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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 
 

Profesionālās izglītības kompetences centra “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola 
„Saules skola””  (turpmāk – Kompetences centrs) ir Daugavpils pilsētas domes dibināta 
mācību iestāde, kura īsteno  profesionālās vidējās izglītības programmas, profesionālās 
ievirzes izglītības programmu, interešu izglītības programmu bērniem, kā arī pieaugušo 
izglītības un tālākizglītības programmas.  Ar 2017. gada 18. maija  MK rīkojumu Nr. 242 “Par 
Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Dizaina un 
mākslas vidusskolai “Saules skola”” noteikts, ka no 2017. gada 1. septembra iestāde darbojas 
profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) statusā. Katru gadu skola sniedz atskaiti 
par atbilstību šim statusam un vienmēr ir saņēmusi pozitīvu atzinumu.   

 Kompetences centrs ietilpst Latvijas profesionālās kultūrizglītības sistēmā, kas 
nodrošina profesionālās ievirzes un profesionālo vidējo izglītību, izsniedzot valsts atzītus 
izglītības dokumentus, realizējot licencētas un akreditētas izglītības programmas. 
Kompetences centra metodiskā darbība un izglītības programmas tiek saskaņotas ar Kultūras 
ministriju un tās padotības iestādēm.  

Kompetences centrs 2020./2021.m.g. piedāvāja  14 profesionālās vidējās izglītības 
programmas,  1 profesionālās ievirzes izglītības programmu, interešu izglītības programmu 
bērniem, kā arī pieaugušo izglītības un tālākizglītības programmas. 

 

1.1.Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g. 

     Izglītojamo skaits   Pēc stāvokļa uz 2020. gada 1.oktobri: 

• Izglītojamo skaits profesionālās vidējās izglītības programmās -165 
• Izglītojamo skaits profesionālās ievirzes mācību programmās Daugavpilī un Aglonā- 

323 (25  izglītojamie interešu izglītības programmās) 
• Kopējais izglītojamo skaits – 488 
 

Izglītības programmas 
nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 
vietas adrese  

(ja atšķiras no 
juridiskās 
adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 
uzsākot 

programmas 
apguvi vai uzsākot 
2020./2021.māc.g.  

Izglītojam
o skaits, 

noslēdzot 
programm
as apguvi 

vai 
noslēdzot 
2020./202
1.māc.g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Vizuāli plastiskā 
māksla 

20V211001  P-16034 29.09.2017   

https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56706&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56706&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56706&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56706&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx


Interjera dizains 33214031  P-16035 29.09.2017 23 23 

Reklāmas dizains 33214041  P-16036 29.09.2017 20 19 

Koka izstrādājumu 
dizains 

33214051  P-16037 29.09.2017 9 9 

Tekstilizstrādājumu 
dizains 

33214061  P-16038 29.09.2017 2 2 

Apģērbu dizains 33214111  P-16039 29.09.2017 8 9 

Foto dizains 33214131  P-16040 29.09.2017 25 25 

Interjera dizains 35b214031  P-16041 29.09.2017 7 8 

Reklāmas dizains 35b214041  P-16042 29.09.2017 9 10 

Apģērbu dizains 35b214111  P-16045 29.09.2017 6 2 

Koka izstrādājumu 
dizains 

35b214051  P-16043 29.09.2017 4 3 

Tekstilizstrādājumu 
dizains 

35b214061  P-16044 29.09.2017 3 5 

Foto dizains 
35b214131  P-16046 29.09.2017 7 7 

Multimediju dizains 33214121  P-17213 02.08.2018 23 22 

Mākslas 33211011  P_2529 04.06.2020 10 9 

Interjera dizains 33214031  P_3858 26.08.2020 8 7 

Interjera dizains 35b214031  P_3863 26.08.2020 0 0 

 

https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56707&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56707&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56707&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56708&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56708&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56708&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56709&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56709&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56709&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56709&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56710&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56710&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56710&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56710&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56711&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56711&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56711&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56712&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56712&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56712&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56713&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56713&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56713&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56714&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56714&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56714&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56717&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56717&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56717&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56715&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56715&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56715&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56715&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56716&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56716&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56716&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56716&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56718&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56718&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56718&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58837&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58837&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58837&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61550&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61550&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61550&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=63681&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=63681&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=63681&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=63683&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=63683&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=63683&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx


1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 
 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums un ar to saistītie 
izaicinājumi, pedagogu mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, 
noslēdzot 2020./2021.māc.g. 
(31.08.2021.) 

 57 Pedagogu mainība nav liela, skola daudz 
dara, lai piesaistītu un noturētu augstas 
kvalitātes pedagoģisko personālu 

2.  Ilgstošās vakances izglītības 
iestādē (vairāk kā 1 mēnesi) 
2020./2021.māc.g. 

Nav   

3.  Izglītības iestādē pieejamais 
atbalsta personāls izglītības 
iestādē, noslēdzot 
2020./2021.māc.g. 

2 Skolā pastāvīgi strādā bibliotekāre un 
medmāsa, citu pedagoģisko atbalstu 
(psihologs, logopēds u.c.) skolas 
audzēkņiem nepieciešamības gadījumā 
nodrošina Daugavpils pilsētas Izglītības 
pārvaldes speciālisti. 

 
 

1.3.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos 
rezultātus 2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības iestādei un izglītības 
iestādes vadītājam) 

 
2021./2022. gadā Kompetences centrs plāno attīstīt visas Investīciju un attīstības stratēģijā 

minētās jomas, īpašu uzmanību pievēršot stratēģisko mērķu realizācijai ikdienas darbā, kā arī 
iekļaujošas vides veidošanai un pilnveidei. Atbilstoši valstī noteiktajām profesionālās izglītības  
prioritātēm, visā profesionālās izglītības sistēmā notiek pāreja uz modulārajām izglītības 
programmām. Lai nodrošinātu profesionālās izglītības satura reformas sekmīgu turpināšanu, arī 
Kompetences centrs ir uzsācis realizēt modulārās izglītības programmas un to nosaka kā savas 
darbības prioritāti  2021/2022. mācību gadam.  

