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Profesionālajai izglītībai novadā  
 ir nākotne

DAVV direktors Romāns Griškevičs: «Paldies manai komandai!»

Pāratjaunoja līgumu ar Shidnicu Ukrainā
Aizvadītajā nedēļā Dobeles novada pašvaldībā 
vizītē bija ieradušies vietvaras sadraudzības pilsētas 
Shidnicas Ukrainā pārstāvji – pilsētas mērs Ivans 
Piliaks un citas amatpersonas, lai pārrunātu mūsu 
vietvaras iespējas sniegt palīdzību Shidnicas un 
Ukrainas iedzīvotājiem.

Ceturtdien, kad notika kār-
tējā Dobeles novada domes 
sēde, tā tika atklāta, pāratjau-
nojot  sadarbības līgumu starp 
abām pašvaldībām, lai stiprinā-
tu pilsētu sadraudzību un paus-
tu atbalstu cīņā pret karu. Tāpat 
Ivans Piliaks pauda pateicību 
Dobeles novada iedzīvotājiem 
par līdz šim sniegto atbalstu un 

aicināja sargāt savu Tēvzemi. 
Jāatgādina, ka pirms pašvaldību 
teritoriālās reformas Shidnicas 
pilsēta bija vēsturiskā Auces 
novada sadraudzības pilsēta 
kopš 2016. gada. 

Pirms līguma parakstīšanas 
visi vienojās klusuma brīdī, tā-
dējādi godinot visus ukraiņu ka-
ravīrus un civiliedzīvotājus, kuri 

gājuši bojā šajā valstī notiekošajā 
karadarbībā.

-  Esmu ļoti priecīgs, ka šodien 
esmu šeit, pie jums, Latvijā, - uz-
runājot domniekus, sacīja IVANS 
PILIAKS. - Savulaik parakstījām 
sadarbības līgumu starp Shidni-
cu un Auces novada pašvaldību. 
Ir patiess prieks, ka šodien mēs 
parakstīsim dokumentu par mūsu 
pilsētas un Dobeles novada paš-
valdības sadarbību.

Esam pie jums ieradušies diez-
gan sarežģītā laikā. Vakar, kad de-
vāmies uz Latviju, pie mums bija 
kārtējais raķešu uzlidojums, nebija 
elektrības, tika apturēta visu valstī 

esošo atomelektrostaciju darbība. 
Ukrainā iet bojā cilvēki, bērni. Valstī 
pašlaik izvērsta reāla karadarbība. 

No rīta, kamēr mani kolēģi vēl 
gulēja, devos apskatīt jūsu pilsētu. 
Ir man tāds ieradums – esot sve-
šā vietā, nesteidzīgi iepazīt to un 
pārdomāt, ko, iespējams, varētu 
pārņemt un īstenot savā pilsē-
tā. Ziniet, kad es nonācu līdz jūsu 
ģimnāzijai, biju ļoti patīkami pār-
steigts un saviļņots, ieraugot pie 
mācību iestādes līdzās Latvijas 
karogam plīvojam arī Ukrainas 
karogu. 

(Vēl – 8. lappusē)

- Tātad mūsu skolai ir jau 
vairāk nekā desmit gadu, un tās 
nosaukums atspoguļo iestādes 
darba saturu, kurā saplūst profe-
sionālā un vispārējā izglītība. To 
simboliski var redzēt arī skolas 
logo, - skaidro direktors. 

Piedāvātie amati – 
joprojām aktuāli

 – Mācību procesā profesio-
nālās un vispārējās izglītības 
programmas ir ciešā mijiedarbī-
bā. Visās profesionālajās prog-

rammās ir ietverta vispārējā vi-
dējā izglītība: audzēkņi iegūst 
gan vidējo izglītību, gan profesi-
ju, piemēram, datorsistēmu teh-
niķi. Pēc četriem gadiem ir ie-
spēja arī iestāties augstskolā, ko 
vairāki mūsu absolventi arī dara. 

Savukārt frizieres, kuras apgūst 
amatu, vidējo izglītību iegūst tāl-
mācībā. Protams, piekrītu, - tas ir 
lielāks darbs, taču tā audzēkņiem 
ir motivācija kompakti iegūt iz-
glītību. Un viņiem tas izdodas. 

