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Profesionālās izglītības iestādes attīstības un investīciju stratēģijas 2015.-2020.gadam izstrādes vadlīnijas 

 

Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Būvniecības tehnikums” 

attīstības un investīciju stratēģija 

1. Vispārējā informācija 

1.1. Sasaiste ar reģiona attīstības plānu (nozaru /tautsaimniecības attīstības tendences, izglītības iestāžu attīstība, cilvēkresursu attīstība – 

nodarbinātība, sociālā iekļaušana Demogrāfiskās situācijas un izglītojamo skaita analīze un prognoze līdz 2025.gadam: 

Pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvajiem datiem, Latvijā kopumā 2014./2015. mācību gadā 11,7 tūkst. audzēkņu 

uzsāka mācības 62 profesionālās izglītības iestādēs, kā arī 14 koledžās, kuras realizē profesionālās izglītības programmas. Kopumā Latvijā 

uzņemto audzēkņu skaits ir pieaudzis par 1,6% salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu. 

Arī demogrāfiskā situācija valstī ietekmē audzēkņu skaitu profesionālās izglītības iestādēs. Pavisam 2014./2015. mācību gadā Latvijas 

profesionālās izglītības iestādēs mācās 29,8 tūkst. audzēkņu, kas ir par 1,2 tūkst. jeb 6,8% mazāk, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu. Toties, 

CSP rīcībā esošie pēdējo gadu dati par pamatskolu beigušo turpmāko izglītību liecina, ka absolventu īpatsvars, kuri mācības turpina profesionālās 

izglītības iestādēs, palicis gandrīz nemainīgs. 2013.gadā 33,4% absolventu izvēlējās iegūt profesionālo izglītību, savukārt 61,5% mācības turpināja 

vispārējās vidējās izglītības iestādēs. Nedaudz palielinājies vidusskolu beigušo īpatsvars, kuri mācības turpina profesionālās izglītības iestādēs (no 

6,4% 2012. gadā līdz 7,6% 2013. gadā). 2014. gadā vidējo profesionālo izglītību ieguvuši 8,8 tūkst. audzēkņu, kas ir par 7,7% vairāk nekā 2013. 

gadā.1 

Nozīmīga problēma Latvijā joprojām ir jauniešu bezdarbs. Bezdarbs jauniešu vidū ir ievērojami augstāks nekā citās vecuma grupās. 

2013.gadā Latvijā jaunieši sastādīja 17,9% no kopējā darba meklētāju skaita vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Lielākā daļa no šiem jauniešiem bija 

                                                 
1 CSP “Jauno audzēkņu skaits profesionālās izglītības iestādēs pieaug par 1,6%”(http://www.csb.gov.lv/notikumi/par-profesionalo-izglitibu-20142015-macibu-gada-

41175.html)  
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vecumā no 20 līdz 24 gadiem. Viens no jauniešu bezdarba cēloņiem ir viņu izglītības līmenis – aptuveni 65% jauniešu nebija kvalifikācijas vai bija 

zems izglītības līmenis. Profesionālā izglītība bija 25% jauniešu, bet augstākā izglītība – 10%. Papildus būtisks faktors jauniešu bezdarbam ir arī 

darba pieredzes trūkums. Tikai ceturtajai daļai no visiem jauniešiem – darba meklētājiem bija darba pieredze, pie tam 23% no tiem bija nodarbināti 

mazkvalificētās (vienkāršās) profesijās. 2 

Nemitīga pasaules attīstība nosaka nepieciešamību pēc nepārtrauktas prasmju pilnveidošanas. Latgales plānošanas stratēģijā un programmā ir 

izvirzīts ilgtermiņa mērķis līdz 2030.gadam, saskaņā ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030 – panākt straujāko reģiona ekonomisko 

attīstību un cilvēku profesionālo pilnveidi, lai celtu cilvēku ienākumus, saglabātu un vairotu Latgales bagātāko potenciālu un padarītu Latgali par 

pievilcīgu dzīves vidi arī nākamajam paaudzēm. 

Daugavpils ir viena no reģiona ekonomikas dzinējspēka pilsēta. Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes statistisko 

informāciju par Daugavpils pilsētas skolu absolventu (pamatskolas beidzēju skaits) gaitām no 2009./2010.mg. līdz  2013./2014.m.g., ir redzams, ka 

Daugavpils pilsētas pamatskolu beidzēju skaits 2014.gadā pret 2009.gadu ir samazinājies par 17%: 2010.gadā 865 izglītojamie, no kuriem 31% 

izglītojamo iestājas Daugavpils pilsētas profesionālās iestādēs, 2014.gadā – 718 izglītojamie, no kuriem iestājās profesionālas izglītības iestādēs - 

30,8% izglītojamo. Neskatoties uz Demogrāfisko situāciju Daugavpilī un Latgalē, profesionālā izglītība paliek aktuāla gan pamatskolas gan 

vidusskolas absolventiem. Pēc Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes statistiskās informācijas par Daugavpils pilsētas vidusskolu absolventu 

gaitām ir redzams, ka vidusskolas beidzēju interese par profesionālo izglītību trīskāršojās laika periodā no 2010.gada (5%) līdz 2014.gadam (15%). 

