 543 04 1 Būvizstrādājumu 

galdnieks 

27 

Mašīnzinības 33 525 00 1 Celtniecības un ceļu būves 

mašīnu mehāniķis 

54 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 

33 811 02 1 Ēdināšanas pakalpojumu 

speciālists 

63 

Arodizglītības programmas (mācību ilgums 1 gads) 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 

32a 811 01 1 Pavārs 17 

Metālapstrāde 32a 521 01 1 Lokmetinātājs metināšanā 

ar mehanizēto  

iekārtu aktīvās gāzes vidē 

(MAG);  

lokmetinātājs metināšanā 

ar mehanizēto  

iekārtu inertās gāzes vidē 

(MIG) 

14 

Koka izstrādājumu 

izgatavošana 

32a 543 04 1 

 

Galdnieks 14 

Tālākizglītības programmas (mācību ilgums 1 gads) 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 

20T 811 02 Pavārs 7 

Būvdarbi 20T 582 01 Apdares darbu strādnieks 12 

Enerģētika un 

elektrotehnika 

20T 522 01 Elektromontieris 11 

Kokizstrādājumu 

izgatavošana 

20T 543 04 Galdnieks 10 

Metālapstrāde 20T 521 01 Virpotājs 7 
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Visas īstenotās izglītības programmas nodrošinātas ar kvalificētiem pedagogiem, kā arī pēc 

nepieciešamības skolā notiek jaunu pedagogu piesaistīšana. Skolas vadība atbalsta un nodrošina 

pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanu, pedagogu un izglītojamo dalību profesionālo asociāciju 

organizētajos pasākumos un ES projektos. 
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Izglītojamo skaits APV 2015./2016.mācību gadā
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DARBA UZDEVUMI ATSKAITES PERIODĀ 

2. Nodrošināt izglītojamo un darbinieku drošu, estētisku un mācību saturam atbilstošu 

darba vidi: 

2.1. vienota skolas estētiskā tēla veidošana; (informācijas aprites stendi, izglītojamo atpūtas 

zona u.c.); 

2.2. izglītības programmas „Mašīnzinības” materiālās bāzes pilnveidošana; 

2.3. darba drošības uzraudzības un preventīvo pasākumu sistēmas izveide. 

3. Izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana: 

3.1. mācību stundu un konsultāciju norises pilnveidošana un administrācijas sistemātiskas 

kontroles nodrošināšana; 

3.2. praktisko mācību norises organizācija, atbilstoši Skolas vienotām prasībām; 

3.3. e-mācību vides papildināšana visās izglītības programmās ar mērķi uzlabot patstāvīgo 

mācību norisi; 

3.4. darba vidē orientētu mācību organizācija, sadarbības partneru iesaistīšana visu izglītības 

programmu īstenošanā. 

4. Veicināt skolēnu atbildību un rīcību saskaņā ar saviem pienākumiem un tiesībām, 

akcentējot cieņpilnu saskarsmi un savstarpējo attiecību kultūru. 

  



13 
 

2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts likumā faktiskā izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

1086658 1086685 1086445 

1.1. dotācijas 1027372 999873 999872 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

35741 59500 59261 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 23545 27312 27312 

1.4. ziedojumi un dāvinājumi - - - 

2. Izdevumi (kopā) 1081914 1102887 1102474 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 1052382 1088887 1088474 

2.1.1. kārtējie izdevumi 915365 944782 944369 

2.1.2. procentu izdevumi - - - 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 137017 144105 144105 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība 

- - - 

- uzturēšanas izdevumu transferti - - - 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 29532 14000 14000 
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3. VALSTS PĀRBAUDES DARBU REZULTĀTI  

PĀRSKATA PERIODĀ 

Skolas darbības rezultāti ir izglītojamo sasniegumi kvalifikācijas eksāmenos, 

centralizētajos vispārizglītojošo priekšmetu eksāmenos, olimpiādēs un konkursos u. tml., atskaitīto 

izglītojamo skaita samazināšanās, absolventu nodarbinātība. 

Profesionālo kvalifikācijas eksāmenu rezultāti  

(izglītības programmu īstenošanas vietā Aizkraukle) 

2014./2015.mācību gadā. 

Nr. 

p. k. 
Profesionālā kvalifikācija Kārtoja Rezultāti (balles) 

<=4 5 6 7 8 9 10 

1. Automehāniķis 24   13 1 5 5     

2. Būvizstrādājumu galdnieks 11   1 2 2 4 2   

3. 
Celtniecības un ceļu būves 

mašīnu mehāniķis 
8   2 3 2 1     

4. Sekretārs 10   1   5 4     

5. Pavārs 17   5 3 4 4   1 

6. 

Lokmetinātājs metināšanā ar 

mehanizēto iekārtu aktīvās 

gāzes vidē (MAG) 
16 

    3 3 8 2   

7. 

Lokmetinātājs metināšanā ar 

mehanizēto iekārtu inertās 

gāzes vidē (MIG) 

    1 1 10 4   

KOPĀ 
86   22 13 22 36 8 1 

Skolas izglītojamo mācību sasniegumu vidējais vērtējums ir: 7,14 balles. 
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Kvalifikācijas eksāmenu rezultāti ir pietiekamā līmenī:  

Viszemākos rādītājus izglītojamie sasniedza eksāmena teorētiskajā daļā – testā. 

Visaugstākos vērtējumus ieguva praktiskās daļas uzdevumos. 