- Kā kopš iestādes pirmsā-
kumiem ir mainījušās DAVV 
piedāvātās profesionālās prog-
rammas? Kāpēc apgūstami tie-
ši šie amati? 

Par to ir pārliecināts Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas 
(DAVV) direktors ROMĀNS GRIŠKEVIČS, kurš šo izglītības iestādi vada kopš 
2014. gada. Bet  profesionālās izglītības iespējas Dobelē tiek piedāvātas krietni 
ilgāku laiku: iepriekš bija Amatu skola Gaurata ielā, kur tagad iekārtota viena 
no abām DAVV dienesta viesnīcām. 2011. gadā Amatu skola tika apvienota ar 
vakarskolu, kas darbojās pašreizējā DAVV ēkā, un izveidota pašreizējā izglītības 
iestāde.

(Vēl – 5. lappusē)

Sarmītes Rones foto

Rīt Dārzkopības institūta zi-
nātnieki rīko semināru – lauku die-
nu «Dārzeņu audzēšanas augsto 
tehnoloģiju ieviešana modernajās 
siltumnīcās». Pasākuma mērķis ir 
praktiski nodemonstrēt, kā arī iepa-
zīstināt lauksaimniekus ar dārzeņu 
audzēšanas augsto tehnoloģiju ie-
viešanu modernajās siltumnīcās. 
Pasākums notiks SIA «Mārupes sil-
tumnīcas».

Lai uzzinātu par Latvijas un 
Eiropas virzītājspēkiem biolo-
ģiskās lauksaimniecības jomā, 8. 
decembrī tiešsaistē notiks biolo-
loģiskās lauksaimniecības kon-
ference «Ar jaunu spēku pretī iz-
augsmei», ko rīko Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centrs 
sadarbībā ar Latvijas Bioloģiskās 
lauksaimniecības asociāciju. Kon-
ference būs skatāma no pulksten 
10 tiešsaistē www.laukutikls.lv.

Ziemassvētki, visdrīzāk, 
būs bez sniega un sala. Tā liecina   
«Baetsafe» bukmeikeru progno- 
zes. Izplatītajā paziņojumā vēs-
tīts, ka, visticamāk, zemākā iespē-
jamā temperatūra līdz Ziemas-
svētkiem būs -17,5°C .Visticamāk, 
ka šogad Ziemassvētkos Latvijas 
iedzīvotāji paliks bez stipriem sa-
liem un baltas sniega kārtas. 

Suminās Gada 
uzņēmējus novadā.  
            2. lpp.

Dobelnieces izcīna 
2. vietu Kuressāres 
pilsētas kausā Sāremā.  
            7. lpp.

Uz Merkines piramīdu 
pēc sirdsmiera.  
       7., 8. lpp.
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- To, kuras programmas 
tiek realizētas, nosaka iestādes 
dibinātājs, šajā gadījumā paš-
valdība. Tiek ņemts vērā pie-
prasījums darba tirgū, pirmām 
kārtām  novadā un tuvākajā ap-
kaimē. Ir skaidrs, ka joprojām 
ir pieprasījums gan pēc labiem, 
kvalificētiem automehāniķiem, 
gan frizieriem, arī datorsistēmu 
speciālistiem, viesmīļiem, pavā-
riem.  Un mūsu izglītojamie ar 
labiem rezultātiem sevi parāda 
jauno profesionāļu meistarības 
konkursos, piemēram, «SkillsLat-
via». Šīs ir programmas, kas jau 
bija, kad pārņēmu skolas vadību, 
un tās joprojām ir aktuālas. Klāt 
pirms dažiem gadiem ir nākusi 
vēl viena – lietvedība, ko pārņē-
mām pēc Apguldes Profesionālās 
vidusskolas pievienošanas. Tā ir 
viengadīga programma, ko jau-
nieši apgūst pēc vidējās izglītības 
iegūšanas. Arī tā ir pieprasīta, un 
plānojam šajā jomā organizēt arī 
profesionālās pilnveides kursus 
jau strādājošajiem lietvežiem.