Jaunu mācību formu ieviešana nav iespējama bez pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanas un 
profesionālās pieredzes apgūšanas gan valsts, gan starptautiskā līmenī.  Tādēļ Kompetences centrs 
kā otru prioritāti jaunajam mācību gadam nosaka pedagogu un izglītojamo profesionālo prasmju 
paaugstināšanu.  

2021/2022. mācību gadā sasniedzamie rezultāti – droša un atbalstoša mācību vide, motivēti un 
aktīvi izglītojamie, kas mācību procesā attīsta un pilnveido savu personību un spēj sasniegt augstus 
rezultātus mācībās un profesionālajā izaugsmē.   Paaugstināts iestādes prestižs un uzlaboti iestādes 
darba kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji.  

1.prioritāte  
 
2021./2022. mācību gadā uzsākta modulāro programmu “Dizains”, “Vizuālās saziņas līdzekļu 

māksla”, “Reklāmas dizains” un “Apģērbu dizains” realizācija, kā arī turpinās modulārās izglītības 
programmas “Interjera dizains” īstenošana.  Līdz ar to lielākā daļa no dizaina izglītības 
programmām ir uzsāktas un mācību gada beigās būs jau izvērtējamas kvalitatīvi un kvantitatīvi. 



Mācību gada laikā plānots aprobēt modulārās programmas ar kvalifikāciju “Apģērbu 
dizainera asistents”, “Fotogrāfs”, “Grafikas dizainera asistents”, “Produktu dizainera 
asistents”, ieviešot un  nodrošinot pastāvīgu attīstību un elastīgas pārmaiņas profesionālo 
prasmju apgūšanā atbilstoši tendencēm nozarē. 
Sasniedzamais rezultāts:  
Izstrādātas modulārās programmas (tematiskie plāni), kas pielāgotas izglītības iestādes 
specifikai un tradīcijām un vērstas uz profesijas standartā noteikto mērķu sasniegšanu. Tiek 
nodrošināta pastāvīga attīstība un elastīgas pārmaiņas atbilstoši tendencēm nozarē,  izglītības 
pakalpojuma atbilstība darba tirgus prasībām,  vispārējo un profesionālo zināšanu un prasmju 
saistība.  
Kvalitatīvie rādītāji: 
Pieredzes apmaiņas semināri, kurus organizē atbildīgie PIKC par katru modulāro programmu, 
metodisko komisiju sanāksmes, kurās tiek saskaņotas programmas attīstības vadlīnijas, kā arī 
profesijas standartā noteiktie sasniedzamie rezultāti.  
Kvantitatīvie rādītāji: 
Metodiskie semināri, metodisko komisiju sapulces, izstrādātas mācību priekšmetu 
programmas 4 kvalifikācijās 
 
 
2.prioritāte 
2021/2022. mācību gadā stiprināt izglītības iestādes izglītojamo un pedagogu profesionālās 
prasmes, organizējot prakses un apmācības pedagogiem un izglītojamajiem ES Erasmus+ 
programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) projektu ietvaros 

Sasniedzamais rezultāts: droša un atbalstoša mācību vide, motivēti un aktīvi 
izglītojamie, kas mācību procesā attīsta un pilnveido savu personību un spēj sasniegt augstus 
rezultātus mācībās un profesionālajā izaugsmē.   Paaugstināts iestādes prestižs un uzlaboti 
iestādes darba kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji.  

 
Kvalitatīvie rādītāji: 
Apmācības un prakses pasākumi nodrošina izglītojamo integrāciju multikulturālā vidē, viņu gatavību  

radošajam darbam starptautiskajā tirgū, kā arī  paaugstina profesionālās dizaina un mākslas 
izglītības atpazīstamību. 

Kvantitatīvie rādītāji:   
Mācību gada laikā 
-10 pedagogi iziet apmācības strukturētajos profesionālās pilnveides kursos un darbu 

vērošanas pasākumos; 
- 58 izglītojamie piedalās mācību mobilitātes un 2 nedēļu periodā iziet profesionālo mācību 

praksi  ES uzņēmumos. 
 
 

1.4. 2021/2022. mācību gadā Kompetences centrs analizēs esošo situāciju, vāks un apkopos datus 
par iestādes darbību šādās jomās un kritērijos:  

 
Jomā  “Atbilstība mērķiem”  

 



Lai izvērtētu kritēriju “Kompetences un sasniegumi” Kompetences centrā tiks vākti dati par  
kompetenču pieejas realizācija visās vidusskolas izglītības programmās, kā arī par pāreju uz 
modulāro izglītības programmu (MIP) realizāciju profesionālajā izglītībā (1. prioritāte).   

  Kompetences centrs vēlas panākt kopīgu vīziju par izglītojamo un mācīšanos, lai 
izglītojamie mācību procesā iegūtu ne tikai zināšanas un prasmes, bet arī pilsoniskās līdzdalības 
pieredzi.  

Kritērijā “Vienlīdzība un iekļaušana” Kompetences centrs plāno attīstīt  izglītojamo centrētu 
mācību procesu, kur tiek atbalstīts izglītojamo vadīta/pašvadīta mācīšanās un  izglītības procesā 
tiek apgūtas caurviju prasmes.   