Ņemot vērā testa rezultātus, skola nodrošina izglītojamiem papildus nodarbības tieši 

datorklasēs un e vidē, lai trenētos veikt iepriekšējo gadu testus.  Kopā ar darba devējiem- vietējo 

servisu vadītājiem, nozares speciālistiem, tika izanalizēti iepriekšējo gadu testu jautājumi un 

sagatavoti ieteikumi izglītojamiem. 

Profesionālo kvalifikācijas eksāmenu rezultāti  

izglītības programmu īstenošanas vieta „Jēkabpils cietums” 

2014./2015.mācību gadā. 

Profesionālā 

kvalifikācija 
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5 balles 

  

6 balles 

  

7 balles 

  

8 balles 

  

9 balles 

Vidējais 

vērtējums  

Apdares darbu 

strādnieks 
7 2 2 2 1   6,28 

Elektromontieris 8     2 3 3 8,12 

Virpotājs 11   1 1 6 3 7,91 

Galdnieks 6   2 3 1   6,83 

Pavārs 11     1 7 3 8,18 

Rūpnīcas katlu 

kurinātājs 
6 2 1 1   2 6,83 

Kopā 49 4 6 10 18 11 7,36 

 

 

Izglītības programmu īstenošanas vietas „Jēkabpils cietums” izglītojamajiem kvalifikācijas 

eksāmenu vidējais vērtējums ir 6,28-7,2 balles. Mācību sasniegumi ir stabili.  

Jāatzīmē, ka pedagogu kolektīvs daudz dara, lai saglabātu šādus rādītājus, jo 

izglītojamajiem ir zems sagatavotības līmenis vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, ir zema 

motivācija mācīties un iegūt jaunas zināšanas. Viena no problēmām - daļai izglītojamo ir 

nepietiekošas valsts valodas zināšanas. Skolotājiem vielas izklāstam nepieciešams ilgāks laiks, jo 

daļa terminu ir jātulko.  
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Katra mācību gada noslēgumā tiek veikta sistemātiska valsts pārbaudes darbu rezultātu 

uzskaite, analīze un izvērtēšana. Valsts pārbaudes darbu rezultāti tiek analizēti arī vispārizglītojošo 

mācību priekšmetu pedagogu metodiskajā komisijā. Pamatojoties uz sasniegtajiem rezultātiem, 

skolā tiek izvirzīti mācīšanas un mācīšanās uzdevumi nākamajam mācību gadam, ar mērķi uzlabot 

audzēkņu uzrādītos sasniegumus valsts pārbaudes darbos. 

 Valsts centralizētajos eksāmenos izglītojamie uzrāda salīdzinoši līdzīgus vai nedaudz 

zemākus sasniegumus kā ikdienas darbā. 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 2014./2015.mācību gadā. 
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Fizika 

 
  

1 1 
  

Latvijas un 

pasaules vēsture 

 

1 5 13 10 4 
 

Krievu valoda 

 

1 5 3 
  

1 

Latviešu valoda  

 

5 15 10 1 
  

Angļu valoda 

 

10 6 1 4 
  

Matemātika 

 

13 14 3 
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Izglītojamo rezultātus centralizētajos valsts pārbaudes darbos ir ietekmējuši vairāki faktori: 

 esošajās izglītības programmās vidējais stundu skaits šinīs mācību priekšmetos ir mazāks 

nekā vidusskolās; 

 izglītojamiem, iestājoties skolā ir salīdzinoši vāji apgūts pamatskolas kurss; 

 interese par vispārizglītojošiem priekšmetiem ir salīdzinoši daudz zemāka nekā interese par 

profesionālajiem priekšmetiem. 

Veicot nopietnu mācību priekšmetu zema apguves līmeņa analīzi ir noskaidroti iemesli 

 Mācību stundu kavējumi gan attaisnoti, gan neattaisnoti. 

 Zems motivācijas līmenis. 

 Vāji apgūta pamatizglītības programma. 

 Vieglprātīga, nenopietna, pavirša attieksme pret mācību darbu. 

 Atvēlēts nepietiekams stundu skaits mācību priekšmetu apguvei. 

 Disciplīnas jautājumi. 

 Izvirzītas augstākas prasības nekā iepriekšējā skolā . 

Skolas īstenotās aktivitātes situācijas uzlabošanai apguves līmeņa paaugstināšanai 

mācību priekšmetos 

 Audzēkņiem tiek sniegta savlaicīga informācija par plānotu ieskaiti, KD, eksāmenu. 

 Vienotu prasību noteikšana skolā par mācību parādu kārtošanu. 

 Konsultācijas, kas tiek izmantotas, lai labotu atzīmes un uzlabotu sekmes. 

 Paaugstinātas stipendijas iegūšanas iespēja. 

 Praktisko darbu tūlītēja sasaistīšana ar apgūstamo teorētisko mācību vielu  

(pārī 1stunda teorija, 2.stunda praktiskais darbs), parādās lielāka interese un izpratne. 
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11%-20% 21%-30% 31%-40% 41%-50% 51%-60% 61%-70%

VISC eksāmenu rezultātu kopsavilkums 

2014./2015.mācību gadā

Fizika Vēsture Krievu valoda Latviešu valoda 12.klasei Angļu valoda Matemātika
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 Piederības un atbildības veidošana par apgūstamo specialitāti – profesiju kopumā. Bijušo 

audzēkņu tikšanās ar izglītojamiem un savas pieredzes popularizēšana.  