Liela mērā to ietekmē profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācija, kā arī ES līdzfinansētie projekti, kas palīdz jauniešiem integrēties darba 

tirgū ar darba devējiem nepieciešamajām prasmēm īsā laikā periodā. 

PIKC “Daugavpils Būvniecības tehnikums” (turpmāk - tehnikums) sava darbība balstās uz Latgales reģiona un Daugavpils pilsētas visplašāk 

pārstāvētām nozarēm un darba tirgus pieprasījumu, atbilstošās teritorijas demogrāfisko situāciju un mērķa grupu (potenciāliem izglītojamajiem), 

tiek veiktas programmu aktualizēšana, un darīts viss iespējamais, lai veicinātu profesionālās izglītības elastību atbilstoši darba tirgus prasībām. 

                                                 
2 Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm (https://em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/EMZino_150814.pdf ), 11. lpp. 
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Profesionālā izglītība tiek atzīta par prioritāti un tam ir vairāki pamatoti argumenti, piemēram, tā daudz ātrāk sniedz iespējas sekmīgi 

iekļauties darba tirgū. Par profesionālās izglītības popularitātes un vērtības palielināšanos liecina pamatskolas absolventu izvēle iegūt profesionālo 

izglītību: vēl pirms dažiem gadiem profesionālo izglītību izvēlējās ap 30% pamatskolas absolventu, bet 2010.gadā šis rādītājs jau sasniedza 42%. 

Daugavpils profesionālās izglītības iestāžu dati 2012.gadā liecina par to, ka 623 pamatskolu absolventi ir iestājušies profesionālās izglītības 

iestādēs, bet no kopējā pilsētas skolu absolventu skaita (kopā ar vidusskolas absolventiem) – 1502 skolēnu. Jau var prognozēt, ka turpmāk 50% 

līdz 70% pamatskolu absolventu izlems turpināt mācības profesionālās izglītības iestādēs.3 

Tehnikums uzskata, ka lai turpinātu profesionālas izglītības modernizāciju Latgales reģionā un resursu mērķtiecīgu izmantošanu, ka 

profesionālās izglītības kvalitātes un pievilcības paaugstināšanu, ir nepieciešams turpināt attīstīt svarīgākas Latgales reģionam nozares, kas pēc 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras ziņojuma “Profesionālas izglītības iestāžu pārvaldības modelis” datiem rada, ka darbaspēka 

pieprasījums tajās tuvākajos gados pieaugs: tā, piemēram, apstrādes rūpniecībā pēc prognozēm uz 2020.gadu pret 2011.gada datiem pieaugs par 18 

tūkst. darba vietu, būvniecībā – par 8 tūkst.4 

1.2. Profesionālās izglītības iestādes (turpmāk – PII) statuss (profesionālās izglītības kompetenču centrs, profesionālās izglītības iestāde): 

 

Izglītības attīstības politikas virsmērķis pamatnostādnēs ir kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības attīstībai, cilvēku labklājībai un 

ilgtspējīgai valsts izaugsmei. Profesionālās izglītības stiprināšana ir viena no IZM prioritātēm, un pašlaik turpinās darbs pie profesionālās izglītības 

kompetences centru attīstības, lai nodrošinātu kvalitatīvu profesionālo izglītību gan lielajās pilsētās, gan reģionos.  

Tehnikuma kā kompetences centra izvirzītie mērķi lielākoties ir sasniegti, toties apstāties uz sasniegta nedrīkst. Lai sekmētu straujāko 

reģiona ekonomisko attīstību un cilvēku profesionālo pilnveidi, lai celtu cilvēku ienākumus, ir nepieciešams, lai izvirzītie mērķi būtu sasniegti. 

 

                                                 
3 Lpp.28-29 http://www.daugavpils.lv/files/components/main_content/files/Par_VPIP_koncepcija_2013-2017.pdf  
4 http://izm.izm.gov.lv/upload_file/petijumi/parvaldibas%20modelis__%20IZM.pdf  

http://www.daugavpils.lv/files/components/main_content/files/Par_VPIP_koncepcija_2013-2017.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/petijumi/parvaldibas%20modelis__%20IZM.pdf
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Tehnikuma mērķi: 

1. sadarbība ar komersantiem un uzņēmējiem, lai atbilstoši darba tirgus attīstības tendencēm reģionā savlaicīgi identificēt darbaspēka 

piedāvājuma un pieprasījuma neatbilstību;  

2.  īstenojot Eiropas Sociāla fonda līdzfinansētajos projektos iesaistīt izglītībā un pievērst īpašu vērību jauniešiem, kuri neatrodas 

apmācībā un nav arī nodarbināti, atgriežot tos izglītības sistēmā kvalifikācijas un prakses iegūšanai; 

3. veicināt darba devēju aktīvu līdzdalību izglītības kvalitātes pilnveidošanā – prakšu vietu veidošanā; 

4. turpināt metodisko atbalstu profesiju apgūšanai svarīgākās reģionam nozarēs, kurās Latgalei ir salīdzinošas priekšrocības (būvniecība, 

kokapstrāde u.c.); 

5. kalpot kā “labs piemērs” jaunāko tehnoloģiju apguves vietai sadarbībā ar jauniešiem un pieaugušajiem Latgales reģionā un Latvijā; 

6. turpināt ar Eiropas Savienības piesaistīto līdzfinansējumu uzlabot Tehnikuma infrastruktūru un  materiāltehnisko bāzi, mācību procesa 

uzlabošanai. 

