
 

 

Mobilitātes (VETPRO) projekts 

" Latgales reģiona profesionālā izglītībā iesaistīto cilvēkresursu kapacitātes 

attīstība" (Nr. 2010-1-LV1-LEO03-00754). 

     2008. gada globālā ekonomiskā un finanšu krīze, kas nopietni skāra arī Latviju, 

būtiski palēnināja Latvijas Nacionālajā attīstības plānā nospraustos mērķus. Šī 

problēma īpaši aktuāla Latgalē, kas līdz ekonomiskajai krīzei bija viens no 

sociālekonomiski mazāk attīstītākajiem reģioniem ES.  

     Lai, ne tikai nepieļautu krīzi profesionālajā izglītībā, bet arī uzlabotu profesionālās 

izglītības kvalitāti, ilgtermiņā nodrošinot tautsaimniecības vajadzībām atbilstošu 

izglītības piedāvājumu Latgalē, ir nepieciešams veicināt profesionālās izglītības 

iestāžu pasniedzēju mūžizglītību un īstenot pieredzes apmaiņu. 

     "Daugavpils profesionālās izglītības iestāžu attīstības un investīciju stratēģijā 

2010.- 2015.gadam", kas 2010.gada 01.februārī iesniegta Izglītības un zinātnes 

ministrijā, paredzēts, ka Daugavpilī uz Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas 

bāzes, apvienojoties ar Daugavpils1.arodvidusskolu, tiks  veidots reģionālais 

Profesionālās izglītības kompetences centrs Mašīnbūvē un metālapstrādē, 

Mašīnzinībās, Enerģētikā, elektronikā un automātikā, Informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijās. Apzinoties šī svarīgā projekta nozīmi pilsētas un reģiona attīstībā, mums 

jāveic ieguldījumi cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanā augstāk minētajās 

tautsaimniecībā attīstāmajās nozarēs. Tehniskajā skolā strādā pieredzes bagāti 

pedagogi un arodapmācības meistari, kuri dienās kļūs par mūsdienīga centra  

darbiniekiem un metodiskā atbalsta sniedzējiem citiem pedagogiem reģionā. 

     Priekšā ir liels un atbildīgs darbs: Eiropas reģionālā attīstības fonda projekta  

ietvaros paredzēto uzlabojumu veikšanai ēku renovācijā, energoefektivitātes 

pasākumu īstenošanā un modernu iekārtu iegādē, Eiropas Sociālā fonda projekts, kura 

atbalsts paredzēts mācību metožu, intelektuālo resursu un mācību norises uzlabošanai. 

     Svarīgi ir izveidot un stiprināt komandu, kas būtu spējīga  iesaistīties projektu 

izstrādē un administrēšanā. Šobrīd tehniskajā skolā projektu  izstrādē un 

administrēšanā strādā divi metodiķi, bet, tā kā tuvākajā nākotnē tehniskajā skolā 

atbalstāmo jomu skaits  stipri pieaugs, trūks profesionālu cilvēkresursu ideju plānu 

īstenošanā. 

Projekta mērķa grupa: četri sākotnējā profesionālā izglītībā iesaistīti speciālisti.     



 Projekta mērķi: nodrošināt profesionālo kompetenču un zināšanu pilnveidošanu un 

inovatīvās pieredzes iegūšanu darbā ar projektiem (1), izzināt un salīdzināt darba 

tirgus prasības Itālijā  (2), veicināt Itālijas profesionālās izglītības iestāžu kvalitātes 

vadības iepazīšanu un izzināšanu  salīdzinošā perspektīvā, apmeklējot vairākas ar 

profesionālo  izglītību saistītas  iestādes Florencē (3), stiprināt divpusēju sadarbību 

starp  institūcijām (4), veicināt starpkultūru dialoga attīstību starp Itāliju un Latviju 

(5), veicināt Eiropas dimensijas attīstību (6), stiprināt projekta dalībnieku kapacitāti 

personiskajā izaugsmē, nodrošinot atbilstošu semināru apmeklēšanu un nodarbību 

hospitēšanu (7),radīt apstākļus, lai veicinātu projekta dalībnieku angļu valodas 

prasmju pilnveidošanu (8),sagatavot priekšlikumus jauniem projektiem Ideju datu 

bāzē (9). 

    Projekta rezultātā: projekta dalībnieki pilnveidos profesionālās kompetences un 

zināšanas, iegūs inovatīvu pieredzi darbā ar projektiem, projekta dalībnieki izzinās un 

salīdzinās darba tirgus prasības Itālijā un izzinās Itālijas profesionālās izglītības 

iestāžu kvalitātes vadību, tiks izstrādāta projektu Ideju datu bāze, tiks stiprināta 

institūciju sadarbība un  veicināts starpkultūru dialogs, veicināta Eiropas dimensiju 

attīstība, projekta noslēgumā tiks izvērtēts sasniegtais un izplatīti projektā plānotie 

rezultāti. 

    Projekta budžets: 8056 EUR 

    Projekta īstenošanas laiks: 1 nedēļa,  2010.gada 24.-30.oktobris 

    Kontaktinformācija: 

    Inta Laurena, projekta vadītāja 

    Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola 

    Strādnieku iela 16, Daugavpils, LV- 5417 

    Tālr./fakss: 654 36893, e-pasts: lts@ltsts.lv  
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