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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. 

Skola ir mūsdienīga mācību iestāde, kuras darbība balstās uz kvalitatīvu zināšanu, prasmju un 

iemaņu sniegšanu profesionālajā un tālākizglītībā, kā arī ārpus formālās izglītības sistēmā iegūto 

kompetenču un prasmju atzīšanu. 

Skolai ir sava simbolika. 

Valsts reģistrācijas reģistra Nr: 4531002881 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90009620223  

 Skola akreditēta līdz 2021.gada 21.oktobrim. 

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

Saskaņā ar nolikumu un darba organizāciju, mācību process tiek organizēts 

divās  programmu īstenošanas vietās: Jaunceltnes ielā 21, Aizkrauklē un Ķieģeļu ielā 14, Jēkabpilī 

(ieslodzījuma vietā). 

Latvijas tautsaimniecības attīstības tempi Eiropas Savienības sastāvā un ekonomiskā 

situācija pasaulē izvirza prasības pēc augsti kvalificētiem speciālistiem dažādās tautsaimniecības 

nozarēs. Speciālistiem, kuri spēj ātri un elastīgi piemēroties mainīgajām darba tirgus prasībām, 

tāpēc Skola īsteno ilgtermiņa politiku un stratēģiju valsts interesēm atbilstošas profesionālās 

izglītības iestādes pilnveidei, radot konceptuālu bāzi pamatotam un pakāpeniskam reformu 

procesam  profesionālajā izglītībā, īstenojot iekšējos un ārējos demokrātisku attiecību principus, kā 

arī labu valsts iestādes pārvaldības praksi. 

Par Skolas darbu var iegūt informāciju izglītības iestādes tīmekļa vietnē- www.apvs.lv . 

Informācija tajā tiek ievietota atbilstoši Aizkraukles Profesionālās vidusskolas Interneta mājas lapas 

izveides, uzturēšanas un informācijas aktualizēšanas kārtībai Nr.27 (02.07.2012.). Tīmekļa vietnes 

saturs tiek veidots tā, lai ikviens varētu iegūt plašu informāciju par Skolu, tās darbību, piedāvātajām 

iespējām u.t.t. Skolas izglītojamie, viņu vecāki un darbinieki Skolas tīmekļa vietnē var atrast 

aktuālu informāciju,  nodarbību sarakstu, tiešsaisti un Mykoob.lv . 

Skolai ir izveidoti profili dažādos sociālajos tīklos: 

http://www.apvs.lv/
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(pieejams: https://www.facebook.com/apvs.lv/) 

(pieejams: http://www.draugiem.lv/aizkraukles.pvs/) 

(pieejams: https://twitter.com/apvs_lv) 

Izglītības iespējas Skolā 

Izglītības veids Raksturojums  

profesionālā vidējā 

izglītība 

vidējās pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt trešā līmeņa 

profesionālo kvalifikāciju; 

profesionālā 

tālākizglītība 

profesionālās izglītības veids, kas pieaugušajiem ar iepriekšēju izglītību un 

profesionālo pieredzi dod iespēju iegūt noteikta līmeņa profesionālo 

kvalifikāciju; 

profesionālā pilnveide  profesionālās izglītības veids, kas personām neatkarīgi no vecuma un 

iepriekšējās izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dod iespēju apgūt 

darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un 

prasmes. 

 

No 2012. gada 26.jūnija Skolai kā ārpus formālās izglītības iegūto profesionālo kompetenču 

novērtēšanas institūcijai, ir tiesības veikt profesionālās kompetences novērtēšanu. Uz doto brīdi 

izglītības iestāde ir tiesīga veikt profesionālās kompetences novērtēšanu 8 kvalifikācijās. 

Mācību process tiek  realizēts 2 izglītības programmu īstenošanas vietās: 

 Aizkrauklē, Jaunceltnes ielā 21 

 Jēkabpilī, Ķieģeļu ielā 14 (Jēkabpils cietums) 

Izglītības programmu īstenošana notiek pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās vidējās 

izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, Noteikumiem par valsts profesionālās vidējās 

izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu, kā arī darba tirgus izpētes datiem, ņemot vērā 

Aizkraukles novada un Zemgales plānošanas reģiona attīstības virzienus, Latvijas nozaru asociāciju 

izteiktos viedokļus. Skola piedāvā izglītības programmas valstī un Zemgales reģionā pieprasītās 

nozarēs: metālapstrāde, autotransports, kokapstrāde, būvniecība. 

2017./2018. mācību gadā Skolā mācības tiek organizētas 14 izglītības programmās, 14 

kvalifikācijās, 25 grupās, t.sk. 6 apvienotās grupas. Kopā uz 01.10.2017. mācās 371 izglītojamie, tai 

skaitā 41 izglītojamie  Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās 

neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma 

“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts 

“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas 

ietvaros”,  vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001” (turpmāk JG) finansētajās grupās. 2017./2018. mācību 

gadā profesionālās kvalifikācijas eksāmenus kārtos 8 kvalifikācijās.  

 

https://www.facebook.com/apvs.lv/
http://www.draugiem.lv/aizkraukles.pvs/
https://twitter.com/apvs_lv
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IESTĀDES DARBĪBAS VIRZIENI UN MĒRĶI,  

ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS  

Skolas stratēģiskās attīstības prioritātes 2015. – 2020.gadam izstrādātas atbilstoši Zemgales 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas Zemgale – 2030  prioritātei: „Kvalitatīva cilvēkresursu izglītošana 

un attīstīšana reģionam perspektīvajās nozarēs – kokapstrāde, metālapstrāde, autotransports un 

mašīnzinības. 

 

1.attēls. Izglītības programmu atbilstība Zemgales reģiona specializācijai 

 

Skolas vīzija - Skola, kas mainās un attīstās! Tā ir viena no desmit labākajām profesionālās 

izglītības iestādēm Latvijā, kurā sagatavo autotransporta, metālapstrādes, ceļu būves un 

pakalpojumu nozarei nepieciešamos speciālistus. 

Skolas misija - sagatavot darba tirgū pieprasītus, konkurētspējīgus, kvalificētus un 

motivētus speciālistus, kuri turpina izglītoties mūža garumā.  

