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1. SKOLAS VISPĀRĪGAIS RAKSTUROJUMS 
 

Profesionālās izglītības kompetences centra “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola 
„Saules skola”” (turpmāk – Skola) ir Daugavpils pilsētas domes dibināta mācību iestāde, kura 
īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas, profesionālās ievirzes izglītības programmu 
un tālākizglītības programmas.  

Skolas vēsture aizsākās  1917.gadā. No 1927. gada līdz 1952. gadam skola darbojās kā 
daiļamatniecības arodskola. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas  skola 1992.gada 20.februārī 
atsāka  darbību kā Daugavpils mākslas koledža, vēlāk tās nosaukums bija Daugavpils mākslas 
vidusskola,  kopš 2012. gada – Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola. No 2017. gada 1. 
septembra Skolai piešķirts profesionālās kompetences centra statuss.  

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un 
citi spēkā esošie normatīvie akti, kā arī Skolas nolikums.  

Skolas  Attīstības un investīciju stratēģijā 2015. – 2020. gadam Skola izvirzīja mērķi kļūt 
par Profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC). Skola mērķtiecīgi strādāja, lai izpildītu 
PIKC statusa  kritērijus un  2017. gada maijā Ministru kabinets pieņēma lēmumu – no 2017. 
gada 1. septembra piešķirt skolai  kompetences centra statusu. Skolas dibinātājs – Daugavpils 
pilsētas dome 2017. gada 8. jūnijā  pieņēma lēmumu – “Par iestādes nosaukuma maiņu un 
nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā”, ar ko tika apstiprināts skolas kā kompetences centra 
statuss.   

Skola ir Latvijas Dizaina savienības biedrs.  

Skolas partneri: Daugavpils pilsētas dome, Latgales plānošanas reģions, Ilūkstes novada 
pašvaldība, Daugavpils novada dome, Aglonas novada dome, Daugavpils Universitāte, 
Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija,  VSIA „Daugavpils teātris” , Marka Rotko mākslas centrs u.c.  

Skolā iespējams apgūt trīspadsmit profesionālās vidējās izglītības programmas, 
profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla”, kā arī pedagogu 
profesionālās pilnveides programmas un interešu izglītības programmas bērniem un 
pieaugušajiem.  

Papildus līdz šim realizētajām funkcijām skola kā kompetences centrs ir kļuvusi par  
nozares  metodisko centru, koordinējot  reģiona Bērnu mākslas skolu darbu,  kā arī organizējot 
karjeras izglītības pasākumus dizaina nozarē. Svarīgi ir arī mācību programmas veidot tā, lai 
skolas absolventi būtu gan sagatavoti darba tirgus prasībām, gan spētu turpināt studijas 
augstākajās mācību iestādēs.  

Visu šo uzdevumu koordinācijai Saules skolā 2017. gada septembrī nodibināta 
padomdevēja institūcija – Saules skolas Konvents, kur pārstāvēti nozares profesionāļi – darba 
devēju pārstāvji, Daugavpils pilsētas pašvaldība, Latgales plānošanas reģions, ka arī Latvijas 
dizaina autoritātes.  
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Konventa priekšsēdētāja ir Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta 
Maļina – Tabūne; priekšsēdētājas vietniece – Saules skolas direktore Inguna Kokina.  

2019./ 2020. mācību gadā skola turpina darbu vairākās ēkās:   

• Vēsturiskajā Saules skolas ēkā Saules ielā 6/8, kur atrodas telpas profesionālo 
mācību priekšmetu apguvei, bibliotēka, zīmētava un gleznotava, kā arī telpas 
skolas administrācijai;  

• Skolas ēka Muzeja ielā 3, kur atrodas telpas profesionālās ievirzes izglītības 
programmas “Vizuāli plastiskā māksla” realizācijai; 

• No Daugavpils Universitātes īrētās telpās Saules ielā 1/3 – vispārizglītojošo 
priekšmetu mācību telpas un izglītības programmas “Tekstilizstrādājumu dizains” 
realizācijai.   

• Saules skola īrē telpas Daugavpils 16. vidusskolā – Aveņu ielā 40, kur 1. - 3. klasē 
mācās 27 Bērnu mākslas skolas audzēkņi; 

Darbu turpina Skolas filiāle Aglonā – Aglonas ģimnāzijā, kur 2. – 5. klasē  mācās 9 Bērnu 
mākslas skolas audzēkņi.  
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2. SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI 
(iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti). 

 

Skolas stratēģiskais mērķis (vīzija) - Skola kā Latgales Dizaina un mākslas izglītības 
kompetences centrs (profesionālās izglītības kompetences centrs – PIKC), ar mūsdienīgu, 
modernu dizaina tehnoloģiju bāzi, prestižs, uz zināšanām un kvalitāti balstīts profesionālās 
izglītības, mūžizglītības un tālākizglītības pakalpojumu sniedzējs Dienvidlatgalē.  

Skolas konceptuālie uzstādījumi:  

• balstoties uz Latvijas tradicionālās mākslas un  etnogrāfijas pamatiem, tos apzināti 
transformēt, izmantojot modernās informāciju komunikāciju tehnoloģijas (IKT)  un tālāk attīstīt 
par dizaina izglītības stūrakmeni visās dizaina programmās.   

• veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu valsts profesionālās 
izglītības un dizaina, vizuālās mākslas un skatuves mākslas  nozaru profesiju standartos 
noteikto profesionālās vidējās izglītības, kā arī profesionālās ievirzes izglītības mērķu 
sasniegšanu. 

• nodrošināt iespēju apgūt profesionālo vidējo izglītību dizaina un mākslas nozarēs tādā 
līmenī, lai ikviens izglītojamais būtu sagatavots darba tirgus prasībām, kā arī varētu turpināt 
izglītību mākslas vai dizaina programmās augstākās izglītības iestādēs Latvijā un ārpus tās; 

• nodrošināt iespēju apgūt profesionālās ievirzes izglītību mākslas nozarē tādā līmenī, lai 
ikviens izglītojamais varētu turpināt izglītību mākslas vai dizaina profesionālās vidējās 
izglītības iestādēs; 

• sekmēt profesionālās vidējās kultūrizglītības kvalitātes pieaugumu, izglītības 
programmu atbilstību darba tirgus prasībām un reģionālajām vajadzībām; 

• veicināt katra izglītojamā personības harmonisku veidošanos, radošo spēju attīstību 
atbilstoši individuālajiem mērķiem, spējām, interesēm, ļaujot iegūtās zināšanas un prasmes 
pielietot savā profesionālajā darbībā; 

• izveidot sadarbības tīklu kultūrizglītības pēctecības nodrošināšanai visās izglītības 
pakāpēs; 

• pilnveidot Dienvidlatgales reģiona mākslas skolu metodiskā centra darbību;  
• nodrošināt kvalitatīvu, visiem pieejamu mākslas un dizaina tālākizglītību un 

mūžizglītību Latgales reģionā; 
• turpinot vēsturiskā skolas kompleksa Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3 rekonstrukciju, to 

veidot kā telpiski vienotu un arhitektoniski izcilu vietu Daugavpils vēsturiskajā centrā. 
 
Skolas uzdevumi:  
• palielināt vidusskolas posma izglītojamo skaitu līdz 150 izglītojamajiem 2020./2021. 

m.g (pašlaik – 145); 
• saglabāt izglītojamo skaitu profesionālās ievirzes izglītības programmā -  300 

izglītojamajiem 2020./2021.m.g (2018./ 2019. m.g. sākumā -320); 
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• ņemot vērā kvalificētu pedagogu trūkumu un samazināto finansējumu profesionālās 
ievirzes programmai, neuzņemt jaunus audzēkņus Aglonas filiālē, turpināt programmas 
realizāciju, līdz to absolvē tagadējie audzēkņi; 

• sekmēt profesionālās kultūrizglītības kvalitātes pieaugumu; 
• paplašināt Skolas starptautisko sadarbību, piedalīties Erasmus+ programmās; 
• sadarbībā ar reģiona mācību iestādēm un radošajām organizācijām veidot  sadarbības 

tīklu kultūrizglītībā un radošajā industrijā. Izveidot radošo industriju klasteri daudzpusīgai 
sadarbībai un radošās vides attīstībai Daugavpilī; 

• veidot un stiprināt sadarbību ar nozares profesionālajām asociācijām, profesionālajām 
organizācijām un sociālajiem partneriem; 

• uzlabot un paplašināt Skolas sadarbību ar darba devējiem, uzņēmumiem, organizācijām, 
lai pilnveidotu izglītojamo nodrošinājumu ar prakses un darba vietām;   

• veicināt sadarbību ar augstskolām; 
• veicināt sadarbību ar Latgales novadu pašvaldībām; 
• nodrošināt kvalitatīvu, visiem pieejamu mākslas un dizaina tālākizglītību un 

mūžizglītību Latgales reģionā; 
• turpināt ēku kompleksa Saules ielā 6/8, Saules ielā 2 un Muzeja ielā 3 pārbūvi un 

paplašināšanu; 
• racionāli izmantot izglītībai iedalītos finanšu līdzekļus. 

 

Skolas darbība izvirzīto mērķu sasniegšanai:  

• piedāvāto programmu klāsta paplašināšana;  

• kvalifikācijas un mācību prakšu organizācijas pilnveidošana;  

• materiāli tehniskās bāzes modernizēšana;  

• sadarbība ar darba devējiem;  

• sadarbība ar augstskolām;  

• pedagogu profesionālā pilnveide;  

• pedagogu stažēšanās nozaru iestādēs, uzņēmumos; 

• Skolas kompleksa Saules ielā 6/8, Saules ielā 2, Muzeja ielā 3, pārbūve un 
pilnveidošana.  

3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE 
Skola ir akreditēta līdz 2025.gada 9.jūnijam.  

Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumi izglītības programmu uzlabošanai 
Visi iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumi ir pilnīgi vai daļēji izpildīti. 
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Joma/Kritērijs Ieteikumi Ieteikumu ieviešana 

1. Aktualizēt izglītības programmu 
mācību priekšmetu programmas 
līdz 2019.gada 1.septembrim. 

Izglītības programmu mācību 
priekšmetu programmas ir 
aktualizētas 

2.1. Atspoguļot kvalifikācijas prakses 
izpildi kvalifikācijas prakses 
dienasgrāmatās pilnā apjomā - 960 
stundas un prakses vadītājiem 
veikt kontroli par kvalifikācijas 
prakses īstenošanu un tās 
atspoguļojumu prakses 
dienasgrāmatās.  

Tiek ieviests 

2.1. Jāuzlabo serveris. Interjera dizaina 
datorklasēs nepieciešams 
stacionārais projektors darba 
kvalitātes uzlabošanai. 

 

4.2. Savlaicīgi veikt Veselības 
inspekcijas un Valsts 
ugunsdrošības un glābšanas 
dienesta pārbaudes.  

 

 

 

4. SKOLAS SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU 
ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 

4.1.Mācību saturs 

4.1.1. Skolas īstenotās izglītības programmas 
2019./2020. mācību gadā Skolā tiek īstenotas šādas izglītības programmas 

Nr.
p.k. 

 

Izglītības programmas 
nosaukums 

 

Piešķiramā 
kvalifikācija  

 

Kods 

 

Licence 

 

Akreditācijas 
termiņš 

Nr. Datums 

 

1. 
Foto dizains 

Foto dizaina 
speciālists 

33213131 P-16040 29.09.2017. 10.06.2021. 

 

2. 
Interjera dizains 

Interjera dizaina 
speciālists 33214031 P-16035 29.09.2017. 09.06.2025. 

 

3. 
Reklāmas dizains Vizuālās reklāmas 

dizaina speciālists 
33214041 P-16036 29.09.2017. 09.06.2025. 

 

4. 
Koka izstrādājumu dizains Koka izstrādājumu 

dizaina speciālists 
33214051 P-16037 29.09.2017. 09.06.2025. 
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5. 
Tekstilizstrādājumu dizains Tekstilizstrādājumu 

dizaina speciālists 
33214061 P-16038 29.09.2017. 09.06.2025. 

 

6. 
Apģērbu dizains Apģērbu dizaina 

speciālists 
33214111  

P-16039 
29.09.2017. 09.06.2025. 

 

7. 
Tekstilizstrādājumu dizains 

Tekstilizstrādājumu 
dizaina speciālists 35b214061 P-16044 29.09.2017. 09.06.2025. 

 

8. 
Apģērbu dizains Apģērbu dizaina 

speciālists 
35b214111 P-16045 29.09.2017. 26.06.2019 

 

9. 
Foto dizains Foto dizaina 

speciālists 
35b214131 P-16046 29.09.2017. 10.06.2021 

 

10. 
Interjera dizains 

Interjera dizaina 
speciālists 35b214031 P-16041 29.09.2017. 09.06.2025. 

 

11. 
Reklāmas dizains Vizuālās reklāmas 

dizaina speciālists 
35b214041 P-16042 29.09.2017. 09.06.2025. 

 

12. 
Koka izstrādājumu dizains Koka izstrādājumu 

dizaina speciālists 
35b214051 P-16043 29.09.2017. 09.06.2025. 

 

13. 
Vizuāli plastiskā māksla --- 20V21100 P-16034 29.09.2017. 09.06.2025. 

 

14. 
Multimediju dizains Multimediju 

dizaina speciālists 
33214121 P-17213 02.08.2018. 09.06.2025. 

 

 

Visas izglītības programmas tiek īstenotas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām. Izglītības programmām izvirzītie mērķi un uzdevumi nodrošina 3.profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa ieguvi. Izglītības programmu galvenie mērķi un uzdevumi, saturs, 
vērtēšanas principi un kārtība atbilst LR Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumiem 
Nr. 211 „Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības 
standartu”.  

Izglītības programmām izvirzītie mērķi un uzdevumi nodrošina 3.profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa ieguvi, kā arī profesionālās ievirzes programmas apguvi, un tie ir atbilstoši 
profesiju standartu prasībām. 

 Izglītojamo mācību slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Izglītības programmu 
īstenošanā ievērota mācību priekšmetu, praktisko mācību un prakšu tematiskā satura pēctecība. 
Mācību priekšmetu programmas tiek pilnveidotas, pievēršot uzmanību starppriekšmetu saiknei, 
sadarbībai starp izglītības programmām un starpdisciplināru radošu projektu veidošanai 
izglītības iestādes ietvaros, kā arī sadarbojoties ar citām izglītības iestādēm un sociālajiem 
partneriem. 

 Skola nodrošina ar izglītības programmas īstenošanai atbilstošo mācību literatūru un 
mācību līdzekļiem. Mācības skolā notiek valsts valodā. 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=49849&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=43867&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58837&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58837&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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Mācību process notiek atbilstoši direktores apstiprinātajām mācību priekšmetu 
programmām. Mācību nodarbības notiek pēc direktores apstiprināta stundu saraksta, kas 
izvietots visiem pieejamā vietā skolas abās ēkās.  Stundu saraksts atbilst licencēto programmu 
prasībām. Par izmaiņām stundu sarakstā izglītojamie un pedagogi ir savlaicīgi informēti. Ar 
stundu sarakstu un tajā veiktajām izmaiņām iespējams iepazīties Skolas mājas lapā 
www.saules.lv un skolavadības sistēmā E-klase.  

Praktiskās mācības un kvalifikācijas prakse tiek organizēta atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām. Praktisko mācību īstenošana ir maksimāli tuvināta reālas prakses situācijai, ir 
sadarbības līgumi ar darba devējiem par kvalifikācijas prakses īstenošanu. 

Izglītības programmas īstenošanas reglamentējošie dokumenti ir pieejami ikvienam 
skolas pedagogam. Izglītības programmu saturs, organizācija un mācību sasniegumu vērtēšana 
tiek regulāri analizēta un pilnveidota, iesaistot gan metodiskās komisijas, gan izglītības 
programmas vadītājus un audzinātāju. 

Mācību procesā īsteno audzināšanas darbu. Izglītības iestāde un grupu audzinātāji plāno 
audzināšanas darbu. Izstrādājot audzināšanas darba virzienus/programmas/plānus, apzinātas 
izglītojamo intereses, ņemtas vērā mūsdienu aktualitātes un karjeras izglītības vajadzības. 
Audzināšanas darba programmas ietver arī pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas jautājumus. 

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:  

• ar stundu sarakstu un tā izmaiņām var operatīvi iepazīties e-vidē; 

• izglītības programmu īstenošanā nodrošināta tematiskā satura pēctecība. 

Turpmākā attīstība: 

• sekot reformām un izmaiņām izglītības sistēmā, vietējā un starptautiskajā darba 
tirgū, izvērtēt tās un ieviest skolas darbā; 

• turpināt pilnveidot mācību priekšmetu programmas, pievēršot uzmanību 
starppriekšmetu saiknei.  

 Vērtējums- ļoti labi. 