 Tēmas dziļākai izpratnei pedagogi piedāvā risināt problēmjautājumus vai problēmsituācijas. 

Līdztekus pirmajai un otrajai svešvalodai ir iespēja apgūt profesionālo svešvalodu. 

 Ir izglītojamais – konsultants, kurš labi izprot un zina mācību vielu un ir kā pedagoga palīgs. 

Zināšanu un prasmju nostiprināšanai tēmas noslēgumā ir izstrādāti kopsavilkumi ar 

pamatjautājumiem. 

Konkursu, olimpiāžu, sacensību rezultāti 

 Skolā tiek organizētas vispārizglītojošo mācību priekšmetu olimpiādes. Katru gadu skolas 

izglītojamie piedalās angļu valodas un krievu valodas olimpiādēs novadā, kurās tiek iegūtas 

atzinības un godalgotas vietas. 

 Skolas pārstāvji katru gadu piedalās profesionālajos konkursos: „Krēsls”, „Jaunais 

profesionālis”. 

 Skolas komanda veiksmīgi piedalās Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Brīvo 

arodbiedrību savienības organizētajā konkursā darba aizsardzībā un darba tiesībās „Profs”. 

 Pārskata periodā: 

- Trīs skolas izglītojamie piedalījās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo 

profesionālās meistarības konkursā „Krēsls 2015“. 

- Divi skolas izglītojamie piedalījās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo 

profesionālās meistarības konkursā „Jaunais profesionālis 2015“. Nominācijās 

„Automehānika“ un „Ēdināšanas pakalpojumi“ trīs izglītojamie piedalījās pusfinālā. 

- Zemgales reģiona profesionālās izglītības iestāžu konkursā „Erudīts 2015“ skolas 

komanda ieguva 2.vietu. 

- VISC organizētajā praktiskās darbības seminārā  darbam ar portatīvajiem darba rīkiem 

piedalījās divi izglītības programmas „Kokizstrādājumu izgatavošana“ izglītojamie. 

 Skola sadarbībā ar uzņēmumiem organizēja praktiskās darbības seminārus mērķauditorijai – 

izglītojamie, profesionālās izglītības pedagogi, darba devēji nozarē: 

 izglītības programma „Autotransports“ – SIA OSC Latvijā ražotas automašīnas; 

Valsts tiesu ekspertīzes birojs – avāriju modelēšanas sistēma PC-CRACH; 

 izglītības programma „Kokapstrāde“ – SIA Festool instrumenti. 

 Skolā tika organizētas izglītības programmu profesiju dienas - Automehāniķu dienu, Pavāru 

dienu, Galdnieku dienu, Ceļinieku dienu, kurās piedalījās vietējo uzņēmumu pārstāvji - 
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darba devēji, profesionālo asociāciju pārstāvji, kolēģi no citām skolām. Šādu darba formu 

turpināsim. 

 Organizējot profesiju dienas, uz pasākumiem tiek aicināti darbmācības skolotāji no 

Aizkraukles un tuvākajiem novadiem. 

 Skolai ir laba sadarbība ar Aizkraukles novada domi, darba devējiem, profesionālajām 

asociācijām, tā redz savu stabilo vietu Zemgales plānošanas reģionā nelielas, kvalitatīvas 

skolas statusā. 

Skolas izglītojamo piedalīšanās AMI rīkotajās sporta sacensībās 

Sporta veids Rezultāti 

Florbols 5.-6.vieta 

Dambrete 4.vieta 

Telpu futbols 5.-6.vieta  

Roku cīņa 4.vieta 

Volejbols 1.vieta  

Smagatlētika – svaru stieņa 

spiešana 
2.vieta 

Minifutbols 4.vieta 

Vieglatlētika 6.vieta 

Rudens kross 5.vieta 

Šautriņu mešana 2.vieta 

Galda teniss 1.vieta 

Basketbols 7.-8. vieta 

 

Skolas direktore aktīvi darbojas AMI sporta kluba valdē un trīs reizes ar labiem rezultātiem 

ir piedalījusies Baltijas valstu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu un darbinieku sporta spēlēs, 

divas reizes iegūstot kopvērtējumā pirmo vietu un vienu reizi otro vietu.  
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Atskaitīto audzēkņu īpatsvars 

Atskaitīšanas iemesli Skaits 

Sadalījums pēc mācību 

gada 

I 34 

II 9 

III 7 

IV 4 

Sadalījums pēc 

atskaitīšanas iemesla 

 skolas maiņas dēļ 5 

slimības dēļ - 

nepietiekama vai neesoša mācību 

sasniegumu vērtējuma dēļ 
8 

izglītības iestādes 

neapmeklēšanas dēļ 
6 

dzīvesvietas maiņas dēļ 1 

ģimenes apstākļu dēļ 14 

cits iemesls 20 

 

Atskaitīto izglītojamo īpatsvaru jūtami palielina izglītības programmu īstenošānas vietas 

„Jēkabpils cietums” izglītojamie.   