 

2. Esošās situācijas raksturojums un plānotie ieguldījumi 
 

2.1.  PII Profesionālās izglītības programmu raksturojums un audzēkņu skaits (aizpilda PII, t.sk., plānoto ieguldījumu sadaļu sadarbībā ar 

pašvaldībām un Nozaru ekspertu padomēm ( turpmāk -NEP) (aizpildāma 2.1., 2.2. tabula): 

 

2.2. Sadarbība ar atbilstošo Nozaru organizācijām, NEP, sadarbība ar pašvaldībām, sadarbība ar plānošanas reģioniem (līdz 2 lapām): 

 

 2014.- 2015.gada, strādājot ar Izglītības un zinātnes ministriju, Latgales plānošanas reģionu, Daugavpils pilsētas domi, Nozaru ekspertu 

padomi, asociācijām un Latvijas darba devējiem, sadarbības rezultātā, tehnikums konstatēja, ka viens no pirmajiem un galvenajiem soļiem 

kompetences centra veiksmīgā darbībā ir vienots strukturālais redzējums profesionālajā izglītībā, kur tika izzināta nozaru problēmas profesionālās 
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izglītības jomā, uzsākta kopēja sadarbība ar nozaru sektoru darba devējiem, asociācijām un valsts pusi par profesionālās izglītības sistēmas 

pilnveidi Latgales un Latvijas nozaru vajadzībām. 

Tehnikuma uzdevums ir izveidot pastāvīgi strādājošu, kvalitatīvu un tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām atbilstošu profesionālās 

izglītības satura nodrošināšanas sistēmu ar profesionālās izglītības reformas strukturālo redzējumu. 

Ņemot vērā Latgales reģiona tautsaimniecības vajadzības, demogrāfiskās tendences, nozaru asociāciju, Latgales plānošanas reģiona stratēģiju, 

programmu un pilsētvides attīstības stratēģiju, pašvaldības izvērtējumu, kā arī 2015.gadā Daugavpils profesionālās izglītības iestāžu izstrādātās 

attīstības un investīciju stratēģijas, izglītības iestāde piedāvāja Daugavpils pilsētas profesionālās izglītības iestāžu pamatdarbības turpmāko 

attīstību, izveidojot vienoto pieeju un paredz, ka kompetences centrā tiks īstenotas strukturizētās daudzveidīgas profesionālās izglītības 

programmas, nodrošināts metodiskais darbs sadarbībā ar Latvijas nozaru pārstāvjiem un uzņēmumiem, tādējādi veidojot gan izglītības saturu, gan 

Latgales reģiona, kā Latvijas darba tirgus prasībām atbilstošas izglītības programmas jaunajam 2015.-2020.gadam. 

 

2.3. Darba spēka pieprasījums reģionā/valstī, audzēkņu uzņemšanas iespējas, audzēkņu iekārtošanas darbā analīze (5 gadu griezumā no 

stratēģijas iesniegšanas brīža): 

 

Ikviens cilvēks vēlas dzīvot labklājībā un būt laimīgs. Panākumi tirgus ekonomikā nav pašmērķis, toties tas ir visefektīvākais līdzeklis, kā 

ikvienam īstenot savas vēlmes. 

Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Būvniecības tehnikums” absolventi (statistika par 2011./2012., 2012./2013., 

2013./2014. māc.g.), kuri ir vairāk nekā 1 000, ir izpratuši un spējuši atklāt, kā attīstīt savas profesionālās spējas un pielietot tehnikuma stundās 

iegūtās zināšanas. Viņi sevi ir lieliski pierādījuši – starp lielākajām Latvijas firmām. Absolventu uzņēmību un panākumus apstiprina arī paši 

absolventi. Tehnikuma absolventi veiksmīgi integrējas darba tirgū un saņem normālu atalgojumu. Puse – 50% – no 864 absolventiem strādā pēc 

savas kvalifikācijas, savukārt 15% turpina mācības. Tehnikuma absolventu vidējie ikmēneša ieņēmumi pēc nodokļu nomaksas pārsniedz 450 eiro. 
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Informācija par PIKC „Daugavpils Būvniecības tehnikums” absolventu gaitām 