Skolas pamatvērtības: atsaucība, profesionalitāte, vienotība. 

Pamatmērķis -  kvalitatīvas profesionālās izglītības īstenošana  personības attīstībai, 

cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai sava novada,  Zemgales reģiona  un Latvijas izaugsmei.  

Lai sekmīgi īstenotu vīziju, pildītu misiju un sasniegtu mērķus, Skola savu darbību izvērš 

vairākos virzienos – attīstības prioritātēs. 

 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. 
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 Darba vidē orientētu mācību īstenošana, ievērojot katra izglītojamā personiskās 

attīstības vajadzības un iespējas. 

 Skolas un darba devēju sadarbības pilnveidošana ar mērķi sekmēt profesionālās 

izglītības atbilstību darba tirgum. 

 Bezdarbnieku un darba meklētāju tālākizglītība un profesionālā pilnveidošana vai 

pārkvalifikācija sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru un citām organizācijām. 

 Pedagogu profesionālās un pedagoģiskās meistarības pilnveidošana. 

 Ārpusformālās izglītības sistēmas profesionālās kompetences novērtēšana 

profesionālās kvalifikācijas eksāmenā. 

 E mācību vides paplašināšana un pilnveidošana. 

Katra mācību gada darba plānā tiek noteikti skolas galvenie darba uzdevumi, kas izriet no 

iepriekšējā perioda darba izvērtējuma. 

Skolas  attīstības  prioritātes, rezultāti 

Prioritāte Rezultāts 

Esošo izglītības 

programmu 

aktualizēšana un 

modernizēšana. 

Jaunu mācību 

priekšmetu programmu 

plānošana, izstrāde un 

ieviešana. 

1. Izstrādātas un tiek īstenotas mācību priekšmetu standartiem un 

profesiju standartiem atbilstošas mācību priekšmetu programmas.  

2. Izstrādātas, licencētas jaunas izglītības programmas ESF finansētām 

JG grupām (Pavārs, konditors, MIG/MAG metinātājs).  

3. Izstrādāta un licencēta jauna modulārās izglītības programma  

(Autotransports- 4 gadi).  

4. Izstrādāta  jauna mācību priekšmeta “Sabiedrības un cilvēka drošība” 

programma visām kvalifikācijām. 

5. Pedagogu profesionālā kvalifikācija tiek paaugstināta semināros, 

kursos, tālākizglītības pasākumos, papildus studijās augstskolās, 

dalībā projektos. 

 

Materiāli tehniskās 

bāzes pilnveidošana un 

metodiskā materiāla 

nodrošinājums ar mērķi 

celt profesionālās 

izglītības prestižu 

jauniešu vidū. 

E mācību vides 

paplašināšana un 

pilnveidošana. 

1. MOODLES platformas izmantošana Skolas darbā. 

2. Visos mācību kabinetos pieejams moderns tehnisko līdzekļu kopums, 

kas sniedz plašas IT izmantošanas iespējas. 

3. Ieviests un veiksmīgi darbojas elektroniskais mācību sasniegumu 

uzskaites žurnāls „Mykoob”, kas ir saziņas līdzeklis starp vecākiem, 

izglītojamajiem un Skolu. 

4. Pedagogi un izglītojamie darbojas elektroniskajā mācību platformā 

„Uzdevumi.lv”.  

5. Katru gadu tiek uzlabots materiāli tehniskais nodrošinājums IP 

Autotransports mācību darbnīcās un laboratorijās. 

 

Pedagogu profesionālās 

un pedagoģiskās 

meistarības 

pilnveidošana. 

 

1. Pedagogi ir papildinājuši zināšanas  par kompetencēs balstītu mācību 

procesu un modulāro profesionālās izglītības programmu īstenošanu:  

1.1. Pedagogi piedalījušies profesionālās kompetences pilnveides 

programmas „Mācību motivāciju sekmējošu teorētisko un 

praktisko metožu apguve” mācībās.  

1.2.Tematiskā pedagogu kopsapulce par profesionālās izglītības un 

audzināšanas procesā apgūstamām un nostiprināmām 

kompetencēm. 
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1.3.Informatīvs seminārs par modulārās izglītības programmas 

„Autotransports” organizāciju un īstenošanu Priekuļu Tehnikumā; 

1.4.Modulārās izglītības programmas īstenošanas pieredze Jelgavas 

Tehnikumā – Skolas un Jelgavas Tehnikuma pedagogu pieredzes 

apmaiņas tikšanās. 

2. Pedagogi papildinājuši profesionālās kompetences dažādās jomās: 

2.1.Iegūtas jaunas profesionālās kvalifikācijas – 4 pedagogi. 

2.2.Pedagogi piedalījušies profesionālās kompetences pilnveides 

programmas „Drošums sevī un vidē – garants labam darbam” 

mācībās. 

2.3.Profesionālo kompetenču pilnveide profesionālo priekšmetu 

pedagogiem IP „Ēdināšanas pakalpojumi”, „Metālapstrāde”, 

sportā. 

2.4.Inovatīvu metožu apgūšana svešvalodu mācīšanā. 

2.5.Profesionālās izglītības pedagogu kompetences pilnveide 

pieaugušo izglītības īstenošanā. 

 

Bezdarbnieku un darba 

meklētāju tālākizglītība 

un profesionālā 

pilnveidošana vai 

pārkvalifikācija 

sadarbībā ar 

Nodarbinātības Valsts 

aģentūru un citām 

organizācijām. 

1. Uzsākta dalība ESF projektā “Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide”. 

2.  Izstrādātas, iesniegtas un apstiprinātas 5 neformālās IP; 

2 profesionālās pilnveides un 3 tālākizglītības programmas. 

3. 2017.gadā ir uzņemtas 5 bezdarbnieku mācību grupas. 8 

bezdarbnieki ieguva kvalifikāciju „Konditora palīgs”, 5 – 

„Galdnieks”, 2- „Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu 

inertās gāzes vidē (MIG)”, bet 2018.gada februārī 4 bezdarbnieki 

iegūs kvalifikāciju „Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu 

aktīvās gāzes vidē (MAG)”. 

 

Darba vide orientētu 

mācību īstenošana, 

ievērojot katra 

izglītojamā personiskās 

vajadzības un iespējas. 