Jomā “Iekļaujoša vide”  

Kritērijs “Pieejamība”.  Iepriekšējā mācību gadā ir realizēts Skolas stratēģijā 2016. - 2020. 
gadam plānotā infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija, skola uzsākusi jauno mācību gadu 
jaunizveidotajās telpās, kur notiek gan vidusskolas, gan bērnu mākslas skolas nodarbības. Pašlaik 
visās skolas ēkās nodrošināta vides pieejamību prasība. 2021./2022. mācību gadā plānots vākt 
datus (veikt anketēšanu) par izglītojamo un pedagogu vērtējumu izveidotajai infrastruktūrai un 
priekšlikumiem turpmākai infrastruktūras attīstībai.  

 Kritērijs “Drošība un psiholoģiskā vide”.  

Kompetences centrā jau tagad ir fiziski droša vide, tomēr, ņemot vērā epidemioloģisko 
situāciju, īpaša uzmanība pievēršama katra izglītojamā drošībai izglītības iestādē.  

 Kompetences centrs plāno 2021./2022. mācību gadā pievērst īpašu uzmanību jauniešu 
psiholoģiskai iekļaušanai un empātijas attīstīšanai izglītojamajos. Jaunajā mācību gadā plānots 
apzināt, kāds atbalsts izglītojamiem nepieciešams, lai nodrošinātu viņu emocionālu un 
psiholoģisko labklājību un plānot konkrētus risinājumus audzēkņu atbalstam.  

Skolā plāno attīstīt izglītojamo pašpārvaldi un atbalstīt jauniešu iniciatīvas, ka arī atbalstīt 
izglītojamo un pedagogu iesaisti radošos projektos un reģiona kultūras dzīvē.  

Kritērijs ”Infrastruktūra un resursi” 

2021./ 2022. mācību gadā Kompetences centrs plāno turpināt darbu skolas apbūves 
kompleksa Saules ielā 8, Muzeja ielā 3 attīstībā, veidojot skolu kā vadošo dizaina un mākslas 
izglītības iestādi Latgales reģionā. Pateicoties izveidotajai infrastruktūrai un profesionālai 
varēšanai, Kompetences centrs plāno organizēt  reģiona un valsts nozīmes pasākumus (Valsts 
konkurss vides dizainā, vasaras akadēmijas tekstilmākslā un grafikā), piedalīties VKKF un 
Erasmus+ projektos, uzlabojot pedagogu un audzēkņu profesionālo sagatavotību. 2021. gada 
nogalē   iecerēts  uzsākt skolas kompleksa būvniecības 4. kārtu – esošo avārijas stāvoklī esošo 
garāžu nojaukšanu un mācību darbnīcu būvniecību nojaukto būvju vietā. Ir noslēdzies 
būvniecības iepirkums, pasludināts uzvarētājs un pašvaldība pieņēmusi lēmumu par valsts 
aizņēmuma ņemšanu projekta realizācijai.  

  Kompetences centra izstrādāta un apstiprināta cilvēkresursu attīstības stratēģija, kas paredz 
pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanu un izglītojamo profesionālās prakses nozaru 



uzņēmumos, tai skaitā – piedaloties starptautiskos apmaiņas projektos. Šo projektu rezultātā 
paaugstināsies pedagogu profesionālā kapacitāte, kā arī palielināsies iespēja apgūt un pielietot 
mācību procesā modernās tehnoloģijas  (2. prioritāte).  Realizējot starptautisko sadarbību, 
2020./2021.mācību gadā Kompetences centrs plāno turpināt iesāktos un pandēmijas dēļ 
pagarinātos pedagogu un izglītojamo mobilitātes  projektus.  

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  
   

2.1. Kompetences centra misija-  nodrošināt Latvijas tautsaimniecības nākotnei vitāli svarīgo 
augstas kvalitātes mākslas un dizaina mūžizglītību, sagatavojot Latvijas un starptautiskajā 
darba tirgū pieprasītus un konkurētspējīgus dizaina un mākslas speciālistus. 

 
2.2. Kompetences centra vīzija  – PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules 

skola”  ir starptautiski atzīta, moderna, prestiža  izglītības iestāde, viens no Latvijas mākslas 
un dizaina izglītības un inovāciju centriem.  

 

2.3.      Kompetences centra vērtības -  
 –      Iedvesma. Kolektīvs, kuru vada iedvesma, darbojas aizrautīgi un alkst gūt panākumus, tam ir 

raksturīga nebeidzama jaunrade. Skolotāji iedvesmo izglītojamos un iedvesmojas paši no 
kopējā radošā darba, rezultātā parādās izcili oriģināli novatoriski dizaina un mākslas produkti. 

− Drosme. Drosme ir skolas kolektīva galvenā vērtība, kad dodamies uz priekšu, uzņemamies 
izaicinājumus un nepieciešamos riskus. Tā ir uzdrīkstēšanās, novatorisms un apņemšanās.  

− Sadarbība: savstarpēja pozitīva attieksme, palīdzība, atbalsts, dalīšanās pieredzē, kopīgs 
prieks par veiksmēm, prieks par kopā pavadīto laiku. Skolas kolektīvs ikdienā māca un mācās 
klausīties, jautāt, cienīt. 

− Izaugsme. Organizācijas izaugsme balstās uz katra skolotāja un izglītojamā personīgo 
izaugsmi, personību dažādību. Izaugsme iedrošina un palīdz gan izglītojamajiem gan 
skolotājiem izveidot un sasniegt privātus un profesionālus mērķus. 

 
2.4.   2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti 
 
2020./2021. mācību gada prioritātes noteica izglītības iestādes stratēģija 2016.- 2020. Šajā mācību 
gadā noslēdzās stratēģijas realizācija un var teikt, ka tajā nospraustie mērķi  realizēti visās jomās. 
Kompetences centra vadības komanda šajā mācību gadā strādāja pie jaunas iestādes Attīstības un 
Investīciju stratēģijas 2021.- 2027. gadam izstrādes, kur tika analizētas iepriekšējā perioda 
stratēģijas rezultāti, ka arī nosprausti nākamā perioda stratēģiskie mērķi.   
 