2011./2012. mācību gads 

Programmas 

nosaukums 

Kvalifikācija Kvalifikācijas 

līmenis 

Mācību 

ilgums 

Absolventu 

skaits 

Turpina 

izglītību 

Strādā 

profesijā 

Strādā 

citā 

profesijā 

Nestrādā Strādā 

ārzemēs 

Siltuma, gāzes un 

ūdens tehnoloģija 

Sanitārtehnisko 

iekārtu montētājs 

2 3 gadi 27 2 18 1 5 1 

Būvdarbi Krāšņu podnieks 2 3 gadi 25 2 - - 11 12 

Būvdarbi Apdares darbu 

strādnieks 

2 1 gads 15 2 8 2 - 3 

Būvdarbi Apdares darbu 

tehniķis 

3 4 gadi 56 6 24 3 9 14 

Būvniecība Ceļu būvtehniķis 3 4 gadi 27 7 14 3 - 3 

Autotransports Autoelektriķis 3 4 gadi 17 - 8 3 4 2 

Kokizstrādājumu 

izgatavošana 

Mēbeļu galdnieks 3 4 gadi 11 3 4 - 1 3 

Kopā: 178 22 76 12 30 38 

 Izglītības programmu īstenošanas vieta ”Daugavgrīvas cietums” 

Kokizstrādājumu 

izgatavošana 

Galdnieks 2 1 gads 28 - - - - - 

Būvdarbi Mūrnieks 2 1 gads 24 - - - - - 

Būvdarbi Sausās būves celtnieks 2 1 gads 12 - - - - - 

Būvdarbi Apdares darbu 

strādnieks 

2 1 gads 12 - - - - - 

Būvdarbi Mūrnieks 1 3 gadi 10 - - - - - 

Kopā: 86 - - - - - 

Pavisam: 261      

 

 

 

 



7 

 

Profesionālās izglītības iestādes attīstības un investīciju stratēģijas 2015.-2020.gadam izstrādes vadlīnijas 

 

 

Informācija par PIKC „Daugavpils Būvniecības tehnikums” absolventu gaitām 

2012./2013. mācību gads 

Programmas 

nosaukums 

Kvalifikācija Kvalifikācijas 

līmenis 

Mācību 

ilgums 

Absolventu 

skaits 

Turpina 

izglītību 

Strādā 

profesijā 

Strādā 

citā 

profesijā 

Nestrādā Strādā 

ārzemēs 

Metālapstrāde Lokmetinātājs 

metināšanā ar 

mehanizēto iekārtu 

aktīvās gāzes vidē 

2 1 gads 51 9 21 16 - 5 

Siltuma, gāzes un 

ūdens tehnoloģija 

Sanitārtehnisko iekārtu 

montētājs 

2 1 gads 44 6 29 8 1 - 

Siltuma, gāzes un 

ūdens tehnoloģija 

Sanitārtehnisko iekārtu 

montētājs 

2 3 gadi 32 8 14 10 - - 

Būvdarbi Krāšņu podnieks 2 3 gadi 20 3 14 2 - 1 

Būvdarbi Apdares darbu tehniķis 3 4 gadi 24 2 15 2 - 5 

Būvdarbi Apdares darbu 

strādnieks 

2 1 gads 17 1 14 - - 2 

Autotransports Autoelektriķis 3 4 gadi 28 3 6 9 1 9 

Autotransports Autoelektriķis 3 1,5 gadi 24 - 9 6 4 5 

Būvniecība Ceļu būvtehniķis 3 4 gadi 23 3 13 2 - 5 

Kokizstrādājumu 

izgatavošana 

Mēbeļu galdnieks 3 4 gadi 15 2 6 - - 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Kopā: 278 37 141 55 6 39 

 Izglītības programmu īstenošanas vieta ”Daugavgrīvas cietums” 

Kokizstrādājumu 

izgatavošana 

Galdnieks 2 1 gads 25 - - - - - 

Būvdarbi Mūrnieks 2 1 gads 5      

Būvdarbi Sausās būves celtnieks 2 1 gads 17 - - - - - 

Būvdarbi Apdares darbu 

strādnieks 

2 1 gads 15 - - - - - 

Būvdarbi Krāšņu podnieks 2 1 gads 14 - - - - - 
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Siltuma, gāzes un 

ūdens tehnoloģija 

Sanitārtehnisko iekārtu 

montētājs 

2 1 gads 18 - - - - - 

Būvdarbi Mūrnieks 1 3 gadi 9      

Kopā: 103 - - - - - 

Pavisam: 344  

 