 

4.2. Mācīšana un mācīšanās 

4.2.1.Mācīšanas kvalitāte 
Mācīšanas kvalitātes nodrošināšanai Skolā notiek darbs pie mācību stundu kvalitātes 

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

Mācību procesā pedagogi izmanto daudzveidīgas mācību metodes un formas, kas atbilst 
izglītojamo vecumam, mācību priekšmeta specifikai un saturam. Mācību procesā izmantotās 
mācību metodes nodrošina atbilstošu mācību satura apguves līmeņa sasniegšanu.  

http://www.saules.lv/
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Mācību nodarbību uzskaite notiek skolvadības sistēmā E-klase un tiek aizpildīta atbilstoši 
Skolas iekšējai kārtībai. Skolvadības sistēma E-klase ir pieejama gan pedagogiem, 
izglītojamajiem, gan izglītojamo vecākiem. Tā atvieglo izglītojamo vecāku informēšanu par 
izglītojamo mācību sasniegumiem un mācību stundu apmeklējumu.  

 Izglītojamajiem pieejamas konsultācijas pie skolotājiem ārpus mācību stundām īpašos 
konsultāciju laikos atbilstoši sastādītajam un apstiprinātajam grafikam. Skolā  ir  izstrādāta   
mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, ar kuru ir iepazīstināti gan pedagogi, gan izglītojamie, 
gan izglītojamo vecāki.  

Izglītības programmu saturs tiek īstenots kā vienots mācību priekšmetu kopums, ievērojot 
normatīvajos aktos noteikto izglītojamo mācību slodzi un pedagogu darba slodzi nedēļā, 
mācību stundu skaitu dienā, atpūtas režīmu, kā arī mācību priekšmetu, praktisko mācību un 
prakšu pēctecību. Izglītības programmu saturs tiek īstenots atbilstoši mācību procesa grafikam, 
mācību plānam un stundu sarakstam un pedagoģiskajām nostādnēm. 

Metodisko komisiju ietvaros pedagogi sadarbojas tematisko plānojumu, pārbaudes darbu 
izstrādē. Metodiskās komisijas izvērtē mācību programmas, iesniedz priekšlikumus 
programmu pilnveidei, iespēju robežās saskaņo mācību satura tematisko plānojumu. 

Katrai metodiskajai komisijai ir noteikti darba virzieni atkarībā no mācību priekšmeta 
specifikas, kā arī izglītības iestādes prioritātēm. Metodiskajās komisijās  tiek vērtēti un analizēti 
valsts pārbaudes darbu un profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultāti. Ar rezultātiem tiek 
iepazīstināts Skolas kolektīvs un tiek meklēti risinājumi izglītojamo sasniegumu uzlabošanai. 
2019./2020.mācību gadā Skolā darbojas 12 metodiskās komisijas:  

 
1.Vispārizglītojošo mācību priekšmetu metodiskā komisija; 
2.Mākslas vēstures un kulturoloģijas metodiskā komisija; 
3.Tēlotāja māksla: Zīmēšanas metodiskā komisija; 
4.Tēlotāja māksla: Gleznošanas metodiskā komisija; 
5.Interjera dizaina metodiskā komisija; 
6.Reklāmas dizaina metodiskā komisija; 
7.Tekstilizstrādājumu dizaina metodiskā komisija; 
8.Koka izstrādājumu dizaina metodiskā komisija; 
9.Apģērbu dizaina metodiskā komisija; 
10.Foto dizaina metodiskā komisija; 
11.Multimediju dizaina metodiskā komisija; 
12.Vizuālās mākslas (profesionālās ievirzes izglītības programmā) metodiskā komisija. 
 

Skola organizē vecāku sapulces un Atvērto durvju dienas, kad ikviens vecāks un 
interesents var atnākt iepazīties ar mācību procesu skolā.  

 Mācību procesā lielākā daļa pedagogu veiksmīgi veido dialogu ar izglītojamajiem, 
rosina izglītojamos izteikt savu viedokli, analizēt sasniegtos rezultātus, secināt un pieņemt 
lēmumus, veidot pozitīvu attieksmi pret mācību darbu.  
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 Organizējot darbu, skolotāji ņem vērā katras grupas izglītojamo spējas. Skolotāji plāno 
patstāvīgā darba stundu un konsultāciju norisi. Skolā ir izstrādāts un apstiprināts individuālo 
konsultāciju grafiks.  

Mācību kvalitāti nosaka ne tikai skolotāju profesionalitāte, Skolas resursi, bet arī 
izglītojamo iepriekšējo zināšanu un prasmju līmenis. 

Lai nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošu mācību un audzināšanas darbu, pedagogi 
regulāri papildina savas zināšanas dažādos semināros un tālākizglītības kursos. 2018.gadā 
izglītības iestādes kolektīvs apguvis pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 
programmu ,, Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā”. 

Profesijas apguves nodrošinājumam Skolas rīcībā ir jaunākā mācību literatūra un mācību 
līdzekļi. Skolas bibliotēka ir nodrošināta ar izglītības programmu īstenošanai atbilstošu mācību 
literatūru un mācību līdzekļiem. Skolas bibliotēkā kopējais mācību literatūras vienību skaits uz 
2019.gada 1. septembri – 5336 eksemplāri. Bibliotēkā ir grāmatas par mākslas vēsturi un 
dizainu, mācību procesam nepieciešamās literatūra. Audzēkņiem ir nodrošināta iespēja iegūt 
nepieciešamo materiālu kopijas. Skolotāji izstrādā mācību priekšmetu programmas atbilstoši 
mācību priekšmeta vai profesijas standartam.  

Skolas audzināšanas darba programmā un plānos vispusīgi un pēctecīgi iekļautas tēmas, 
kas veido izglītojamā attieksmi pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību, valsti, citām 
kultūrām un veicina izpratni par sabiedrības kopējām vajadzībām un atbildību par savu valsti-
Latviju.  

Mācību prakse Skolā tiek organizēta atbilstoši LR Ministru kabineta 2012.gada 
20.novembra noteikumiem Nr.785 "Mācību prakses organizācijas un izglītojamo 
apdrošināšanas  kārtība". Skola slēdz trīspusējus līgumus par praksi.  Par mācību prakses 
organizēšanu un pārraudzību Skolā atbild direktores vietniece izglītības jomā un programmu 
vadītāji. Izglītības iestādē prakses organizē savlaicīgi, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un 
darba devēju pieprasījumam, ieinteresētībai. Profesionālās vidējās izglītības programmas 
3.kursā notiek mācību prakses uzņēmumos. Izglītības iestādē nepārtraukti notiek kvalifikācijas 
prakses un citu darba vidē balstītu mācību organizācijas pilnveide. 

Mācību prakses dokumentācija tiek izstrādāta atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem. Skolā ir noteikta šāda mācību prakses obligātā dokumentācija: prakses programma, 
prakses līgums, prakses dienasgrāmata, prakses raksturojums, ko aizpilda prakses vadītājs no 
prakses vietas.  

Prakses vadītājs no Skolas puses tiek iecelts ar direktora rīkojumu.  

Prakses un kvalifikācijas prakses skolotāji pirms prakses informē izglītojamos par prakses 
uzdevumiem, nepieciešamo dokumentāciju. Metodisko komisiju vadītāji kopā ar pedagogiem 
analizē kvalifikācijas prakses rezultātus, lai noteiktu piemērotākos uzdevumus, mācību metodes 
un veidotu atbilstošu pārbaudes sistēmu. 

Izglītojamie tiek nodrošināti ar prakses vietām uzņēmumos un organizācijās. Mācību 
prakse tiek organizēta uzņēmumos un organizācijās, kuras var nodrošināt atbilstošo specialitāšu 
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izglītojamo apmācību, prakses sākumā noslēdzot trīspusēju prakses līgumu starp prakses vietu, 
Skolu un praktikantu, kurā ir noteikta prakses vieta, Skolas un praktikanta tiesības, pienākumi, 
mācību prakses ilgums, līguma izbeigšanas nosacījumi. Atsevišķos gadījumos mācību prakse 
var tikt organizēta Skolā, ja ir iespējams nodrošināt darba uzdevumus atbilstoši prakses 
programmai.  

Skolai ir noslēgti sadarbības līgumi ar VSIA „Daugavpils teātris”,Marka Rotko mākslas 
centru, Daugavpils Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju,  šūšanas uzņēmumu 
“Nemo”, projektēšanas uzņēmumiem “Ekolat” un “Rem Pro”,  biedrību „Kāpēc 5”, “Latgales 
Dizaina biedrību” u.c.  

Pirms mācību prakses iziešanas izglītojamie tiek instruēti par darba drošību, par ko viņi 
parakstās darba drošības instruktāžu reģistrācijas žurnālā, un tiek iepazīstināti ar prakses 
uzdevumiem, norises kārtību, obligāto dokumentāciju un tās noformēšanas prasībām.  

Skolā ir noteikta kārtība vērtējumu uzskaitei, tā ir sistemātiska, tās ievērošanu kontrolē 
un pārrauga programmu vadītāji, metodisko komisiju vadītāji un direktores vietniece izglītības 
jomā. Analizējot izglītojamo sasniegumus ikdienas mācību darbā, katra pusgada un mācību 
gada beigās tiek veikta analīze par kursu, izglītības programmu izglītojamo sekmju dinamiku, 
kavējumiem, vērtējumiem mācību priekšmetos.  

Katrā mācību programmā izglītojamajiem jākārto arī Skolas noteiktie noslēguma 
pārbaudes darbi profesionālajos mācību priekšmetos, kā arī profesionālās kvalifikācijas 
eksāmens. Profesionālo priekšmetu skolotāji kopā ar vispārizglītojošo priekšmetu skolotājiem 
nemitīgi uzlabo Skolas noslēguma eksāmenu praktisko un teorētisko daļu uzdevumus, pētot un 
analizējot iepriekšējā gada profesionālās kvalifikācijas eksāmenu darbus. 

Skolā ir izstrādāta kārtība, kādā izglītojamie var mācību sasniegumus uzlabot.  

Skolotāji katrā mācību priekšmetā informē izglītojamos par izvirzītajām prasībām. Skola 
organizē darbu mērķtiecīgi, veidojot motivāciju mācīties. Izglītojamie tiek rosināti mācību 
procesā izmantot Skolas rīcībā esošos resursus: bibliotēku, zīmētavas, gleznotavas, mācību 
darbnīcas, materiālus, informācijas tehnoloģijas. 

Skolā darbojas Dienvidlatgales reģionālais metodiskais centrs. Dienvidlatgales 
reģionālais metodiskais centrs organizē  A līmeņa pedagogu tālākizglītības kursus. 
organizēšanas.  

2017./ 2018. mācību gadā tika organizēti šādi pedagogu A līmeņa profesionālās kompetences 
pilnveides kursi : “Izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” Noslēguma darbu 
izveides jautājumi. Audzēkņu sagatavošana valsts konkursam” (6 stundas); “Vektorgrafikas 
programmas Adobe Illustrator pamati” (12 stundas);  “Dekoratīvu objektu izveide un 
izvietošana pilsētvidē” (6 stundas); “Laukuma kompozīcijas veidi un stilizācija tēlotājmākslā” 
(6 stundas) . Kopā 2017./ 2018. mācību gadā  tālākizglītības programmas apguvuši 108 
pedagogi  

2018./2019.mācību gadā tika organizēti šādi pedagogu A līmeņa profesionālās kompetences 
pilnveides kursi : “Krāsu mācības pamati tekstilizstrādājumos un apģērbā” (6 stundas); 
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“Kompozīcijas  izteiksmes līdzekļu pielietošana tekstilizstrādājumos un aksesuāros” (6 
stundas);Telpisko objektu modelēšana “Materiālu otrreizēja izmantošana mājturības stundās” 
(8 stundas) 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:  

• Skola kā  reģionālais metodiskais centrs organizē pieprasītus un aktuālus pedagogu 
tālākizglītības kursus; 

• pedagogu meistarība un prasme dalīties pieredzē. Pedagogi aktīvi iesaistās ESF projekta 
piedāvātajos kvalifikācijas celšanas kursos un stažēšanās pasākumos.   

Turpmākā attīstība: 

• attīstīt izglītojamo patstāvīgas mācīšanās kompetences; 

• veicināt izglītojamo  un skolotāju sadarbību mācīšanas un mācīšanās procesā. 

 Vērtējums- ļoti labi. 
 

4.2.2 Mācīšanās kvalitāte 
Pedagogi darbā izmanto daudzveidīgas mācību metodes, mācību priekšmetu saturs tiek 

saistīts ar reālo dzīvi, stundās notiek aktīvas diskusijas starp pedagogu un izglītojamajiem, 
satura apguvē tiek izmantotas informācijas tehnoloģiju iespējas. Mācību metodes darba procesā 
ir daudzveidīgas. Pedagogi savā priekšmetā izmanto gan reproduktīvās, gan produktīvās, gan 
interaktīvās mācību metodes. Bieži tiek izmantota prāta vētra, diskusija, jautājumu sesija, 
projektu darbs.  

Skolā ir izstrādāta Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. Vecāki un izglītojamie ir 
iepazīstināti ar šo kārtību.  

Mācību gada sākumā pedagogi iepazīstina izglītojamos ar prasībām konkrētajā mācību 
priekšmetā. Pedagogi rosina izglītojamos strādāt radoši, ar iniciatīvu un atbildību. Mācību 
procesā izmantotās daudzveidīgās mācību metodes veicina izglītojamā domāšanu caur izzinošo 
darbību un praktisku iesaisti. Izglītojamie piedalās gan skolas, gan ārpusskolas ar mācību darbu 
saistītos pasākumos. Lielākā daļa izglītojamo piedalās mācību procesā, tomēr ir izglītojamie, 
kuriem ir nepieciešama papildus motivācija.  

Arvien vairāk mācību procesā ienāk un tiek izmantotas modernās tehnoloģijas. 
Izglītojamie aktīvi izmanto skolas piedāvātās iespējas- datorklasi, bibliotēku, konsultācijas. 
Izglītojamajiem ir zināma pārbaudes darbu kārtība, skašu norises kārtība, mācību sasniegumu 
vērtēšanas kārtība. Skolā lielāka uzmanība būtu jāpievērš izglītojamo darbu pašvērtēšanai. 
Regulāri tiek veikts izglītojamo mācību sasniegumu analīzes apkopojums ar mērķi uzlabot 
mācību procesu. Gada beigās izglītojamie saņem pateicības no skolas vadības par apzinīgu, 
kvalitatīvu, radošu un godprātīgu mācību darbu. Šo izglītojamo vecākiem tiek izsūtītas 
pateicības vēstules. 
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 Katram izglītojamajam ir iespējams saņemt savām vajadzībām un spējām atbilstīgu 
augstas kvalitātes izglītību. Pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamos mācību darbam un 
veido viņos motivāciju mācīties, izsakot uzslavas, pamudinājumus, radot kursā pozitīvu 
mikroklimatu, dibinot savstarpēji cieņpilnas attiecības pedagogu un izglītojamo saskarsmē un 
izglītojamo savstarpējās attiecībās; pedagogiem rīkojoties tā, lai viņi būtu pozitīvs piemērs; 
daloties un mudinot dalīties pieredzē, piedāvājot daudzveidīgus uzdevumus, dažādojot mācību 
satura apguvi un socializāciju veicinošas mācību metodes, rīkojot kopējas izstādes, kas 
kļuvušas par skolas ikgadēju pasākumu „Mākslas dienās”, akcentējot mācītā un dzīves prasmju 
sakarības.  

Pedagogi rosina mācību procesā izmantot dažādas skolas un pašu izglītojamo rīcībā 
esošās iespējas: gatavoties un piedalīties dažāda mēroga konkursos, izstādēs, pasākumos un 
mācību priekšmetu olimpiādēs; izmantot un attīstīt radošo domāšanu; izmantot tīmekļa, 
bibliotēku un Karjeras centra resursus, skolā esošās modernās tehnoloģijas, ārpusstundu 
pasākumos iegūto pieredzi, izmantot fakultatīvajās nodarbībās gūtās zināšanas, prasmes un 
iemaņas.  

Par mācību sasniegumu dinamikas avotu tiek izmantota skolvadības sistēma E-klase un 
sekmju izraksti.  

Izglītojamie aktīvi iesaistās mācību procesā, uzņemas līdzatbildību par mācību procesa 
norisi; prot izvērtēt savu darbu gan mācību stundās, gan ārpusstundu nodarbībās; izglītojamo 
līdzatbildība izpaužas, gatavojoties mācību stundām – mājas darbu izpildē, attieksmē un 
iekšējās kārtības noteikumu ievērošanā, papildiespēju izmantošanā, atsaucībā piedalīties, 
tostarp konkursos un mācību priekšmetu olimpiādēs, izstādēs, pasākumos, izglītojamie bez 
attaisnojoša iemesla cenšas nekavēt  mācību stundas un mācību pasākumus. Audzinātājas, 
skolas administrācija uzrauga un reaģē kavējumu gadījumā. Izglītojamie izmanto skolas 
piedāvātās iespējas mācību mērķu sasniegšanai.  

Izglītojamie labprāt strādā grupās, pāros, palīdz cits citam mācību procesā, konsultē cits 
citu; iesaistās kopīgos projektos gan mācību stundās, gan ārpusstundu nodarbībās, piedaloties 
arī ārpusklases pasākumu organizēšanā, kopā gatavojoties izstādēm un pasākumiem; 
izglītojamie tiek motivēti izprast katra atbildību, uzvedību kvalitatīva mācību procesa un 
savstarpēji labvēlīgu attiecību nodrošināšanā; izmantojot dažādus resursus, stimulējot arī 
atbildību par citiem, arī informācijas tālāknodošanā cits citam.  

