
 

 
 

Mobilitātes (VETPRO) projekts 
 " Pieredzes apmaiņa resursu racionālā izmantošanā un apsaimniekošanā 

profesionālās izglītības jomā". 
 (Nr. 2011-1-LV1-LEO03-02109) 

 
 

     "Daugavpils profesionālās izglītības iestāžu attīstības un investīciju stratēģijā 
2010.- 2015.gadam" (2010.) paredzēts, ka Daugavpilī, uz Daugavpils Valsts 
tehnikuma bāzes (izveidots 2011.gada 1.septembrī apvienojoties Daugavpils 
1.arodvidusskolai un Latgales Transporta un sakaru tehniskai skolai),  tiks  izveidots 
reģionālais Profesionālās izglītības kompetences centrs ( turpmāk tekstā PIKC) 
Mašīnzinībās; Enerģētikā, elektronikā un automātikā; Mehānikā un metālapstrādē; 
Tekstilā un šūtos izstrādājumos.  Jau šobrīd tiek veikti nepieciešamie priekšdarbi 
jauna saimniekošanas modeļa  administrēšanai un pārvaldīšanai. Apzinoties šī svarīgā 
projekta nozīmi pilsētas un reģiona attīstībā, mums ir svarīgi apgūt  jaunas novitātes 
un iestrādnes  no kolēģiem Viļņā, kuri izstrādājuši informācijas sistēmu racionālai 
resursu (cilvēku, finansu un materiālo)  izmantošanai un apsaimniekošanai 
elektroniskā vidē. 
     PIKC izveidošanā priekšā ir liels un atbildīgs kopdarbs: Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda un Klimata pārmaiņu un finanšu instrumenta projektu ietvaros 
paredzēto uzlabojumu veikšana ēku renovācijā, energoefektivitātes pasākumu 
īstenošanā un modernu iekārtu iegādē; Eiropas Sociālā fonda projekti, kuru atbalsts 
paredzēts mācību metožu, intelektuālo resursu un mācību norises uzlabošanai. 
     Svarīgi ir stiprināt komandu- starpinstitūciju darba grupu, kas būtu spējīga, 
racionāli apvienojot  visus pārvaldījumā esošos resursus (cilvēku, finansu, 
materiālos), veiksmīgi izveidot dzīvotspējīgu un mūsdienīgu Profesionālās izglītības 
kompetences centru Latgalē inženierprofesiju un pakalpojumu sniegšanas jomā. 
 
     Projekta mērķa grupa: seši sākotnējā profesionālā izglītībā iesaistīti speciālisti. 
 
     Projekta mērķi: nodrošināt profesionālo kompetenču un zināšanu pilnveidošanu 
un inovatīvās pieredzes iegūšanu atbildīgajiem darbiniekiem, kuri veido PIKC (1); 
stiprināt starpinstitūciju darba grupas dalībnieku kapacitāti (2); izzināt un salīdzināt 
darba tirgus prasības Lietuvā (3); veicināt Lietuvas profesionālās izglītības iestāžu 
kvalitātes vadības iepazīšanu un izzināšanu  salīdzinošā perspektīvā, apmeklējot arī 
citas ar profesionālo  izglītību saistītas  iestādes Viļņā(4); stiprināt divpusēju 
sadarbību starp  institūcijām (5); veicināt starpkultūru dialoga attīstību starp Lietuvu 
un Latviju (6); veicināt Eiropas dimensijas attīstību (7); stiprināt projekta dalībnieku 
kapacitāti personiskajā izaugsmē, nodrošinot atbilstošu semināru apmeklēšanu un 
nodarbību hospitēšanu (8); radīt apstākļus, lai veicinātu projekta dalībnieku angļu 
valodas prasmju pilnveidošanu (9). 
 
    Projekta rezultātā: projekta dalībnieki pilnveidos profesionālās kompetences un 
zināšanas, iegūs inovatīvu pieredzi plānošanas darbā, veidojot PIKC; projekta 
dalībnieki izzinās un salīdzinās darba tirgus prasības Lietuvā un izzinās Lietuvas 



 
profesionālās izglītības iestāžu kvalitātes vadību; tiks stiprināta institūciju sadarbība 
un  veicināts starpkultūru dialogs, veicināta Eiropas dimensiju attīstība, projekta 
noslēgumā tiks izvērtēts sasniegtais un izplatīti projektā plānotie rezultāti. 
 
Projekta īstenošanas laiks: 1 nedēļa,  2012.gada februārī. 
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