Skolas un darba devēju 

sadarbības 

pilnveidošana ar mērķi 

sekmēt profesionālās 

izglītības atbilstību 

darba tirgum. 

1. Skola ir iesaistījusies ESF projektā " Profesionālo izglītības iestāžu 

audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs 

uzņēmumos" (Nr.8.5.1.0/16/I/001). 

2. 2017./2018.mācību gadā izmantojot ESF projekta „Profesionālo 

izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un 

mācību praksēs uzņēmumos" iespējas praktiskās mācības 

uzņēmumos ir izgājuši 12 izglītojamie. 

3. Skola ir uzsākusi sadarbību ar vairākiem autotransporta 

uzņēmumiem: SIA Ošukalns, SIA Auto Cardan, SIA Merkurs u.c. 

4. Autotransporta uzņēmuma vadītājs ir Skolas Konventa padomnieks 

un aktīvi darbojas Skolai svarīgu jautājumu izlemšanā. 

5. Autotransporta uzņēmumu vadītāji un vadošie speciālisti ir 

profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisijas sastāvā. 

6. Notikusi tikšanās Skolā ar pārstāvjiem no LDDK par darbības 

paplašināšanu.  

7. Izstrādāts un saskaņots IKVD rīkojums par visu Skolas īstenoto IP 

realizēšanas iespējām  darba vidē.  

Ārpusformālās 

izglītības sistēmas 

profesionālās 

kompetences 

1. Skolai ir noslēgti 8 deleģējuma līgumi par tiesībām veikt 

ārpusformālās izglītības sistēmā iegūtās profesionālās kompetences 

novērtēšanu profesionālās kvalifikācijas eksāmenā. 

2. 2017.gadā Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā kvalifikāciju 
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novērtēšana 

profesionālās 

kvalifikācijas 

eksāmenā. 

ārpusformālās izglītības sistēmā ir ieguvuši: 

 4 pretendenti kvalifikācijā „Automehāniķis”; 

 8 pretendenti kvalifikācijā „Lokmetinātājs metināšanā ar 

mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē MAG”; 

 4 pretendenti kvalifikācijā „Ēdināšanas pakalpojumu speciālists”. 

 

Skolas īstenotās  

profesionālās izglītības programmas 

 (profesionālās vidējās izglītības, un profesionālās tālākizglītības programma) 

Nr.

p.k. 
Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Piešķiramā 

kvalifikācija 
Kods 

Licence Akreditāci-jas 

lapas Nr. termiņš 
Nr. 

Izsniegšanas 

datums 

1. 
Metālapstrāde 

(1560 stundas) 

Lokmetinātājs metināšanā 

ar mehanizēto iekārtu 

aktīvās gāzes vidē (MAG) 

Lokmetinātājs metināšanā 

ar mehanizēto iekārtu 

inertās gāzes vidē (MIG) 

32a521011 P-10395 21.10.2014 
AP 3141 

27.11.2020 

2. 
Metālapstrāde 

(1472 stundas) 
Virpotājs 20T521011 P-11187 26.02.2015 

AP 4092 

04.08.2019 

3. 
Metālapstrāde 

(480 stundas) 

Lokmetinātājs metināšanā 

ar mehanizēto iekārtu 

inertās gāzes vidē (MIG) 

20T521011 P-14065 19.05.2016 
AP 5185 

06.12.2017 

 
Metālapstrāde 

(480 stundas) 

Lokmetinātājs metināšanā 

ar mehanizēto iekārtu 

aktīvās gāzes vidē (MAG) 

20T521011 P-14066 19.05.2016 
AP 5186 

06.12.2017 

4. 

Koka 

izstrādājumu 

izgatavošana 

(5768 stundas) 

Būvizstrādājumu galdnieks 335430411 P-12103 20.07.2015 
AP 3817 

24.03.2019 

5. 

Koka 

izstrādājumu 

izgatavošana 

(1568 stundas) 

Galdnieks 20T543041 P-14068 19.05.2016 
AP 4738 

24.03.2019 

6. 

Koka 

izstrādājumu 

izgatavošana 

(640 stundas) 

Galdnieks 20T543041 P-11188 26.02.2015 
AP 4369 

24.03.2019 

7. 

Administratīvie 

un sekretāra 

pakalpojumi 

(5768 stundas) 

Klientu apkalpošanas 

speciālists 
33346011 P-11189 26.02.2015 

AP 3804 

01.10.2021 

8. 
Autotransports 

(5768 stundas) 
Automehāniķis 33525011 P-11190 26.02.2015 

AP 4094 

28.05.2018 

9. 
Mašīnzinības 

(5768 stundas) 

Celtniecības un ceļu būves 

mašīnu mehāniķis 
33525001 P-11484 07.04.2015 

AP3803 

01.10.2021 

10. 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 

(5768 dtundas) 

Ēdināšanas pakalpojumu 

speciālists 
33811021 P-11192 26.02.2015 

AP 4093 

18.12.2019 

11. 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 

(1560 stundas) 

Pavārs 32a811021 P-13257 08.01.2016 
AP 4096 

18.12.2019 

12. 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 

(1560 stundas) 

Konditors 32a811021 P-14218 12.07.2016 
AP 4737 

18.12.2019 

13. 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 

(480 stundas) 

Konditora palīgs 10T811021 P-14219 12.07.2016 
AP 4846 

18.12.2019 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=49031&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=49031&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=49031&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=49031&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=49031&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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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. 

DARBA UZDEVUMI ATSKAITES PERIODĀ 

1. Visu mācību darbnīcu un laboratoriju darbības pilnveidošana ar mērķi sekmēt 

izglītojamo labāku izpratni par drošu darba vidi un ilgtspējīgu attīstību. 

2. Izglītības programmu īstenošanas kvalitātes pilnveide: 

2.1. modulārās apmācības īstenošanas uzsākšana IP „Autotransports”; 

2.2. darba vidē orientētu mācību īstenošanas paplašināšana; 

2.3. atbalsts izglītojamiem – mācību traucējošo sociālo risku samazināšana (projekta 

ietvaros). 

