


Skolas vēsture 

• Skolas darbība aizsākās 1978.gadā 

Jaunjelgavā, pielāgotās telpās. Kopā 

mācījās 119 izglītojamie 4 grupās, apgūstot 

mūrnieka, galdnieka, krāsotāja un apmetēja 

arodu. 

• Skolas celtniecību Aizkrauklē pilnībā 

pabeidza 1983.gadā. 

• Kopš 2011.gada 1.septembra - Aizkraukles 

Profesionālā vidusskola  



Skolas ēkas renovācijā un aprīkojumā  

ieguldīti 1,8 miljoni Ls. 
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Skolas darbības pamatmērķis   

 

Kvalitatīvas un iekļaujošas izglītības īstenošana, 

personības attīstībai, cilvēku labklājībai un 

ilgtspējīgai Zemgales reģiona un Aizkraukles 

novada izaugsmei. 



VĪZIJA-  

•Skola, kas mainās un attīstās!  

Tā ir viena no desmit labākajām profesionālās izglītības 
iestādēm Latvijā, kurā sagatavo autotransporta, 
metālapstrādes, kokapstrādes, ceļu būves un 
pakalpojumu nozarei nepieciešamos speciālistus. 

MISIJA-  

•Sagatavot darba tirgū pieprasītus, konkurētspējīgus, 
kvalificētus un motivētus speciālistus, kuri turpina 
izglītību mūža garumā.  

 



Mūsu pamatvērtības 
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• Izpratne par nozares un uzņēmumu nākotnes 

attīstību – tehnoloģijām, prasmēm 

• Piedāvājums, lai palīdzētu uzņēmumiem 

attīstīties:  

• izglītības programmas 

• kvalifikācijas celšana 

• specifiskas tehnoloģiskās un «soft» 

prasmes 

Sākotnējās un pieaugušo 

izglītības piedāvājums 

veidojas ikdienas 

sadarbībā 

Nozares 
uzņēmumi 

Nozares 
uzņēmumi 
Nozares 

uzņēmumi 

7 

Izglītības iestāde kā aktīvs 
tirgus dalībnieks 



Izglītības programmu atbilstība  
Zemgales reģiona specializācija 

Zemgales specializācijas 
virzieni un horizontālās 
jomas 

 

Izglītības programmas 

Aizkraukles PV 

• Kokapstrāde  

• Metālapstrāde 

• Ēdināšanas 

pakalpojumi 

• Autotransports 

• Mašīnzinības 

• Administratīvie un 

sekretāra darbs 



Skolas īstenotās profesionālās  

vidējās izglītības programmas  

Izglītības programma Kvalifikācija 

Autotransports Automehāniķis 

Kokizstrādājumu 

izgatavošana 

Būvizstrādājumu galdnieks 

 

Būvniecība Būvniecības un ceļu būves 

mašīnu tehniķis 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 

Pavārs 

Administratīvie un 

sekretāra pakalpojumi 

Klientu apkalpošanas speciālists 

 



Arodizglītības programmas  

Izglītības 

programma 

Kvalifikācija Iepriekšējā 

izglītība 

Mācību 

ilgums 

Metālapstrāde Lokmetinātājs metināšanā 

ar mehanizēto iekārtu 

aktīvās gāzes vidē 

(MAG); Lokmetinātājs 

metināšanā ar mehanizēto 

iekārtu inertās gāzes vidē 

(MIG) 

9.klases 

 

1 gads 

 

Kokizstrādājumu 

izgatavošana 

Kokapstrādes iekārtu 

operators 

9.klases 1 gads 



Jēkabpils cietumā īstenojamās 

tālākizglītības programmas 

Izglītības programma Kvalifikācija Mācību 

ilgums 

Metālapstrāde Virpotājs 640 

stundas 

 

Koka izstrādājumu 

izgatavošana 

Kokapstrādes iekārtu 

operators 

640 

stundas 



Audzēkņu skaits skolā  

laika periodā no 2017.-2019.gadam  
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Darbinieki 2019.gada augustā 

Katru gadu notiek 2 darbinieku kopsapulces-augustā, decembrī un 2 ekskursijas-oktobrī un jūlijā 



 Darbinieki uz 1.10.2019. (PROF1) 

Darbinieki Skaits -63 

Pedagogi 41 

Profesionālās izglītības pedagogi 26 

Vispārējās vidējās izglītības pedagogi 6 

Pārējie pedagoģiskie darbinieki 9 

Tehniskais personāls 22 



Dalība projektos 

• ESF projekts “ Nodarbināto personu 

profesionālās kompetences pilnveide” Nr. 