Informācija par PIKC „Daugavpils Būvniecības tehnikums” absolventu gaitām 

2013./2014. mācību gads 

Programmas 

nosaukums 

Kvalifikācija Kvalifikācijas 

līmenis 

Mācību 

ilgums 

Absolventu 

skaits 

Turpina 

izglītību 

Strādā 

profesijā 

Strādā 

citā 

profesijā 

Nestrādā Strādā 

ārzemēs 

Metālapstrāde Lokmetinātājs 

metināšanā ar 

mehanizēto iekārtu 

aktīvās gāzes vidē 

2 1 gads 98 11 46 24 13 4 

Siltuma, gāzes un 

ūdens tehnoloģija 

Inženierkomunikāciju 

montētājs 

2 1 gads 118 27 57 21 7 6 

Siltuma, gāzes un 

ūdens tehnoloģija 

Sanitārtehnisko iekārtu 

montētājs 

2 3 gadi 19 - 16 - 2 1 

Būvdarbi Mūrnieks 1 3 gadi 16 2 9 3 1 1 

Būvdarbi Apdares darbu 

strādnieks 

2 1 gads 45 9 17 15 1 3 

Būvdarbi Sausās būves celtnieks 2 1 gads 19 3 12 1 3 - 

Būvdarbi Apdares darbu tehniķis 3 4 gadi 43 8 20 3 9 3 

Būvniecība Ceļu būvtehniķis 3 4 gadi 17 2 6 4 3 2 

Interjera dizains Interjera noformētājs 3 1,5 gadi 26 4 7 10 1 4 

Kokizstrādājumu 

izgatavošana 

Mēbeļu galdnieks 3 4 gadi 7 1 1 4 - 1 

Kopā: 408 67 191 85 40 25 

 Izglītības programmu īstenošanas vieta ”Daugavgrīvas cietums” 

Kokizstrādājumu Galdnieks 2 1 gads 19 - - - - - 
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izgatavošana 

Būvdarbi Bruģētājs 2 1 gads 13 - - - - - 

Būvdarbi Sausās būves celtnieks 2 1 gads 14 - - - - - 

Būvdarbi Apdares darbu 

strādnieks 

2 1 gads 26 - - - - - 

Būvdarbi Krāšņu podnieks 2 1 gads 20 - - - - - 

Siltuma, gāzes un 

ūdens tehnoloģija 

Sanitārtehnisko iekārtu 

montētājs 

2 1 gads 18 - - - - - 

Kopā: 110 - - - - - 

Pavisam: 451  

 Par izglītības programmu īstenošanas vietas „Daugavgrīvas cietums” absolventu gaitām ziņas nav pieejamas 

Salīdzinot šos rādītājus ar statistiku par 2010./2011.māc.gada absolventiem, rādītāji būtiski atšķiras un var atzīmēt, ka proporcionāli 

palielinājies to 9. klašu absolventu skaits, kuri pēc pamatskolas beigšanas izvēlas mācīties tālāk profesionālajās izglītības iestādēs, bet 12.klašu 

absolventu vidū šis skaits samazinājās. Tas varētu liecināt, ka arvien vairāk jauniešu saprot, ka lielākas iespējas atrast savu vietu darba tirgū ir, 

pateicoties profesionālajai izglītībai. Cerams, ka, turpinot profesionālo izglītības iestāžu modernizāciju un to prestiža celšanu, arvien vairāk 

izglītojamo savlaicīgi jau pēc 9. klases izvēlēsies konkrēto zināšanu apgūšanu profesionālajās izglītības iestādēs, tādējādi nodrošinot savu 

nākotni darba tirgū. 

Pēc tehnikuma statistikas (statistika par 2011./2012., 2012./2013., 2013./2014. māc.g.), izglītojamie, kuri strādā ārzemēs, 25% no absolventu 

izglītojamo skaita tika nodarbināti būvniecības jomā. 

Tehnikums jūt atbildību par to, lai jaunie speciālisti atrastu savu vietu darba dzīvē, būtu veiksmīgi un sasniegtu pēc iespējas vairāk. Tā vienmēr 

lepojas ar saviem absolventiem. 
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Valsts un reģiona konkurētspējas pamatā ir konkurētspējīgi uzņēmēji, kuru sekmīga darbība ir atkarīga no labvēlīgas uzņēmējdarbības vides. 

Latgales uzņēmumus raksturo vietējo un ārvalstu darbība Daugavpilī tradicionāli spēcīgākajās nozarēs – metālapstrādē, kokapstrādē, būvniecībā, 

un tos papildinoša vidējo un nelielo uzņēmumu darbība visdažādākajās nozarēs (loģistikā, “zaļajā enerģētikā”, sociālajā uzņēmējdarbībā, u.c.). 

Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas attīstības programmas “Mana pils - Daugavpils” 2014.-2020.gadam pašreizējas situācijas raksturojumu var 

redzēt, ka starp Daugavpils pilsētas lielākajiem uzņēmumiem ir vērojams liels to uzņēmumu īpatsvars, kuri darbojas „Apstrādes rūpniecība”, kā arī 

„Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; auto, moto, sadzīves priekšmetu un aparatūras remonts” nozarēs. Un tomēr, Daugavpils pilsētai 

svarīgas paliek arī tādas uzņēmējdarbības jomas kā būvniecība, elektroenerģija, gāzes apgāde u.c. Pēc nozares kopējā apgrozījuma Daugavpilī 

saskaņā ar Lursoft datiem Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība ir 6. vietā, tajā ir reģistrēti 46 uzņēmumi. Līdzīgas attīstības tendences ir vēl 

trim apakšnozarēm: 

 Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana – 12. vietā pēc nozares apgrozījuma, reģistrēts 31 komersants; 

 Elektroinstalācijas ierīkošana – 13. vietā pēc nozares apgrozījuma, reģistrēts 31 komersants; 

 Grīdas un sienu apdare – 19. vietā pēc nozares apgrozījuma, reģistrēts 21 komersants. 

