
Konventa sēde 22.02.2023.



Skola, kas mainās un attīstās! 

Skolas darbības pamatmērķis - kvalitatīvas un
iekļaujošas izglītības īstenošana, personības attīstībai,
cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai Zemgales reģiona un
Aizkraukles novada izaugsmei.

MISIJA- sagatavot darba tirgū pieprasītus,
konkurētspējīgus, kvalificētus un motivētus speciālistus,
kuri turpina izglītību mūža garumā.

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



Skolas pamatvērtības

Atsaucība

Profesionalitāte

Vienotība



Zemgales plānošanas reģiona 
ilgtermiņa attīstības stratēģija 
2030

• Zemgale 2030.gadā – konkurētspējīgs, zaļš reģions Latvijas centrā ar 
kvalitatīvu un pieejamu dzīves vidi.

CILVĒKS
EKO-

NOMIKA
DZĪVES 

VIDE

APV izglītības 

programmas:

• Autotransports

• Metālapstrāde

• Ēdināšanas 

pakalpojumi

• Kokizstrādājumu 

izgatavošana

• Būvniecība

• Administratīvie 

un sekretāra darbs



SVID analīze
Stiprās puses

Ģeogrāfiski izdevīgā vietā; 

Kvalificēti pedagogi;

Atpazīstama izglītības iestāde reģionā;

Dažādu formu sadarbība ar nozares uzņēmumiem, 

pašvaldību;

Darba tirgū pieprasītu profesionālās izglītības programmu

piedāvājums;

Labiekārtoti kabineti, labs mikroklimats;

Vājās puses

Pedagogu vidējais vecums;

Finanšu un cilvēkresursu nepietiekamība;

Neliels audzēkņu skaits;

Grūtības piesaistīt nozares profesionāļus pedagogu zemā

atalgojuma dēļ;

Mācību bāzes neatbilstība patreizējam nodrošinājumam 

nozares vadošajos uzņēmumos; 

Ēku kapacitātes nepilnīga izmantošana;

Izglītojamie ar nepietiekamām zināšanām pamatizglītībā

Iespējas

Finansu līdzekļu piesaiste no dažādiem ES fondiem;

Pašu ieņēmumu piesaistes palielināšana (akcentējot 

ieņēmumus par izglītības pakalpojumiem);

Profesionālās izglītības prestiža celšana – PKE un CE 

rezultātu uzlabošana, absolventu nodarbinātība atbilstoši 

kvalifikācijai; skolas tēls;

Ieviest jaunas un attīstīt esošās izglītības programmas;

Pieaugušo izglītības attīstība;

Nodrošināt ar dzīvokli (jaunos speciālistus);

Paplašināt sadarbību ar vadošajiem nozares uzņēmumiem;

Nodrošināt vides pieejamību cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem

Draudi

Demogrāfiskā situācija valstī;

Konkurence starp izglītības iestādēm audzēkņu piesaistē;

Darba tirgus pieprasījuma straujās izmaiņas;

Ēku nolietojums- jumta remonta nepieciešamība, dienesta 

viesnīcas kosmētiskais remonts



Izglītības programmas

Autotransports

Būvniecība

Ēdināšanas 
pakalpojumi

Kokizstrādājumu 
izgatavošana

Metālapstrāde

Administratīvie un 
sekretāra darbs



Izglītojamo skaita dinamika uz 1.10. 
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Mašīnzinības Būvniecība Metālapstrāde

Prof.vidējās un arodizglītības programmas

2020./2021. 2021./2022. 2022./2023.

2020./2021.m.g. – 334

2021./2022.m.g. – 326

2022./2023.m.g.- 333

*dati PROF 2 atskaite uz 1.10.

www.apvs.lv 

+Katru gadu Jēkabpils cietumā 64 izglītojamie 



2021./2022.m.g. absolventi

 67 absolventi 

profesionāli 

vidējās un 

arodizglītības 

programmās

 Jēkabpils cietumā 

tālākizglītības IP 

- 32

 Ārpus formālā 

izglītība 

automehāniķis –

7; MAG 

metinātājs -4, 

MIG metinātājs -

6.



KE rezultāti profesionāli vidējās IP
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Pavārs

2021.gads 2022.gads

Vērtējums virs 7 ballēm KE  profesionāli vidējās IP 2022.gadā - 46%.



KE rezultāti arodizglītības 
programmās
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Vērtējums virs 7 ballēm KE arodizglītības IP 2022.gadā - 100%.