Izglītojamiem ir iespēja piedalīties starptautiskos sadarbības projektos, gan Erasmus + 
ietvaros, gan piedaloties apmācības projektos un radošās darbnīcās INTERREG projekta 
“Darba tirgus bez robežām (Mobility) ietvaros.  

 

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:  

• izglītojamajiem ir iespēja piedalīties konkursos un dažādās sacensībās Skolas, pilsētas, 
novada un valsts līmenī; 
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• 2017. gadā skolas audzēkne Karina Nikolajeva ar kvalifikācijas darbu “Rīgas ZOO” 
ieguva Latvijas  Skolu gada balvu dizainā Saziņas dizaina kategorijā;  

• Konkursā "SkillsLatvia 2018" Apģērbu dizaina izglītības programmas 3.kursa 
izglītojamā Natalija Puža ieguva 3. vietu tērpu dizaina  nozarē. 

• Nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia 2019.Interjera 
dizaina izglītības programmas 3.kursa izglītojamā Kitijas Kozule  ieguva 2.vietu 
(sudraba medaļu) nominācijā “Skatlogu dizains un noformēšana” Nacionālajā jauno 
profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia 2019. 

• lielākā daļa pedagogu prasmīgi veido dialogu ar izglītojamajiem, rosina viņus analizēt, 
izteikt savu viedokli, uzklausa un ņem to vērā, palīdz risināt mācību darbā radušās problēmas. 

Turpmākā attīstība: 

• veicināt izglītojamo līdzatbildību mācīšanās procesā; 

• paaugstināt mācību motivāciju, efektīvāk izmantojot izglītojamo  pašvērtējumu  un 
mācību sasniegumu prognozi. 

Vērtējums- ļoti labi 

 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 
Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana notiek saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām. Ir izstrādāta Skolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kurā tiek 
atspoguļoti:  

• mācību sasniegumu vērtēšanas mērķi un uzdevumi,  

• izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un vadība,  

• sadarbība ar vecākiem,  

• izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.  

Skolotājiem ir zināmas vērtēšanas forma un kārtība. Skolotāji izmanto vienotas un 
atbilstošas vērtēšanas metodes, kas atbilst mācību priekšmetu specifikai. Mācību sasniegumu 
vērtēšanu organizē mutvārdu, rakstveida, praktiskā vai kombinētā formā. Skolā ir noteikta 
kārtība vērtējumu uzskaitei. Vērtējumi tiek pārraudzīti un kontrolēti.  

Vērtēšanā izvēlas daudzveidīgus metodiskos paņēmienus atbilstoši mācību procesā 
izmantotajām metodēm. Uzsākot mācību priekšmeta apguvi, pedagogs izglītojamajiem 
izskaidro vērtēšanas kritērijus un tā komponentus savā mācību priekšmetā, kā arī par pārbaudes 
darbu veidiem un minimālajām prasībām vētējuma iegūšanai.  

Īstenojot programmu, tiek izpildītas mācību priekšmetu, praktisko mācību un prakšu 
programmu satura un sasniegumu vērtēšanas prasības. Tiek ievēroti mācību sasniegumu 
vērtēšanas principi: pārbaudes obligātums, vērtējuma skaidrība, vērtēšanas formu dažādība, 

https://www.facebook.com/SkillsLatvia/?fref=mentions
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vērtējumu biežums. Skolotāji strādā, izmantojot Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk -
IZM), Kultūras ministrijas (turpmāk- KM) un Ministru kabineta (turpmāk -MK) 
reglamentējošos dokumentus, kā arī skolas iekšējos normatīvajos aktos iekļautos dokumentus.  

Teorētiskajās mācībās vismaz reizi mēnesī tiek organizēti obligātie pārbaudes darbi, 
mācību priekšmeta beigās – noslēguma pārbaudījums par visu apgūto mācību saturu. Sesiju 
eksāmeni un valsts pārbaudes darbi tiek organizēti atbilstoši mācību plānam. 

Tiek izstrādāts mācību gadā paredzēto sesijas eksāmenu grafiks. Noslēdzot mācību 
priekšmetu, tiek izlikts galīgais vērtējums, kurš ietver teorētisko zināšanu, praktisko un 
patstāvīgo darbu rezultātus.  

Praktiskajās mācībās izglītojamais saņem vērtējumu - atzīmi 10 ballu skalā. Semestru 
noslēgumā tiek organizētas izglītojamo praktisko iemaņu pārbaudes vai praktisko darbu skates 
atkarībā no apgūstamās profesijas specifikas. Vērtēšanā piedalās līdzīga profila specialitāšu 
skolotāji.  

Mācību sasniegumu vērtēšanas kritēriji, ar kuriem izglītojamie tiek savlaicīgi 
iepazīstināti, tiek izstrādāti visiem obligātajiem pārbaudes darbiem teorētiskajos mācību 
priekšmetos un praktiskajās mācībās. 

Izglītojamo mācību sasniegumi (kārtējās atzīmes, ieskaišu, kontroldarbu atzīmes, mēneša 
kopsavilkuma atzīmes, semestra, gada, sesijas atzīmes) tiek atspoguļoti skolvadības sistēmā E-
klase. Semestra beigās izglītojamie saņem sekmju grāmatiņas, kurās tiek ierakstīts semestra 
vērtējums. Eksāmenu sesijas atzīmes tiek atspoguļotas arī sesijas eksāmenu protokolos.  

Kvalifikācijas prakse saskaņā ar LR Ministru kabineta 2000. gada 27. jūnija noteikumiem 
Nr.211 „Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības 
standartu” tiek vērtēta ar atzīmi 10 ballu skalā. Galīgo vērtējumu (atzīmi 10 ballu skalā) par 
praksi veido vidējais vērtējums no prakses vietā saņemtā vērtējuma prakses dienasgrāmatā. 

Izglītojamo mācību sasniegumu analīze notiek metodiskajās komisijās, izglītojamo 
grupās, vecāku sapulcēs, kā arī individuālās pārrunās ar izglītojamajiem, kuriem ir mācību 
grūtības.  

Izglītojamo mācību sasniegumu apkopošana, kā arī analīze grupās katrā mācību 
priekšmetā notiek katru mēnesi, izvērtējot mācību rezultātus stipendijas saņemšanai.  

Mācību semestru noslēgumā tiek apkopoti izglītojamo mācību sasniegumi pa zināšanu 
un prasmju apguves līmeņiem: nepietiekošs (1–3 balles), viduvējs (4–5 balles), optimāls (6-8 
balles), augsts (9–10 balles) katrā mācību grupā un katrā mācību priekšmetā. 

Tiek apzināti izglītojamie, kuri saņēmuši vērtējumu zemāku par 4 ballēm. Lai noskaidrotu 
nesekmības cēloni, grupas audzinātājs organizē pārrunas ar izglītojamajiem, mācību priekšmetu 
skolotājiem, nepieciešamības gadījumā ar vecākiem, lai izstrādātu ieteikumus situācijas 
uzlabošanai.  

Mācību rezultātu analīzi veic arī mācību priekšmetu skolotāji, pētot izglītojamo mācību 
sasniegumu dinamiku un rezultātus ietekmējošos faktorus, nosakot turpmākās pedagoģiskās 
darbības uzdevumus.  
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Pēc sesijas un valsts eksāmenu rezultātu apkopošanas notiek eksāmenu rezultātu analīze. 

Izglītojamie tiek  savlaicīgi informēti  par plānotajiem pārbaudes darbiem, tajos 
noteiktajām prasībām un vērtēšanas kārtību.  

Mācību priekšmeta skolotājs pēc katra pārbaudes darba izglītojamos iepazīstina ar 
vērtējumiem, argumentējot iegūto vērtējumu. Audzinātājas veic pārrunas par mācību 
rezultātiem audzināšanas stundās, semestru noslēgumā tiek izsniegtas sekmju grāmatiņas.  

Prakšu vadītāji no uzņēmuma puses novērtē praktikantu izpildītā darba kvalitāti, ierakstot 
atbilstošo vērtējumu prakses dienasgrāmatā. Lai sniegtu atbalstu prakses vadītājiem prakses 
dienasgrāmatās tiek ievietota informācija par ierakstu veikšanu.  

Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni (turpmāk tekstā– PKE) un valsts pārbaudījumi 
vispārizglītojošos priekšmetos tiek organizēti atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām 
sadarbībā ar Kultūras ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Valsts izglītības satura centru 
un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi.  

PKE satura analīze notiek katru gadu, to veic PKE komisijas visās specialitātēs, ierakstot 
savu viedokli PKE norises vērtējuma lapās. Komisiju atzinumi tika iesniegti Latvijas 
Nacionālajā kultūras centrā, kā arī tiek apkopti un analizēti Pedagoģiskās padomes sēdēs.  

PKE komisiju personālsastāvs tiek izveidots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu 
prasībām. Pirms PKE komisijas locekļi tiek iepazīstināti ar normatīvajiem dokumentiem, PKE 
norisi un vērtēšanas metodiku. 

PKE norise atbilst normatīvajos aktos paredzētajai kārtībai: spēkā esošajiem MK 
noteikumiem, IZM rīkojumiem, KM norādījumiem. Pirms PKE eksaminējamie tika 
iepazīstināti ar PKE norises un vērtēšanas kārtību par to parakstoties skolvadības sistēmas E-
klase veidlapās. PKE norises laikā nav konstatēti pārkāpumi.  

Visa PKE dokumentācija tiek noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

PKE norisei tiek nodrošinātas piemērotas telpas, aprīkojums un cits nepieciešamais 
materiāli tehniskais nodrošinājums.   

Katru gadu tiek veikta PKE rezultātu analīze Skolā, PKE komisiju ieteikumu apspriešana 
metodiskajās komisijās, izstrādājot priekšlikumus turpmākā profesionālo mācību darba 
uzlabošanai. Pedagogi apmeklē LNKC organizētos seminārus, kur notiek PKE rezultātu analīze 
pa specialitātēm. 

 

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:  

• augsti sasniegumi PKE, vērtēšanas komisija atzīmējusi tradicionāli augstu līmenī 
projektu grafiskajās planšetēs un izstrādāto dizaina priekšmetu funkcionālo un estētisko 
pamatojumu; 

• optimāls vērtējumu piepildījums.  
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Turpmākā attīstība: 

• operatīvi analizēt vērtējumu uzskaiti  un izmantot mācību procesa pilnveidē; 

• pilnveidot izglītojamo prasmi izvirzīt individuālus mācību mērķus un noteikt 
sasniedzamo rezultātu. 

 

 Vērtējums- ļoti labi. 

 

4.3. Izglītojamo sasniegumi 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 
 

Izglītojamo  mācību sasniegumu atspoguļošanai izglītības iestādē  tiek izmantots 
skolvadības sistēma E-klase, kas sniedz plašas iespējas atsevišķa izglītojamā vai klases mācību 
sasniegumu vērtējumu kvalitatīvai un kvantitatīvai analīzei. 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā tiek analizēti katra mēneša noslēgumā Stipendiju 
komisijas sēdēs. Stipendiju komisijas protokolos tiek atspoguļoti izglītojamo mācību 
sasniegumi ballēs un Skolas apmeklētības atspoguļojums. Profesionālajos mācību priekšmetos 
tiek rīkotas starpskates, kurās profesionālo mācību priekšmetu skolotāji vērtē konkrēta 
uzdevuma izpildi dažādos līmeņos. Izglītojamo sasniegumi starpskatēs un mēneša atestācija 
ietekmē izglītības programmu rezultatīvos rādījumus mācību gada laikā. Vispārizglītojošos 
mācību priekšmetos tiek rīkoti pārbaudes darbi. Katra mēneša beigās tiek veikta mēneša 
atestācija (tiek apkopots izglītojamā vidējais vērtējums mēnesī katrā mācību priekšmetā). Skolā 
katru mēnesi notiek katra izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšana, vadoties pēc katra mācību 
priekšmeta mērķos un uzdevumos izvirzītajām prasībām.  

Skolvadības sistēmā E-klase tiek atspoguļoti pārbaudes darbu rezultāti (kārtējās atzīmes, 
ieskaišu, kontroldarbu atzīmes, mēneša kopsavilkuma atzīmes, semestra, gada, sesijas atzīmes), 
pēc kuru apkopošanas ir iespējams izvērtēt izglītojamo sasniegumus ikdienā. Pēc datu 
ievadīšanas var analizēt izglītojamo pārbaudes darbu izpildes koeficientus, apguves līmeņus un 
darba izpildi procentos. Izdarot secinājumus par konkrēta uzdevuma izpildi, skolotājs var tālāk 
pilnveidot un diferencēt mācību saturu, pielāgojot to konkrētās grupas izglītojamo 
sasniegumiem un zināšanu līmenim.   

Savukārt semestru noslēgumā tiek apkopti izglītojamo mācību sasniegumi katrā mācību 
priekšmetā pa zināšanu un prasmju apguves līmeņiem: augsts (9,10 balles), optimāls (6,7,8 
balles), viduvējs (4,5 balles), zems (1,2,3 balles). 

Sekmju analīzes kopsavilkumā tiek: 

• norādīti izglītojamo, kuri ieguvuši zemus vērtējumus, vārdi un uzvārdi, atzīmējot 
mācīšanās problēmu būtību, ieteikumus turpmākā darba uzlabošanai; 
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• norādīti spējīgo izglītojamo vārdi un uzvārdi, analizējot mācību rezultātus; 

• veikti secinājumi par mācību darba uzlabošanu, nepieciešamajām korekcijām ar mērķi 
veicināt zināšanu un prasmju līmeņa paaugstināšanu. 

Saskaņā ar izglītības iestāde pieņemto mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību 
izglītojamajiem  ir tiesības uzlabot iepriekš iegūto  darba vērtējumu. 

Analizējot pēdējo trīs mācību gada rezultātus, nākas secināt,  ka izglītojamo mācību 
sasniegumi pēdējo triju gadu laikā vidēji ir 7,26 balles. 

 
Analizējot ikdienas sasniegumus pēdējo triju gadu laikā, ir redzams, ka izglītojamo 

sasniegumi konkrētā mācību priekšmetā ir gandrīz nemainīgi. Izglītības iestādē ir arī izveidotas 
salīdzinošas diagrammas pa mācību priekšmetiem, kas parāda, ka izglītojamajiem zemākie 
vērtējumi ir vispārizglītojošā cikla priekšmetos latviešu valodā, matemātikā, Latvijas un 
pasaules vēsturē. Augstākie sasniegumi profesionālajos mācību priekšmetos, it īpaši 
tehnoloģijas macību priekšmetos.  Metodisko komisiju sēdēs un apspriedē pie vadības regulāri 
tiek analizēti izglītojamo sasniegumi mācību priekšmetos, uzsverot saikni mācību satura 
apguvē, kā arī cēloņus un risinājumus izglītojamo zināšanu līmeņa paaugstināšanai. 
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4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 
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4.3.3. Izglītojamo sasniegumi profesionālās kvalifikācijas eksāmenos 
 

2016./2017.mācību gadā LNKC vienotā Profesionālā kvalifikācijas eksāmena komisija 
vērtēja Reklāmas dizaina izglītības programmas izglītojamo kvalifikācijas darbus. Eksāmena 
izvērtējumā vērtētāji uzteica augsto projektu realizēšanas kvalitāti un apjomu. Kā pozitīvais 
tika izcelts apjoms un analogu izpēte, tēmu daudzveidība, izcilas prezentācijas un 
demonstrējumi, ļoti apjomīgi praktiski izstrādāti priekšmeti un materiāli, kas pietuvināti 
reālajam pasūtītājam, augsta izpildes kvalitāte. Kā trūkumi tika minēti mērķu un uzdevumu 
formulējumu pārklāšanās, gramatikas un stilistikas kļūdas teorētiskajās daļās, kā arī avotu un 
literatūras saraksta vienveidība. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultāti 2018./2019.mācību gadā 

 
 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenos Skola stabili uzrādā optimālus rezultātus. Pēdējo 
trīs mācību gadu laikā PKE vidējais vērtējums Skolā nav bijis zemāks par 8 ballēm. 
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Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas  

• centralizēto eksāmenu vērtējumi vairākumā mācību priekšmeti ir augstāki nekā citās 
profesionālās un mākslas skolās; 

• profesionālās kvalifikācijas eksāmena vidējais vērtējums pēdējo trīs mācību gadu laikā 
nav bijis zemāks par 8 ballēm. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Motivēt audzēkņus lielāku uzmanību pievērst vispārizglītojošo mācību priekšmetu 
apguvei.  
 

4.4. Atbalsts izglītojamajiem 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts  
Skolas izglītojamajiem ir pieejama psihologa un sociālā pedagoga palīdzība (sadarbībā ar 

Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldi). Nepieciešamības gadījumos psiholoģiskais atbalsts tiek 
nodrošināts sadarbībā ar grupu audzinātāju, vecākiem, skolotājiem. Skolā strādā pedagogi, kas 
cenšas pamanīt, meklēt iespējas risinājumiem, kā palīdzēt jauniešiem, kam radušās 
psiholoģiskas, sociālas vai finansiāla rakstura problēmas. 