 

Daugavpilī bezdarba līmenis ir nedaudz virs vidējā bezdarba līmeņa valstī. Lai samazinātu bezdarba līmeni reģionā, padarot darbiniekus 

efektīvākus,  kas spētu radīt augstākus ienākumus reģiona iedzīvotajiem ir jāveicina Latgalē strādājošo prasmju atbilstību darba tirgus vajadzībām,  

un  tas viss veicina jau esošu prasmju pilnveidošanu un jaunu prasmju apgūšanu. 

Pēc reģiona stratēģijas vīzijām Latgalē ir nepieciešama stabila sistēma prasmju uzlabošanai. Profesionālās izglītības un mūžizglītības misija – 

nodrošināt nepārtrauktu apmācības procesu visās vecuma grupās un cilvēkiem ar dažādām prasmēm, “piegādāt” kvalificētu darbaspēku. Pēc EM 

prognozēm turpmākajos gados vislielākās problēmas atrast darbu būs iedzīvotājiem, kuriem nav profesionālās kvalifikācijas. Lai veicinātu jauniešu 

nodarbinātību un ātrāku iekļaušanos darba tirgū, tika izstrādāts jauns un pilnveidots esošais profesionālās izglītības programmu (1-1,5 gada) 

piedāvājums, kuru īstenošanu plānots turpināt arī 2014.-2020.gada plānošanas periodā. Tehnikums uzskata, ka veiksmīgi turpinot izmantot ES 
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līdzfinansētus projektus, var sekmēt reģiona nodarbinātības situācijas uzlabošanos, jo īsā laika periodā tiek sagatavoti speciālisti darba tirgum.  

Pēc EM prognozēm un esošās situācijas analīzes 2013.gadā apstrādes rūpniecības nozarēs saglabājās stabila izaugsme. Lielākajās rūpniecības 

nozarēs – pārtikas rūpniecībā un kokapstrādē, ražošanas apjomi 2013.gadā pieauga attiecīgi par 6% un 2,7 procentiem. Būvniecības apjomi 

2013.gadā palielinājās par 7,4%. Lielāks devums būvniecības nozares attīstībā bija inženierbūvju celtniecības apjomu pieaugumam, ko lielā mērā 

veicināja publiskie pasūtījumi un ES fondu projekti. Inženierbūvju celtniecības apjomi 2013.gadā pieauga par 10,5%. 2013.gadā ēku būvniecības 

apjomi auga krietni mērenāk – par 3,1%. Lai arī būvniecības apjomi pēdējos gados ir salīdzinoši strauji auguši, tomēr tie joprojām par 31% 

atpaliek no pirmskrīzes līmeņa.  Darba tirgū 2013.gadā nodarbināto skaits, salīdzinājumā ar 2012.gadu, pieauga par 2,1% un gandrīz trešdaļu no 

pieauguma veidoja būvniecības nozare. Arī vidējās profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaita struktūra sadalījumā pēc izglītības tematiskām 

grupām 2013.gadā nav būtiski mainījusies. Jaunieši visvairāk izvēlas mācīties inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības tematiskajā grupā.  

Pēc EM prognozēm tuvākajos 5 gados būs novērojami pieauguma tempi apstrādes rūpniecībai, kur pieauguma tempi būs straujāki nekā vidēji 

tautsaimniecībā, ka arī stabila un harmoniska būvniecības nozares izaugsme dažādos tās segmentos – infrastruktūras objektu, ražošanas un 

tirdzniecības būvju, kā arī sabiedrisko un dzīvojamo ēku būvniecībā, kas savukārt radīs pakāpenisku pieprasījuma pieaugums būvniecības nozarē 

pēc darbaspēka, tomēr šīs nozares izaugsme būs cieši atkarīga no ārējiem ekonomiskajiem faktoriem. 

Ar kompetences centra statusa piešķiršanu Tehnikumam un ES līdzfinansēto projektu īstenošanu, Latgales reģionā tiks samazināts jauniešu 

ar zemām pamatprasmēm īpatsvars, nodrošinot apmācības īstenošanu jauniešiem - bezdarbniekiem, jauniešiem, kas priekšlaicīgi pametuši 

izglītības iegūšanu, un ekonomiski neaktīvajiem jauniešiem, tādējādi veicinot viņu sociālo iekļaušanu un konkurētspēju darba tirgū, attīstot viņu 

sociālās, pilsoniskās un komunikatīvās prasmes. 
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2.4. PII turpmākās attīstības perspektīvas laika posmā līdz 2020.gadam, prognoze, līdz 2025.gadam (SVID) analīze: 

 

Sadarbībai starp tehnikuma un darba devējiem šajos laikos jābūt īpaši ciešai, jo skolu pēdējo klašu skolēniem jāmāk orientēties 

paredzamajās izmaiņās darba tirgū. 