3. Pieaugušo izglītošanas programmu īstenošanas uzsākšana. 

4. Interešu izglītības nodarbību norises kvalitātes pilnveidošana. 

 

  

14. 
Būvdarbi 

(1568 stundas) 
Apdares darbu strādnieks 20T582011 P-14069 19.05.2016 

AP 4588 

06.04.2021 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53652&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53652&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (2017.gads) 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts likumā faktiskā izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

1129742 1306124 1279378 

1.1. dotācijas 1022755 1179303 1145013 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

60613 67852 75396 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 46374 58969 58969 

1.4. ziedojumi un dāvinājumi - - - 

2. Izdevumi (kopā) 1094256 1333068 1291604 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 1084092 1298068 1256604 

2.1.1. kārtējie izdevumi 885475 1075612 1037740 

2.1.2. procentu izdevumi - - - 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 198617 222456 218864 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība 

- - - 

- uzturēšanas izdevumu transferti - - - 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 10164 35000 35000 
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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  

2016./2017.mācību gadā. 

 

Profesionālā kvalifikācija 
Kārtoja 

PKE 

Rezultāti (balles) 

<=4 5 6 7 8 9 

Automehāniķis 11 7 7 2 2     

Celtniecības un ceļu būves 

mašīnu mehāniķis 
11 3 3 3 2 3   

Ēdināšanas pakalpojumu 

speciālists 
19   1 8 7 2 1 

Galdnieks 10   1 1 4 3 1 

Konditors 12   4 2 3 3   

Lokmetinātājs metināšanā ar 

mehanizēto iekārtu aktīvās 

gāzes vidē (MAG) 

21       2 14 5 

Lokmetinātājs metināšanā ar 

mehanizēto iekārtu inertās 

gāzes vidē (MIG) 

21   1 1 6 4 9 

Pavārs 6     3 1 2   
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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. 

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.  

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, 

7 

3 

7 

3 

1 1 

4 

1 
2 

3 

8 

1 
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3 
2 2 
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4 
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3 3 

14 

4 

2 
1 1 
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9 

AutomehāniķisCeltniecības un
ceļu būves

mašīnu
mehāniķis

Ēdināšanas
pakalpojumu

speciālists

Galdnieks Konditors Lokmetinātājs
metināšanā ar

mehanizēto
iekārtu aktīvās

gāzes vidē
(MAG)

Lokmetinātājs
metināšanā ar

mehanizēto
iekārtu inertās

gāzes vidē
(MIG)

Pavārs

Kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 

Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā 2016./2017.m.g. 

<=4 5 6 7 8 9
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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 

Obligāto valsts eksāmenu rezultāti par vidējās izglītības ieguvi 

2016./2017.mācību gadā 

Eksāmens 

Kopvērtējums % 

Aizkraukles 

Profesionālajā 

vidusskola 

Kopvērtējums % pēc 

tipa valstī 

Kopvērtējums % pēc 

urbanizācijas valstī 

2016./2017. 2016./2017. 2016./2017. 

Latviešu valoda 32,29 42,10 54,90 

Matemātika 11,08 19,60 34,60 

Latvijas un 

pasaules vēsture 
39,57 38,50 43,00 

Angļu valoda 33,74 46,10 60,60 

 

 

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; 

32,29 

11,08 

39,57 
33,74 

46,9 
42,1 

19,6 

38,5 
46,1 

63,3 
54,9 

34,6 
43 

60,6 
67,3 

Latviešu valoda Matemātika Latvijas un

pasaules vēsture

Angļu valoda Krievu valodā

Valsts eksāmenu rezultātu kopsavilkums 

2016./2017.mācību gadā 

Kopvērtējums % Aizkraukles Profesionālajā vidusskola

Kopvērtējums % pēc tipa valstī

Kopvērtējums % pēc urbanizācijas valstī
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 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. 

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. 

 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. 

 2017./2018.mācību gadā IP „Autotransports” izglītojamais Artūrs Duntavs Saunders ieguva 

1.vietu starpnovadu angļu valodas olimpiādē un 2016./2017.mācību gadā starpnovadu 

fizikas olimpiādē ieguva 2.vietu. 
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Skolas pārstāvji katru gadu piedalās profesionālajos konkursos: „Krēsls”, „Jaunais 

profesionālis” un Latvijas profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo profesionālās meistarības 

konkursā „SKIL Latvia“ nominācijās „Automehānika“ un „Ēdināšanas pakalpojumi“ 

 Skolas komanda veiksmīgi piedalās Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Brīvo 

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

 Pārskata periodā: 

- Divi skolas izglītojamie piedalījās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo 

profesionālās meistarības konkursā „Krēsls 2017“. 

- Divi skolas izglītojamie piedalījās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo 

profesionālās meistarības konkursā „Jaunais profesionālis 2016“. Nominācijās 

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

- Skolas komanda piedalījās Zemgales reģiona profesionālās izglītības iestāžu konkursā 

„Erudīts 2016“. 

- Divpadsmit izglītojamie piedalījās sociālajā projektā „Dāvini savai Latvijai“, 

izgatavojot izstrādājumus no koka Likteņdārzam Koknesē. 

- 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 - 

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. 
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Skolas izglītojamo piedalīšanās AMI rīkotajās sporta sacensībās 

Sporta veids 
Rezultāti 

Jaunieši Jaunietes 

Vieglatlētika 13 13 

Rudens kross 11 13 

Šautriņu mešana mērķī 12 10 

Volejbols 17-18 13-16 

Dambrete 8 4 

Basketbols 13-16 - 

Svarbumbu celšana 7 - 

Florbols 4 - 

Mini futbols 8 - 

Novuss - 3 

Badmintons  - 5 

Tautas bumba - 8 

 

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.  

Atskaitīto audzēkņu īpatsvars 

Profesionālās izglītības iestādes pārskats uz 01.01.2018. 

Atskaitīšanas iemesli Skaits 

Atskaitīšanas 

iemesls 

slimības dēļ 2 

dzīvesvietas maiņas dēļ 1 

cits iemesls 26 

 

Atskaitīto izglītojamo īpatsvaru jūtami palielina izglītības programmu īstenošānas vietas 

„Jēkabpils cietums” izglītojamie.   