Skolā līdz 2015. gada augustam tika  realizēts Eiropas Sociālā fonda Darbības 
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes 
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„Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” projekts „Sākotnējas 
profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” (Vienošanās 
Nr.2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001) mērķstipendiju projekts, kurš deva iespēju 
izglītojamiem saņemt Eiropas Sociālā fonda stipendiju, atbilstoši projekta nosacījumiem.  

Daugavpils pilsētas pašvaldība kā Skolas dibinātājs piešķīrusi līdzekļus izglītojamo 
stipendijām. Izglītojamo sasniegumi tiek izvērtēti katru mēnesi un, atbilstoši stipendiju 
komisijas lēmumam, katram izglītojamajam tiek noteikta stipendija no 10.00EUR līdz 150.00 
EUR. 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:  

• izglītojamiem nodrošināta droša un estētiski pievilcīga mācību vide; 

• skolas pedagogi un personāls sniedz izglītojamiem nepieciešamo sociālpedagoģisko 
un psiholoģisko atbalstu.  

Turpmākā attīstība: 

• kopā ar Daugavpils pašvaldību risināt jautājumu, lai audzēkņiem pašvaldību 
dibinātajās vidējās profesionālajās mācību iestādēs stipendijas tiktu nodrošinātas no 
valsts budžeta. 

Vērtējums- ļoti labi. 

 

 

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 
Skolas ēkās un teritorijā ir izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija - evakuācijas 

plāni, drošības zīmes, ir izstrādāts pasākumu plāns ekstremāliem gadījumiem, evakuācijas 
plāns, atbilstoši normatīvajiem aktiem izvietotas medicīniskās aptieciņas. 

Telpu iekārtojums atbilst darba aizsardzības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasībām. 
Skolā ir izstrādāta darba aizsardzības sistēma, skolā pastāvīgi strādā darba drošības speciālists.   

 Ar rīkojumu noteikts atbildīgais darbinieks par attiecīgo noteikumu ievērošanas 
pārraudzību un ugunsdrošību. Skolas katra stāva gaitenī ir norādes par rezerves izeju, 
evakuācijas un rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā. Izglītojamie  un skolas darbinieki ir 
apmācīti, kā rīkoties ārkārtas situācijās un evakuācijas gadījumā, reizi gadā tiek veikta praktiskā 
apmācība. 

Skola garantē izglītojamo un darbinieku drošu vidi ikdienā. Skolas darbiniekiem un 
izglītojamiem ir pieejama informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu. Skolā ir izstrādātas 
un noteiktā kārtībā apstiprināti drošības noteikumi: 

• par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt 
izglītojamo drošību un veselību; 

• par ugunsdrošību; 
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• par elektrodrošību; 

• par pirmās palīdzības sniegšanu; 

• par drošību ekskursijās, pārgājienos un plenēros; 

• par drošību masu pasākumos; 

• par drošību sporta sacensībās un nodarbībās. 

Skolā ir izstrādāti skolas iekšējās kārtības noteikumi, kuri tiek laboti un papildināti, 
atsaucoties uz izmaiņām likumdošanā. Iekšējās kārtības noteikumu un drošības noteikumu 
ievērošanu uzrauga gan mācību priekšmetu skolotāji, gan skolas administrācija. Ar iekšējās 
kārtības noteikumiem un ugunsdrošības, elektrodrošības un pirmās palīdzības sniegšanas 
noteikumiem izglītojamie tiek iepazīstināti katru gadu septembrī, par ko liecina paraksti 
skolvadības sistēmas E-klase instruktāžas veidlapās.  

Ar drošības noteikumiem mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var 
apdraudēt izglītojamo drošību un veselību, izglītojamie tiek iepazīstināti ne retāk kā divas reizes 
gadā un pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt izglītojamo drošību un 
veselību. Par to liecina paraksti skolvadības sistēmas E-klase instruktāžas veidlapās. Mācību 
kabinetos redzamā vietā novietotas atbilstošas drošības noteikumu  instrukcijas. 

Ar drošības noteikumiem ekskursijās, pārgājienos un plenēros izglītojamie tiek 
iepazīstināti pirms katras ekskursijas, pārgajiena un plenēra, par ko liecina paraksti skolvadības 
sistēmas E-klase instruktāžas veidlapās.  

Ar drošības noteikumiem masu pasākumos un sporta sacensībās un nodarbībās 
izglītojamie tiek iepazīstināti pirms katra pasākuma un sporta sacensībām, par ko liecina 
paraksti skolvadības sistēmas E-klase instruktāžas veidlapās.  

Skolā ir medpunkts, kur var saņemt medmāsas un ārstes konsultāciju. Skolai ir 
nepieciešamā informācija par izglītojamo veselību un individuālajām vajadzībām. Izglītojamie 
un Skolas personāls ir informēts, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos. 

2017. gadā Skolā veiktas Valsts Darba inspekcijas, Veselības inspekcijas un Valsts 
ugunsdrošības un glābšanas dienesta pārbaudes. Visās pārbaudēs skola saņēmusi pozitīvu 
novērtējumu. Renovēto ēku Saules ielā 6/8 2015. gadā pārbaudīja Būvniecības valsts kontroles 
birojs un sniedza pozitīvu atzinumu.  

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:  

• skolā izstrādāt un sekmīgi darbojas darba aizardzības sistēma;  

Turpmākā attīstība: 

• tiek būvēta skolas jaunā ēka, kurā liela uzmanība pievērsta ergonomikai un darba 
drošībai, kā arī ir izstrādāts projekts Koka dizaina izglītības programmas darbnīcām un 
maketēšanas telpām, kas atbildīs visām darba drošības prasībām. 
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 Vērtējums- ļoti labi. 

 

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā 
Skolā darbojas izglītojamo pašpārvalde, kura savā darbībā ievēro izglītojamo 

pašpārvaldes reglamentu, Skolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus. Katru gadu 
septembra mēnesī notiek pašpārvaldes pirmā sēde, kur dalībnieku sastāvu veido visu kursu un 
visu specialitāšu pārstāvji, kas demokrātiskā ceļa tiek izvirzīti no sava kursa; paši izsaka 
vēlēšanos darboties. Izglītojamo pašpārvaldes locekļi atklāti no sava vidus ievēl pašpārvaldes 
prezidentu, kurš, vada, koordinē un pārstāv izglītojamo pašpārvaldi. 

Pašpārvaldes pamatuzdevumi:  

• aizstāvēt izglītojamo intereses;  

• īstenot jaunas idejas, informēt izglītojamos par konkursiem, semināriem, lekcijām 
u.tml. 

• risināt sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus – kultūras un atpūtas 
pasākumu organizēšana; pasākumu estētiskais noformējums; izstāžu organizēšana un 
apmeklēšana; 

• sadarboties ar skolas administrāciju un pedagogiem; 

• piedalīties skolas dzīves jautājumu apspriešanā, iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu 
uzlabošanā; 

Svarīgākie pašpārvaldes darbības virzieni:  

• piedalīšanās darba plāna sastādīšanā;  

• izglītojamo interešu izpēte;  

• disciplīnas jautājumi;  

• veselīga dzīvesveida popularizēšana;  

• apkārtējās vides veidošana, uzlabošana;  

• sadarboties ar citu izglītības iestāžu izglītojamo padomēm (pieredzes apmaiņā); 

• Atvērto durvju dienu un skolas pasākumu organizēšana.  

Pašpārvaldes locekļi piedalās Skolas parlamenta sēdēs, stipendiju komisijas sēdēs, 
Domes sēdēs. 

Pašpārvaldes prezidents ir Skolas Padomes loceklis.  

Dalība Pašpārvaldē palīdz izglītojamajiem izprast sevi kā kolektīva sastāvdaļu, veicina 
izglītojamo līderības attīstību, attīsta tādas personības funkcijas kā atbildība, iniciatīva, 
motivācija, lēmumu pieņemšana, problēmu risināšana. 
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Skola piedāvā iespēju izglītojamajiem apmeklēt fakultatīvas nodarbībās, tādas kā 
‘Kustību  māksla”, vokāli instrumentālais ansamblis “Akvarelis” un teātra nodarbības “Drāmas 
studijā”. “Kustību mākslas” nodarbībās meitenes iemācās labāku fizisko koordināciju, vingrina 
pareizo stāju, kas veicina pozitīvo ķermeņa paštēlu un uzlabo personīgo pašvērtējumu. Dalība 
ansamblī veicina agrāk iegūto muzikālo prasmju attīstību, palīdz izglītojamiem radoši 
izpausties, kā arī pozitīvi ietekmē saliedēšanu kolektīvā un attīsta savstarpējas mijiedarbības 
prasmes. Aktiermeistarības fakultatīvās nodarbības “Drāmas studija” veicina publiskās runas, 
un sevis prezentēšanas prasmju attīstību, kā arī ar pašvērtējumu saistītu funkciju uzlabošanu. 
Izglītojamie iemācās vingrinājumus, kuri veicina emociju apzināšanu saistībā ar ķermeniskām 
reakcijām, palīdzot regulēt fizisko stāvokli uztraukuma brīžos, trenē runas aparātu, uzlabojot 
prasmes, kas palīdz publisku prezentāciju laikā un kvalifikāciju darbu aizstāvēšanā. 
Fakultatīvas nodarbības palīdz izglītojamajiem vairāk piedalīties skolas organizētajos 
pasākumos, stiprinot piederības izjūtu un pozitīvi ietekmējot izglītojamo motivāciju iesaistīties 
skolas dzīvē.  

 Viens no galvenajiem audzināšanas darba uzdevumiem ir, pamatojoties uz pedagogu – 
izglītojamo savstarpēju sadarbošanos, veidot cieņpilnas un loģiskas disciplīnas attiecības, 
ievērojot ētikas normas. Izglītojamajiem tiek veidota izpratne par tiesībām, pienākumiem un 
atbildību. Izglītojamie un pedagogi sadarbojas gan mācību, gan radošajā darbā, audzinātāji 
mērķtiecīgi palīdz izglītojamajiem adaptācijas periodā, kā arī iesaistās problēmu risināšanā un 
atbalsta sniegšanā. Skolas audzināšanas darba plāns tiek veidots saskaņā ar LR MK 2016.gada 
15.jūlija noteikumiem Nr.480 „Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību 
līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”. 

Izglītojamajos tiek attīstīts emocionālais intelekts: spēja atpazīt un pārvaldīt savas 
emocijas; veidot pozitīvu komunikāciju; reāli apzināt savus mērķus un virzīties to realizēšanā; 
spēt risināt problēmas, nonākot grūtībās. Pedagogu un izglītojamo starpā ir cilvēcīgas 
attiecības, tādējādi veidojas labs kontakts un skolēni grib sadarboties ar skolotājiem, kā 
rezultātā arī mācību priekšmetu izglītojamais respektē un ciena. 

Skola organizē ārpus stundu pasākumus. Notiek tematiskie pasākumi grupās. Personības 
izaugsmei Skola veicina izglītojamo dalību konkursos u.tml. pasākumos. Skola iesaistās 
ārpusskolas organizētajos kultūras pasākumos, ko rīko pilsētas kultūras pārvalde, 
Starptautiskais Rotko mākslas centrs, Jaunatnes Dome un citas organizācijas. Piedalīšanās 
šādos pasākumos veicina izglītojamo iniciatīvu un piederības izjūtu savai skolai un pilsētai. 

Neatkarīgi no izglītojamo vajadzībām un spējām, veselības un sociālā stāvokļa, 
dzīvesvietas u.c. apstākļiem, visiem izglītojamajiem tiek nodrošinātas vienādas iespējas 
organizēt, piedalīties, iekļauties pasākumos. Tradicionālajos latviešu pasākumos, kā Ziemas 
saulgrieži, Lieldienas, Līgo, Mārtiņi, Meteņi u.c., tiek vērsta uzmanība uz latviešu tradīcijām 
un kultūras vērtībām, taču multikulturālas un daudznacionālas vides dēļ, tiek iepazītas citu 
kultūru tradīcijas, no kurām nereti pasākumos tiek aizgūtas kādas darbības. Lai pasākuma 
scenārijā to īstenotu, atbildīgajiem audzēkņiem ar skolotāju ir jāskaidro aizguvuma vēsturiskā 
nozīme.  
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Savukārt Latvijas Valsts svētku svinēšanas tradīcijās iekļaujas gan noformējuma 
veidošana patriotiskās noskaņās, gan 18.novembrim veltīts pasākums skolā, kuram gatavojas 
gan izglītojamie, gan pedagogi. Izglītojamajos šī procesa rezultātā tiek sekmēta patriotiskā 
audzināšana, attīstīta radošā domāšana, veidojot izpratni par valsti un pilsonisko dzīvi, rosina 
domāšanu par patriotismu un dzimtas vēsturi. Neatņemama sastāvdaļa ir Lāčplēša dienas lāpu 
gājiens pilsētā, kur skolu pārstāv visu kursu audzēkņi un pedagogi, tādējādi radot kopības un 
vienotības sajūtu.  

Veselīgu dzīvesveidu veicinošas audzināšanas īstenotie pasākumi skolā: medicīnas 
pārstāvju lekcijas izglītojamajiem un pedagogiem; Veselības nedēļa skolā, kad tiek vērsta 
uzmanība rūpēm par personīgo higiēnu, fiziskajām aktivitātēm; citādas sporta stundas (piem., 
mācību stundas baseinā u.tml.). 

Veselīgu dzīvesveidu veicinošas audzināšanas īstenotie pasākumi skolā:  

• medicīnas pārstāvju lekcijas izglītojamajiem un pedagogiem;  

• izglītojamo iesaistīšanās konkursos par plakātu izveidi akcijās pret 
atkarībām; 

• Veselības nedēļa skolā, kad tiek vērsta uzmanība rūpēm par personīgo 
higiēnu, fiziskajām aktivitātēm; citādas sporta stundas (piem., mācību 
stundas baseinā u.tml.); 

• dalība pilsētas pasākumā STOP AIDS; 

• dalība pilsētas organizētajos pasākumos Starptautiskajā veselības nedēļā 
jeb MOVE Week. 

Skolas izglītojamie ir 3 reizes piedalījušies projekta braucienā Euroscola. Projekts 
Euroscola ir iespēja skolām uzzināt par Eiropas integrāciju, pašiem skolēniem to piedzīvojot. 
Skolēniem no 28 Eiropas Savienības dalībvalstīm tiek dota iespēja uz vienu dienu kļūt par 
Eiropas Parlamenta deputātiem Parlamenta telpās Strasbūrā, Francijā.  
Izglītojamo grupa darbojas klubā „Māja”, par aktuālāko informē citus skolas biedrus. Klubs 
„Māja” ir vienīgā jaunatnes organizācija Latvijā, kuras mērķis ir informēt un izglītot jauniešus 
par Eiropas Savienību. Klubs popularizē Eiropas vienotības ideju un Eiropas Savienības 
vērtības - demokrātiju, iecietību, toleranci un cilvēktiesību ievērošanu.  

Skola piedalās starptautiskajā Erasmus projekta, uzņemot “Scuola Fantoni” (Bergamo, 
Itālija) studentus. Skolas izglītojamie aktīvi iesaistās kopīgajos pasākumos, palīdz studentiem 
adaptēties Latvijā, vairāk uzzināt vietējo kultūru un tradīcijas. Savstarpēja komunikācija trenē 
izglītojamo angļu valodas zināšanas, kā arī motivē uzlabot prasmes svešvalodās. Mijiedarbības 
pieredze nodrošina lielāku interešu loku.  

Organizējot un piedaloties citos skolas pasākumos izglītojamajiem attīstās domāšana, ar 
kuras palīdzību veidojas jauna domu reprezentācijas. Piedalīšanās pasākumos iemāca 
izglītojamajiem mijiedarboties ar vienaudžiem, veicina izglītojamo savstarpējās attiecības, tiek 
pilnveidota emocionālā vide. Aktīva dalība pasākumu organizācijā ļauj izglītojamajiem 
pašrealizēties. Ieguldītais darbs veicina pozitīvu darba pieredzi.  
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Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:  

• izglītojamie aktīvi iesaistās pilsētā, novadā un valstī organizētajos pasākumos, 
aktivitātēs un sacensībās, konkursos; 

• daudzveidīgi tematiskie pasākumi un tradīcijas izglītības iestādē; 

• starptautiskie projekti, kas paplašina domāšanu, interešu loku 

Turpmākā attīstība: 

• piedalīties starptautiskās izglītojamo un pedagogu apmaiņas programmās, sadarboties 
ar citu valstu līdzīga profila skolām, mācīties reprezentēt sevi un skolu valsts un 
starptautiskā līmenī.  

 

Vērtējums- ļoti labi. 

 

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 
Skolai ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes 

karjeras konsultanti karjeras izglītības programmas popularizēšanā. Par karjeras izglītības 
pasākumu koordinēšanu un vadīšanu ir atbildīga ārpusklases pasākumu skolotāja, kā arī 
profesionālo mācību priekšmetu skolotāji un audzinātāja.  