2.4.1. Materiāli tehniskās bāzes pilnveide.  
  Realizējot vairākus ERAF projektus, Interreg projektu un VKKF projektus  ir pilnveidota  
vidusskolas materiāli tehniskās bāze, 2020. gada nogalē, noslēdzot ERAF projektu “Daugavpils 
Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” izveidošana par Profesionālās izglītības 



kompetences centru (PIKC) un infrastruktūras modernizācijas II. Kārta”  nodotas ekspluatācijā 
skolas ēkas Saules ielā 6 un Saules ielā 2, iegūts jaunas mēbeles un mācību aprīkojums.  Šajā mācību 
gadā Kompetences centrs realizēja divus VKKF projektus, kas ļāva uzlabot maketēšanas darbnīcas 
aprīkojumu un iegūt iekārtas litogrāfijas darbnīcas izveidei.  
 
2.4.2.  Pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveide. 

 Kompetences centra  uzdevums ir  nodrošināt nepieciešamo atbalstu skolotāju  pedagoģisko 
kompetenču pilnveidei vispārizglītojošajās un profesionālajās disciplīnās, sekmēt pedagogu 
mūžizglītību. Pedagogam jāapgūst kompetences, kas nodrošina efektīvu mācīšanas – mācīšanās 
procesu, kuras sekmē morāles un ētikas normu apzināšanos, kas veicina vispusīgas audzēkņa 
personības attīstību un gatavību dzīves darbībai; kas palīdz skolotājam pilnveidot mācību disciplīnas 
saturu mainīgajos  tirgus ekonomikas apstākļos. Neskatoties uz valstī noteiktajiem ierobežojumiem, 
2020./2021.mācību gadā notika daudzveidīga  pedagogu profesionālā pilnveide, Skolā tika 
organizēti profesionālās pilnveides kursi (gan skolas pedagogiem, gan reģiona vizuālās mākslas 
skolotājiem. 

2.4.3. Izglītības programmu attīstīšana.  

Lai nodrošinātu profesionālās izglītības satura reformas sekmīgu turpināšanu, izstrādāto modulāro 
programmu ilgtspēju t.sk. jaunā kompetenču satura ieviešanu profesionālā izglītībā, PIKC DDMV 
“Saules skola”  veica sekojošas darbības: 

- Uzsāka  izstrādāto Modulāro izglītības programmu aprobāciju un ieviešanu. 2020./2021. 
mācību gadā uzsākta modulārās programmas “Interjera dizains” realizācija, saņemtas licences jaunā 
satura ieviešanai programmās “Apģērbu dizains”, “Dizains” un “Vizuālās saziņas līdzekļu māksla”, 
“Reklāmas dizains”.   
- Piedalījās  modulāro programmu izvērtēšanā,  PIKC organizēja metodiskās darba grupas 
sadarbībā ar citām profesionālās izglītības iestādēm, VISC un Nozaru ekspertu padomēm. Skola 
noteikta kā sadarbības iestāde programmas “Interjera dizains” aprobācijā.  
 
2.4.4. Dizaina un mākslas reģionālā metodiskā centra funkciju nodrošināšana  
 
PIKC DDMV “Saules skola attīsta skolas metodiskā centra darbu ar mērķi veidot mūsdienīgu 
izglītības vidi pedagogu un audzēkņu radošai darbībai, sagatavot darba tirgus pieprasījumam 
atbilstošus un konkurētspējīgus speciālistus, sniegt metodisko palīdzību profesionālās un vispārējās 
izglītības skolotājiem efektīvāko darba metožu atlasē un pielietošanā, kas vērsti uz kompetenču 
pieejā balstītu izglītību, nodrošināt pārmaiņām atbilstošu pedagogu profesionālo pilnveidi, 
praktiskās, inovatīvās un radošās darbības un pieredzes popularizēšanu. 
Skolas skolotāji nodrošina metodisko materiālu izstrādi un to publicēšanu iestādes interneta vietnē. 
2020./ 2021. mācību gadā notika metodiskie semināri nozares skolotājiem, bet 2021. gada maijā – 
ar VKKF atbalstu tika organizēts mākslas plenērs Latgales reģiona mākslas skolu pedagogiem.  
 

 



3. Kritēriju izvērtējums  
 
3.1. Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības  
 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Kompetences centrs ir realizējis iestādes 
attīstības stratēģiju 2016. – 2020. gadam 
un izstrādājis un sagatavojis 
apstiprināšanai investīciju un attīstības 
stratēģiju 2021.- 2027. gadam   

Apstiprināt  Kompetences centra attīstības 
Investīciju un attīstības stratēģiju 2021.- 
2027. gadam un uzsākt tās mērķtiecīgu 
realizāciju   

Kompetences centru vada administratīvā 
komanda, ka sastāv no direktora, direktora 
vietniekiem, grāmatvedības speciālistiem. 
Direktora vietnieku pienākumi sadalīti 
atbilstoši galvenajām iestādes darbības 
prioritātēm.  
Vadības komanda spēj efektīvi 
sadarboties, realizējot iestādes 
stratēģiskos uzstādījumus un risinot 
ikdienas uzdevumus 

Uzlabot vadības komandas un pedagogu 
sadarbību, stiprināt metodisko komisiju darbu 
Iekļaut komandā reģionālā metodiskā centra 
vadītāju, izglītības metodiķi ar pilnu slodzi 
 Pamatojoties uz aptaujās un intervijās 
iegūtiem rezultātiem, darbiniekiem nospraust 
konkrētus darbības mērķus un sasniedzamos 
rezultātus.  