No atskaitītajiem izglītojamiem 9% izvēlējās turpināt izglītību citā izglītības iestādē, 23% 

mācības pārtrauca ģimenes apstākļu dēļ. Tas pamatā  nav saistīts ar nepareizu profesijas izvēli, bet 

gan ar ģimenes materiālajiem apstākļiem. Lielākajai daļai no atskaitītajiem izglītojamiem bija 

nepietiekami vērtējumi un neattaisnoti stundu kavējumi, kas ir saistīts ar nepietiekamām 

pamatzināšanām un iemaņām mācīties. 
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4. PIEDALĪŠANĀS EIROPAS SAVIENĪBAS  

STRUKTŪRFONDU FINANSĒTOS  UN CITOS 

KOPPROJEKTOS 

Skolā atskaites periodā tika īstenoti sekojoši projekti: 1 gadīgās izglītības programmas - 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā 

atbalsta mērķa „Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību 

Jauniešu garantijas ietvaros” projekts (vienošanās Nr. 7.2.1.2/15/I/001), Brīvo arodbiedrību 

savienība (LBAS), Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (MASOC) un profesionālo 

darba aizsarglīdzekļu izplatītājs SIA “GRIF” uzsāka pilotprojektu profesionālās izglītības iestādēs 

“Esi Drošs – Esi Foršs!”, Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana – ESF, 

sadarbībā ar IZM, VIAA (Id.Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001); Profesionālās 

izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras 

turpināšanai - ESF (Id.Nr. 2010/0284/IDP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001); Erasmus + mobilitātes 

KA1 projekts „Aizkraukles Profesionālās vidusskolas audzēkņu kvalifikācijas prakse Vācijā un 

skolas personāla pieredzes apmaiņa Igaunijā” (Nr.2014-1-LV01-KA102-000155), Erasmus + 

projekts SEM@SCHOOLS.EU. 

 Apstiprināti NVA projekti: 

Pilotprojekts «Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem valsts vai 

pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs». Atbalsta pasākuma “Darbnīcas jauniešiem” īstenošana: 

- jauniešu iepazīstināšana ar profesijām - Automehāniķis, Celtniecības un ceļu būves mašīnu 

mehāniķis, Būvizstrādājumu galdnieks.  

Viena no Skolas darba prioritātēm ir veidot drošu, estētisku un mācību saturam atbilstošu 

darba vidi. Skola ir mājīga, gaiša un vienotā stilā estētiski noformēta. 

Pilnveidojot mācību formas un metodes, Skola aktīvi īsteno darba vidē balstītas mācības. 

Darba vidē balstītas mācības ļauj ņemt vērā katra izglītojamā individuālās mācību vajadzības un 

iespējas. 
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5. VADĪBAS DARBS 

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas (turpmāk – skola) vadība un skolas kolektīvs 

darbojas ievērojot Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta noteikumus un to grozījumus u.c. 

Skolas darbību regulējošus ārējos normatīvos aktus, Aizkraukles Profesionālās vidusskolas 

Nolikumu, uz ārējo normatīvo aktu bāzes izdotos iekšējos noteikumus. Iekšējie noteikumi tiek 

regulāri pārskatīti un precizēti, atbilstoši izmaiņām ārējos normatīvajos aktos. Ar skolas direktores 

rīkojumu ir norādīti tie darbinieki, kuri atbild par aktuālās versijas sagatavošanu un nodošanu 

apstiprināšanai. Skola katru gadu sagatavo Publisko pārskatu un to publicē mājas lapā( 

www.apvs.lv). Katru gadu skolas vadība informē padomi par skolas darbu kopumā un par finanšu 

līdzekļu racionālu un efektīvu izlietošanu. 2015.gadā ir izveidots un uzsācis darbu konvents. Skola 

savu darbību plāno un darba plāns jaunajam mācību gadam tiek izstrādāts pamatojoties uz 

iepriekšējā mācību gada darba analīzi. Darba plānā tiek precizēti uzdevumi visās skolas darbības 

jomās un norādīti skolas galvenie darba uzdevumi konkrētajam mācību gadam. Skolā notiek 

plānveidīgs darbs pie izvirzīto uzdevumu īstenošanas. Skola ir akreditēta līdz 2021.gada 

1.oktobrim. 

2015.gadā ir veikts: sporta zāles grīdas kapitālais remonts un svaru zāles grīdas nomaiņa 

(14 247,77 euro), sporta zāles vestibila kosmētiskais remonts (4 385, 17 euro), svaru zāles 

kosmētiskais remonts (2 956,7 euro), krāsotavas iekārtošana, grīdu betonēšana (1 970,36 euro) 

kosmētiskais remonts galdnieku darbnīcās (11 704 euro), grīdu betonēšana galdnieku darbnīcā (6 

992,66 euro), elektroinstalācijas pārvilkšana un jaunas sadales izveide galdnieku darbnīcās (9 

905,52 euro), ugunsdzēsības signalizācijas ierīkošana gan galdnieku darbnīcās, gan mašīnzinību 

laboratorijā (3 686,80 euro), jaunas mācību laboratorijas izveide izglītības programmā (turpmāk 

tekstā- I/P) «Mašīnzinības»: kosmētiskais remonts, elektroinstalācijas nomaiņa (10 544,30 euro), 

grīdu betonēšana laboratorijā (4 398,60 euro). Ir iekārtotas jaunas telpas: klientu apkalpošanas 

speciālistu mācību telpa, audzēkņu pašpārvaldes telpa, telpa jauniešiem. 

2015.gadā iegādāti pamatlīdzekļi: I/P «Metālapstrāde» 3 metināšanas aparāti, Profilu 

liekšanas iekārta, Bosch zāģēšanas iekārta (5 316 euro ), I/P «Ēdināšanas pakalpojumi» 

Konvekcijas krāsns (2 269 euro ), datortehnika: 2 portatīvie, 2 stacionāro datoru komplekti, 2 

sistēmu bloki (2 415 euro ). 