Par izmaiņām vispārējās vi-
dējās izglītības programmā runā-
jot: iepriekšējie divi gadi parādī-
ja, ka jaunieši var ļoti veiksmīgi 
mācīties tikai attālināti. Tāpēc 
pašlaik neklātieni mēs vairs ne-
piedāvājam, tikai tālmācību. Un 
jaunieši to izmanto. 

Jā, mēs varam atvērt arī jau-
nas profesionālās programmas, 
ja būs pieprasījums un varēs no-
komplektēt grupu. Taču mēs arī 
raugāmies, lai neveidotos neliet-
derīga programmu «pārklāšanās» 
ar citām mūsu profila izglītības 
iestādēm citviet.

Motivācija ir 

- Kāda šobrīd ir DAVV vieta 
starp profesionālajām skolām 
reģionā?

- Mēs jūtamies konkurētspē-
jīgi, jo sagatavojam labus speciā-
listus. Uzņēmumi interesējas par 
mūsu izglītojamajiem, piedāvā 
savu sadarbību. Atsauksmes, ma-
nuprāt, ar katru gadu ir arvien la-
bākas. Gribu uzsvērt, ka katrs tre-
šais mūsu jaunietis (šajā mācību 
gadā profesionālajās program-
mās mums viņu ir 285) ir no cita 
novada. Pie mums mācās arī no 
Saldus, Jelgavas, citiem  tuvējiem 
novadiem, bet tālākie  ir no Dau-
gavpils, Gulbenes, Rīgas. Jaunieši 
izmanto iespēju dzīvot dienesta 
viesnīcās, no kurām viena ir pa-
visam blakus skolai, par ko jāsaka 
paldies pašvaldībai. Vairāk nekā 
simts izglītojamo apmetas mūsu 
dienesta viesnīcās. Arī labvēlīga 
un moderna vide, kur nodrošinā-
tas visas ērtības, noteikti piesais-
ta jauniešus no citiem novadiem. 

Jaunieši atzīst: tas, ka ir ie-
spēja četros gados iegūt gan 
amatu, gan vidējo izglītību, ir ļoti 
ērti. Turklāt mūsu izglītojamie 
vienīgie no profesionālās izglītī-
bas iestādēm Latvijā šeit saņem 
pašvaldības apmaksātas brīvpus-
dienas. Profesionālo programmu 
sekmīgajiem izglītojamajiem ir 

iespēja saņemt pašvaldības sti-
pendiju atbilstoši Stipendiju 
piešķiršanas kārtībai. Jo izglīto-
jamais sekmīgāks, aktīvi piedalās 
skolas sabiedriskajās aktivitātēs, 
piedalās interešu izglītības pulci-
ņos, sporta sacensībās, jo lielāka 
stipendija. Arī tas motivē jaunie-
šus sekmīgām mācībām un rado-
šām izpausmēm. Stipendijas ap-
mērs var būt no 15 līdz 150 eiro 
mēnesī.

«Dimantiņi» jāpamana

- Atminos: savulaik Ama-
tu skola īpaši «nekotējās» au-
dzēkņu kontingenta dēļ, bija 
problēmas ar uzvedību, sekmī-
bu, kavējumiem...

- Ja runājam par profesionā-
lās izglītības iestādēm, - jaunieši 
visur ir vienādi. Jautājums ir – kā 
mēs ar viņiem strādājam. Šodien 
ir tā, ka, strādājot pie mācību 
procesa kvalitātes, pēdējos gados 
ir novērots būtisks neattaisnoto 
kavējumu samazinājums, jo mēs 
skaidrojam kavējumu iemeslus 
un darām visu, lai tos novērstu. 
Līdz ar to uzlabojas izglītojamo 
sekmju vidējais vērtējums, sama-
zinās priekšlaicīga mācību pār-
traukšana, uzlabojas vidējie re-
zultāti kvalifikācijas eksāmenos. 
Pagājušajā mācību gadā uzlabo-
jās vidējais vērtējums centralizē-
tajos eksāmenos valodās. 

Ja salīdzinām iepriekšējā un 
šī mācību gada 1. septembri, ko-
pējais izglītojamo skaits palieli-
nājies par 20%. Jau jūlija beigās 
novērojām, ka automehāniķu, 
datorsistēmu tehniķu, frizieru 
grupās sasniegts maksimālais 
audzēkņu skaits – 30. 