  
Skolas attīstības stratēģijā nospraustie 
mērķi un to realizācijas metodes atbilst 
dibinātāja – Daugavpils pilsētas domes - 
ilgtermiņa attīstības stratēģijai,  Kultūras 
ministrijas vidējās profesionālās 
kultūrizglītības koncepcijai un valsts 
pamatnostādnēm Skola 2030 

Turpināt sekot aktualitātēm valsts mērogā, 
iesniegt priekšlikumus pašlaik izstrādājamajai  
Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas 
novada  attīstības un investīciju stratēģijai  
2021- 2027 

Vadītāja zināšanas un iepriekšējā 
administratīvā darba pieredze ļauj 
nodrošināt efektīvu un pārdomātu finanšu 
un resursu pārvaldību 

Iesaistīt vadības komandu finanšu plānošanā 
un sasniegto rezultātu analīzē 

 
3.2. Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības  
 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Izglītības iestādes vadītāja pieredze un 
zināšanas ļauj orientēties mākslas un 
dizaina izglītībā, kā arī risināt iestādes 
administratīvos un saimnieciskos 
jautājumus. Regulāri sekojot izmaiņām 
likumdošanas aktos, vadītājs spēj patstāvīgi 
vai ar juristu palīdzību sagatavot iestādes 
iekšējos dokumentus un kārtības.   

Sekot aktualitātēm likumdošanā un nozarē, 
attīstīt jaunas izglītības programmas un 
aktualizēt esošo programmu saturu.  



Spēja skaidrot kopējos mērķus un motivēt 
kolektīvu kopā strādāt to sasniegšanai, 
uzņemoties atbildību ne tikai par sava, bet 
arī par kolektīva kopējā darba rezultātiem.  

Apgūt teorētisku līderības kursu, lai praksē 
gūtās zināšanas varētu pamatot ar līderības 
teoriju  

Veiksmīga ārēja komunikācija (ministrijas, 
pašvaldības vadība, prese), spēja populāri 
skaidrot iestādes stratēģiju un sasniegumus  

Vairāk laika veltīt iekšējai komunikācijai, īpaši 
– sadarbībai  ar metodiskajām komisijām, 
audzēkņu pašpārvaldi un  vecākiem  

Iestādē izstrādāts darbinieku ētikas kodekss Ikdienas darbā ievērot labas pārvaldības un 
ētikas principus, mudināt izglītojamos ikdienā 
vērtēt savas uzvedības ētiskumu    

Ir zināšanas un izpratne par nozares 
politikas mērķiem un uzdevumiem,  tie ir 
iekļauti izglītības iestādes stratēģijā un tiek 
veiksmīgi realizēti izglītības procesā, par 
ko liecina skolas sasniegtie rezultāti  

Sekot aktualitātēm nozarē, sadarboties ar 
līdzīga profila skolām un nozares 
profesionālajām organizācijām (Latvijas 
Dizaineru savienība, Latvijas Arhitektu 
savienība u.c. ) 

Vadītājs sadarbībā ar vadības komandu 
seko audzināšanas, mācīšanas un  
mācīšanās procesam, ikdienas darbu 
deleģējot vietniekiem izglītības jomā, 
profesionālās ievirzes jomā un 
audzināšanas jomā.   

Pievērst pastiprinātu uzmanību katra bērna 
personības attīstībai un  iekļaujošai izglītībai, 
īpaši ievērojot attālinātā mācību procesa 
ietekmi 

 
3.3. Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 
 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Skolas dibinātājs ir Daugavpils pilsētas 
pašvaldība, kas iegulda lielus līdzekļus 
skolas materiāli tehniskās bāzes attīstīšanā   

Skolai aktīvāk piedalīties pilsētai svarīgu 
projektu izstrādē, kvalifikācijas darbos risinot 
pašvaldībai  aktuālas tēmas  

Atjaunotā un modernizētā Saules skolas 
infrastruktūra jau tagad kļuvusi par vienu 
no Daugavpils centra kultūrvietām, ko 
labprāt apmeklē ne tikai audzēkņi un viņu 
vecāki, bet arī plašs interesentu loks. Skolā 
notiek izstādes, koncerti, t.sk. festivāls 
“Muzikālais augusts”, Muzeju nakts u.c.  
Skola sadarbojas ar Latvijas Dizaineru 
savienību, seko aktualitātēm nozarē, 
audzēkņi piedalās un gūst godalgotas 
vietas valsts un starptautiskos konkursos.  

 Kopā ar Daugavpils pašvaldības kultūras 
iestādēm un sabiedriskajām organizācijām 
veidot Eiropas Kultūras galvaspilsētas 2027 
pieteikumu, aktīvi piedalīties projekta norisēs  

Izziņas un inovāciju darbs izglītības iestādē  
cieši saistīts ar profesionālo priekšmetu 
apguvi un kvalifikācijas darbu izstrādi, 
īpaši to teorētisko pamatojumu 

Mudināt skolas pedagogus un audzēkņus 
profesionālai pilnveidei un radošai darbībai arī 
ārpus skolas mācību programmas ietvariem.  

Skolas vadības komanda darbojas 
saskaņoti, regulāri notiek darba sanāksmes, 
komanda un skolotāju kolektīvs ir iesaistīti 
skolas stratēģisko dokumentu izstrādē   

Pēc attālināto mācību gada veidot kolektīva 
saliedēšanas pasākumus, stiprināt komandas 
garu pedagogu vidū 



Skolas vadība un audzinātāji sadarbojas ar 
izglītojamo vecākiem, regulāri notiek gan 
vecāku sapulces, gan individuālas 
konsultācijas  

Plašāk iesaistīt izglītojamo vecākus skolas 
organizētajos pasākumos, operatīvi sazināties 
ar vecākiem ikdienas problēmu risināšanā  

Skolas stratēģiskie uzstādījumi tiek 
prezentēti un apspriesti Konventa sēdēs.  
Skolā aktīvi darbojas izglītojamo 
pašpārvalde, tā iesaistās būtisku skolas 
attīstības jautājumu lemšanā  

Aktivizēt un paplašināt Skolas padomes 
darbību, vairāk iesaistīt skolas darbā 
profesionālās ievirzes programmas audzēkņu 
vecākus.  