Izglītības programmai „Metālapstrāde” papildināta materiālā bāze (2 940 euro). Izglītības 

programmā „Ēdināšanas pakalpojumi” papildināta materiālā bāze (5 340 euro). Izvērtēti darba vides 

drošības riski. Septembrī notika ugunsdrošības praktiskās mācības - evakuācija no skolas un 

dienesta viesnīcas. 

http://www.apvs.lv/
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Noorganizētas vairākas mācību ekskursijas I/P „Ēdināšanas pakalpojumi” izstāde Riga 

Food, I/P „Metālapstrāde” izstāde Tech Industry, I/P „Koka izstrādājumu izgatavošana” izstāde 

„Kokapstrāde. Iekārtas. Tehnoloģijas. Instrumenti”, Jelgavas metālapstrādes centrs, 

vispārizglītojošo priekšmetu ietvaros mācību ekskursijas uz Dabas muzeju, Prīmaņa pataloģijas 

Anatomijas muzejs, Sēlijas ziepnieks u.c. 

Lai uzlabotu mācību kvalitāti un pedagogu kvalifikāciju, Skolā norisinājās pedagogu 

kvalifikācijas pilnveides kursi „Interaktīvu spēļu veidošana un izmantošana mācību procesā”. 

Visiem darbiniekiem tika noorganizēti kursi „Bērnu tiesību aizsardzības sistēma un normatīvie akti 

bērnu tiesību aizsardzības jautājumos”. 

Izglītojamie ar panākumiem piedalījās AMI sporta kluba un Aizkraukles novada 

organizētajās sporta sacensībās. Skolā tiek organizētas vispārizglītojošo mācību priekšmetu 

olimpiādes. Katru gadu skolas izglītojamie piedalās angļu valodas un krievu valodas olimpiādēs 

novadā, kurās tiek iegūtas godalgotas vietas un atzinības. 

Ar labiem panākumiem Skolā noorganizēts Zemgales reģiona profesionālās izglītības 

iestāžu konkurss „Erudīts 2015“. 

Skola noorganizēja vairākas profesiju dienas, atbilstoši skolā apgūstamajām profesijām, 

kurās piedalījās vietējo uzņēmumu pārstāvji - darba devēji, profesionālo asociāciju pārstāvji, kolēģi 

no citām skolām. 

Valsts budžeta izpilde pārskata periodā ir 848 421 euro, pašu ieņēmumi 59 261 euro, 

saņemtais finansējums ESF projektiem 151 450 euro, ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļi 36 

221euro. 

Budžeta līdzekļi izmantoti racionāli un efektīvi, atbilstoši plānotajam izlietojumam. Darba 

algas aprēķinātas un koriģētas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.995 un to grozījumiem. 

2015.gadā skola ir nomaksājusi visus komunālos maksājumus un tai nav kavēto 

maksājumu.  

6. PERSONĀLS 

Skolā ir viss darbības nodrošināšanai nepieciešamais personāls, tai skaitā nepieciešamais 

pedagoģiskais personāls ar atbilstošu kvalifikāciju. Skolā uz 2014.gada 1.oktobri (atskaite - PFOF-

1) strādā 60 darbinieki, no tiem 38 pedagoģiskie darbinieki un 22 tehniskie darbinieki. Skolā ir 

izstrādāts pedagogu profesionālās pilnveides plāns, direktora vietnieki un pedagogi seko līdzi savai 

profesionālajai pilnveidei, aktīvi iesaistās tālākizglītībā. Uz kursiem un semināriem dodas arī 

tehniskie darbinieki, atbilstoši aktualitātēm savā jomā.  

Visiem skolas darbiniekiem ir ārējiem normatīvajiem aktiem atbilstoša izglītība vai 

profesionālās darbības pieredze nozares uzņēmumos. Visiem vispārizglītojošo mācību priekšmetu 

http://www.bt1.lv/kokapstrade


24 
 

pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, profesionālo mācību priekšmetu pedagogiem ir 

augstākā pedagoģiskā vai augstākā un normatīvajiem dokumentiem atbilstoša pedagoģiskā izglītība. 

Mācīšanas kvalitātes nodrošināšanai skolā notiek darbs pie mācību stundu kvalitātes 

pilnveidošanas, mācību satura aktualizācijas un izglītojamo un pedagogu sadarbības pilnveides. 

Dalība projektos pedagogus rosina papildus darbu ieguldīt interesantāku un radošāku mācību stundu 

organizēšanā, dažādot izmantotās mācību metodes, darbu stundā diferencēt. Aktīvs darbs 

pedagogiem noris katram pie savas metodiskās tēmas, kas ir cieši saistīta ar mācību darba 

uzlabošanu. 

Pedagogu sadalījums 

 

Darba 

likmju 

skaits 

Darbinieku skaits 

pavisam 
tai skaitā ar algas 

nodokļa 

grāmatiņu 

no kopējā 

skaita sievietes 

tai skaitā ar algas 

nodokļa 

grāmatiņu 

Direktors un direktora vietnieki 3 3 3 3 3 

Pedagogi pavisam  48,94 36 33 22 19 

profesionālās izglītības pedagogi 29,55 21 19 8 6 

vispārējās vidējās izglītības 

pedagogi 
13,14 7 7 6 6 

vispārējās pamatizglītības 

pedagogi 
- - - - - 

pārējie pedagogi 6,55 8 7 5 4 

(Atskaite PROF-1 uz 01.10.2015.) 