Skola organizē dažādus karjeras izglītības pasākumus – tikšanās, pārrunas, informācijas 
dienas, iesaistot tajos arī izglītojamo vecākus un sociālos partnerus. Skola organizē grupu 
tikšanos ar augstskolu pasniedzējiem, studentiem, potenciālajiem darba devējiem un Skolas 
absolventiem, lai informētu par norisēm un tendencēm augstākajās mācību iestādēs un darba 
tirgū.  

Ārpusklases pasākumu skolotāja, audzinātāja un skolotāji sadarbojas ar absolventiem. 
Skolā apkopota informācija par absolventu profesionālā darba gaitām vismaz 3 gadu garumā 
pēc izglītības programmas pabeigšanas, lai noskaidrotu, vai iegūtās zināšanas, prasmes un 
iemaņas bijušas pietiekošas profesionālās karjeras veidošanai. Absolventi tiek aicināti uz 
Skolas pasākumiem, tiek uzklausīti viņu ieteikumi Skolas mācību procesa uzlabošanai.  

Skola organizē arī karjeras izglītības pasākumus potenciālajiem izglītojamajiem. 
Informāciju par Skolas piedāvātajām profesionālās izglītības programmām var iegūt Skolas 
tīmekļa vietnē www.saules.lv, informācijas stendos, kas izvietoti Skolas telpās, reklāmas 
materiālos bukletu veidā, masu medijos.  

Skola organizē šādus pasākumus:  

• Sagatavošanas kursus reflektantiem; 

• ,,Atvērto durvju dienas” – pasākums nākamajiem izglītojamajiem un viņu vecākiem, 
kura ietvaros tiek piedāvāta prezentācija par Skolu, ekskursija pa izglītības programmām, 

http://www.saules.lv/


PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola”” pašnovērtējuma ziņojums 
2019  31 

 

tikšanās ar izglītojamajiem un pedagogiem, radošās meistardarbnīcas, lai interesenti varētu 
izmēģināt savas prasmes katrā specializācijas; 

• Braucieni uz Latgales reģiona pamatskolām un vispārējās vidējās izglītības iestādēm, 
lai informētu par izglītības programmu saturu un iespējām mācīties Skolā;  

• Dalība Latvijas Dizaina savienības rīkotajā izstādē „Design Isle” Starptautiskajā izstāžu 
centrā Ķīpsalā. Izstādes laikā izglītojamie var iepazīties arī ar Latvijas un citu valstu augstskolu 
piedāvātajām mākslas un dizaina izglītības programmu iespējām. 

• Daugavpils pilsētas domes, Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes, Daugavpils 
pilsētas Jaunatnes nodaļas un Daugavpils pašvaldības iestāžu kopīgi organizētajos pilsētas 
svētkos Daugavpilī.  

• Skola kopš 2012. gada pārstāv sevi un prezentē valsts mēroga pasākumā „Karjeras 
nedēļa”, kuru organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra ar visu pilsētu izglītības pārvaldēm, 
izglītības iestādēm un uzņēmējiem. 

• Lekcijas, tikšanās, seminārus un meistardarbnīcas ar dizaina nozares profesionāļiem. 

• Karjeras speciālistu un citu jomu speciālistu (finanses) lekcijas-konsultācijas. 

• Latvijas Mākslas akadēmijas semestra noslēguma skašu apmeklējums. 

Skola vienmēr informē sabiedrību par notikumiem, izstādēm, pasākumiem skolā, par 
piedāvātajām izglītības programmām. Aktuālā informācija par Skolu ir pieejama Skolas tīmekļa 
vietnē www.saules.lv, Daugavpils pilsētas domes, Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes,  
Daugavpils Kultūras pārvalde, Daugavpils Informācijas centra un LNKC tīmekļa vietnēs, 
avīzēs – „Latgales laiks”, „Dautkom”, „Alisa plus”, „Novadnieks”, „Vietējā avīze” tīmekļa 
vietnē „gorod.lv” un citos masu medijos.  

  Katru gadu tiek sagatavoti krāsaini plakāti ar informāciju par Skolas piedāvātajām 
izglītības programmām un specialitātēm.  

Skolas sociālie partneri karjeras izglītībā ir Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde, 
Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departaments, Daugavpils novads. Pašpārvaldes pārstāvji 
tiek aicināti prezentēt skolas veikumu un stāstīt par izglītības iespējām Skolā dažādos 
Daugavpils novada rīkotajos pasākumos (Talantu konkurss “Zibsnis”, Špoģu Mākslas un 
mūzikas skolas rīkotās Netradicionālās modes skate, Reģionālā Izglītības izstādē), kā arī 
pamatskolu karjeras izglītības lekcijās. 

 Skola regulāri piedalās Daugavpils pilsētas karjeras nedēļā, kad Daugavpils un Latgales 
reģiona dažādu skolu izglītojamie apmeklē Skolu, iepazīstas ar skolas telpām, tās tehnisko 
aprīkojumu, uzzinā vairāk par iespējām mācīties katrā no izglītības programmām, kā arī kopā 
ar Skolas izglītojamo pašpārvaldes pārstāvjiem radošajās darbnīcās izpilda kādu interesantu 
uzdevumu, tādējādi gūstot plašāku izpratni par dizainera un mākslinieka profesijām. 

Analizējot datus, var secināt, ka daudzi Skolas absolventi turpina mācības augstskolās, 
tai skaitā turpina iegūtās specialitātes pilnveidi mākslas un tehniskajās augstskolās, iegūstot 
augstāko izglītību izvēlētajā profesijā. Šobrīd Skolā strādā 8 Skolas absolventi.  
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Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:  

• 3.kursa Interjera dizaina audzēkne Kitija Kozule ieguva 2.vietu Latvijas jauno 
profesionāļu meistarības konkursā “Skills Latvija 2019” kā skatlogu noformētājs. 

• 3.kursa izglītojamie apgūst profesionālo praksi dažādos Daugavpils uzņēmumos. 

• Koka izstrādājumu dizaina izglītojamie mācību prakses ietvaros realizē Daugavpils 24. 
bērnu pirmsskolas izglītības iestādes rotaļu laukuma izbūvi, iegūstot kompleksa 
pasūtījuma realizācijas pieredzi. 

• Seši no 2018.g. absolventiem turpina apgūt dizainera profesiju augstskolās vēl seši 
strādā, savā ikdienas darbā, pielietojot Skolā iegūtās zināšanas un prasmes. 

Turpmākā attīstība: 

• Apgūtās karjeras konsultanta prasmes pielietot, popularizējot dizaina izglītības iespējas 
un motivējot Skolas audzēkņus turpmākam darbam nozares uzņēmumos.  

 

Vērtējums-ļoti labi. 

 

 

 

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 
Izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās grūtības vai kavējumi slimības dēļ, tiek 

nodrošinātas individuālas konsultācijas pie skolotājiem. 

Plānojot laiku temata apguvei, skolotāji ņem vērā izglītojamo individuālās spējas, 
vajadzības, paredz darbu ar talantīgajiem izglītojamajiem un izglītojamajiem ar mācību 
grūtībām. 

Visās izglītības programmās mācību procesā skolotāji ņem vērā katra izglītojamā 
iepriekšējo sagatavotības līmeni, nodrošina individuālu pieeju katram izglītojamajam.  

Pārbaudes darbi tiek veidoti pēc principa, lai katram izglītojamajam būtu iespēja iegūt 
savām zināšanām un spējām atbilstošu vērtējumu.  

Izglītības iestāde izvērtē mācību rezultātus, pievēršot uzmanību tam, kā tiek veicināta 
izglītojamo darbības kvalitāte. Pedagoģiskās padomes sēdēs un apspriedēs pie vadības gan 
audzinātāji, gan mācību priekšmeta skolotāji veic sasniegumu analīzi, norādot uzdevumus 
turpmākajam darbam. 

Vecāki savlaicīgi saņem informāciju, ja izglītojamajam ir grūtības mācībās un stundu 
kavējumi, kā arī pateicību par atbalstu mācību un audzināšanas darbā. 

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:  
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• Individuālo nodarbību   pieejamība izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācību satura 
apguvē.  

• Skolas pedagogi papildus strādā ar talantīgākajiem izglītojamajiem, gatavojot tos 
dalībai valsts konkursos un olimpiādēs.  

• 2016. gadā skolas izglītojamie veiksmīgi startējuši  Valsts konkursā datorgrafikā, 
iegūstot 1. , 2. un 3. vietas (dažādās vecuma grupās). 2017. gadā – valsts konkursā 
kompozīcijā -     iegūtās divas 1.vietas (dažādās vecuma grupās) un 1.,2.,3.vietu par 
mājas darba izpildi (dažādas vecuma grupās). 2019.gadā iegūta 1., 2. un 3.vietas valsts 
konkursā Latvijas profesionālās vidējās izglītības mākslas un dizaina izglītības 
programmu audzēkņiem “Kustīgs attēls multimediju vidē”. 

Turpmākā attīstība: 

• Plānot mērķtiecīgu un rezultatīvu izglītojamo sagatavošana mācību priekšmetu 
olimpiādēm un valsts konkursiem. 

 

Vērtējums- ļoti labi. 

 

 

4.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 
Renovētās  telpas Skolas ēkai Saules ielā 6/8 ir pielāgotas izglītojamajiem ar speciālām 

vajadzībām. Ēkā ir lifts ratiņkrēslu lietotājiem, vides pieejamības prasībām atbilstoši sanitārie 
mezgli un telpu plānojums.  

2016. gadā ir izstrādāts skolas kompleksa renovācijas projekts, kas paredz visu skolas 
funkciju realizāciju tās vēsturiskajā teritorijā – kvartālā starp Saules, Muzeja, Lāčplēša un 
Daugavas ielām. Skolas kompleksā tiks nodrošinātas visas vides pieejamības prasības, tādejādi 
rodot iespēju personām ar īpašām vajadzībām  apgūt  gan profesionālās ievirzes, gan vidējās 
profesionālās izglītības programmas.  

Lai gan šobrīd  Skolā nemācās izglītojamie ar speciālām vajadzībām, jau tagad ir 
iespējams šos izglītojamos integrēt profesionālās vidējās izglītības programmās.  

 

4.4.7.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 
Skolā ir izveidota Skolas padome, kuras sastāvs tiek atjaunots katru gadu. Skolas 

padomes darbības mērķis ir sekmēt pedagogu, skolēnu vecāku, pašvaldības (dibinātāja) 
sadarbību, lai nodrošinātu izglītības programmu īstenošanu. Skolas padome izstrādā 
priekšlikumus Skolas attīstības plānam un sekmē tā īstenošanu, veicina finansiālo līdzekļu 
piesaisti, iesniedz priekšlikumus, izskata un saskaņo grozījumus Skolas nolikumā un Iekšējās 
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kārtības noteikumos, palīdz risināt organizatoriskos jautājumus saistībā ar Skolas 
organizētajiem pasākumiem, veicina Skolas un ģimenes sadarbību. 

Lielākā daļa izglītojamo vecāku regulāri sadarbojas ar Skolu. Mācību gada sākumā 
vecāku sapulcēs vecāki tiek informēti par Skolas un izglītības programmu aktualitātēm, par 
mācību un audzināšanas darbu, par iespējām sekot izglītojamo sekmēm un iespējām sazināties 
ar audzinātāju, priekšmetu skolotājiem un administrāciju, par sasniegumiem mācībās, 
notiekošajiem pasākumiem un turpmākajiem plāniem, ārpusklases pasākumiem, kurus piedāvā 
Skola. Vecāki savlaicīgi tiek informēti par mācību satura jautājumiem, valsts pārbaudījumu 
kārtošanas procesu.  

Skola ievēro LR MK 2011.gada 1.februāra noteikumus Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības 
iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez 
attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi” – telefoniski sazinoties ar vecākiem, lai 
noskaidrotu neierašanās iemeslu. Skolā ir izstrādāta “Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo 
neierašanos izglītības iestādē”.  Mācību stundu kavējumi un vērtējumi ir pieejami vecākiem 
skolvadības sistēmā E-klase 

Informāciju var iegūt: 
•  skolvadības sistēmā E-klase;  

• mēneša atzīmju izrakstos;  

• izglītības programmu vecāku sapulcēs (1 reizi gadā );  

• Atvērto durvju dienās (1 reizi gadā);  

• izglītojamo sekmju grāmatiņās;  

• telefoniski- par neattaisnoti kavētām mācību stundām;  

• individuālās sarunas.  

Izglītojamo vecāki tiek iepazīstināti ar Skolā piedāvātajām izglītības programmām un 
mācību priekšmetu stundu plāniem, vērtēšanas kārtību, valsts un Skolas noteiktajiem pārbaudes 
darbiem, kā arī ar izmaiņām izglītības programmās, mācību priekšmetu standartos.  

Vecāku sapulcēs vecāki izsaka savu viedokli un priekšlikumus Skolas darba uzlabošanai.  

Reizi gadā Skolā notiek Atvērto durvju diena, kurā vecākiem ir iespēja piedalīties mācību 
stundās un konsultēties ar mācību priekšmetu skolotājiem.  

Skola regulāri konsultējas ar vecākiem, ja bērnam nepieciešama jebkāda veida palīdzība 
vai atbalsts, piemēram, psihologa palīdzība.  

Skolas vadība kopā ar audzinātāju un izglītības programmu vadītājiem nepieciešamības 
gadījumā individuāli tiekas ar vecākiem un izglītojamajiem, kuriem ir mācību grūtības, kā arī 
ir neattaisnoti mācību stundu kavējumi, iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi.  

Divreiz gadā, pirms Ziemassvētkiem un mācību gada beigās, labāko izglītojamo vecāki 
saņem pateicības vēstules no direktores, bet izglītojamajiem tiek izteikti pateicības vārdi un 
apsveikumi. Individuālais darbs ar vecākiem: audzinātāja zvani, informācija par stundu 
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kavējumiem un problēmām mācībās ir ikdienas process. Notiek individuālās administrācijas un 
skolotāju pārrunas ar vecākiem.   

Vispārējus datus par izglītojamo sasniegumiem ārpusklases pasākumos, izstādēs, mācību 
priekšmetu olimpiādēs un citu daudzveidīgu informāciju vecāki var iegūt Skolas tīmekļa vietnē 
(www.saules.lv).  

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:  

• vecākiem tiek sniegta savlaicīga, lietderīga un precīza informācija par izglītojamo 
mācību darbu un citiem ar izglītības iestādes  darbu saistītiem jautājumiem  

• sadarbība ar vecākiem notiek, izmantojot tiešas individuālas tikšanās un skolvadības 
sistēmu E-klase; 

Turpmākā attīstība: 

• pilnveidot sadarbību ar vecākiem, kuru bērniem ir nepietiekams zināšanu līmenis un 
neattaisnoti kavējumi. 

  

Vērtējums-ļoti labi. 

 

4.5.Skolas vide 

4.5.1.Mikroklimats 
 

Skola ir vienīgā profesionālās izglītības mākslas iestāde Latgalē, kas ir pašvaldības 
dibināta mākslas vidusskola. 

Izglītojamie un darbinieki jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās, reliģiskās 
u.c.piederības. Konfliktsituācijas tiek risinātas savlaicīgi un taisnīgi.  

Skolā īpaša uzmanība tiek pievērsta mikroklimatam- izglītojamo, pedagogu, darbinieku 
un vecāku pozitīvi centrētai savstarpējai sadarbībai, kas nodrošina skolas reputāciju sabiedrībā.  

Skolas tēla veidošana notiek plānveidīgi un mērķtiecīgi. Skolai ir sava tīmekļa vietne 
www.saules.lv. Skolai ir izstrādāts savs logo, kas ir patentēts 1994. gadā, patents atjaunots 
2014. gadā.  

Skolas pedagogi un izglītojamie strādā pie Skolas reklāmas materiālu vizuāla dizaina, arī 
Skolas pasākumu un aktivitāšu  neatņemama sastāvdaļa ir labā grafiskā līmenī izstrādāts 
informatīvais materiāls   un pasākuma vizuālais noformējums.  

Skolai ir savas tradīcijas, ar kurām tā ļoti lepojas, cenšas tās saglabāt un turpināt 
(skolotāju un darbinieku Ziemassvētku pasākums, Skolotāju dienas ekskursijas, teātra 
apmeklējumi utt.).  

http://www.saules.lv/
http://www.saules.lv/
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Skola regulāri rīko izglītojamo darbu izstādes visā Latvijas teritorijā (Rīgā, Daugavpilī, 
Madonā, Jēkabpilī, Līvānos, Rēzeknē, Preiļos un daudzās Latgales iestādēs un skolās). Modes 
skates, Apģērbu dizaina izglītības programmas izglītojamo kursa darbu demonstrējumi ir 
neatņemama sastāvdaļa darbu prezentācijai daudzos skolas projektos Daugavpilī un Latgales 
reģionā. 

Skola organizē, atbalsta un aktīvi piedalās Daugavpils kultūras dzīves pilnveidē, rīkojot 
daudzveidīgās mākslas darbu izstādes, sadarbojoties ar Daugavpils un Latvijas māksliniekiem, 
Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāli, piedaloties starptautiskajos kultūras projektos 
(Glezniecības simpozijs „Mark Rothko”, Rīgas starptautiskā dizaina izstāde "Design Isle”). 