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas izstrādātā informatīva ziņojumā „Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa 

prognozēm” ziņojumā pieprasījuma un piedāvājuma atbilstībai secināts – nākamajos septiņos gados pamatīgi mainīsies līdzsvars starp atsevišķām 

populārām un novārtā atstātām profesijām. 

Darbaspēka pieprasījuma samazinājums sagaidāms būvniecībā, savukārt visātrāk no ekonomiskās lejupslīdes sekām atgūsies transporta 

nozare un inženieru un arhitektu profesiju grupa būs salīdzinoši labākā situācijā, un straujākas ekonomikas izaugsmes gadījumā pieprasījums pēc 

augstāko izglītību ieguvušiem inženieru profesiju grupas pārstāvjiem būs ļoti liels. 

Vidējās kvalifikācijas profesijās piedāvājums tikai nedaudz pārsniegs pieprasījumu, un var rasties pat situācija, ka nodrošinājums ar vidējās 

kvalifikācijas speciālistiem ir nepietiekams. Paredzams, ka starp vidējās kvalifikācijas profesijām visvairāk pieprasīti būs arhitekti, būvtehniķi, 

būvmehāniķi, celtniecības un ceļu būves mašīnu tehniķi, kā metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinības speciālisti. 

Tikai 30 % devīto klašu absolventu izvēlas turpināt mācības profesionālās izglītības iestādēs, lai vienlaikus iegūtu gan vidējo vispārējo 

izglītību, gan arodu un kvalifikāciju. Citviet Eiropā šis rādītājs ir 50 % un vairāk. Lai situāciju mainītu, nepieciešams atjaunot arodizglītības 

prestižu. 

Tehnikums, ņemot vērā Ekonomikas ministrijas izstrādātā informatīva ziņojuma „Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un 

ilgtermiņa prognozēm” pieprasījumu un piedāvājumu, saplānoja un izstrādāja jaunās programmas, kas atjaunotu arodizglītības prestižu: 

2011.gadā – tika uzņemti 397 izglītojamie; 

2012.gada – tika uzņemti 510 izglītojamie; 

2013.gadā – tika uzņemti 727 izglītojamie; 
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2014.gadā – tika uzņemti 860 izglītojamie; 

2015.gadā – tiks uzņemti 900 izglītojamie. 

 

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas izstrādātā informatīva ziņojuma „Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm” 

pieprasījumu un piedāvājumu var prognozēt sekojošo: 

1. Pēdējo gadu laikā (iepriekšējo gadu laikā) profesionālās vidējās izglītības iestāžu audzēkņu skaita struktūrā nav notikušas būtiskas izmaiņas 

un visvairāk jaunieši izvēlas inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības tematiskās jomas. 

2. EM vidējā termiņā (uz 2020.g.) prognozē 6.2% darbaspēka pieprasījuma pieaugumu Būvniecības nozarē. 

3. Lai risinātu vidējās kvalifikācijas darbaspēka nepietiekamību, ar politikas ietekmi plānots palielināt audzēkņu skaita pieaugumu 

profesionālās mācību iestādēs par aptuveni par 10% salīdzinājumā ar 2013./2014.m.g. 

4. Vienlaikus paredzams, ka nozīmīgs darbaspēka pārpalikums var veidoties ar vispārējo vidējo izglītību. Aptuveni 1/3 no vidējo vispārējo 

izglītību beigušajiem pēc absolvēšanas neturpina mācības augstākā izglītības līmenī, tādējādi nonākot darba tirgū bez konkrētas 

specialitātes. Tehnikums plāno 1.5 gada programmas tādai mērķgrupai , kas ļauj viņiem maksimāli ātri apgūt specialitāti. 

Saskaņā ar Nozaru ekspertu padomju profesionālās izglītības programmu plānojumu, kuru ņem vērā IZM un tehnikums, var secināt: 

1. NEP ir veikušas plānojumu līdz 2018.gadam. Vidēji trijos gados paredzot tās kvalifikācijas, kuras darba tirgum būs nepieciešamas. 

2. Metālapstrādes un mašīnzinību NEP ir ieplānojis tikai Metālapstrādi un Mehatroniku, Mašīnzinību jomā nav nekas paredzēts. 

3. Būvniecībai NEP ir paredzējis šādas no tehnikuma jaunajām (plānotajām) programmām- Būvtehniķis (ar veco nosaukumu „Ēku 

būvtehniķis”), Arhitektūras tehniķis un gandrīz visas jau esošās „Būvdarbu” jomas programmas, bet nav paredzētas „Siltuma, gāzes un 

ūdens tehnoloģiju” programmas, Interjera dizaina programmas, kurus tehnikums ieplānoja iekļaut jaunajā plānošanas periodā. 