Pedagogu sadalījums pēc izglītības 

 Pavisam 

ar vidējo 

vispārējo 

izglītību 

ar vidējo 

profesionālo 

izglītību 

ar augstāko 

izglītību un tai 

pielīdzināto 

t.sk. 

ar augstāko 

pedagoģisko 

izglītību 

Pavisam  36 - 5 31 15 

profesionālās 

izglītības pedagogi 
19 - 4 15 6 

vispārējās vidējās 

izglītības pedagogi 
7 - - 7 7 

vispārējās 

pamatizglītības 

pedagogi 

- - - - - 

pārējie pedagogi 8 - 1 9 8 

 

Visas īstenotās izglītības programmas nodrošinātas ar kvalificētiem pedagogiem, pēc 

nepieciešamības skolā notiek jaunu pedagogu piesaistīšana. Pedagogs ar vidējo izglītību turpina 

mācities. Skolas vadība atbalsta un nodrošina pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanu, pedagogu un 
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izglītojamo dalību profesionālo asociāciju organizētajos pasākumos un dažādos projektos. Daudzi 

kursi tiek organizēti uz vietas skolā. Turpmāk jādomā par jaunu pedagogu piesaisti. 

7. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

Skolai ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar nozaru asociācijām un uzņēmumiem. 

Skolai ir noslēgti sadarbības līgumi ar darba devējiem par praktisko mācību un 

kvalifikācijas prakšu īstenošanu. Darba devēji ir iesaistīti skolas izglītības procesa kvalitātes 

novērtēšanā, piedalās profesionālo mācību priekšmetu programmu izstrādē, mācību metodisko 

materiālu izvērtēšanā, kvalifikācijas eksāmenu komisiju darbā, sniedz padomus un priekšlikumus 

mācību procesa uzlabošanā. 

Skolā ir izveidota padome, kurā ir pārstāvēti Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā 

īstenoto izglītības programmu nozaru, pedagogu, vecāku un audzēkņu deleģētie pārstāvji. Skolas 

padome sanāk divas reizes gadā vai, pēc nepieciešamības, biežāk un risina ar skolas attīstību 

saistītus jautājumus. Arī skolas mājas lapā tiek sniegta informācija par aktuāliem notikumiem 

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas darbībā. 

Skolas vadība un darbinieki sadarbojas ar Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības 

kvalitātes valsts dienestu, Valsts izglītības satura centru, Zemgales plānošanas reģionu. 

Skolas pedagogi sadarbojas ar Aizkraukles novada izglītības pārvaldi un tās izveidotām 

metodiskajām apvienībām centralizēto eksāmenu vispārizglītojošajos priekšmetos sagatavošanas 

procesā un norisē.  

Notiek sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru, īstenojot neformālās izglītības 

programmas bezdarbniekiem un darba meklētājiem. Skolai ir ilggadēja sadarbība ar Aizkraukles 

Pieaugušo izglītības un inovāciju atbalsta centru (PIIAC) un SIA Buts – skolas pedagogi piedalās 

pieaugušo izglītībā kā mācību spēki, veicot bezdarbnieku apmācību tādās profesijās kā 

elektromontieris, apdares darbu strādnieks. Pedagogu tālākizglītības īstenošanai skola sadarbojas ar 

Latvijas Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Daugavpils Universitāti 

Sadarbība notiek ar novadu bāriņtiesām. 

Skolai ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar nozaru asociācijām – Latvijas Kokapstrādes 

uzņēmēju un eksportētāju asociāciju, Latvijas Auto asociāciju; A/S Latvijas autoceļu uzturētājs, 

Latvijas Tehnisko universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti. 
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8. NĀKAMĀ PERIODA PLĀNOTIE PASĀKUMI  

Skolas kolektīvs radoši un mērķtiecīgi strādā pie šādiem jautājumiem: 

 Nodrošināt skolas izvirzīto mērķu sasniegšanu, īstenot attīstības un investīciju stratēģijā 

nospraustos uzdevumus: 

 plānot sporta laukuma un apkārtnes labiekārtošanu, laukuma seguma pie skolas 

darbnīcām renovāciju;  

 katru gadu kopā ar darba devējiem un profesionālajām asociācijām izvērtēt Skolas 

īstenoto programmu atbilstību reālajām darba tirgus pieprasījumam un veikt korekcijas 

10% apjomā; 

 Jēkabpils ieslodzījuma vietā atkārtoti izanalizēt īstenoto programmu nepieciešamību un 

cietuma vadības atbalstu izglītības procesam un veikt korekcijas;  

 profesionālās orientācijas pasākumu īstenošana, reklāmas pilnveidošana, skolas mājas 

lapas un masu saziņas līdzekļu izmantošana, profesiju dienu organizēšana; 

 IKT rīku un metožu izmantošanas uzlabošana mācību procesā; 

 e-mācību vides pielietošana un materiālu papildināšana visās izglītības programmās; 

 pedagogu savstarpējās pieredzes popularizēšana, labās prakses pārņemšana un radošo 

darbu apkopošana; 

 starptautiskās sadarbības tīkla izveide ar Lietuvu, Igauniju, Vāciju (ir kontakti, atsevišķi 

projekti, bet nav līgumu, juridiski nopamatota sadarbības statusa). 