- To, ka mācību kvalitāte 
nepārprotami ir augusi, lieci-
na jūsu panākumi konkursos, 
sniegums citās aktivitātēs.

- Man ir gandarījums, ka  ko-
lēģi – amatu pasniedzēji arvien 
vairāk sāk startēt profesionālās 
meistarības konkursos. Iesāka 
viesmīļi, sekoja pavāri, frizieri, 
šogad «SkillsLatvia» pieteicās arī 
datorsistēmu tehniķi. Gribēja arī 
automehāniķi, bet tieši viņiem 
konkurss šogad nav plānots.

Cenšamies izglītojamos ie-
saistīt Labajos darbos. Brauciens 
uz Tērvetes pansionātu safrizēt 
seniorus bija iecerēts jau pirms 
diviem gadiem, taču pandēmija 
plānus izjauca. Novembrī to bei-
dzot īstenojām, un priecīgi un 
emocionāli bagātinājušies bija 
visi – gan pansionāta iemītnie-
ki, gan mūsu jaunieši. Domājam 
par līdzīgu apmeklējumu Auces 
pansionātā. Ir klāt Ziemassvētku 
gaidīšanas laiks, tāpēc varbūt ar 
pašu ceptām piparkūkām apcie-
mosim arī kādu. Manuprāt, šādi 
pasākumi dod pievienoto vērtību 
ne tikai tiem, pie kā mēs brau-
cam, bet arī mūsu jauniešiem: 
viņi redz, cik vienkārši var pada-
rīt cilvēkus laimīgus, - tikai ar to, 
ko tu pats proti. Dalīties vienmēr 
ir labi.

Gandarījums ir arī, apzino-
ties, ka spējam uzņemt skolā vie-
sus visaugstākajā līmenī. Redzēju 

to milzīgo lepnumu un saviļņoju-
mu mūsu skolēnos, kuri gatavoja 
un apkalpoja Valsts prezidenta 
pusdienas. Viņiem tas bija liels 
pārdzīvojums un arī satraukums.

Mans gandarījums ir redzēt, 
kā jaunieši mainās no pirmā 
kursa līdz ceturtajam. Kā viņi 
pārvēršas! Viņi ir nobrieduši, ga-
tavi dzīvei, zina, prot un mīl to, 
ko dara. Ir prieks satikt citā pil-
sētā viesnīcas darbinieku, kurš 
ir mūsu absolvents un prot tik 
meistarīgi uzrunāt klientus; re-
dzēt, cik  prasmīgi mūsu pavārs 
gatavo ēdienus, cik viegli auto- 
mehāniķis tiek galā ar riepas 
montāžu... 

Izlaidumā skolotāji parasti 
pārdzīvo, ka labie audzēkņi nu 
ir prom: «Ar ko mēs tagad strā-
dāsim...» Bet es saku: atnāks vēl! 
Ir tikai jāpamana tie «dimantiņi», 
ko atkal varēs spodrināt un slīpēt. 
Viņi ir, arī šobrīd. Mūsu profesio-
nālo skolotāju uzdevums ir viņus 
pamanīt un izcelt, pilnveidot un 
ar viņiem strādāt, lai viņi «spī-
dētu», un ne tikai skolas mērogā, 
bet arī plašāk. 

Nav «jārāda uz 
pirkstiem»

- Pieņemu, ka jūsu pedago-
gu komanda ir visnotaļ stabila.

 - Jā, protams. Lai arī pedago-
gu komandā notiek kadru maiņa, 
tas ir veselīgi, jo tas ir pieņema-
mā apjomā. Mēs arī piesaistām 
jaunus speciālistus, kas ir svarī-
gi. Un patīkami, ka jaunie kolēģi, 
profesionāļi savās nozarēs, nāk 
strādāt skolā arī no privātstruk-
tūrām, turklāt ar laiku viņi izvē-
las šeit palikt un turpināt peda-
goga darbu jau plašākā apjomā. 
Tas tiešām priecē. Savukārt mūsu 
kā skolas vadības uzdevums ir 
nodrošināt skolotājiem vidi, lai 
viņi būtu ieinteresēti te strādāt, 
lai viņiem viss būtu tādā apjo-
mā, lai tiešām varētu vadīt mā-
cību procesu mūsdienīgi, ar visu 
nepieciešamo, lai nav «jārāda uz 
pirkstiem», bet var strādāt ar uz-
skatāmiem piemēriem, atbilsto-
šām iekārtām un ierīcēm.