Skolā ir izveidots un aktīvi darbojas Dienvidlatgales reģionālais metodiskais centrs. 
Skolas iekšējās kārtības noteikumi ir demokrātiski izstrādāti un kvalitatīvi. Izglītojamie un 
personāls ar tiem ir iepazīstināti un tos ievēro.  Skolas darbinieku attieksme pret apmeklētājiem 
ir laipna un korekta. Skolas telpās regulāri notiek izglītojamo darbu izstādes.  

Skolā visiem pieejams Mācību grafiks, Stundu saraksts, Individuālā darba grafiks.  

Skolā tiek veicināta toleranta attieksme un iecietība. Izglītojamajiem, vecākiem un Skolas 
darbiniekiem ir iespēja izteikt priekšlikumus un ierosinājumus vides labiekārtošanai.  

Administrācija cenšas atbalstīt jebkuru pozitīvu ierosinājumu skolas darba un atpūtas 
zonas labiekārtošanai. Atbildīgais personāls seko telpu uzkopšanai.  

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:  

• pozitīvu attiecību veidošana starp izglītības iestādes  darbiniekiem, izglītojamajiem un 
vecākiem; 

• skolas darbinieki nodrošina labvēlīgu vidi visiem izglītojamiem, neatkarīgi no viņu 
kultūras un nacionālās piederības. 

 

 

Turpmākā attīstība: 

• veicināt izglītojamajos atbildības sajūtu par savu uzvedību; 

• turpināt izkopt un attīstīt skolas tradīcijas;  

• turpināt popularizēt skolas tēlu. 

 
 Vērtējums- ļoti labi. 
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4.5.2. Fiziskā vide 
Pašlaik skola darbojas trīs ēkās –  renovētajā skolas vēsturiskajā ēkā Saules ielā 6/8 

(profesionālo izglītības programmu praktisko nodarbību telpas), Muzeja ielā 3 (Bērnu mākslas 
skola)  un uz laiku Skolas rīcībā nodotajās bijušās Daugavpils Universitātes telpās  Saules ielā 
1/3 (vispārizglītojošo priekšmetu kabineti un Tekstilizstrādājumu dizaina izglītības 
programma).  

Telpas Saules ielā 6/8 ir pilnībā renovētas, mācību telpas un tajās izvietotais aprīkojums 
pilnībā atbilst mūsdienu prasībām. Šajā ēkā nodrošinātas vides pieejamības prasības visiem. 
Skolas ieeja ir piemērota visiem lietotājiem, jo ieejas durvis izvietotas trotuāra līmenī. 2011.- 
2013. gadā veicot ēkas pilnīgu renovāciju, tika izbūvētas papildus evakuācijas kāpnes 1. līdz 3. 
stāvam, kā arī  ierīkots lifts. Līdz ar to jebkuram ēkas lietotājam, tai skaitā arī cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem vai ratiņkrēsla lietotājiem, ir iespēja nokļūt visās skolas telpās. Durvju 
platums mācību telpās un darbnīcās arī ir plānots, ievērojot vides pieejamības prasības. Ēkas 1. 
un 2. stāvā  ir iekārtotas tualešu telpas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.  

  Skolas telpas Muzeja ielā 3 un   Saules ielā 1/3 atbilst skolas funkcijai, tomēr tām 
nepieciešams remonts un mūsdienu prasībām atbilstošs aprīkojums.  

Skolā ir sanitāri higiēniskajām normām (apgaismojums, temperatūra, uzkopšana, u.c.) 
atbilstoši iekārtotas mācību u.c.telpas, skolotāju istaba. 

Skolai ir pietiekams telpu nodrošinājums, kas paredzēts izglītības procesa un 
saimnieciskās darbības nodrošināšanai.  

Skolā ir kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, pārbaužu 
dokumenti ir pieejami. 

Skolas teritorija ir sakopta. 

Atkritumu izvešanai Skolai ir noslēgti līgumi, atkritumi tiek regulāri izvesti. Kopš 2014. 
gada skola piedalās atkritumu šķirošanā. Skolai ir noslēgts līgums par dalītu atkritumu 
savākšanu tam speciāli paredzētās tvertnēs un konteineros.  

Skolas telpas tiek regulāri uzkoptas, vēdinātas, veikti nepieciešamie remontdarbi. 

Skolas telpās ir atbilstošs apgaismojums. 

Skolas telpām ir centralizēta ūdensapgāde no Daugavpils pilsētas ūdensvada. 

Notekūdeņu un kanalizācijas tīkls pieslēgts Daugavpils pilsētas attīrīšanas kompleksam. 
Apkuri nodrošina Daugavpils siltumtīkli.  

Skolā ir norādītas ieejas, izejas, evakuācijas izejas, informācija par pirmās palīdzības 
saņemšanas iespējām.  

Skolas teritorijā (ēkas apkārtnē un ēkas telpās) ir ierīkota video novērošanas sistēma.  
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Skolai piederošā teritorija ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta un uzturēta kārtībā. 
Skolai ir ērta piebraukšana. Skolas teritorija ir droša. 

Tomēr  mācību procesa norise trīs ēkās rada nepieciešamību izglītojamajiem vairākas 
reizes dienā mērot ceļu starp trim ēkām. Saules skolas kompleksa turpmākai attīstībai iecerēts 
visas skolas telpas veidot vienā teritorijā, - kvartālā starp Saules, Muzeja, Lāčplēša un Institūta 
ielām, renovējot vēsturisko skolas ēku Muzeja ielā 3 par dienesta viesnīcu un izveidojot skolas 
ēkai Saules ielā 6/8 piebūvi, te iekārtojot mācību telpas vispārizglītojošo priekšmetu apguvei, 
mūsdienīgas telpas mākslas priekšmetu studijām, kā arī izstāžu zāli, telpas kustību un dejas 
nodarbību apguvei, ka arī  telpas profesionālās ievirzes mācību programmas realizācijai.   

Pašlaik notiek divu Saules skolas kompleksa ēku – mācību korpusa jaunbūves Saules ielā 
6/8 un esošās ēkas  Saules ielā 2 pārbūves būvdarbi, kurus plānots pabeigt 2019. gadā. Abas 
ēkas projektētas, ievērojot vides pieejamības visiem prasības un labās prakses rekomendācijas.  

Saules skola kompleksa jaunās ēkas  projektētas atbilstoši normatīviem par vides 
pieejamību. Ēkām nodrošināta piekļūšana cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Galvenās ieejas 
ēkās veidotas bez sliekšņiem.  Koridori projektēti ne šaurāki par 1,5 m un durvis ar brīvo 
atvērumu 0.9 m. 

Visas stiklotās konstrukcijas paredzēts aplīmēt ar konstrastējošu, necaurspīdīgu 
marķējumu atbilstoši normatīvajām prasībām. Stiklojumiem evakuācijas ceļos jābūt no rūdīta 
stikla vai arī tā virsma jāaplīmē ar trieciendrošu plēvi. 

Kāpņu laida sākuma un beigu pakāpienos paredzēts iestrādāt kontrastējošu joslu, tāpat 
kontrastējoši jāiezīmē pandusu sākums un beigas. Kāpņu margās katrā stāvā iestrādājami stāvu 
numuri braila rakstā - skolas ēkās uzlīmējot uz margas atbilstošu taktilu uzlīmi. Taktilā uzraksta 
burtiem un cipariem jākontrastē ar pamatni, un burtu augstums min.25 mm, burtu biezums nav 
mazāks par 5 mm, reljefa izvirzījums nav mazāks par 1 mm. Informācijas taktilās plāksnes 
novietojama arī pie pacēlājiem un liftiem – 0,9–1,2 m augstumā no grīdas līmeņa. 

Saules skolas ēku kompleksā paredzēti vairāki lifti un invalīdu pacēlāji - jaunbūves ēkas 
centrālajā daļā, garderobes zonā paredzēts vertikālais invalīdu pacēlājs. Invalīdu pacēlājs ir arī 
esošajā Saules skolā Saules ielā 6/8 (ugunsdrošajā kāpņu telpā) un pārbūvējamā ēkā Saules ielā 
2. Visas trīs ēkas tiek savienotas savā starpā 2. stāva līmenī, nodrošinot ērtu pārvietošanos starp 
kompleksa daļām. 

Katrā ēkā, jaunbūvē katrā stāvā, paredzēts sanmezgls cilvēkiem ar kustību traucējumiem ar 
visu nepieciešamo aprīkojumu ratiņkrēsla lietotājiem. Ratiņkrēslu lietotājiem paredzētajā 
tualetes telpā paredz palīdzības pogu (0,3 un 1,20 m augstumā no grīdas līmeņa), lai persona ar 
invaliditāti nepieciešamības gadījumā var izsaukt palīdzību.  

 
Atzinumi darbības turpināšanai 

Izglītības programmas 
īstenošanas vietas adrese Atzinums Izsniegšanas datums 

Saules ielā 6/8, 
Daugavpils 

Atzinums no Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta  13.06.2019. 

Atzinums no Veselības inspekcijas 24.05.2019. 
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Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:  

• Skolas telpas un apkārtne ir tīra un kārtīga. 

Turpmākā attīstība: 

• izvietot visas skolas funkcijas vienā teritorijā- vēsturiskajā Saules skolas kvartālā. 
Projektu realizēt 2018. – 2019. gadā;  

• turpināt drošas, ekonomiskas un komfortablas vides veidošanu. 

 

Vērtējums- labi  

 

4.6. Skolas resursi 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie līdzekļi 
 Skolas profesionālo mācību priekšmetu apguve notiek renovētajā skolas ēkā  Saules ielā 

6/8.  

 Mācību ēkas kopējā platība ir 1393.6 m2, te izvietotas kokapstrādes un sietspiedes 
darbnīcas, darbnīcas Interjera dizaina un Reklāmas dizaina izglītības programmām,  trīs 
datorklases, Foto dizaina izglītības programmas darbnīcas un laboratorija, Apģērbu dizaina 
izglītības programmas darbnīcas, ka arī – zīmētava, gleznotava, bibliotēka un telpas skolas 
administrācijai.  Visas telpas aprīkotas ar mūsdienu tehnoloģijām un iekārtām.  

2017. gadā ir uzsākta skolas kompleksa ēku Saules ielā 6/8 un Saules ielā 2 būvniecība. 
Šajās ēkās paredzēts izvietot telpas vispārizglītojošo priekšmetu apguvei, telpas tēlotājas 
mākslas nodarbībām, ka arī skolas administrācijai un metodiskajam centram. Projekta 
realizācija notiek ERAF projekta „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules 
skola” izveidošana par Profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) un 
infrastruktūras modernizācijas II. Kārta” ietvaros. Realizējot projektu,  tiks izveidots 
vienots skolas komplekss.  Vēsturiskajā Saules skolas teritorijā tiks izveidota mūsdienīga 
infrastruktūra vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības mācību priekšmetu 
apguvei, profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvei, kā arī izveidotas telpas reģiona 
metodiskajam centram. 

 Līdz skolas kompleksa projekta realizācijai mācību procesam  tiek izmantotas pagaidu 
telpas  - profesionālās ievirzes izglītības programmai – skolas telpas Muzeja ielā 3, bet 
vispārizglītojošo priekšmetu apguvei un izglītības programmai “Tekstilizstrādājumu dizains” – 
telpās Saules ielā 1/3, kuras Skola īrē no Daugavpils Universitātes. 
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Ēkas Saules ielā 6/8 un Muzeja ielā 3  ir Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašums. 
Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes lēmumu Nr.592, minētie nekustamie īpašumi nodoti 
bezatlīdzības lietošanai Skolai.  

Pašlaik skolā ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa, izglītojamo un skolotāju 
vajadzību nodrošināšanai. Skolā ir nepieciešamie materiāli tehniskie resursi izglītības 
programmu īstenošanai. 

Foto dizaina izglītības programmas profesionālo mācību priekšmetu stundas notiek 
skolas telpās Saules ielā 6/8. Minētās  izglītības programmas īstenošanai ir iekārtotas 4 telpas 
– kompozīcijas klase, fotolaboratorija un divas fotostudijas telpas, kas nodrošinātas ar 
nepieciešamajiem materiāli tehniskajiem resursiem, metodisko uzskates materiālu. Tāpat 
izglītības programmas izglītojamo rīcībā ir mūsdienīga datorklase, izglītojamie ir nodrošināti 
ar foto tehniku.  Fotodarbnīcu aprīkojums  tika iegādāts ERAF projekta  “Daugavpils mākslas 
vidusskolas ”Saules skola” infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija”  ietvaros.  

Interjera dizaina izglītības izglītības programmas profesionālo mācību priekšmetu 
stundas notiek skolas telpās Saules ielā 6/8. Minētās  izglītības programmas īstenošanai ir 
iekārtotas divas datorklases un divas praktisko nodarbību telpas. Pašlaik programmas 
realizācijai nepieciešama papildus aprīkojuma  – jaunas, mūsdienu prasībām atbilstošas 
datorklases un projektora - iegāde.  

Reklāmas dizaina izglītības izglītības programmas profesionālo mācību priekšmetu 
stundas notiek skolas telpās Saules ielā 6/8. Minētās  izglītības programmas īstenošanai ir 
iekārtota viena datorklase un neliela praktisko nodarbību telpa. Skolā ir arī iekārtota sietspiedes 
darbnīca. Skolas rekonstrukcijas projektā paredzēts telpas reklāmas dizaina izglītības 
programmai ievietot jaunajā būvapjomā, te papildus izvietojot mūsdienīgu reklāmas objektu 
izveides darbnīcu, nodrošinot to ar nepieciešamo vēdināšanu un palīgtelpām (telpas sietspiedes 
sietu sagatavošanai, krāsošanai). 

Tekstilizstrādājumu dizaina izglītības izglītības programmas profesionālo mācību 
priekšmetu stundas pašlaik  notiek Daugavpils Universitātes telpās Saules ielā 1/3. Minētās  
izglītības programmas telpas nav speciāli iekārtotas, nav telpu audumu apstrādei un šķiedras 
tekstilam.  Skolas rekonstrukcijas projektā paredzēts izglītības programmai izveidot telpas 
jaunbūvējamā skolas piebūvē. Te tiks izveidotas divas telpas stellēm, batikas un šķiedras 
tehnikas darbnīca, kā arī kompozīcijas klase. Paredzēta jaunas datortehnikas iegāde, šķiedras 
tekstila darbnīcas aprīkošana, skolas rīcībā esošo vēsturisko steļļu restaurācija un remonts. 
Iecerēts, ka tekstila dizaina izglītības programmas telpas varēs izmantot arī profesionālās 
ievirzes programmai, kur tradicionāli audzēkņi apgūst dažādas tekstila tehnikas.  

Apģērbu dizaina izglītības izglītības programmas profesionālo mācību priekšmetu 
stundas notiek skolas telpās Saules ielā 6/8. Minētās  izglītības programmas īstenošanai ir 
iekārtota šūšanas darbnīca  ar piegriešanas galdiem un mūsdienīgām šujmašīnām, ka arī viena 
kompozīcijas klase.  Programmas attīstībai nepieciešama zāle tērpu demonstrējumiem, kuru 
paredzēts izvietot jaunajā būvapjomā.  
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Koka izstrādājumu dizaina izglītības izglītības programmas profesionālo mācību 
priekšmetu stundas notiek skolas telpās Saules ielā 6/8. Minētās  izglītības programmas 
īstenošanai ir iekārtota kokapstrādes darbnīca ar mūsdienīgu aprīkojumu. Lai nodrošinātu 
programmas sekmīgu darbību, nepieciešams papildus izveidot veidošanas klasi un  
kokmateriālu noliktavu.   

Multimediju dizaina izglītības programmas profesionālo mācību priekšmetu stundas 
2018./ 2019. mācību gadā notiek notiek Foto dizaina programmas telpās, bet jau nākamajā 
mācibu gadā programmu plānots realizēt tai speciāli veidotās telpās jaunajā skolas korpusā.  

Skolā tiek veikta materiāltehnisko līdzekļu uzskaite. Ir nozīmētas atbildīgās personas par 
materiāltehniskajiem resursiem, kas veic to uzskaiti, un atbild par to tehnisko stāvokli. Katram 
Skolas darbiniekam ir iespēja iepazīties ar materiāltehnisko līdzekļu uzskaiti.  

Skolai ir noslēgti līgumi ar specializētiem uzņēmumiem  par materiāltehnisko līdzekļu un 
iekārtu apkopi un remontu. 

Katras izglītības programmas nodrošināšanai nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu 
sarakstā iekļautie līdzekļi regulāri tiek pārskatīti un papildināti.  

Skolas bibliotēkā kopējais mācību literatūras vienību skaits uz 2018.gada 1. septembri – 
5336 eksemplāri.  Skolas bibliotēkā ir pieejamas grāmatas, kas apkopo Latvijas un pasaules 
mākslas un kultūras vērtības. Skolas bibliotēku izmanto ne tikai skolas izglītojamie un skolotāji, 
bet arī Daugavpils Universitātes Mākslu katedras stundenti un pasniedzēji, Daugavpils reģiona 
mākslinieku apvienības biedri, izglītojamo vecāki u.c. Bibliotēka sadarbojas ar Latgales 
Centrālo bibliotēku, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes bibliotēku, pilsētas skolu 
bibliotēkām.  Bibliotēkā ir iekārtota bibliotekāra darba vieta, kā arī divas ar datortehniku 
aprīkotas darba vietas apmeklētājiem.  Bibliotēkā ir pieejams šāds tehniskais nodrošinājums- 
kopētājs, printeris, divi datori ar interneta pieslēgumu. Skolas  bibliotēka bibliotekāro procesu 
veic automatizētajā informācijas sistēmā SKOLU ALISE. Bibliotēkā ir pieejams Wi-Fi. 
Mācību darba vajadzībām skolotājiem ir nodrošināta bezmaksas kopēšanas iespēja, kā arī ir 
iespējams izdrukāt informāciju no interneta vai zibatmiņas ierīcēm.  