 Pilnveidot sadarbību ar darba devēju organizācijām, apvienībām, asociācijām nozaru un 

reģionālajā līmenī: 

 programmu aktualizācija, jaunu programmu izstrāde un ieviešana; 

 attīstīt un pilnveidot darba vidē balstītas mācības; 

 ieviest un aprobēt labāko pieredzi no Latvijas un ārvalstu profesionālās izglītības 

sistēmām; 

 nodrošināt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences 

novērtēšanu. 

 Īstenot iesāktos projektus, nodrošinot skolas attīstību, izglītojamo un pedagogu darba 

apstākļu uzlabošanu un augstas izglītības kvalitātes līmeņa sasniegšanu.  

2015./2016.mācību gadam ir izstrādāti un tiek īstenoti sekojoši darba uzdevumi. 

1. Nodrošināt izglītojamo un darbinieku drošu, estētisku un mācību saturam 

atbilstošu darba vidi: 
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1.1. vienota skolas estētiskā tēla veidošana; (informācijas aprites stendi, izglītojamo atpūtas 

zona u.c.); 

1.2. izglītības programmas „Mašīnzinības” materiālās bāzes pilnveidošana; 

1.3. darba drošības uzraudzības un preventīvo pasākumu sistēmas izveide. 

2. Izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana: 

2.1. mācību stundu un konsultāciju norises pilnveidošana un administrācijas sistemātiskas 

kontroles nodrošināšana; 

2.2. praktisko mācību norises organizācija, atbilstoši Skolas vienotām prasībām; 

2.3. e-mācību vides papildināšana visās izglītības programmās ar mērķi uzlabot patstāvīgo 

mācību norisi; 

2.4. darba vidē orientētu mācību organizācija, sadarbības partneru iesaistīšana visu izglītības 

programmu īstenošanā. 

3. Veicināt skolēnu atbildību un rīcību saskaņā ar saviem pienākumiem un tiesībām, 

akcentējot cieņpilnu saskarsmi un savstarpējo attiecību kultūru. 
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Aizkraukles Profesionālas vidusskolas izglītības programmas 

Programmas 

īstenošanas 

vieta 

Izglītības 

programma 

Kvalifikācija Īstenošanas 

ilgums 

Kods Licences 

izdošanas 

datums 

Licences 

numurs 

Licences 

derīguma 

termiņs 

Akreditācijas 

numurs 

Akreditācijas 

derīguma 

termiņš 

Profesionālās vidējās izglītības programmas –mācību ilgums 4 gadi 

Aizkraukle Ēdināšanas 

pakalpojumi 

Ēdināšanas 

pakalpojumu 

specialists 

4 gadi  

(5768 st.) 

33 811 02 1 26.02.2015 

 

P-11192 

 

Uz nenoteiktu 

laiku 

AP 4093 19.12.2013-  

18.12.2019 

Aizkraukle Administratīvie un 

sekretāra 

pakalpojumi 

Klientu 

apkalpošanas 

specialists 

4 gadi 

(5768 st.) 

33 346 01 1 26.02.2015 

 

P-11189 

 

Uz nenoteiktu 

laiku 

AP 3804 02.10.2015- 

01.10.2021 

Aizkraukle Būvdarbi Apdares darbu 

tehniķis 

4 gadi  

(5768 st.) 

33 582 01 31.05.2013 P-6332 Uz nenoteiktu 

laiku 

  

Aizkraukle Autotransports Automehāniķis 4 gadi 

 (5768 st.) 

33 525 01 1 26.02.2015 

 

P-11190 

 

Uz nenoteiktu 

laiku 

AP 4094 21.11.2014- 

28.05.2018 

Aizkraukle Koka izstrādājumu 

izgatavošana 

Būvizstrādājumu 

galdnieks 

4 gadi  

(5768 st.) 

33 543 04 1 20.07.2015 

 

P-12103 

 

Uz nenoteiktu 

laiku 

AP 3817 25.03.2013- 

24.03.2019 

Aizkraukle Mašīnzinības Celtniecības un ceļu 

būves mašīnu 

mehāniķis 

4 gadi  

(5768 st.) 

33 525 00 1 07.04.2015 P-11484 

 

Uz nenoteiktu 

laiku 

AP 3803 02.10.2015- 

01.10.2021 

Aizkraukle Datorsistēmas Datorsistēmu 

tehniķis 

4 gadi  

(5768 st.) 

33 481 01 9.09.2011 P-5336 Uz nenoteiktu 

laiku 

AP 1381 03.02.2012- 

02.02.2018 

Profesionālā vidējā izglītības programma mācību ilgums 1,5 gadi  

Aizkraukle Autotransports Autodiagnostiķis 1,5 gads 

(2120 st.) 

35b 525 01 1 26.02.2015 

 

P-11191 

 

Uz nenoteiktu 

laiku 

  

Aizkraukle Bērnu aprūpe Auklis 1,5 gads 

(2120 st.) 

35B 761 01 1 26.02.2015 

 

P-11194 

 

Uz nenoteiktu 

laiku 

  

Arodizglītības programma – mācību ilgums 3 gadi 

Aizkraukle Būvdarbi Apdares darbu 

strādnieks 

3 gadi 32 582 01 9.09.2011. P-5329 Uz nenoteiktu 

laiku 

  

Aizkraukle Ēdināšanas 

pakalpojumi 

Pavārs 3 gadi 32 811 02 9.09.2011. P-5338 Uz nenoteiktu 

laiku 

AP 0985 07.10.2011- 

17.06.2015 

Arodizglītības programmas – mācību ilgums 1 gads  

Aizkraukle Autotransports 

(ar vid.izgl.) 