 
 
3.4. Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības  
 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Pedagoģiskais personāls ir augsti 
kvalificēts, ar atbilstošu izglītību.  
Skolā nav ilgstošu pedagogu vakanču   

Ņemot vērā anketēšanas rezultātus un stundu 
vērošanas secinājumus, izstrādāt katra 
pedagoga profesionālās kvalifikācijas 
paaugstināšanas plānu  

Visi pedagogi izpildījuši normatīvos aktos 
noteiktās prasības profesionālās 
kompetences pilnveidei  

Lai popularizētu kursos apgūto, organizēt 
pieredzes apmaiņas seminārus skolas 
pedagogiem.  

Pedagogiem nodrošināta optimāla noslodze 
atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai.  
Izglītības iestādē izstrādāta profesionālās 
kvalitātes novērtēšanas sistēma  

Motivēt pedagogus paaugstināt savu 
profesionālo kvalifikāciju, iegūt un paaugstināt 
kvalitātes pakāpes,  

Izstrādāts pedagogu profesionālās 
pilnveides plāns. Plānots, kādos 
kompetences pilnveides mobilitātēs ( kursu 
apmeklējums, vizītes, ēnošana) Erasmus+ 
ietvaros piedalīsies pedagogi  

Realizēt pedagogu profesionālās pilnveides 
plānu un analizēt sasniegtos rezultātus.  
 

 
 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.māc.g. 
 
4.1. Projektu īsa anotācija un rezultāti; 
 
4.1.1. Infrastruktūras attīstības projekti  

 
No 2016. līdz 2020. gadam gada Kompetences centra dibinātājs – Daugavpils pilsētas dome – 
ERAF programmas 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās 
izglītības iestāžu skaitu” otrā atlases kārtas ietvaros realizē projektu “Daugavpils Dizaina un 
mākslas vidusskolas „Saules skola” izveidošana par Profesionālās izglītības kompetences 
centru (PIKC) un infrastruktūras modernizācijas II. kārta”.  



Projekta mērķis: sekmēt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaita palielināšanu, 
izveidojot Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” par Profesionālās 
izglītības kompetences centru (PIKC) un veicināt to infrastruktūras modernizāciju. 
 
Projekta aktivitātes: 
− Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” Saules iela 6/8 3. stāva 
iekārtošana (realizēts 2016. gadā);  
− Būvlaukuma sagatavošana, vidi degradējošu ēku (būvju) nojaukšana (realizēts 2016. gadā);  
− Jaunbūves – vidusskolas mācību un koplietošanas telpu bloka izveide, ēkas Saules ielā 2 
pārbūve par telpām vizuālās mākslas apguvei un metodiskajam centram (būvdarbi pabeigti, 
ēkas nodota ekspluatācijā 2020.gada decembrī) 
− Dabaszinātņu kabineta iekārtošana un multimediju dizaina izglītības programmas 
aprīkojuma nodrošināšana (realizēts 2020. gada decembrī) 
 
 Pašvaldība 2020. gada budžetā piešķīra līdzekļus mēbeļu un aprīkojuma iegādei jaunajām 
skolas ēkām. būvobjektā ir piegādātas mēbeles mācību kabinetiem un koplietošanas telpām, kā 
arī tiek uzstādītas skolas iegādātās virtuves iekārtas. 2021. gada maijā visi infrastruktūras 
izveides projekti pabeigti un jauno mācību gadu skola jau izsākusi jaunajās mācību telpās.  
 
4.1.2.Starptautiskās sadarbības projekti  
 
2019./2020 .mācību gadā Kompetences centrs kā vadošais projekta partneris, sadarbojoties ar 
partneriem Grieķijā, Itālijā un Somijā, uzsāka darbu projektā 2019-1-LV01-KA202-060439 – 
CREDI “From creative idea to creative entrepreneurship”/ “No radošās idejas līdz radošajai 
uzņēmējdarbībai”    kura ietvaros tiks risināta radošās uzņēmējdarbības iekļaušanās  mācību 
procesā. Projekts pagarināts, tā aktivitātes plānotas līdz 2022. gadam.  
Kompetences centram  ir pieredze organizēt kvalitatīvu profesionālās izglītības un mācību 
mobilitāti personālam un atbalstīt individuālās mobilitātes aktivitātes audzēkņiem.  2019./2020. 
mācību gadā starptautiskās apmaiņas projekti tika īstenoti Erasmus+ programmas ietvaros un 
to īstenošana notika divos virzienos: 
Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu mācību mobilitāte 
• Projekts 2019-1-LV102-KA102-060302 –LifeSkills- "Design skills for 
creative life"/ "Dizaina prasmes radošajai dzīvei" 
Mācību mobilitāte profesionālās izglītības speciālistiem: 
• Projekts “PIKC- Profesija, Izglītība, Kvalitāte, Caurvijas” 2018-1 -LV01 -KAl01 -046762 
• Projekts 2019-1-LV101-060317- POTE -Enhancing positive teaching 
environment/"Pozitīvas mācības vides uzlabošana" 
 
5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  
5.1.  (izglītības programmu īstenošanai) 
Kompetences centrs veido daudzpusīgu sadarbību ar radošajām iestādēm Daugavpilī un 
Latgales reģionā. Skolai ir noslēgti sadarbības līgumi ar Marka Rotko mākslas centru, 



Daugavpils teātri, Daugavpils Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Staņislava  Broka 
Daugavpils Mūzikas vidusskolu, mākslinieku biedrībām un radošajām organizācijām. 
Daugavpils pilsētas dome atbalsta ieceri par radošo industriju klastera izveidošanu Daugavpilī.  

