DAUGAVPILS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA
ESF projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Sākot ar otro pieteikšanās kārtu ESF pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto
personu profesionālās kompetences pilnveide” Daugavpils Tirdzniecības profesionālā
vidusskola startēja 2018. gada jūnijā. Pa šo laiku savas kompetences sabiedriskās
ēdināšanas nozarē kopā pilnveidoja 82 nodarbinātie, kuri apguva gan neformālās izglītības
programmas (62 nodarbinātie), gan profesionālās tālākizglītības programmas (20
nodarbinātie). Pašlaik projekta ceturtās kārtas ietvaros skolā mācās 19 nodarbinātie, kuri
apgūst profesionālo tālākizglītības programmu “Ēdināšanas pakalpojumi” iegūstot
profesionālo kvalifikāciju “Pavārs” un “Konditors”.
Skolā ir izveidota moderna materiāli tehniskā bāze. Praktiskie darbi jeb vienkārši
“garšīgas” nodarbības pieaugušajiem notiek mūsdienīgās ēdienu gatavošanas un
konditorejas izstrādājumu pagatavošanas laboratorijās, kur arī tiek degustēti un novērtēti
pagatavotie ēdieni un konditorejas izstrādājumi.

2020.gadā tiks izsludināta nākamā pieteikšanās kārta. Projekta mācību iespējas var
izmantot ikviens nodarbinātais vai pašnodarbinātais LR iedzīvotājs, kurš sasniedzis 25 gadu
vecumu. Pieteikties var arī jaunie vecāki, kuri atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā,
saglabājot darba attiecības.
Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fonds, nodarbinātam jānodrošina vien 10%
līdzmaksājums, ko var finansēt arī darba devējs. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātā vai
trūcīgā statusu mācības ir bez maksas.
Aicinām sekot projekta jaunumiem www.macibaspieaugusajiem.lv un mūsu skolas
mājaslapā sadaļā “Projekti”.
Tālrunis un e-pasts uzziņām:
65434106; (+371 26532547)
dts@apollo.lv; anzelika.dorofejeva@inbox.lv

SKOLAS MĀCĪBU PIEDĀVAJUMS PIEAUGUŠAJIEM
4.kārtas ietvaros:
PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS:
Nr.p.k.

Izglītības programmas
nosaukums

1.

Pavārs

2.

Konditors

Programmas
apjoms,
stundas
960
960

Mācību laika
periods

Izglītojamo
skaits

05.08.2019. –
29.06.2020.
05.08.2019. –
29.06.2020.

13
6

3.kārtas ietvaros:
NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS:
Nr.p.k.

Izglītības programmas
nosaukums

1.

Franču gardumiņš makarūni un
jaunākais Eklēru gatavošana
Pasaules virtuvju ēdienu
pagatavošana un noformēšana
Uzkodu pagatavošana un
noformēšana

2.
3.

Programmas
apjoms,
stundas
68
40
46

Mācību laika
periods

Izglītojam
o skaits

24.11.2018. –
20.12.2018.
28.11.2018. –
19.12.2018.
25.11.2018. –
05.01.2019.

17
9
10

2.kārtas ietvaros:
NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS:
Nr.p.k.
1.
2.
3.

Izglītības programmas
nosaukums

Programmas
apjoms,
stundas
Jaunākās tendences dažādu “Eklēru”
20
gatavošanā
Jaunās
tendences
uzkodu
40
pagatavošanā un noformēšanā
Jaunums gardēžiem – Franču
24
gardumiņš Makarūni

Mācību laika
periods

Izglītojamo
skaits

25.06.2018. –
30.06.2018.
30.06.2018. –
29.07.2018.
17.07.2018. –
22.07.2018.

8
5
13

PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS:
4.

Pavārs

640

5.

Konditors

640

25.06.2018. –
16.02.2019.
27.06.2018. –
16.02.2019.

11
9