Uzņemšana prof. vid. IP 
2022.g.septembrī

Izglītības progr. 

nosaukums
Kvalifikācija Izglītojamo 

skaits

Piezīmes par 

programmas 

īstenošanu*

Ēdināšanas 

pakalpojumi
Pavārs 21 (DVB);

(MIP)

Administratīvie un 

sekretāra 

pakalpojumi 

Klientu 

apkalpošanas 

speciālists 

12 (DVB);

(MIP)

Koka izstrādājumu 

izgatavošana
Būvizstrādājumu 

galdnieks

17 (DVB)

Autotransports Automehāniķis 24 (DVB);

(MIP)

Būvniecība Būvniecības un ceļu 

būves mašīnu 

tehniķis

26 (DVB)

Kopā: 100



Uzņemšana arodizglītības IP 
2022.g.septembrī

Izglītības 

progr. 

nosaukums

Kvalifikācija Izglītojamo skaits

Metālapstrāde Lokmetinātājs metināšanā 

ar mehanizēto iekārtu 

aktīvās gāzes vidē 

(MAG); Lokmetinātājs

metināšanā ar mehanizēto 

iekārtu inertās gāzes vidē 

(MIG)/

24

Kopā: 24
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VPD rezultāti uzņemtajiem 1.kursā

Nenokārtoja Atbrīvots 2021.gada absolventi (Covid-19)



Secinājumi par uzņemtajiem izglītojamiem:

 22 izglītojamie, kas ieguvuši pamatizglītību ar speciālās 
izglītības programmām

 33 izglītojamiem nesekmīgi nokārtojuši VPD 
(matemātika/angļu valoda)

 28 izglītojamie bija atbrīvoti  no VPD

 Mācību procesa kvalitatīvai nodrošināšanai IP – atbalsta 
materiāli, diferenciācija, iekļaujoša vide





Pedagogu sadalījums pa vecuma 
grupām
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Iespējamās vakances 
2023./2024.m.g. 

Matemātika

Fizika

Ķīmija

Profesionālo priekšmetu skolotāji I/P «Būvniecība» (Būvniecības 
darba organizācija un tehnoloģija)

Konventa ieteikumi kadru jautājumu risināšanā



Dalība projektos un apgūtais 
finansējums 2021./2022.m.g.

Projekta nosaukums Apgūtais 

finansējums

Erasmus+ „Vērtīga profesionālā pieredze izglītojamiem un personālam“ 99 156 EUR

Erasmus+ „Skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanā kā pamats veiksmīgai 

skolas modernizācijai un internacionalizācijai“

10 973 EUR

Erasmus+ 2021 VET projekts 4 597,32 EUR

Erasmus+ projekts „DIGITAL AMBASSADORS OF CULTURAL 

HERITAGE“ 

22 404 EUR

NORDPLUS New educators in the school system - a benefit and a 

challenge

4 790,78

ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas

samazināšanai” Nr.8.3.4.0/16/I/001 (Pumpurs)

11 340,05 EUR

ESF projekts “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē 

balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (DVB)

12 237,29 EUR

Latvijas skolas soma 3 155,00 EUR

Kopā: 168 653,44 EUR



Stratēģiskās prioritātes

Kvalificēti, 
profesionāli, 

motivēti pedagogi 
un darbinieki

Mūsdienīgs, 
pieprasīts, 

kvalitatīvs un 
iekļaujošs 
izglītības 

programmu 
piedāvājums

Atbalsts ikviena 
izaugsmei visa 
mūža garumā

Ilgtspējīgas un 
efektīvas 

izglītības resursu 
pārvaldība



Turpmākās attīstības 
perspektīvas

• profesionālās vidējās IP pēc pamatskolas;

• arodizglītības programmas jauniešiem pēc pamatskolas/ 
vidusskolas;

• arodizglītības programmas izglītojamiem ar speciālām vajadzībām/ 
mācību grūtībām;

• profesijas apguve tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri dažādu iemeslu 
dēļ nevar iegūt izglītību klātienē, kā arī diasporā dzīvojošajiem, kuri 
vēlas saglabāt saiti ar Latviju un iegūt izglītību latviešu valodā

Profesionālā sākotnējā 
izglītība

• tālākizglītības programmas sadarbībā ar Ieslodzījumu vietu pārvaldi Jēkabpils cietums

• interešu izglītība skolas audzēkņiem

• interešu izglītība novada iedzīvotājiemInterešu izglītība

• Nodarbinātie pieaugušie (SAM 8.4.1.); 

• programmas sadarbībā ar nozares uzņēmumiem pēc pieprasījuma

• Bezdarbnieku apmācības (NVA projekti)

• Pieaugušie, kuri vēlas pašizglītoties (maksas kursi) sadarbībā ar 
Pieaugušo izglītības centru;