 Materiāli tehniskā bāze sko-
lai ir laba.  Mūsu darba process ir 
pakārtots tam, lai pedagogiem un 
izglītojamajiem viss būtu nodro-
šināts. Pirms budžeta veidošanas 
skolotāji iesniedz priekšlikumus, 
un mēs visu izrunājam, kas ne-
pieciešams, lai saprastu, kā kon-
krētais mācību līdzeklis palīdzēs 
uzlabot mācību procesa kvalitā-
ti. Tādējādi pedagogi ir iesaistīti 
visos procesos un apzinās, ka no 
viņiem ir atkarīgs mūsu darba 
kopējais rezultāts.

Jaunumus, kas ienāk tirgū 
saistībā ar materiāli tehnisko 
bāzi, cenšamies iegādāties arī 
skolai, lai jaunieši, aizejot praksē, 
zinātu, ar ko viņiem būs jāstrādā. 

Par sadarbību ar 
uzņēmumiem

- Viena no aktualitātēm, pie 
kā tagad strādājam pastiprināti, ir 
izglītojamo prakses organizēša-

na. Ir programmas, kur viss norit 
ļoti labi, bet ir, kur tomēr ir ciešāk 
jāsadarbojas ar uzņēmējiem. Gan 
aicinām uzņēmumu pārstāvjus 
pie sevis, gan plānojam apmek-
lējumus pie viņiem. Plānojam, kā 
pilnveidot šo sadarbības modeli. 
Piemēram,  ne katrs uzņēmums ir 
gatavs ļaut strādāt datorsistēmu 
tehniķiem - praktikantiem pie 
saviem datoriem, iekārtām.

Taču neviens izglītojamais 
bez prakses nepaliek. Mūsu pie-
nākums ir praksi nodrošināt un 
mēs to darām. Protams, ļaujam 
jauniešiem no dažādiem nova-
diem izmantot prakses iespējas 
tuvāk mājām, iespējams, savas 
ģimenes biznesā vai saimniecī-
bā. Skola gan vienmēr seko līdzi, 
kas ir paredzamās prakses vieta, 
vai tā spēj nodrošināt prakses 
kvalitāti. Man prieks par uzņē-
mumiem, kuri mūs izprot un paši 
arī iesaistās jauniešu pilveidoša-
nā. Tas ir ļoti svarīgi, ka ne tikai 
mēs, bet arī viņi no savas puses ir 
mentori, kuri tiešām pamāca un 
iemāca. Tad sadarbība ir krietni 
labāka un sniedz mums atgrie-
zenisko saiti, kas skolai būtu 
jāuzlabo, kādas vēl iemaņas un 
zināšanas jāsniedz jaunajam spe-
ciālistam. Pēc šāda principa mēs 
strādāsim arī turpmāk, vēl lielākā 
apjomā. 

Uzņēmumi ir dažādi: ir tādi, 
kuri gatavi praksē ņemt tikai iz-
glītojamos ar ļoti augstu zināša-
nu un prasmju, praktisko iemaņu 
līmeni; citi piekrīt paņemt arī 
tādus, kuriem veicas ne tik labi, 
taču viņi ir gatavi strādāt, un pēc 
tam piedāvā arī darbu. Tas ir ap-
sveicami, jo mēs taču zinām, ka 
jaunieši uz skolu atnāk ļoti dažā-
di, nevar visi būt teicamnieki, bet 
katram atrodas sava vieta. Paš-
laik ar kolēģiem veidojam savu 
sadarbības uzņēmumu TOP10, 
kuri pēc vairākiem kritērijiem at-
bilst mūsu nepieciešamībām.

Statusa maiņa.  
Būs koledža?

Romāns Griškevičs stāsta, 
ka šobrīd ir stājušies spēkā gro-
zījumi Profesionālās izglītības 
likumā, kas saistās ar profesionā-
lās izglītības iestāžu, tostarp arī 
DAVV, statusa maiņu.