4. Kokrūpniecības NEP katru gadu no 2015. līdz 2018.gadam plāno 764 audzēkņus. Tehnikums ir ieplānojis 2018. gadā 46 audzēkņus (2.1., 

2.2. tabula). 
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Nemitīga pasaules attīstība nosaka nepieciešamību pēc nepārtrauktas prasmju pilnveidošanas. Latgales plānošanas stratēģijā un programmā ir 

izvirzīts ilgtermiņa mērķis līdz 2030.gadam, saskaņā ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030 – panākt straujāko reģiona ekonomisko 

attīstību un cilvēku profesionālo pilnveidi, lai celtu cilvēku ienākumus, saglabātu un vairotu Latgales bagātāko potenciālu un padarītu Latgali par 

pievilcīgu dzīves vidi arī nākamajam paaudzēm. 

Tā kā profesionālā izglītība un nodarbinātība ir vienota procesa neatņemamas sastāvdaļas ir nepieciešama darba devēju un sociālo partneru 

iesaiste. Īpaša uzmanība turpmākajos gados būtu pievēršama sadarbības stiprināšanai ar Daugavpils pilsētas domi, NEP, augstskolām, darba 

devējiem profesionālās izglītības pārvaldībā, profesionālās izglītības programmu īstenošanā, t.sk. prakses nodrošināšanā, ka arī attīstot tādus jaunas 

profesionālās izglītības principus kā modulārās profesionālās izglītības programmu izstrāde un darba vidē balstīta profesionālā izglītība, kā ņemt 

vērā, ka mērķa sasniegšanai ir izvirzīti trīs apakšmērķi: 

1. IZGLĪTĪBAS VIDE: paaugstināt izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi un attīstot atbilstošu infrastruktūru; 

2. INDIVĪDU PRASMES: veicināt vērtībizglītībā balstītu indivīda profesionālo un sociālo prasmju attīstību dzīvei un konkurētspējai darba 

vidē; 

3. EFEKTĪVA PĀRVALDĪBA: uzlabot resursu pārvaldības efektivitāti, attīstot izglītības iestāžu institucionālo izcilību. 

Kompleksie risinājumi ietekmēs izglītojamo motivāciju mācīties un sasniegumu pozitīvo dinamiku un individuālo izaugsmi. Palielinot 

profesionālās izglītības pievilcību, gan sasaistē ar darba tirgus vajadzībām un prognozēm, gan ieviešot darba vidē balstītas mācības, gan stiprinot 

pieaugušo iesaisti, tiks palielināta jauniešu nodarbinātība un veicināta pieaugušo konkurētspēja darba tirgū. Paaugstinot pedagogu profesionālo 

kompetenci, t.sk. izveidojot un ieviešot efektīvu resursu pārvaldību, kā arī izstrādājot jaunu finansēšanas modeli un mehānismu, tiks veicināta 

izglītības kvalitātes paaugstināšanās. Lai sekmētu izglītības pieejamību un iekļaujošas izglītības principa īstenošanu, tiks sniegts atbalsts modernas 
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mācību vides, t.sk. infrastruktūras, izveidei. Tiks nodrošinātas daudzveidīgas iespējas personu individuālo prasmju un spēju pilnveidei, kā arī 

sekmēta iesaiste kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un pilsoniskajās aktivitātēs. 5 

 

3. Nekustamā īpašuma un mācību materiāli tehniskās bāzes raksturojums 

 

3.1. Nekustamā īpašuma raksturojums (aizpildāma 3.1.tabula) 

 

3.2. PII mācību vides infrastruktūras raksturojums - esošā situācija (aizpildāma 3.2.tabula) 
 

4. Plānotie ieguldījumi PII mācību vides infrastruktūrā (aizpilda PII sadarbībā PII Konventu, ar pašvaldību un nozaru organizācijām, NEP) (aizpildāma 

4.tabula) 

 

 4.1.. Uzlabojumu veikšanas posmi prioritārā secībā (aizpildāma 4.1. tabula) 

5. Alternatīvo risinājumu salīdzinājums – renovācija/jauna objekta būvniecība, ēkas demontāža u.tml.* (aizpildāma 5.1.tabula) 

* – Salīdzinot variantus, norādāmas renovācijas izmaksas EUR/m2, paredzamais ēku uzturēšanas izmaksu salīdzinošais izvērtējums, 

paredzamo ietaupījumu apjoms un citi atbilstošie efektivitātes rādītāji. 

 

6. PII plānoto ERAF investīciju indikatīvs kopsavilkums darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 

8.1.3. „Modernizēt profesionālās izglītības iestādes, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot 

profesionālās izglītības pieejamību” (turpmāk – SAM 8.1.3.) ietvaros (aizpildāma 6.tabula) 

 

 

7. Ēku izmantošanas rādītāji (aizpildāma 7.1. tabula) 

 

 

Izglītības iestādes stratēģija iesniedzama elektroniski ar elektronisko parakstu. 

                                                 
5 http://m.likumi.lv/doc.php?id=266406 Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam 

http://m.likumi.lv/doc.php?id=266406

