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Gižicko pilsētas izglītības pārvaldes Elektronikas un IT skola ir profesionālās 

izglītības iestāde, kas nodrošina izglītību šādās jomās: IT tehniķis, mehatronikas 
tehniķis, elektronikas tehniķis, elektriķa tehniķis, ekonomists tehniķis, autobūves 
tehniķis, grafikas tehniķis un digitālās drukas tehniķis. Skolā uz pilnu slodzi strādā 40 
skolotāji, tai skaitā 23 profesionālās izglītības skolotāji, papildus administrācijā tiek 
nodarbināti 16 cilvēki. 

Skola izglīto 523 audzēkņus, kuri iegūst profesionālo un vispārējo izglītību  un 
kārto noslēguma eksāmenu. Skola sadarbojas ar apriņķa Darba biroju, Nodarbinātības 
padomi, uzņēmumiem un iestādēm pilsētā un aprinķī, tādējādi iegūstot informāciju par 
izmaiņām vietējā darba tirgū un tā vajadzībām. Skola cenšas izpildīt darba tirgus 
prasības un pielāgo tai savu izglītības piedāvājumu, kas padara to pievilcīgu studentiem, 
novērš priekšlaicīgu studentu zaudēšanu no izglītības sistēmas un atvieglo skolas 
absolventu darba sākšanu. 
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Skola pakāpeniski paplašina savu izglītības piedāvājumu. 2005. gadā tika atvērta 
jauna izglītības joma - mehatronikas tehniķis, 2012. gadā automobiļu tehniķis. Jaunākā 
izglītības joma - grafiskās un digitālās drukas tehniķis tika uzsākts 2019. gadā. Skolotāji 
ir atvērti izmaiņām, iesaistās skolas popularizēšanas pasākumos, nodibina sadarbību ar 
citiem profesionālo skolu skolotājiem zināšanu uzkrāšanai. Viņi piedalās vizītēs un 
uzņem skolu skolotājus no partnerpilsētas Alītas Lietuvā. Skola regulāri piedalās 
Erasmus + projektos studentu mobilitātes jomā. 

Šajā projektā piedalīsies divi skolas bibliotēkas darbinieki, trīs dzimtās valodas 
skolotāji un divi svešvalodu skolotāji. Viņi visi piedalījās projektos, kurus finansēja 
Eiropas Savienība, un ir beiguši vismaz divas profesionālās izglītības programmas.  

Projekta īstenošana būs iespēja radīt jaunu kvalitāti nākamajā darbības 
jomā. Skolotāji iegūs jaunas profesionālās iemaņas lasīšanas izglītībā, informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju izmantošanā un pilnveidos svešvalodu zināšanas. 

Skola ir dinamiska un uz attīstību vērsta iestāde, izglītojamie saņem labus un 
augstus vērtējumus vispārizglītojošajo sun profesionālajos priekšmetos. Skola aktīvi 
iesaistās projektos, ko finansē no Eiropas Savienības programmām. Pašlaik (2018-2019) 
skola īsteno Interreg programmas projektu ko finansē Lietuvas-Polijas pārrobežu 
sadarbības pogramma un kurā kā sadarbības partneris ir Alītas profesionālās izglītības 
centrs. Projekta mērķis ir veicināt skolēnu sadarbības aktivitātes. Skola piedalās 
Erasmus + programmās, organizējot studentu praksi Spānijā, kas līdz šim ir bijusi 
iespēja 80 studentiem. Skolas darbinieki regulāri papildina savas zināšanas, izmantojot 
gan vietējos, gan Eiropas Savienības līdzekļus. Erasmus+ projektā "Stratēģiskā izglītības 
partnerība Giižicko aprinķī - Alītas pilsētā", kas tika īstenots 2015.-2017. gadā, piedalījās 
16 skolotāji. Skola šajā projketā nodrošināja apmācībām nepieciešamās telpas.  

Neskatoties uz šiem sasniegumiem, lasīšanas izglītība un skolas bibliotēka nav 
skolas stiprās puses. Tā kā pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados bija jāpiemērojas 
pieaugošajam izglītojamo skaitam, bibliotēka tika pārvietota uz palīgtelpām un joprojām 
atrodas tur. Nepieciešamība ievērot sanitārās un tehniskās prasības vēsturiskajā ēkā 
(celta 1912. gadā) un vajadzība aprīkot skolu ar moderniem mācību līdzekļiem (skolai ir 
ap 200 datoru) nozīmēja, ka lasīšanas izglītība un skolas bibliotēkas darba organizācija 
palika ārpus skolas vadības, mācībspēku un skolas pārvaldnieka interešu jomas.. 

Piedaloties projektā, skola vēlas iedzīvināt mūsdienu lasīšanas izglītību kā daļu 
no plānotajām skolas aktivitātēm un pārkārtot skolas bibliotēku atbilstoši pašreizējiem 
digitālo tehnoloģiju izaicinājumiem. Bibliotekai vajadzētu būt “studentiem draudzīgiem 
vārtiem uz zināšanām un kultūru”. Likvidējot nepilnības šāda veida aktivitātēs, skola 
vēlas paaugstināt vispārējo izglītības pakalpojumu kvalitāti. 
  

ES līdzfinansētie projekti, kas īstenoti pēdējos 3 gados: 

ES programma  INTERREG VA Litwa Polska 

Gads 2018. gads 

Projekta identifikācijas numurs LT-PL-2S-150 

Pretendenta / saņēmēja nosaukums Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 

ES programma  ERASMUS + 

Gads 2015. - 2017. gads 

Projekta identifikācijas numurs 2015-1-PL01-KA201-016644 

Pretendenta / saņēmēja nosaukums Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek 
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Oświatowych w Giżycku 

ES programma  
Reģions lny programma Operacyjny Warmia i 
Mazury 

Gads 2017. gads 

Projekta identifikācijas numurs RPWM.09.03.01-28-0005 / 16 

Pretendenta / saņēmēja nosaukums 
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek 
Oświatowych w Giżycku 

ES programma  ERASMUS + 

Gads 2015. gads (realizācija: 2016. gada r.) 

Projekta identifikācijas numurs 2015-1-PL01-KA102-015452 

Pretendenta / saņēmēja nosaukums Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 

ES programma  ERASMUS + 

Gads 2017. gads 

Projekta identifikācijas numurs 2017-1-PL01-KA102-036623 

Pretendenta / saņēmēja nosaukums Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 

ES programma  ERASMUS + 

Gads 2018. gads 

Projekta identifikācijas numurs 2018-1-PL01-KA102-048818 

Pretendenta / saņēmēja nosaukums Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 

ES programma  ERASMUS + 

Gads 2019. gads 

Projekta identifikācijas numurs 2019-1-PL01-KA201-625421 

Pretendenta / saņēmēja nosaukums Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 

ES programma  
Reģions lny programma Operacyjny Warmia i 
Mazury 

Gads 2018.-2019 

Projekta identifikācijas numurs RPWM.04.03.01-28-0034 / 17 

Pretendenta / saņēmēja nosaukums 
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek 
Oświatowych w Giżycku 

 

 

 

 