• Ārpus formālā izglītība

Pieaugušo izglītība

• informatīvie pasākumi sadarbībā ar nozares uzņēmumiem

• apmācības jaunāko tehnoloģiju pielietojumā

• darba devēju un topošo speciālistu tikšanās pasākumi
Informācijas centrs



Mūsdienīgs, pieprasīts, kvalitatīvs un 
iekļaujošs izglītības programmu 
piedāvājums

1) I/P «Metālapstrāde» attīstība

Ar 2023.gada 1.septembri iespēja apgūt TIG metināšanu 
arodizglītības programmā (mācību ilgums – 1 gads)

95% materiālās bāzes atbilstība programmas īstenošanai

2) I/P «Būvniecība» attīstība

Sadarbībā ar Smiltenes tehnikumu precizēt/izstrādāt modulāro 
programmu

Materiālās bāzes papildināšana atbilstoši akcentu maiņai programmas 
īstenošanā

Tālākizglītības programmas «Bruģētājs» īstenošanas uzsākšana 
Jēkabpils cietumā



Mūsdienīgs, pieprasīts, kvalitatīvs un 
iekļaujošs izglītības programmu 
piedāvājums

3) Tālākizglītības programmu īstenošanas plānojums Jēkabpils cietumā:

2023.gada februāris – kokapstrādes iekārtu operators, pavāra palīgs

2023.gada septembris - kokapstrādes iekārtu operators, bruģētājs

2024.gada februāris - kokapstrādes iekārtu operators, bruģētājs

2024.gada septembris – apdares darbu strādnieks, pavāra palīgs

4) Ar 2024.gada septembri plānot profesionālo vidējo izglītības programmu 
«Konditors»  ar mācību ilgumu 1,5 gadi

5) Nodrošinot atbilstošu materiāltehnisko bāzi, uzsākt izglītības programmas 
«Datorizētu kokapstrādes iekārtu operators» īstenošanu ar 2024.gada septembri

6) Iekļaujošas izglītības īstenošanas problēmas – konventa ieteikumi.



Erasmus+ projekta aktivitātes

4 pavāru prakse Dānijā, Zēlandes 
biznesa koledžā (2022.gada 
septembris)

4 būvizstrādājumu galdnieku prakse 
Lietuvā, Kauņas tehnoloģiju 
izglītības centrā (2022.gada oktobris)

5 automehāniķu prakse Portugālē 
(2022.gada decembris)

4 metinātāju, 2 pavāru un 2 
būvizstrādājumu galdnieku prakse 
Austrijā (2023.gada februāris)



Erasmus+ projekta aktivitātes

4 pavāru prakse Dānijā, Zēlandes 
biznesa koledžā (2023.gada marts)

3 būvizstrādājumu galdnieku un 2 
automehāniķu prakse Spānijā 
(2023.gada marts)

5 automehāniķu prakse Vācijā 
(2023.gada aprīlis)

3 pavāru un 2 klientu apkalpošanas 
speciālistu prakse Tenerifē 
(2023.gada jūlijs)



Erasmus+ projekta aktivitātes

Pedagogu dalība kursos "Ilgtspējība – Ekoprasmju mācīšana” Somijā, 
‘’Soft Skills and Emotional Intelligence for teachers and education 
staff’’ Itālijā 

2 pedagogu pieredzes apmaiņa Austrijā, 1 pedagoga pieredzes 
apmaiņa Lietuvā



Pieaugušo izglītība – 86 dalībnieki
no 1.09.2022.-22.02.2023.

Kursu nosaukumi Dalībnieku skaits

Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumos 9.09.2022. 14

Meistarklase «Neparastās zupas» 14.11.2022. 4

Meistarklase «Saldumu darbnīca» 9.02.2023. 11

Sadarbībā ar InterCars seminārs «Automātisko ātrumkārbu apkope» 7.12.2022. 12

Transportlīdzekļu vadītāju periodiskā apmācība (95. kods) - 35 h 6.02.-

10.02.2023.

7



Pieaugušo izglītība

Kursu nosaukumi Dalībnieku skaits

*Angļu valoda ar priekšzināšanām (Elementary) 6.02.-28.04.2023. 9

*TR2 kategorijas traktortehnikas apmācības 13.02.-17.03.2023. 9

*MAG metinātājs, tālākizglītības programma 6.11.-31.01.2023. 5

*Sadarbībā NVA bezdarbnieku un bezdarba riskam pakļautu personu apmācības



Ārpus formālā izglītība

2.12.2022. MAG metinātāji - 9

9.12.2022. Pavāri – 6



Pieaugušo izglītība –
plānots no 1.09.2022.-31.08.2023. – 115 

dalībnieki

Plānotais turpmāk

Kursu nosaukumi Dalībnieku skaits

*TR2 kategorijas traktortehnikas apmācības 1.03.-6.04.2023. 9

*MAG metinātājs, tālākizglītības programma 20.03.-

15.06.2023.