No atskaitītajiem izglītojamiem 6,89 % pārtrauca mācības veselības problēmu dēļ, 3,39 % 

mācības pārtrauca dzīves vietas maiņas 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 

Uzsākšanas 

datums (tajā 

skaitā 

plānotais) 

Beigu 

datums 

(tajā skaitā 

plānotais) 

Projekta nosaukums 

Projekta numurs 

(vienošanās/ 

pieteikuma 

apstiprinājuma 

id.) 

APV loma 

projektā 

(projekta 

īstenotājs / 

partneris) 

Projekta 

īstenošanas 

stadija 

2017.gada 

maijs 

2022.gada 

decembris 

ESF projekts  

«Profesionālo izglītības 

iestāžu audzēkņu dalība 

darba vidē balstītās 

mācībās un mācību 

praksēs uzņēmumos» 

8.5.1.0/16/I/001 Partneris 
Tiek īstenots 

projekts 

2017.gada 

augusts 

2022.gada 

decembris 

ESF projekts “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas 

samazināšanai” 

8.3.4.0/16/I/001 Partneris 
Tiek īstenots 

projekts 

2015. gada 

septembris 

2018.gada 

jūnijs 

ESF darbības 

programmas „Izaugsme 

un nodarbinātība” 7.2.1. 

specifiskā atbalsta mērķa 

"Veicināt nodarbinātībā, 

izglītībā vai apmācībās 

neiesaistītu jauniešu 

nodarbinātību Jauniešu 

garantijas ietvaros" 2. 

kārtas projekts 

7.2.1.2/15/I/001 Partneris 
Tiek īstenots 

projekts 

2017.gada 

augusts 

2018.gada 

jūlijs 

Erasmus + “Izglītojamo 

prakse un skolas 

personāla pieredzes 

apmaiņa ārzemēs” 

2017-1-LV01-

KA116-035356 

Projekta 

īstenotājs 

Tiek īstenots 

projekts 

2016. gada 

decembris 

2022.gada 

decembris 

ESF projektā 

“Profesionālās izglītības 

iestāžu efektīva 

pārvaldība un personāla 

kompetences pilnveide” 

8.5.3.0/16/I/001 Partneris 
Tiek īstenots 

projekts 

2016.gada 

janvāris 

2018. 

gada 

maijs 

ESF darbības 

programmas „Izaugsme 

un nodarbinātība” 

7.2.1.specifiskā atbalsta 

mērķa „Veicināt 

nodarbinātībā, izglītībā 

vai apmācībās neiesaistītu 

jauniešu nodarbinātību 

Jauniešu garantijas 

ietvaros” 1.atlases kārtas 

„Aktīvās darba tirgus 

politikas pasākumu 

īstenošana jauniešu 

bezdarbnieku 

nodarbinātības 

veicināšanai” atbalsta 

pasākuma „Darbnīcas 

NVA 

2015/20_ESF 
Partneris 

Tiek īstenots 

projekts 
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jauniešiem” īstenošana 

2017.gada 

janvāris 

2021.gada 

decembris 

Eiropas Savienības fondu 

Darbības programmas 

«Izaugsme un 

nodarbinātība»  

8.4.1. specifiskā atbalsta 

mērķa «Pilnveidot 

nodarbināto personu 

profesionālo kompetenci» 

projekts «Nodarbināto 

personu profesionālās 

kompetences pilnveide» 

8.4.1.0/16/I/001 Partneris 
Tiek īstenots 

projekts 

2016. gada 

septembris 

2017.gada 

augusts 

Erasmus + „Izglītojamo 

prakse un skolas 

personāla pieredzes 

apmaiņa Vācijā un 

Portugālē” 

2016-1-LV01-

KA102-022565 
Projekta 

īstenotājs 

Projekts 

pabeigts 

2015. gada 

maijs  

2017. 

gada jūlijs 

ERASMUS+ Projekts 

sem@schools.eu 

2015./2017.m.g. 

2014-1-IT01-

KA200-002664 
Partneris 

Projekts 

pabeigts 

      

2015. gada 

augusts 

2016. 

gada jūlijs 

Erasmus + “Aizkraukles 

Profesionālās vidusskolas 

izglītojamo prakse un 

skolotāju pieredzes 

apmaiņa Vācijā.” 

2015-1-LV01-

KA102-013301 

Projekta 

īstenotājs

  

Projekts 

pabeigts 

2014. gada 

augusts 

2015. 

gada jūlijs 

Erasmus + “Aizkraukles 

Profesionālās vidusskolas 

izglītojamo kvalifikācijas 

prakse Vācijā un skolas 

personāla pieredzes 

apmaiņa Igaunijā” 

2014-1-LV01-

KA102-000155 

Projekta 

īstenotājs 

Projekts 

pabeigts 

2016. gada 

marts 

2016. 

gada jūlijs 

Pilotprojekta 

“Profesionālās 

tālākizglītības programmu 

īstenošana 

bezdarbniekiem valsts vai 

pašvaldību dibinātās 

izglītības iestādēs” otrās 

kārtas īstenošanā Nr.1.1-

14ESF/5  

7.1.1.0/15/I/001 

Projekta 

īstenotājs 

Projekts 

pabeigts 

 

2016.gada 9.novembrī Skola ieguva Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes 

hartu, kas pierāda spēju organizēt kvalitatīvu profesionālās izglītības un mācību mobilitāti 

izglītojamiem un personālam, nodrošināt mobilitātes projektu efektīvu un drošu finanšu vadību, kā 

arī izveidojušas skaidru un pamatotu institūcijas internacionalizācijas stratēģiju. Hartu piešķir uz 

visu Erasmus+ programmas laiku – līdz 2020. gadam. 

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. 
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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 un konventu par skolas darbu kopumā un 

par finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu izlietošanu. Skola savu darbību plāno un darba plāns 

jaunajam mācību gadam tiek izstrādāts pamatojoties uz iepriekšējā mācību gada darba analīzi. 

Skolas kolektīvs ir iesaistīts pašvērtējuma sagatavošanā, pamatlīdzekļu iegādes un lielāko 

remontdarbu izpildes plānošanā. 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. 