- Līdz šī gada beigām dibinā-
tājam – pašvaldībai – ir jāsniedz 
informācija Izglītības iestāžu re-
ģistrā par to, kāds statuss mūsu 
skolai būs turpmāk. Pirmām kār-
tām valsts grib nodalīt vispārējo 
izglītību no profesionālās izglītī-
bas. Likums turpmāk paredz trīs 
iespējas: profesionālā vidussko-
la, tehnikums vai koledža. Kāds 
būs mūsu skolas statuss, pašlaik 
diskutē pašvaldība, un lēmums 
jāpieņem līdz decembra beigām.

- Kādu jums gribētos sko-
las jauno statusu?

- Zinot mūsu komandu un 
mūsu potenciālu, mēs varam būt 
arī koledža, jo visas iespējas ir. 
Piemēram, iestādei tehnikuma 
statusā ir nepieciešams metodis-
kais centrs. Jau iepriekšējā gadā 
runājām ar pašvaldību un Izglītī-

bas pārvaldi, ka mums ir jābūt sa-
vam metodiskajam centram. Mēs 
jau uz to ejam, nu jau ir izsludinā-
ta arī vakance uz metodiķa ama-
tu. Tātad vienu statusa kritēriju 
jau esam sākuši pildīt. Koledžas 
statusā vienai no programmām 
ir jāatbilst  īsā cikla profesionālās 
augstākās izglītības programmai 
vismaz vienā studiju virzienā. 
Tagad ir pašvaldības ziņā izlemt, 
kā mēs veidosimies tālāk, kā iz-
skatīsimies gan novada izglītības 
sistēmā, gan plašākā mērogā.

Manuprāt, profesionālajai 
izglītībai ir nākotne, un mēs re-
dzam, ka jaunieši vēlas apgūt pro-
fesijas. Esam gatavi strādāt tālāk.

«Spēlējošais treneris» 
saliedētā komandā

- Visbeidzot: kā jūs pats jū-
taties savā skolā?

- Labi. Bet te jāsaka paldies 
manai komandai, jo es viens pats 
nevarētu to paveikt nevienu brī-
di. Komanda – tie ir visi darbi-
nieki, viss kolektīvs, katra cilvēka 
ieguldījums jauniešu izglītoša-
nā, sākot jau ar sētnieku. Mums 
vienmēr ir tīrs pagalms, un dzir-
dam uzslavas par to no cilvēkiem, 
kuri diendienā iet garām skolai. 
Mēs citādāk nevaram: skolai ir 
jābūt skaistai un tīrai. Arī tā mēs 
rādām piemēru jauniešiem, kā ir 
jābūt. Un pati skola arī: remon-
tēts te nav, kopš notikusi renovā-
cija, bet viss ir tīrs un nesabojāts. 
Jūtams, ka jaunieši spēj mainīties 
un uzvesties citādi. Tas ir katra 
darbinieka un katra pedagoga 
nopelns, ar piemēru savu pie-
nākumu izpildē audzinot mūsu 
izglītojamos. Tas ir mūsu kopējs 
sasniegums.

Daudz sportojam, piedalā-
mies sacensībās volejbolā, bas-
ketbolā, galda tenisā, dambretē, 
florbolā, vēl citos sporta veidos, 
un rezultāti ar katru gadu uzla-
bojas: starp 30 līdzīgām iestādēm 
virzāmies uz godalgotām vietām. 
Izglītojamie komandās apvieno-
jas no dažādām grupām, un tieši 
sports viņus saliedē. Tad viņi jū-
tas cits par citu atbildīgi. 

 Skolai nav savas sporta zā-
les, un četras dienas nedēļā mūsu 
izglītojamie – ap 30 jauniešu 
- regulāri trenējas hallē. Arī es 
tur mēdzu regulāri būt, jo sports 
man ir tuvs. Tad esmu uz lauku-
ma kā viens no viņiem, ko var arī  
par sodu «nosvilpt» malā, vai arī 
kā spēlējošais treneris, kurš dod 
padomu, kā taktiski labāk rīko-
ties, vai psiholoģiski atbalsta, 
lai viņi sevi izjūt kā komandu, kā 
vienu veselu. 
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