5

Ārpus formālais eksāmens pavāriem, automehāniķiem, 

metinātājiem

15



Ekoskolas aktivitātes

Makulatūras un izlietotu bateriju vākšana;

Sadarbībā ar ANV āra nodarbība Aklajā purvā 
par mitrājiem;

Silto džemperu diena;

Rīcību nedēļa;

…



Dalība konkursā «Radošā 
Zemgale»



Patriotiskā audzināšana



Karjeras izaugsmes pasākumi

Absolventu viesošanās skolā;

Audzēkņu informēšana par augstākās izglītības iegūšanas iespējām;

Mācību ekskursijas uzņēmumos;

Uzņēmumu pārstāvju viesošanās skolā;

Nozares izstāžu apmeklēšana;

Profesionālie konkursi skolā;

Profesionālie konkursi valsts un starptautiskā līmenī;

….



Karjeras izaugsmes pasākumi



Sabiedriskās aktivitātes

Skolas ansambļa dalība labdarības 
koncertā 28.novembrī Aizkraukles 
novada sadraudzības pilsētas 
Slavutičas Ukrainā iedzīvotāju 
atbalstam. 

Dalība atbalsta akcijā “Ierakumu 
sveces Ukrainai”



Sabiedriskās aktivitātes

Akcija senioriem –
bezmaksas auto pārbaude 
pirms ziemas sezonas

Skolas ansambļa 
koncerts Skrīveru 
pansionātā 
«Ziedugravas»

Akcija – ziedojums 
biedrības «Felida» 
kaķīšiem 



Uzņēmēju / skolas direktoru 
viesošanās Skolā



Sadarbības iespējas ar Aizkraukles 
novada skolām

Dizaina un tehnoloģiju olimpiādes organizēšana, darbu vērtēšana;

Meistarklases APV vai novada skolās: 
Viss, kas saistīts ar ēdienu gatavošanu;

Viss, kas saistīts ar kokapstrādi;

Viss, kas saistīts ar metālapstrādi.

Kvalifikācijas pilnveides kursi pedagogiem un skolu darbiniekiem:
HACCP sistēmas izveides nosacījumi ēdināšanas uzņēmumos

Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumos

Komunikācijas barjeras un to novēršanas mehānismi

Ģimenes un skolas sadarbība

Dizaina un tehnoloģiju pedagogiem u.c.

Karjeras izglītības pasākumi APV vai novada skolās



Sporta aktivitātes skolā un ārpus 
tās





2022.gada veiktie būtiskākie 
ieguldījumi

Elektroinstalācijas pārbaude un dokumentācijas sagatavošana – 6218,19 EUR

Instrumentālās darbnīcas metināšanas klases elektroapgādes ierīkošanas darbi 
– 2784,43 EUR

Jumta remontdarbi – 5669,74 EUR

Iegādātie pamatlīdzekļi:

Dūmu nosūcēji TIG metināšanas laboratorijai – 6380,90 EUR

Personāla datori – 2596,48 EUR

Pabeigta un ieviesta ekspluatācijā videonovērošanas sistēma mācību korpusā 
– 2764,83 EUR

Ieguldītie līdzekļi katras programmas materiālās bāzes pilnveidošanai –
16158,17 EUR

LED paneļu iegāde – 2880,01 EUR

Mīkstā inventāra iegāde dienesta viesnīcai – 1003,99 EUR



Papildus līdzekļu piesaiste 
2022.gadā

15 datori (VID) un 52 mēbeļu vienību (Valsts kase) pārņemšana no 
bilances uz bilanci (VNĪ sludinājumi)

Electude programma automehāniķiem no VISC

No IZM saņemti 23 gaisa kvalitātes mērītāji (7124,48 EUR)



Komunālo pakalpojumu izmaksas

Komunālie 

pakalpojumi
2021.gads 2022.gads Sadārdzinājums

Siltumenerģija 42 879 88 638 45 759

Ūdensapgāde un 

kanalizācija
6 700 8 372 1 672

Elektroenerģija 18 966 31 247 12 281

IZM no Līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem piešķīra 40 570 EUR komunālo 

pakalpojumu sadārdzinājuma kompensācijai.



Komunālo pakalpojumu izmaksas

Komunālie 

pakalpojumi

2021.gada

novembris

2021.gada 

decembris

2022.gada 

novembris

2022.gada 

decembris
Sadārdzinājums

Siltumenerģija 5 266,97 9 900,63 20 012,64 29 793,09 34 638,13

Elektroenerģija 2 362,49 2 382,57 5 300,13 5 202,83 5 757,90



Skola interneta vidē…

Vai Tu zini , kas Skolā notiek?

Seko līdzi 

Dalies ar citiem!