Bibliotēka piedāvā lasītājiem mācību grāmatas (atbilstoši skolas izglītības programmām), 
nozaru un uzziņu literatūru, enciklopēdijas, vārdnīcas, kā arī plašu periodisko izdevumu klāstu. 
2018.gadā bibliotēka abonē 3 avīzes un 16 žurnālus.  Bibliotēka piedāvā arī tematiskās un 
jauniegūto grāmatu izstādes, konsultācijas un uzziņas. 

Skolas bibliotēka izvietota jaunās telpās ēkas Saules ielā 6/8 3. stāvā.  

Daļa skolas izglītojamo mācību laikā dzīvo dienesta viesnīcā. Pašlaik ir panākta 
vienošanās par atļauju skolas audzēkņiem izmantot gultas vietas Daugavpils Valsts ģimnāzijas 
dienesta viesnīcā, pašlaik vietu skaits audzēkņu izmitināšanai ir pietiekams.  

Skolas attīstības stratēģijā plānots piesaistīt izglītojamos no Latgales un Zemgales 
reģiona, līdz ar to prognozējams, ka palielināsies dienesta viesnīcā dzīvojošo audzēkņu skaits.  
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Skola plāno izveidot savu dienesta viesnīcu vēsturiskajā skolas teritorijā -  ēkā Muzeja 
ielā 3, kas 20. gadsimta 2. pusē ir bijusi skolas kopmītne. Projekts paredz pilnu vēsturiskās ēkas 
rekonstrukciju, te izvietojot dienesta viesnīcu 24 audzēkņiem un 4 vieslektoriem.  

 Mācības Skolā saistītas ar praktisko darbu izpildi ne tikai skolā, bet arī mājās. Mākslas 
skolas specifika nosaka papildus prasības arī dienesta viesnīcas iekārtojumam. Ēkā paredzētas 
dzīvokļu tipa viesnīcas telpas, telpas praktiskajām nodarbībām un  veļas mazgātava.  

Renovētajā ēkā paredzēts izvietot arī skolas metodiskos fondus, tai skaitā - plašās apģērbu 
un tekstilmākslas kolekcijas.    

  

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:  

• pateicoties ERAF projekta realizācijai, Skolas vēsturiskā ēka Saules ielā 6/8 un tajā 
esošais aprīkojums  atbilst mūsdienīga mācību procesa īstenošanas vajadzībām.  

Turpmākā attīstība: 

Skolas materiāli tehniskās bāzes turpmākai attīstībai būtiski realizēt tās stratēģisko mērķi 
– iegūt profesionālās kompetences centra statusu un realizēt skolas kompleksa rekonstrukcijas 
projektu. Ir uzsākta skolas kompleksa būvniecība, piesaistot ERAF un pašvaldības līdzekļus. 

 

Vērtējums- labi. 
 

4.6.2. Personālresursi  
 

Skolā ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls. Visiem skolas 
pedagogiem ir normatīvajiem dokumentiem atbilstoša izglītība, visiem vispārizglītojošo 
mācību priekšmetu pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, profesionālo mācību 
priekšmetu skolotājiem ir augstākā pedagoģiskā vai augstākā un normatīvajiem dokumentiem 
atbilstoša pedagoģiskā izglītība. 

Pedagoģiskais personāls ir augsti kvalificēts, ar atbilstošu izglītību. Skolā strādā 60 
pedagoģiskie darbinieki. No tiem pamatdarbā strādā 29.. Skolā strādā 34 pedagogi ar maģistra 
grādu. Pedagoga darba kvalitātes vērtējums ir izvirzīts kā viens no pedagoga profesionālās 
pilnveides nepieciešamību raksturojošiem kritērijiem. Profesionālās darbības kvalitātes pakāpi 
ir apliecinājuši 9 pedagogi: 3.pakāpe- 4 pedagogiem, 2.pakāpe (no 2017.gada)- 4 pedagogiem, 
1.pakāpe (no 2017.gada)- 1 pedagogam. Skolā par pedagogiem strādā 24 Skolas absolventi. 
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PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” 

pedagogu sastāva analīze 

 

  

 

 

 

 

 

 

Izglītības iestādes vadību nodrošina direktors, direktora vietnieks izglītības jomā, 
direktora vietnieks radošajā darbā, direktora vietnieks ārpusklases darbā un direktora vietnieks 
starptautisko projektu jautājumos,  direktora vietnieks saimnieciskajā darbā. 

Skolā ir izstrādāts pedagogu profesionālās pilnveides plāns, un pedagogi seko līdzi savai 
profesionālajai pilnveidei, aktīvi iesaistās tālākizglītībā.  

Pedagogu profesionālās pilnveides formas ir daudzveidīgas: 

• mācoties dažādos kursos un semināros; 

• pašmācības ceļā, attīstot sevi kā personību; 

• valsts valodas pilnveide (individuāls darbs); 

• studējot pedagoģisko un profesionālo literatūru; 



PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola”” pašnovērtējuma ziņojums 
2019  44 

 

• iepazīstot uzņēmumu darbu (saskarsmē ar darba devējiem, prakšu vadītājiem, 
profesionālo asociāciju pārstāvjiem); 

• apgūstot jaunākās informācijas tehnoloģijas; 

• mācoties un papildinot svešvalodu zināšanas; 

• kolēģu pieredzes izmantošana (piedaloties semināros citās profesionālās izglītības 
iestādēs; apmeklējot radniecīgas profesionālās izglītības iestādes ES valstīs).  

Informācija par pedagogu tālākizglītību ir pieejama kopējā Valsts izglītības informācijas 
sistēmā (VIIS).  

Skola savlaicīgi plāno nepieciešamos personāla resursus un to izmaiņas. Ja personāla 
sastāvā nepieciešamas izmaiņas, tās vienmēr ir pamatotas. Pedagogu slodzes sadalītas optimāli, 
ievērojot pedagogu profesionālo kompetenci, darba pieredzi un esošo situāciju.  

Skolotāju darba slodze ir optimāla, lai kvalitatīvi veiktu savus pienākumus. Pedagogu 
tarifikācija sastādīta atbilstoši LR MK 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba 
samaksas noteikumi”. Slodzes sadalītas, ievērojot normatīvo aktu prasības, Skolas izglītības 
programmas un vadoties pēc darba organizācijas vajadzībām, skolotāju pieredzes un 
kvalifikācijas. Skolas vadība pārzina katra skolotāja darba pieredzi un profesionālo kompetenci 
un koordinē tālākizglītību iespēju robežās. Skolas pedagogu pienākumi, tiesības un atbildības 
jomas ir noteiktas amatu aprakstos. Visi skolas darbinieki strādā saskaņā ar darba līgumiem. 
Skolā ir noslēgts Darba koplīgums un ir iespēja iesaistīties izglītības arodbiedrībā savu interešu 
aizstāvībai.  

Visi pedagogi piedalās metodisko komisiju darbā.  

Skolas pedagogi  ir radoši, ar lielu atbildības sajūtu un augstu profesionalitāti. 2016.-
2017.gadā 2 pedagogi piedalījās Erasmus+ programmas 2014-2020 mācību mobilitātes 
projektā (KA 1) „Mūsdienīga mācību vide- konkurētspējīgas profesijas apguvei”. Mobilitāšu 
laikā pedagoģes apmeklēja tālākizglītības kursus Itālijā un Portugālē. Skolas pedagogi ir 
iesaistījušies ESF projektā "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla 
kompetences pilnveide" (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) 

2018.gadā tika atbalstīts Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības 
(KA1) aktivitātes “Mācību mobilitātes skolu sektors” (KA101) Personāla mācīšanas 
mobilitātes projekts “PIKC- Profesija, Izglītība, Kvalitāte, Caurvijas” (Līgums Nr. 2018-1-
LV01-KA101-046762). Projektā iesasitītie pedagogi piedalījās  profesionālās pilnveides 
kursos  un darba vērošanā Itālijā un Turcijā.  

Vairāki skolas pedagogi un administrācijas pārstāvji ir piedalījušies  stažēšanās braucienos:  

“Projekta mērķa grupas stažēšanās citās Eiropas Savienības dalībvalstīs Tekstilizstrādājumu, 
apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozarē” Jeļena Labonarska 17.10.- 21.10. 2017. 
gads (40 stundas) vieta –Lietuva. 



PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola”” pašnovērtējuma ziņojums 
2019  45 

 

“Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas 
izstrādājumu ražošanas nozarē” Digna Gordijenko, Jeļena Silivanova 11.12.-15.12. 2017. 
gads (40 stundas);  

„Projekta mērķa grupas stažēšanās citā Eiropas Savienības dalībvalstī izglītības nozarē, 
skolvadības jomā , direktore Inguna Kokina,  stažēšanās norises  vieta – Igaunija, stažēšanās 
laiks - 16.04 – 20.04.2018 (40 stundas).  

“Par stažēšanās organizēšanu Latvijā kokrūpniecības nozarē, koka dizaina jomā “ Māris 
Šaršūns  no 04.11.-09.11.2018. (30 stundas) , vieta –Somija. 

“Par stažēšanās organizēšanu Latvijā kokrūpniecības nozarē, koka dizaina jomā” Kārlis 
Ziediņš no 1.10. -5. 10. 2018. (30 stundas) vieta – Rīga. 

Pedagogi iepazīstina kolēģus ar stažēšanās laikā gūto pieredzi un to pielieto mācību metodikas 
pilnveidošanā.  

Skolas pedagogi strādā Skolas organizētajos tālākizglītības kursos par pedagogiem.  

Skolas darbinieki ir informēti par saviem pienākumiem un tiesībām. Ir definētas 
atbildības jomas, kuras ir saskaņotas darba līgumos.  

Skola ir pedagoģiskās prakses vieta Daugavpils Universitātes studentiem. 
 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:  

• pedagogu izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst MK noteikumos izvirzītajām 
prasībām; 

• pedagogi sistemātiski paaugstina savu profesionālo meistarību tālākizglītības kursos, 
semināros un projektos. 

Turpmākā attīstība: 

• motivēt pedagogus augstākas profesionālās darbības kvalitātes pakāpes ieguvei; 

• nodrošināt pedagogiem mūsdienu mācīšanās situācijai atbilstīgu profesionālo pilnveidi. 
 

Vērtējums- ļoti labi 

 

 

4.7.Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

4.7.1.Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 
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2018. gada 17.maijā tika saskaņota PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola 
“Saules skola” Attīstības un investīciju stratēģijas 2016.-2020. gadam jaunā redakcija, kas 
nosaka skolas darbības pamatprincipus līdz 2020.gadam.  

Skolas attīstība nav iedomājama bez esošās situācijas izvērtējuma un skolas pašvērtējuma 
izstrādes.  

Skolas pašvērtēšanas sistēma ir skaidri strukturēta, veiksmīgi plānota un aptver visas 
Skolas darba jomas un aspektus: 

• personāla nodrošinājums tiek vērtēts pēc amata vienību sarakstiem, darba līgumiem un 
skolas darbinieku datu bāzēm; 

• Skolas personāla nodarbinātības efektivitāte tiek vērtēta pēc tarifikācijas dokumentiem 
(pedagogu tarifikācijas saraksta, mācību plāna, pedagogu slodžu kopsavilkuma), amata 
aprakstiem, pedagoģiskās padomes sēžu protokoliem, metodisko komisiju sēžu protokoliem; 

• personāla attīstība tiek vērtēta, analizējot Skolas attīstības stratēģiju; darbinieku datu 
bāzi, personāla attīstibai paredzēto budžetu, pedagogu apmeklēto tālākizglītības kursu 
apliecības; 

• telpu, iekārtu un resursu nodrošinājums tiek vērtēts, analizējot materiālu un inventāra 
uzskaites dokumentāciju, kontroles un uzraudzības dienestu ziņojumus par telpu atbilstību, 
piemērotību un ekspluatācijas drošību.; 

• skolas finansu resursu nodrošinājumu un izmantošanu vērtē, analizējot gada budžeta 
tāmi; ikmēneša budžeta izlietojuma tāmes; skolas budžeta audita dokumentāciju; skolas 
budžeta tāmes izdevumu analīzes materiālus. 

Skolas vadība regulāri sniedz kolektīvam aktuālo problēmu pārskatu.  

Pedagoģiskās padomes sēdēs pedagogi un izglītības programmu vadītāji analizē 
sasniegumus un novērtē promblēmjautājumu loku, kuru nepieciešams aktualizēt nākamajā 
mācību periodā. 

Skolai ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija, 
personāla amatu apraksti. Dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 
prasībām un ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. 

Skolas administrācija plāno, organizē un vada Skolas darbu, deleģē pienākumus un 
pārrauga to izpildi. Skolas administrācijas sanāksmes ir plānotas un notiek katru pirmdienu.  

Skolā tiek nodrošināta informācijas apmaiņa par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi, 
darbu, tā kontroli un izvērtēšanu. Skolas mācību darbs tiek analizēts, sadarbojoties Skolas 
administrācijai, metodiskajām komisijām, skolotājiem, izglītojamajiem un vecākiem. Katrs 
programmas vadītājs un audzinātājs, metodiskās komisijas vadītājs mācību gada noslēgumā 
raksta atskaiti, analizējot sasniegumus, nepilnības un tālākās attīstības vajadzības. Skolas darba 
vērtēšana notiek administrācijas sēdēs, metodisko komisiju sanāksmēs un pedagoģiskās 
padomes sēdēs. Veicot izvērtēšanu, tiek uzklausītas ieinteresētās puses.  
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Skolas administrācija vērtēšanā iegūto informāciju izmanto, lai apzinātu sava darba 
stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus. Skolas attīstības virzieni tiek apspriesti 
metodiskajās komisijās un pedagoģiskās padomes sēdēs. Skolas darba organizāciju nosaka 
Skolas nolikums, kurā ir noteikti Skolas darbības principi.  

Visa Skolas finansiālā un grāmatvedības dokumentācija ir datorizēta (Daugavpils pilsētas 
IP centralizēta, izmantojot grāmatvedības programmu ZZ Dats). Katru gadu tiek pieprasīts 
finansējums no Daugavpils pilsētas domes Skolas saimniecisko izdevumu segšanai. Katru gadu 
Daugavpils pilsētas domes sēdē tiek iesniegts un apstiprināts gada pārskats (bilance).  

Plānojot finansiāli saimniecisko darbību, tiek ņemts vērā pašvaldības budžeta 
finansējums, un pašieņēmumi. Skolas vadība rūpējas, lai Skolas darba rezultāti būtu zināmi un 
celtu tās prestižu sabiedrībā.  

Skolai ir regulāra sadarbība ar dibinātāju. Skola īsteno mērķtiecīgu sadarbību ar 
pašvaldības, valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām. 

Reizi mēnesī Skolas direktors piedalās pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāju 
sanāksmēs, skolas pārstāvji  piedalās Daugavpils Kultūras pārvaldes rīkotajās sēdēs par 
aktualitātēm kultūras pasākumos, kultūras biedrībās un ar tām saistītos pasākumos.  

Ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra un kompetences, kas aptver visas Skolas 
darbības jomas. 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:  

• darba prioritāšu un uzdevumu izstrādē tiek iesaistīti izglītības iestādes darbinieki, 
izglītojamie un vecāki 

Turpmākā attīstība: 

• pilnveidot pašvērtēšanas sistēmu un kārtību. 

 

Vērtējums- ļoti labi. 

 

4.7.2.Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība 
 

PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola””  nolikums jaunajā 
redakcijā ir apstiprināts ar 2017.gada 8. jūnija Daugavpils pilsētas domes lēmumu Nr. 298. 

Skolā ir visa obligātā izglītības iestādes darbu reglamentējošā dokumentācija, tā ir 
izstrādāta demokrātiski un atbilst normatīvo aktu prasībām, tā sakārtota atbilstoši lietu 
nomenklatūrai. 

Skolā ir izveidots Konvents,  Skolas padome, Izglītojamo pašpārvalde, Skolas 
pedagoģiskā padome un Metodiskā  padome.   
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Mācību gadā plānotas Konventa, Skolas padomes, Metodiskās padomes un Pedagoģiskās 
padomes sēdes, kurās izskata mācību un audzināšanas dara rezultātus un turpmākās attīstības 
plānus. 

Skolā izveidotas 12 metodiskās komisijas. Metodiskās komisijas darbojas saskaņā ar 
Skolas metodisko komisiju reglamentu. Regulāri tiek rīkotas sanāksmes, tās tiek protokolētas. 
Metodisko komisiju darbs tiek atspoguļots Skolas darba plānā. 