 
 
6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 
 

6.1.  Prioritātes 
  
Audzināšanas darba prioritātes  Kompetences centrā  ir veidotas atbilstoši VISC noteiktiem 
prioritāriem virzieniem audzināšanas darbam un balstoties uz skolas vajadzībām, mērķiem un 
uzdevumiem.  Prioritātes ir ietvertas  skolas stratēģijā un noteiktas 3 gadiem, atbildīgie par 
prioritāšu realizēšanu – kursu audzinātāji, priekšmetu skolotāji. Pārraudzību veic direktora 
vietnieks audzināšanas jomā. 
 
Skolas audzināšanas darba prioritātes:  
• Atbalsts izglītojamiem mācībās un audzināšanā; 
• Karjeras izglītība – atbalsts personības veidošanā; 
• Mērķtiecīga kultūras un mācību norišu plānošana iniciatīvas “Latvijas skolas soma” 
ietvaros; 
• Izglītojamo patriotisma, kultūridentitātes un valstiskās apziņas stiprināšana; 
• Pilsoniskās līdzdalības veicināšana skolas tradīciju saglabāšanā un pilnveidē; 
• Uzvedība un saskarsmes kultūra radošās personības attīstībai; 
• Veselīga dzīvesveida pamati. 
 
6.2.     Galvenie secinājumi pēc mācību gada izvērtēšanas 
 
Izvērtējot 2020./2021.m.g mācību gadu, secināts, ka attālinātās mācības (sākot no oktobra 
beigām un līdz pat jūnijam) kopumā negatīvi ietekmēja skolēnu mācību motivāciju, stundu 
apmeklētību, sekmes vispārizglītojošajos un profesionālajos priekšmetos, kā arī skolēnu 
psihoemocionālo stāvokli. Līdz ar to audzināšanas darbs 2020./2021.m.g mācību gadā tika 
orientēts uz skolēnu atbalstu, regulāri sadarbojoties ar vecākiem un pašiem skolēniem, rīkojot 
vecāku sapulces tiešsaistē, kā arī organizējot skolotāju un skolēnu individuālas konsultācijas. 
Paveiktais darbs tiek vērtējams pozitīvi, jo visi skolēni, kuriem radās grūtības attālināto mācību 
laikā, veiksmīgi pabeidza mācību gadu un turpina mācīties PIKC DDMV “Saules skolā”. 
 
Turpmākajos trijos gados plānots daudzpusīgs darbs, lai pārvarētu attālināto mācību negatīvo 
ietekmi uz izglītojamiem. Iecerēts attīstīt jauniešu pašiniciatīvu, sadarbības spējas, empātiju un 
komandas garu. Izvēlēties daudzveidīgas darba formas, lai īstenotu audzināšanas darba 
prioritātes un sasniegtu skolas definētos mērķus.  
 
 
7. Citi sasniegumi 
7.1.  Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas runāt izglītības iestāde (galvenie secinājumi par 
izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 
 



Kompetences centrs aktīvi piedalās Daugavpils kultūras dzīvē -  Daugavpils pilsētas svētkos, 
Mākslas dienu pasākumos un akcijās. Kvalifikācijas darbos tiek risinātas tēmas, kas būtiskas 
pilsētas un reģiona attīstībai. Jau otro gadu Interjera dizaina programmas audzēkņi izstrādā 
projektu idejas  pašlaik neizmantojamu ēku revitalizācijai. 2019./2020. gadā tika izstrādāts 
projekts “Sestais stāvs”, kas piedāvāja veidot kvalitatīvu dzīvojamo vidi bijušajās mākslinieku 
darbnīcās Ķīmijas mikrorajonā. Savukārt šogad studentu grupa veidoja priekšlikumus, kā piešķirt 
jaunu elpu un funkciju vēsturiskai ēkai Daugavpils Cietoksnī, bijušajai “Jaunajai kazarmai” . 
Abus gadus skolas kvalifikācijas darbi ieguva godalgotas vietas konkursā “Ilgtspējība 
arhitektūrā, būvniecībā, dizainā” .  

Kompetences centrs katru gadu veido ekspozīciju un  piedalās gadskārtējā Rīgas starptautiskajā 
dizaina izstādē DIZAINA SALA, (Design isle), kur prezentē iepriekšējā gada labākos 
sasniegumus. Skolas absolventu kvalifikācijas darbi tiek regulāri pieteikti konkursā “Dizaina 
Arēna 2020”, kur ieguvuši galvenās balvas nominācijās “Saziņas dizains’ un “Lietu dizains”  

Skolas izglītojamie ar panākumiem piedalās pilsētas un valsts mācību olimpiādēs 2020./2021. 
mācību gadā  3. kursa audzēkne  Arianda Lačinova ieguva 2.vietu Angļu valodas valsts 
50.olimpiādē.  

 

7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem pēc valsts pārbaudes darbu 
rezultātu izvērtēšanas par 2020./2021.mācību gadu un par sasniegumiem valsts pārbaudes darbos 
pēdējo trīs gadu laikā.  

 
Kompetences centra pedagogu kolektīvs nodrošina augstu mācību kvalitāti gan profesionālajos, 
gan vispārizglītojošos mācību priekšmetos. 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. 