Veiktie pasākumi 2017.gadā, lai nodrošinātu izglītojamajiem un pedagogiem drošu un 

mācību saturam atbilstošu darba vidi:  

izglītības programmas (turpmāk IP) „Mašīnzinības” darba tirgus prasībām atbilstošas 

materiāltehniskās bāzes papildināšana (izlietoti 15 tūkstoši EUR mācību laboratorijas, 

pamatlīdzekļu, mācību materiālu iegādei). Skolas autoparka sakārtošana- veco mašīnu norakstīšana 

un lietota autobusa (9 vietas) iegāde (EUR 12940.00), vieglās automašīnas SEAT TOLEDO iegāde 

(EUR 3700.00). Transporta iegāde sekmē izglītojamo un pedagogu dalību dažādos pasākumos. 

2017.gadā skola turpināja iesāktos apkārtnes labiekārtošanas darbus- zālājs, bruģis. (EUR 

10653.00). Atbilstoši pašu ieņēmumu plāna izpildei, plānojam skolas apkārtnes labiekārtošanu 

pabeigt 2018.gadā. Skola ir papildinājusi materiālo bāzi visās izglītības programmās. 

Dienesta viesnīcā dzīvojošo sadzīves apstākļu uzlabošana- (EUR 7489) 2 ledusskapji, 

jaunas plītis, jaunas gultas, matrači un matraču pārvalki, mīkstais inventārs, naktsskapīši.   

Pedagogi ir papildinājuši profesionālās kompetences dažādās jomās: iegūtas jaunas 

profesionālās kvalifikācijas  (4 pedagogi), pedagogi piedalījušies profesionālās kompetences 

pilnveides programmas „Drošums sevī un vidē – garants labam darbam” mācībās, profesionālo 

kompetenču pilnveide profesionālo priekšmetu pedagogiem IP „Ēdināšanas pakalpojumi”, 

„Metālapstrāde”, sportā, inovatīvu metožu apgūšana svešvalodu mācīšanā, 

 kompetences pilnveide pieaugušo izglītības īstenošanā. Direktore un direktores vietniece 

praktisko mācību un audzināšanas jomā apguva 40 stundu kursus “Bērnu tiesību aizsardzība”.   

Katru gadu tiek izvērtēti darba vides drošības riski. Katru gadu skolas vides atbilstību ārējo 

normatīvo aktu prasībām pārbauda Vides veselības centrs un ugunsdrošības speciālisti. 

2017.gadā izglītojamie piedalījās vairākās mācību ekskursijās, kas sekmēja karjeras izvēles 

jautājumu risināšanu, nodrošināja labāku mācību vielas apguvi. Izglītojamie apmeklēja:  I/P 

http://www.apvs.lv/
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„Ēdināšanas pakalpojumi” izstādi “ Riga Food”, I/P „Metālapstrāde” izstādi  “Tech Industry”, I/P 

„Koka izstrādājumu izgatavošana” izstādi „Kokapstrāde. Iekārtas. Tehnoloģijas. Instrumenti”, 

Jelgavas metālapstrādes centru. Vispārizglītojošo priekšmetu labākai apguvei izglītojamie 

apmeklēja: Dabas muzeju, Prīmaņa pataloģijas Anatomijas muzeju, uzņēmumu “Sēlijas ziepnieks” 

u.c. Pedagogi papildināja savas zināšanas apmeklējot Valsts mākslas muzeju, Motormuzeju. Lai 

sekmētu izglītojamo mācību motivāciju labākie izglītojamie balvā saņēma ekskursiju pa Latviju.  

27 izglītojamie no IP „Autotransports”, IP „Ēdināšanas pakalpojumi”, IP „Koka 

izstrādājumu izgatavošana” IP „Mašīnzinības” piedalījās mācību praksēs un praktiskajās mācībās 

Vācijas, Portugāles, Itālijas, Lietuvas atbilstošas nozares uzņēmumos (Erasmus + projektā). Prakses 

īstenošanas izvērtēšana notiek atbilstoši ECVET kritērijiem. 

Veikta 118 izglītojamo apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un 39 izglītojamo 

civiltiesiskā apdrošināšana uz prakses laiku.  

Skola ir tiesīga veikt ārpusformālās izglītības sistēmas iegūtās profesionālās kompetences 

novērtēšanu 8 kvalifikācijās. 2017.gadā profesionālā kompetence novērtēta 16 metinātājiem ( 

MAG); 4- automehāniķiem;4- ēdināšanas pakalpojumu speciālistiem. Skola iesaistās arī 

bezdarbnieku apmācībā . 2017. gadā kvalifikāciju ieguvuši 8 konditora palīgi, 6 metinātāji, 5 

galdnieki. 

Izglītojamie ar panākumiem piedalījās AMI sporta kluba un Aizkraukles novada 

organizētajās sporta sacensībās. Uz plānotajām sacensību, konkursu norises vietām izglītojamie tiek 

vesti ar skolas autobusu un skola apmaksā izglītojamo ēdināšanu. Katru gadu skolas izglītojamie 

piedalās angļu valodas un krievu valodas olimpiādēs novadā, kurās tiek iegūtas godalgotas vietas un 

atzinības. 

Skola katru gadu organizē konkursu “Erudīts” savā skolā un veiksmīgi piedalījās Zemgales 

reģiona profesionālās izglītības iestāžu konkursā „Erudīts 2017“. 

Skola noorganizēja vairākas profesiju dienas, atbilstoši skolā apgūstamajām profesijām, 

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

no citām skolām. Skolā ļoti veiksmīgi darbojas konvents. Konventa priekšsēdētājs ir Aizkraukles 

novada domes priekšsēdētājs. 

Skola īsteno un ir licencējusi, akreditējusi 14 profesionālās vidējās izglītības programmas 

(mācību ilgums 4 gadi) un tālākizglītības programmas. Skola, pamatojoties uz darba devēju 

ieteikuma, 2017.gadā ir izstrādājusi jaunas tālākizglītības programmas.  

2017.gada 1.janvārī skolā mācījās 342 izglītojamie no valsts budžeta un 46 no Eiropas 

Savienības struktūrfondiem, strādāja 62 darbinieki, t.sk. 41 pedagogs. 

http://www.bt1.lv/kokapstrade
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Valsts budžeta izpilde pārskata periodā ir EUR 996629, pašu ieņēmumi EUR 75396, 

saņemtais finansējums ESF projektiem EUR 148384, ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļi 

EUR 65492. 