Izglītības iestādes vadības struktūra ir skaidra, katrs darbinieks zina sev uzticētās jomas, 
plāno darbu, pārrauga un izvērtē rezultātus. Izglītības iestādē ir optimāls dažādu līmeņu 
darbinieku skaits. Izglītības iestādes direktorei ir vietnieki: direktora vietnieks izglītības  jomā, 
direktora vietnieks ārpusklases darbā, direktora vietnieks radošajā darbā, direktora vietnieks 
administratīvi saimnieciskajā darbā. Vietnieku darba pienākumi, tiesības un atbildība ir noteikta 
amatu aprakstos.  

Izglītības programmu operatīvai vadīšanai, mācību, metodiskā un radošā darba jautājumu 
risināšanai katram mācību gadam tiek iecelts programmas vadītājs, kurš darbojas saskaņā ar 
Skolas izglītības programmas reglamentu. Katrai izglītības programmai ir savs vadītājs. 
Izglītības programmu vadītāji plāno un vada izglītības programmu darbu, kontrolē mācību 
plāna un programmu izpildi izglītības programmas profila priekšmetos, rūpējas par izglītības 
programmas pārziņā esošo telpu, aprīkojuma un inventāra saglabāšanu, nodrošina izglītojamo 
mācību un radošās darbības objektīvu novērtēšanu, sekmē sadarbību ar citām attiecīga profila 
izglītības un kultūras institūcijām, iesniedz priekšlikumus skolas vadībai izglītības programmas 
darba uzlabošanā.  

2019./2020.mācību gadā uz  visām izglītības programmām ir 2 audzinātājas, kura sastāda 
izglītības programmu audzināšanas plānu, izvirzot audzināšanas darba galvenās prioritātes. 
Izglītības programmu audzinātājas pārzina izglītojamo individuālās īpatnības, uzskatus, izzina 
viņu intereses un spējas, pārzina izglītojamo vispārējo veselības stāvokli, iepazīstina 
izglītojamos ar iekšējās kārtības noteikumiem, seko izglītojamo nodarbību apmeklējumiem un 
sekmībai, noskaidro kavējumu cēloņus, uztur un organizē sadarbību ar vecākiem. Audzinātājas 
savu darbu plāno saskaņā ar LR MK 2016.gada 15.jūlija noteikumiem Nr.480 „Izglītojamo 
audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas 
metožu izvērtēšanas kārtība”. 

Skolas direktore regulāri plāno un vada Skolas darbu, direktora vietniekiem ir deleģēti 
viņu jomai atbilstoši pienākumi.  

Skolas direktore konsultējas ar darbiniekiem svarīgu jautājumu izlemšanā, bet atbildību 
par galīgā lēmuma pieņemšanu vienmēr uzņemas pati. 

Direktore prasmīgi veido vadības komandu, pārrauga dažādu līmeņu darbinieku 
pienākumu izpildi. 

Skolas vadība informē par plānoto un veikto darbu vadības apspriedēs,  informatīvajās 
sanāksmēs un izvieto aktuālo informāciju skolotāju istabā.  

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:  
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• pastāv cieša sadarbība starp Skolas vadību un pedagoģisko kolektīvu. 

Turpmākā attīstība: 

• pilnveidot iekšējās pārraudzības darbu 

 

Vērtējums- ļoti labi. 

 

4.7.3. Skolas sadarbība ar citām institūcijām 
 

Skolas vadība un darbinieki sadarbojas ar Kultūras ministriju, Izglītības un zinātnes 
ministriju, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Latvijas Nacionālo kultūras centru, Valsts 
izglītības satura centru.  

Skola mērķtiecīgi organizē sadarbību ar darba devējiem par izglītības satura jautājumiem, 
praktisko mācību un prakses īstenošanu. 

Pēdējos gados Skola kursa darbu un kvalifikācijas darbu izstrādē sadarbojas ar 
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm, izglītības iestādēm un uzņēmumiem Daugavpils 
pilsētā. 

Skolā darbojas Dienvidlatgales reģionālais metodiskais centrs. Skolas pedagogi piedalās 
Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes rīkotajās ikmēneša mācību priekšmetu metodiskajās 
komisiju sanāksmēs, mākslas skolu noslēgumu eksāmenos, organizē reģionālās izstādes. Skola 
sadarbojas ar Latvijas mākslas skolu skolotāju asociāciju. Notiek sadarbība ar vispārizglītojošo 
skolu vizuālās mākslas skolotājiem, skolotāji lasa lekcijas, vada kursus vizuālās mākslas 
skolotājiem. 

Visciešākā sadarbība Skolai ir ar Daugavpils pilsētas Kultūras pārvaldi, pašvaldības 
kultūras biedrībām un struktūrvienībām, kā arī ar Daugavpils un Latgales reģiona uzņēmumiem 
un iestādēm: šūšanas uzņēmumu SIA “NEMO”, projektēšanas birojiem “REM PRO” un 
“EKOLAT”, vizuālās reklāmas izgatavotājiem SIA „ART GI”, SIA „DIFRA”, SIA „SAŠA”, 
kinoteātri „Silverscreen”, AS „Abakhan fabrics”, Daugavpils novadpētniecības un mākslas 
muzeju, Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolu, Marka Rotko mākslas centru, 
biedrību „Kāpēc 5” un Latgales dizaina biedrību,  Daugavpils bērnu un jauniešu centru 
„Jaunība”, Latgales centrālo bibliotēku, Daugavpils teātri, Daugavpils pilsētas domes 
Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, Latviešu kultūras centru, Radio „Europa plus”, 
LNKC u.c., kā arī Latgales reģiona mākslas skolām,  muzejiem un dažādiem Latgales reģiona 
uzņēmumiem.  

Skolai izveidojusies laba sadarbība ar Latvijas Dizaina savienību, Dizaina informācijas 
centru, Daugavpils Universitāti, Daugavpils Universitātes Mākslas un Mūzikas fakultāti, 
Latvijas Mākslas akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmijas Rēzeknes filiāli, Latvijas Valsts 
Universitāti, Rīgas Tehnisko Universitāti un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju. 
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Realizējot Profesionālās ievirzes izglītības programmu, ir izveidojusies sadarbība ar 
Preiļu Mūzikas un mākslas skolu un Līvānu mākslas skolu  

Regulāra sadarbība ir izveidojusies ar Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, 
Latviešu kultūras centru, zinātkāres centru “Zili brīnumi”, Daugavpils Dzelzceļa staciju – 
regulāri tiek rīkotas izglītojamo darbu izstādes un mākslas akcijas.  

Īpaši cieša sadarbība ar Daugavpils teātri notiek, realizējot izglītības programmu Teātra 
māksla, jo programma veidota pēc Daugavpils teātra iniciatīvas ar mērķi –divu gadu laikā  
sagatavot vispusīgi izglītotus aktierus teātra vajadzībām.  

Skolas  vadība ir atvērta ierosinājumiem un sadarbībai, veicina un atbalsta darbinieku un 
izglītojamo  iesaistīšanos dažādās izglītojošās aktivitātēs un sabiedriskajās organizācijās, kā arī 
atbalsta sadarbību ar organizācijām un institūcijām. 

 

 Skolas dalība starptautiskos un pārrobežu projektos 2016.- 2019.gadā.  

 

VKKF Padomes finansētais projekts « DDMV Saules 
skola šķiedras tekstila mākslas darbnīcas izveide»  

Finansējums apjoms: EUR 2009.00 
Projekta statuss: aprīkojums piegādāts 

 

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas 2014.-2020. g. projekts  LLI-183 „Darba 
tirgus bez robežām” (MOBILITY) 

 Skolas daļa projekta kopējās izmaksās: EUR 105 450.25. 
Projekta ilgums: 07.05.2017-07.05.2019 
Projekta statuss: 2.projekta periods  

 

Sadarbības projekti ar Fantoni School of Bergamo 
(Itālija): 

 Sending youngsters abroad – 2 nedēļu mācību prakse 
darba vidē 10  Fantoni Scuola studentiem Reklāmas 
dizaina un Mēbeļu/interjera dizaina programmās 
Projekta ilgums: 30.03.2017-13.04.2017 
Projekta statuss: noslēgts 

 "Design and Industrial Design Techniques - Design and 
Product Communication", presented by Scuola d’arte 
applicata Andrea Fantoni for the Regional Call for 
Selection of Upper Technical Education and Training 
Projects (IFTS)  (decree n.5367 of 12/05/2017). 
Projekta ilgums: 1 mēnesis 
Projekta statuss: sagatavošānas stadijā 
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 ERASMUS + K1 MOVES project  3 nedēļu mācību 
prakse darba vidē 12  Fantoni Scuola studentiem 
Reklāmas dizaina un Foto dizaina  programmās 
Projekta ilgums: 06.11-26.11.2017 
Projekta statuss: aktivitātes plānošanas stadijā 

 

 Studentu mobilitātes projekts DESIGN TO LIFE 
Partneris: Noorderpoort college for Art and Multimedia in 
Groningen, the Netherlands 
Projekta ilgums: 3 nedēļas prakse 
Projekta statuss: pieteikuma sagatavošana 
 

 no 2016.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 31.maijam 
Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1), 
mācību mobilitāte skolu sektorā “Mūsdienīga mācību 
vide- konkurentspējīgas profesijas apguvei” (Līgums 
Nr.2016-1-LV01-KA101-022448)  
Tika īstenotas 3 mobilitātes. 
Projekta statuss: Projekts ir noslēdzies. 

 No 2018.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 31.maijam 
 
Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1), 
mācību mobilitāte skolu sektorā “PIKC- Profesija, 
Izglītība, Kvalitāte, Caurvijas” (Līgums 2018-1 -LV01 -
KAl01 -046762) 
Tiks īstenotas 3 mobilitātes. 
Projekta statuss: īstenošanas periods 

 

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas 

• tiek realizēta Skolas Attīstības un investīciju stratēģija 2015.-2020.gadam; 

• Skolai ir veiksmīga sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām. 

Turpmākā attīstība: 

• paplašināt izglītojamo un pedagogu iesaistīšanu dažādos starptautiskos projektos. 

 

Vērtējums- ļoti labi. 
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5.CITI SASNIEGUMI  
 

Viens no izglītojamo sasniegumu rādītājiem Skolā ir dalība valsts un starptautiska līmeņa 
profesionālajos konkursos, izstādēs. Izglītojamo sagatavošanu dalībai dažādos konkursos veic 
profesionālo mācību priekšmetu skolotāji.  

Lai veicinātu Skolas izglītojamo interesi un izpratni par izvēlēto profesiju darba iespēju 
daudzveidību skola piedāvā iespējas piedalīties radošos pasākumos: 

 

2016./2017.mācību gadā 

• Latvijas izglītības iestāžu profesionālās vidējās izglītības mākslas un dizaina jomas 
programmu audzēkņu Valsts konkurss datorgrafikā. Mājas darbu vērtējumā Daugavpils 
Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” Reklāmas dizaina izglītības programmas 
1.kursa (2-gadīgā izglītības programma.) audzēkne Karīna Nikolajeva ieguva 3.vietu,  Guna 
Lenša saņēma Atzinību  un Interjera dizaina izglītības programmas 3.kursa audzēkne Anete 
Aizbalte ieguva 2.vietu. Konkursa darbu vērtējumā Daugavpils Dizaina un mākslas 
vidusskolas „Saules skola” Reklāmas dizaina izglītības programmas 1.kursa (2-gadīgā 
izglītības programma) audzēkne Karīna Nikolajeva ieguva 1.vietu, Guna Lenša ieguva 
2.vietu un Interjera dizaina izglītības programmas 3.kursa audzēkne Anete Aizbalte ieguva 
3.vietu.  

•     Eiropas jauno profesionāļu meistarības konkursā EuroSkills 2016 , kas no 2016.gada 
1.līdz 3.decembrim norisinājās Gēteborgā, Zviedrijā, Daugavpils Dizaina un mākslas 
vidusskolas “Saules skola” Apģērbu dizaina izglītības programmas 4.kursa izglītojamā  Kate 
Stroža  ieguva otro vietu, saņemot sudraba medaļu, kā arī nomināciju Best of the Nation , 
startējot nominācijā Modes tehnoloģijas. Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas ”Saules 
skola” Interjera dizaina izglītības programmas 4.kursa izglītojamā Anete Aizbalte, 
saņēma medaļu par izcilību nominācijā Grafiskais dizains.  

 

2017./2018.mācību gadā  

• Konkursā Latvijas Dizaineru savienības balva 2017 SKOLU 
KONKURSA SAZIŅAS DIZAINA  kategorijā 1.vietu ieguva 2017.gada Reklāmas 
dizaina izglītības programmas absolvente Karīna Nikolajeva ar kvalifikācijas darbu 
Suvenīru komplekts „Rīga Zoo” (darba vadītāji- Natālija Artjušina, Maksims 
Kuļgajevs) 

• Konkursā "SkillsLatvia 2018" Apģērbu dizaina izglītības programmas 3.kursa 
izglītojamā Natalija Puža ieguva 3. vietu tērpu dizaina  nozarē. 
 

https://www.facebook.com/SkillsLatvia/?fref=mentions
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2018./2019.mācību gadā 

• Nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia 2019.Interjera 
dizaina izglītības programmas 3.kursa izglītojamā Kitija Kozule  ieguva 2.vietu 
(sudraba medaļu) nominācijā “Skatlogu dizains un noformēšana” Nacionālajā jauno 
profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia 2019. 

• Konkursā Latvijas Dizaineru savienības balva 2018 SKOLU 
KONKURSA  INTERJERA DIZAINA kategorijā 3. vietu ieguva 2018.gada 
Interjera dizaina izglītības programmas absolvente Maija Aļeiņikova ar kvalifikācijas 
darbu Viesnīcas “Park Hotel Latgola” lobby bāra interjers Ģimnāzijas ielā 46, 
Daugavpils (darba vadītājs Māris Šaršūns) 
 

 

 

6.TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 
 

Skolas turpmākās attīstības plānos ir: 

• turpināt darbu pie Skolas izvirzīto mērķu sasniegšanas;  

• Eiropas Savienības projektu ietvaros līdz 2020.gadam modernizēt skolas infrastruktūru 
un izveidot vienotu, modernu dizaina un mākslas mācību kompleksu;  

• saskaņā ar Skolas Attīstības un investīciju stratēģijā 2016.-2020.gadam paredzēto, 
turpināt Skolas kompleksa izveidi, nodrošinot tā pilnu pabeigtību; 

• uzlabot un paplašināt Skolas sadarbību ar darba devējiem, uzņēmumiem, organizācijām, 
lai pilnveidotu izglītojamo nodrošinājumu ar prakses vietām un darbu pēc skolas beigšanas; 

• pastāvīgi aktualizēt profesionālo mācību priekšmetu saturu un pasniegšanas metodes 
atbilstoši jaunākajām tendencēm dizainā, balstoties uz pedagogu profesionālās tālākizglītības 
un profesionālās pilnveides procesā apgūtajām zināšanām un prasmēm; 

• jāturpina darbs pie kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanas; 

• sadarbības jomā jāpaplašina dizaina, tēlotājmākslas partneru sadarbības loks ārpus 
valsts robežām.  

• sadarbojoties ar valsts institūcijām, sociālajiem partneriem, nozaru asociācijām un 
sadarbības partneriem izstrādāt jaunas mūsdienīgas un elastīgas profesionālās izglītības 
programmas ar plašu moduļu klāstu,  pilnveidot esošās izglītības programmas. 
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Vērtējuma kopsavilkuma tabula 

Jomas un kritēriji: Vērtējuma līmenis 

1. Mācību saturs:  

1. Iestādes īstenotās izglītības programmas ļoti labi 

2. Mācīšana un mācīšanās:  

2.1. Mācīšanas kvalitāte ļoti labi 

2.2. Mācīšanās kvalitāte          ļoti labi 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa ļoti labi 

2. Izglītojamo sasniegumi  

2.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā  

2.2. Izglītojamo sasniegumi valsts 
pārbaudes darbos  

4. Atbalsts izglītojamajiem  

4.1. Psiholoģiskais atbalsts un  
sociālpedagoģiskais atbalsts  ļoti labi 

4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība 
un darba aizsardzība) ļoti labi 

4.3. Atbalsts personības veidošanā ļoti labi 

4.4. Atbalsts karjeras izglītībā ļoti labi 

4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai ļoti labi 

4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām 
vajadzībām  

4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni ļoti labi 

5. Iestādes vide  

5.1. Mikroklimats ļoti labi 

5.2. Fiziskā vide labi 

6. Iestādes resursi  

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi labi 

6.2. Personālresursi ļoti labi 

7. Iestādes darba organizācija, vadība un 
kvalitātes nodrošināšana  
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7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības 
plānošana ļoti labi 

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla 
pārvaldība 

ļoti labi 

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 
ļoti labi 

 

 

PIKC „Daugavpils Dizaina un 
mākslas vidusskolas „Saules skola”” 
direktore 

Inguna Kokina   

 

 

(vārds, uzvārds)  (paraksts) 

 Z.v. 

SASKAŅOTS 

 Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja 

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

 Marina Isupova     

(vārds, uzvārds)   (paraksts) 

 

(datums) 

Z.v. 
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