8.4.1.0/16/I/001 

• ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu 

audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās 

un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 

8.5.1.0/16/I/001 



Dalība projektos 

• ESF projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai" 

Nr.8.3.4.0/16/I/001 

• ESF projekts “Sākotnējās profesionālās 

izglītības programmu īstenošana Jauniešu 

garantijas ietvaros”  Nr.7.2.1.2/15/1/001 



Dalība projektos 

• ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku 

izglītībai“ Nr.7.1.1.0/15/I/001 

• Erasmus+ projekti 

• Iniciatīva „Latvijas skolas soma“ 



Ārpus formālā izglītības sistēmas apgūtās 

profesionālās kompetences novērtēšana 

 
Skola nodrošina pieaugušajiem iespēju iegūt dokumentus 
par viņu profesionālo prasmju atzīšanu šādās kvalifikācijās: 

- Kokapstrādes iekārtu operators; 
- Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis;  
- Būvizstrādājumu galdnieks; 
- Ēdināšanas pakalpojumu specialists;  
- Pavārs; 
- Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu 

aktīvās gāzes vidē (MAG); 
- Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu 

inertās gāzes vidē (MIG); 
- Automehāniķis. 
 
Sākot ar 2017.gada novembri, nodarbinātajiem vecumā no 25 
gadiem ir iespēja saņemt atpakaļ eksāmena kārtošanas maksu 
90% līdz 100% apmērā: vairāk informācija: 
ESF projekts "Nodarbināto personu profesionālās kompetences 
pilnveide" 
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/kompetences-novertesana-
soli-pa-solim 

 



ESF projekts «Profesionālo izglītības 

iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās 

mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» 

 

un citi uzņēmumi 



Kompleksa pieeja izglītības 

programmu īstenošanā 

Izglītojamais 
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pasākumi un 

aktivitātes 

Individuāla 
pieeja katram 
izglītojamajam 

DVB un 
praktiskās 
mācības 

uzņēmumos 
 

Pedagoģisko 
kadru 

profesionālā 
pilnveide 



Erasmus + projekti – prakse ārzemēs 



Interešu izglītības pulciņi 

• Galdniecības pulciņš 

• Pavārmākslas pulciņš  

• Satiksmes drošības pulciņš 

• Kartinga pulciņš 

• Tehniskais pulciņš 

• Metināšanas pulciņš 

• Konditorejas pulciņš 

• Vokāli instrumentālais 

ansamblis 

 

 



Interešu izglītības pulciņi 

• Vispārējās fiziskās 

sagatavotības  

• Sporta spēļu pulciņš  

• Smagatlētikas pulciņš 

 

Skolas jauniešu komandas ir 

piedalījušās visās AMI 

sporta kluba organizētajās 

sacensībās. 



Sadarbība 

• Konventa un skolas padomes sēdes 2 reizes 

gadā 

• «Uzņēmēju brokastis» 

• Profesiju dienas ar nozares pārstāvju 

piedalīšanos  

• Dalība pašvaldības organizētajos pasākumos 

• Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera 

LTRK Zemgales reģionālās padomes sēde 



Sadarbība 

• Sadarbība ar Lietuvu - Kauņas, Rokišku un  

Kupišku profesionālās izglītības iestādēm. 



Uzņēmēju dienas Aizkraukles novadā  

 

 



Ikgadējie skolas pasākumi 

Septembris 

• Zinību diena 

• Ražas svētki vai rudens velšu 

skate 

• Rudens sporta diena 

Oktobris 

• Skolotāju diena 

 

 



Ikgadējie skolas pasākumi izglītojamiem 

Novembris 

• Lāčplēša diena (tikšanās ar 

zemessardzi) 

• Valsts dzimšanas dienai veltīts 

pasākums (Izglītojamo apbalvošana 

par teicamiem mācību sasniegumiem) 

• Ekskursija apbalvotajiem 

izglītojamiem 

 

 



Ikgadējie skolas pasākumi 

Decembris 

• Adventes vainagu 

iesvētīšana 

• Žetonvakars 

• Ziemassvētku pasākums 

 



Ikgadējie skolas pasākumi izglītojamiem 

Janvāris 

• Barikāžu piemiņas pasākums 

Februāris 

• Valentīndiena 

Marts 

• 8.marta pasākums 

• Erudīts skolā 

Aprīlis 

• Jautrais desmitnieks 

• Talka 

• Atvērto durvju dienas 

 



Ikgadējie skolas pasākumi izglītojamiem 

Maijs 

• Pasākums vecākiem 

• Interešu izglītības 

pulciņu prezentācija 

• Pilsētas dzimšanas 

dienas gājiens 

Jūnijs 

• Izlaidums  

 

 



Dalība meistarklasēs 

 

 



Dalība konkursos, pasākumos 

 

 





Paldies par uzmanību! 

Lai Jums iepatīkas pie mums!  