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

algas aprēķinātas un koriģētas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. 

2017.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 2017./2018.mācību gadā strādā 60 

darbinieki, no tiem 36 pedagoģiskie darbinieki un 24 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. 

Daudziem pedagogiem ir  profesionālās darbības pieredze nozares uzņēmumos. Visiem 

vispārizglītojošo mācību priekšmetu 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 pie Skolas  metodiskās tēmas, kas ir cieši saistīta 

ar mācību darba uzlabošanu. 
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Pedagogu sadalījums 

 

Darbinieku skaits 

pavisam 
Tai skaitā ar 

algas nodokļu 

grāmatiņu 

No kopējā 

skaita sievietes 

Tai skaitā ar 

algas nodokļu 

grāmatiņu 

Direktors un direktora vietnieki 3 3 3 3 

Pedagogi pavisam  36 33 20 16 

Profesionālās izglītības 

pedagogi 
21 19 7 5 

Vispārējās vidējās izglītības 

pedagogi 
9 8 9 8 

Vispārējās pamatizglītības 

pedagogi 
- - - - 

Pārējie pedagogi 6 6 3 3 
 

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 
21 - 3 18 6 

Vispārējās vidējās 

izglītības pedagogi 
9 - - 9 9 

Vispārējās 

pamatizglītības 

pedagogi 

- - - - - 

Pārējie pedagogi 6 - 1 5 4 

 

Visas īstenotās izglītības programmas nodrošinātas ar kvalificētiem pedagogiem, pēc 

nepieciešamības Skolā notiek jaunu pedagogu piesaistīšana. Par nepieciešamo pedagoģisko 

personālu, direktore informē Skolas konventu. Konventa padomnieki iesaka iespējamos 

risinājumus. Pamatojoties uz šiem ieteikumiem, Skolas darbā ir iesaistīti pedagogi, kuri vienlaicīgi 

turpina darbu arī uzņēmumos. Skolā ir izstrādāti, konventā izskatīti  un IZM saskaņoti iekšējie 

noteikumi  “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība.”  Skolas vadība 

atbalsta un nodrošina pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanu, pedagogu un izglītojamo dalību 

profesionālo asociāciju organizētajos pasākumos un dažādos projektos. Par pedagogu 

sasniegumiem, piedalīšanos dažādos pasākumos tiek informēts skolas kolektīvs. Direktore izsaka 

mutiskas un rakstiskas pateicības. Par individuālo ieguldījumu Skolas attīstībā, pedagogi un 

darbinieki saņem arī materiālu novērtējumu. Katru gadu Skola izvirza divus labākos pedagogus 

novada pedagogu apbalvošanai. Pedagogi un vadība piedalās “Skolotāju dienas pasākumā”, kurā 

tiek pasniegtas balvas konkrētā gada labākajiem pedagogiem. Lai pilnveidotu pedagogu 
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profesionālo kompetenci, kursi tiek organizēti arī skolā uz vietas. 2017.gadā pedagogi apguva trīs 

programmas: „Drošums sevī un vidē – garants labam darbam” (24h st apjomā); „Rodu un radu 

prieku darbībā” (6 st); „Mācību motivāciju sekmējošu teorētisko un praktisko metožu apguve” (8 

st). Arī 2018. gada janvārī skolas darbinieki  papildināja kompetences par tēmām „Bērnu tiesību 

aizsardzība” (8 st) un „Komunikācijas metodes izglītības vidē” (6 st) 

Skola sniedz konsultācijas par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās 

kompetences novērtēšanu. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem katram pretendentam tiek 

nodrošinātas divas bezmaksas konsultācijas, kurās tiek sniegta informācija gan par profesijas 

standartu, gan par nepieciešamajām zināšanām un eksāmena norises gaitu, gan arī profesionālo 

priekšmetu pedagogi novērtē pretendenta iepriekšējās zināšanas, norāda, kādās jomās nepieciešams 

zināšanas papildināt un sniedz informāciju par izmantojamo mācību literatūru.  

7. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

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

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

IZM pārstāvis ir deliģēts dalībai skolas konventā. Regulāri skola nosūta dibinātājam informāciju par 

plānoto notaiktam laika periodam un par plānotā izpildi. Visās skolas konventa sēdēs ir piedalījies 

pārstāvis no Zemgales plānošanas reģiona, kas sniedz informāciju par prioritātēm, izvērtē skolas 

prioritāšu atbilstību plānošanas reģiona prioritātēm. Lieliska sadarbība ir izveidojusies ar 

Aizkraukles novada domi, Aizkraukles pilsētas un novada uzņēmēju apvienību. Katru gadu skola 

piedalās pašvaldības un Rūpniecības kameras organizētajās “Uzņēmēju dienās”. Direktore regulāri 

informē vietējos uzņēmējus par skolas aktivitātēm, par jaunākajiem projektiem, par iespējamo 

sadarbību. Skolā ir notikušas “Uzņēmēju brokastis”, novada domes Izglītības komisijas izbraukuma 

sēde.  

Tiek organizēta mērķtiecīga sadarbība ar Aizkraukles pašvaldību dažādos ar izglītību un 

kultūru saistītos jautājumos. 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). Pedagogu 

tālākizglītības īstenošanai skola sadarbojas ar Latvijas Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības 

universitāti, Daugavpils universitāti un Tehnisko universitāti 

Skolas pedagogi sadarbojas ar Aizkraukles novada izglītības pārvaldi un tās izveidotajām 

metodiskajām apvienībām. Skolas sociālais pedagogs ļoti veiksmīgi kordinē un pati sadarbojas ar 

novadu bāriņtiesām, sociālajiem darbiniekiem. Palīdz grupu audzinātājiem šīs sadarbības 

stiprināšanā.  
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Skolai ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar nozaru asociācijām – Latvijas Kokapstrādes 

uzņēmēju un eksportētāju asociāciju; Latvijas Auto asociāciju; Latvijas Auto tirgotāju asociāciju, 

A/S Latvijas autoceļu uzturētājs, Latvijas Tehnisko universitāti, Latvijas Lauksaimniecības 

universitāti. Veiksmīgi sadarbojamies ar daudzām profesionālās izglītības skolām. Kolēģi ir lieliski 

padomdevēji un veicina attīstību.  