Autoatslēdznieks 1 gads  

(1560 st.) 

35a 525 01 31.05.2012. P-6331 Uz nenoteiktu 

laiku 

AP 2435 14.11.2013 

28.05.2018 

Aizkraukle Būvdarbi Apdares darbu 

strādnieks 

1 gads  

(1560 st.) 

32 582 01 04.04.2014. P-9257 Uz nenoteiktu 

laiku 

  

Aizkraukle Kokizstrādājumu Galdnieks 1 gads  32a 543 04 1 08.05.2015 P-11732 Uz nenoteiktu   
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izgatavošana (1560 st.) laiku 

Aizkraukle Metālapstrāde Lokmetinātājs 

metināšanā ar 

mehanizēto iekārtu  

aktīvās gazes vide 

(MAG) 

Lokmetinātājs 

metināšanā ar 

mehanizēto iekārtu 

inertās gazes vide 

(MIG) 

1 gads  

(1560 st.) 

32a  521 01 1 21.10.2014 P-10395 Uz nenoteiktu 

laiku 

AP 3141 28.11.2014- 

27.11.2020 

Aizkraukle Ēdināšanas 

pakalpojumi 

Pavārs 1 gads  

(1560 st.) 

32a 81101 1 21.10.2014. P-10397 Uz nenoteiktu 

laiku 

AP 3124 21.11.2014- 

18.12.2019 

Aizkraukle Nekustamo īpašumu 

tirdzniecība un 

apsaimniekošana 

Namu 

apsaimniekošanas 

meistars 

1 gads  

(1560 st.) 

35a 341 03 1 26.02.2015. 

 

P-11193 

 

Uz nenoteiktu 

laiku 

  

Profesionālās tālākizglītības programmas 

Jēkabpils 

ieslodzījuma 

vietā 

Metālapstrāde Virpotājs 1472 st. 20T 521 01 1 26.02.2015. 

 

P-11187 

 

Uz nenoteiktu 

laiku 

AP 2433 14.11.2013- 

08.04.2019 

Jēkabpils 

ieslodzījuma 

vietā 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 

Pavārs 1548 st. 20T 811 02 1 26.02.2015. 

 

P-11185 

 

     07.02.2018. AP 3125 21.11.2014- 

18.12.2019 

Jēkabpils 

ieslodzījuma 

vietā 

Metālapstrāde Virpotājs 640 st. 20T 521 01 1 26.02.2015. 

 

P-11186 

 

Uz nenoteiktu 

laiku 

AP 1999 09.04.2013- 

08.04.2019 

Jēkabpils 

ieslodzījuma 

vietā 

 

Būvdarbi Apdares darbu 

strādnieks 

1568 st. 20T 582 01 1 26.02.2015. 

 

P-11183 

 

29.08.2016. AP 3506 07.04.2015- 

06.04.2021 

Jēkabpils 

ieslodzījuma 

vietā 

Siltuma, gāzes un 

ūdens tehnoloģija 

Rūpnīcas/ katlu 

kurinātājs 

1584 st. 20T 582 03 1 26.02.2015. 

 

P-11184 

 

28.09.2016. AP 1998 09.04.2013- 

08.04.2019 

Jēkabpils 

ieslodzījuma 

vietā 

Koka izstrādājumu 

izgatavošana 

Galdnieks 640 st. 20T 543 04 1 26.02.2015. 

 

P-11188 

 

Uz nenoteiktu 

laiku 

AP 2041 22.04.2013- 

24.03.2019 

Jēkabpils 

ieslodzījuma 

vietā 

Koka izstrādājumu 

izgatavošana 

Galdnieks 1568 st. 20T 543 04 1 26.02.2015. 

 

P-11182 

 

28.07.2016. AP 2040 22.04.2013- 

24.03.2019 
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Jēkabpils 

ieslodzījuma 

vietā 

Enerģētika un 

elektrotehnika 

Elektromontieris 1584 st. 20T 522 01 1 26.02.2015. 

 

P-11181 

 

14.06.2016. AP 1997 09.04.2013- 

08.04.2019 



 
 

 

 

Ārpus formālā izglītība 

Skola nodrošina iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju tiem, kuri savas zināšanas un prasmes ieguvuši ārpus formālās izglītības sistēmas vai darba 

laikā šādās profesijās: 

PROFESIONĀLĀ 

KVALIFIKĀCIJA 

PROFESIONĀLĀS 

KVALIFIKĀCIJAS 

LĪMENIS 

IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMAS 

NOSAUKUMS 

Deleģējuma termiņš 

NO 

Deleģējuma termiņš 

LĪDZ 

Lokmetinātājs metināšanā ar 

mehanizēto iekārtu inertās gāzes 

vidē (MIG) 2 Metālapstrāde 22.12.2015. 21.12.2018. 

Lokmetinātājs metināšanā ar 

mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes 

vidē (MAG) 2 Metālapstrāde 22.12.2015. 21.12.2018. 

Pavārs 2 Ēdināšanas pakalpojumi 22.12.2015. 21.12.2018. 

Būvizstrādājumu galdnieks 3 

Koka izstrādājumu 

izgatavošana 22.12.2015. 21.12.2018. 

Automehāniķis 3 Autotransports 22.12.2015. 21.12.2018. 

 