Centralizētajos eksāmenos Kompetences centra izglītojamie uzrāda labus rezultātus. 
2020./2021.mācību gada CE rezultātu vērtējums atspoguļots tabulā:  



 

Skola apkopojusi Centralizēto eksāmenu rādītājus pa gadiem. Vidējais vērtējums 
izglītības iestādē ir virs 50 %, tas lēni bet pārliecinoši palielinās un 2020./2021. mācību gadā 
sasniedz 52,30 %  
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CE REZULTĀTU SALĪDZINĀJUMS 2020./2021. 
URBANIZĀCIJA, SKOLU TIPS, VALSTS)

Kopvērtējums % izglītības iestādē

Kopvērtējums % pēc tipa (VISC dalījums prof,+mākslas skolas)

Kopvērtējums % pēc urbanizācijas (VISC dalījums- republikas pilsētas)

Kopvērtējums % valstī



 

Katrā mācību programmā izglītojamajiem jākārto 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. 

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.  

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenos Skola stabili uzrāda optimālus rezultātus. Pēdējo 
trīs mācību gadu laikā PKE vidējais vērtējums Skolā nav bijis zemāks par 8 ballēm. 

2020./2021. mācību gadā CE rezultātu vērtējums vidēji ir  8,53 balles.    

Latviešu valoda Matemātika
Latvijas un
pasaules
vēsture

Angļu valoda Krievu valoda

Vidējais
vērtējums
izglītības
iestādē

2018./2019. 53,80% 20,60% 49,50% 43,50% 84,80% 50,44%
2019./2020. 55,80% 18,30% 45,80% 56,50% 82,40% 51,76%
2020./2021. 44,10% 26,70% 52,80% 49,70% 88,30% 52,30%
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8.Informācija par izglītības kvalitātes indikatoriem  
(izņemot vispārējo izglītību, profesionālās ievirzes izglītību)  

 
8.1.pedagogu dalība profesionālās kompetences pilnveidē 

 
2020./2021.māc.g. pedagogu skaits izglītības 
iestādē 

57 

2020./2021.māc.g. profesionālo mācību 
priekšmetu pedagogu skaits izglītības iestādē 

25 

2020./2021.māc.g. profesionālo mācību 
priekšmetu pedagogu skaits, kuri ir 
piedalījušies profesionālās kompetences 
pilnveidē 

18 pedagogi 

2020./2021.māc.g. ieguldītie līdzekļi 
izglītības iestādes pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveidē 

Profesionālo kompetenču pilnveidi skolotāji 
veica par saviem līdzekļiem, kā arī ar izglītības 
iestādes finansiālu atbalstu. Skola 
līdzfinansējusi 7 skolotāju profesionālo 
kompetenci par kopējo summu 225 EUR.  
Daudzi kompetences paaugstināšanas kursi 
bija pieejami bez maksas dažādās tiešsaistes 
platformās.  

8.2. profesionālo izglītību ieguvušo skaits 
 

Interjera
dizaina

speciālists

Vizuālās
reklāmas
dizaina

speciālists

Apģērbu
dizaina

speciālists

Tekstilizstrādāj
umu dizaina
speciālists

Foto dizaina
speciālists

Vidējais
vērtējums
izglītības
iestādē

2019.gads 7,5 7,87 8,3 9 8,7 8,31
2020.gads 8,81 7,5 9,2 9,8 8,57 8,73
2021.gads 8,1 8,87 9 8,25 8,53
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Kvalifikācijas eksāmenu rezultātu salīdzinājums 2019.-2021.



2020./2021.māc.g. absolventu skaits (ieguvuši 
kvalifikāciju) profesionālās izglītības 
programmās salīdzinājumā ar izglītojamiem, 
kas sākuši mācības profesionālās izglītības 
programmās 

2020/ 2021. mācību gadā profesionālo 
kvalifikāciju ieguvuši 22 audzēkņi 
 
2020./2021. mācību gadā 1.kursā bija 
uzņemti  82 izglītojamie 
 
Audzēkņu skaita pieaugums skaidrojams ar 
jaunu izglītības programmu (Multimediju 
dizains, Māksla) atvēršanu pēdējos gados, kā 
arī skolas kā PIKC popularitātes pieaugumu  

2020./2021.māc.g. absolventu skaits (ieguvuši 
kvalifikāciju) profesionālās tālākizglītības 
programmās salīdzinājumā ar izglītojamiem, 
kas sākuši mācības profesionālās 
tālākizglītības programmās 

Skola 2020./ 2021. mācību gadā nerealizēja 
profesionālās tālākizglītības programmas 

 
8.3.profesionālās izglītības programmu pieejamības veicināšana. 
 
Plāni/shēmas/programmas, kas izmantotas 
profesionālās izglītības pieejamības 
veicināšanai (atbalsta veidu pieejamība, 
piemēram, dienesta viesnīca, individuālās 
konsultācijas riska grupām, stipendijas, vides 
pieejamība u.tml.) 

Daugavpils pilsētas pašvaldība kā skolas 
dibinātājs iegulda ievērojamus līdzekļus 
dizaina un mākslas profesionālās izglītības 
pieejamībai. Visiem vidusskolas audzēkņiem 
pieejama pašvaldības stipendija.  Stipendijas 
apmērs katru mēnesi tiek noteikts atbilstoši 
izglītojamā  sekmēm un stundu 
apmeklējumam. 
Skolā mācās audzēkņi no visa Latgales 
reģiona, Atbilstoši noslēgtajam sadarbības 
līgumam, visiem audzēkņiem, kam tas 
nepieciešams, pieejamas vietas Daugavpils 
Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīcā.   
Visiem audzēkņiem pieejamas individuālas 
konsultācijas, skola aktīvi piedalās projektā 
PUMPURS,  audzēkņiem ir pieejama 
psihologa un mākslas terapeita palīdzība.  
Visās skolas ēkās nodrošināta vides 
pieejamība (pacēlāji un lifti, speciāli aprīkoti 
sanitārie mezgli un vizuālie apzīmējumi un 
marķējumi) 

 
 
  



 
 

 
Izglītības iestādes vadītājs 

 
 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 
ZĪMOGU  

 

 
(elektroniskais paraksts) 

  Inguna Kokina  