Skola daudz strādā pie sava tēla veidošanas. Skolas direktore daudzas labas idejas ir 

ieguvusi piedaloties iespējamās misijas Direktoru klubā. Tās nav palikušas tikai ideju līmenī, bet ir 

iemiesotas skolas darbā- vienotais skolas noformējums, skolas vērtības kā pamats darba 

organizācijā, individuālās pārrunas ar darbiniekiem. 

8. NĀKAMĀ PERIODA PLĀNOTIE PASĀKUMI  

Skolas kolektīvs radoši un mērķtiecīgi strādā pie šādiem jautājumiem: 

1. Turpināt darbu pie modulāro profesionālās izglītības programmu ieviešanas.  

2. Turpināt attīstīt, veicot korekcijas un grozījumus īstenotajās profesionālās izglītības 

programmās,  un sadarbībā ar darba devējiem izstrādāt jaunas, darba tirgū konkurētspējīgas 

profesionālās izglītības programmas.   

3. Turpināt uzsākto sadarbību ar darba devēju apvienībām, piesaistot visām īstenotajām izglītības 

programmām atbilstošo nozaru darba devējus. 

4. Mācību procesu balstīt uz pedagoģisko pieeju dažādību, akcentējot izglītojamo radošuma, 

sadarbības kompetenču, uzņēmējkompetenču, prasmes mācīties atīstību. 

5. Veicināt mūsdienīgu, radošu un daudzveidīgu mācību metožu izmantošanu, sevišķi eksaktajos 

mācību priekšmetos, lai rosinātu interesi un lielāku izpratni.  

6. Turpināt paplašināt  digitālo tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā, aizvien plašāk izmantojot 

IT sniegtās iespējas.  

7. Pilnā apjomā nokomplektēt mācību materiālus e- mācību vidē. 

8. Veicināt izglītojamo pašrealizācijas kompetenču attīstību, individuālo sasniegumu plānošanu un 

īstenošanu. 

9. Aktualizēt un maksimāli attīstīt darba vidē balstītu mācību ieviešanu. 

10. Mērķtiecīgi motivēt izglītojamos apzinīgai profesijas apguvei un tālākai karjerai. 

11. Stiprināt kontaktus ar pilsētas un reģiona karjeras konsultantiem.  

12. Sadarbībā ar nozaru asociācijām un uzņēmējiem organizēt informatīvus pasākumus karjeras 

izvēles jautājumos. 

13. Attīstīt esošo un paplašināt starptautisko sadarbību, organizējot starptautiskās mācību prakses 

ārzemēs dažādu projektu  ietvaros, uzņemot izglītojamos no citām valstīm praksēs skolā.   
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14. Turpināt darbu pozitīva psiholoģiskā mikroklimata uzturēšanā, veidojot kopīgus pasākumus, 

ekskursijas, izglītojošus  seminārus skolotājiem un darbiniekiem. 

15. Pēc nepieciešamības papildināt  pedagoģisko kolektīvu ar gados jauniem profesionālo mācību 

priekšmetu pasniedzējiem no darba devēju vides. 

16. Turpināt pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidi,  piedaloties profesionālās 

kvalifikācijas pilnveides programmās ārvalstīs,  piedaloties apmācībās un pieredzes apmaiņu 

projektos, stažējoties nozaru uzņēmumos. 

17. Katru gadu papildināt materiāli tehnisko, metodisko bāzi atbilstoši pieejamajiem resursiem 

 

 

 

  



 
 

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas izglītības programmas 

Kods 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Kvalifikācija 
Licences 

numurs 

Izsniegšanas 

datums 
Virziens 

33 520 11 1 Autotransports Automehāniķis P-11190 26.02.2015 Tehniskais 

33 525 00 1 Mašīnzinības Celtniecības un 

ceļu būves 

mašīnu 

mehāniķis 

P-11484 07.04.2015 Tehniskais 

33 543 04 1 Koka 

izstrādājumu 

izgatavošana 

Būvizstrādājumu 

galdnieks 

P-12103 20.07.2015 Tehniskais 

33 811 02 1 Ēdināšanas 

pakalpojumi 

Ēdināšanas 

pakalpojumu 

speciālists 

P-11192 26.02.2015 Tehniskais 

33 346 01 Administratīvie 

un sekretāra 

pakalpojumi 

Klientu 

apkalpošanas 

speciālists 

P-11189 26.02.2015 Humanitārais 

32a 543 04 1 Koka 

izstrādājumu 

izgatavošana 

Galdnieks P-11732 08.05.2015 Tehniskais 

32a 811 02 1 Ēdināšanas 

pakalpojumi 

Pavārs P-13257 08.01.2016 Tehniskais 

32a 521 01 1 Metālapstrāde Lokmetinātājs ar 

mehanizēto 

iekārtu aktīvās 

gāzes vidē 

(MAG)/ 

Lokmetinātājs ar 

mehanizēto 

iekārtu inertās 

gāzes vidē 

(MIG) 

P-10395 21.10.2014 Tehniskais 

20T 543 04 1 Koka 

izstrādājumu 

izgatavošana 

Galdnieks P-11188 26.02.2015 Tehniskais 

20T 543 04 1 Koka 

izstrādājumu 

izgatavošana 

Galdnieks P-14068 19.05.2016 Tehniskais 

20T 582 01 1 Būvdarbi Apdares darbu 

strādnieks 

P-14069 19.05.2016 Tehniskais 

20T 811 02 1 Ēdināšanas 

pakalpojumi 

Pavārs P-11185 26.02.2015 Tehniskais 

20T 521 01 1 Metālapstrāde Virpotājs P-14069 19.05.2016 Tehniskais 

 

 

 

  



 
 

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. 

Celtniecības un ceļu būves 

mašīnu mehāniķis 
3 Mašīnzinības 13.02.2017. 12.02.2020. 

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. 

Galdnieks 2 
Koka izstrādājumu 

izgatavošana 
13.02.2017. 24.03.2019. 

Būvizstrādājumu galdnieks 3 
Koka izstrādājumu 

izgatavošana 
22.12.2015. 21.12.2018. 

Automehāniķis 3 Autotransports 22.12.2015. 21.12.2018. 

 

 

 


