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ATBILSTĪBA PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRA STATUSA KRITĒRIJIEM 2016./2017.M.G.  

 

 
Nr.p.k. Kritēriji Īss un konkrēts apraksts  

(pilns, detalizēts apraksts pielikumos) 

1.  2.1. profesionālo vidējo izglītību 

attiecīgajā izglītības iestādē iegūst: 

2.1.1. ne mazāk par 800 izglītojamiem – 

Rīgā; 

 2.1.2. ne mazāk par 500 izglītojamiem – 

citā administratīvajā teritorijā; 

Izglītības iestādē (ieskaitot visas programmu īstenošanas vietas) profesionālo vidējo izglītību uz 

2016.gada 1.oktobri ieguva 680 izglītojamie.  

Pavisam kopā mācījās 856 izglītojamie (tajā skaitā valsts budžetā 528 izglītojamie profesionālās vidējās 

izglītības programmās, 37 izglītojamie sociālās korekcijas programmā un 150 izglītojamie arodizglītības 

programmās, ESF finansētās JG grupās - 115 izglītojamie profesionālās vidējās izglītības programmās, 26 

izglītojamie arodizglītības programmās un neklātienē profesionālās vidējās izglītības programmā 37 

izglītojamie). 

 

1.pielikums ”Izglītojamo skaits profesionālās vidējās izglītības programmās’. 

2.  2.2. pēdējo divu mācību gadu laikā 

nepietiekama mācību sasniegumu 

vērtējuma, neattaisnotu mācību kavējumu 

vai nepareizas karjeras izvēles dēļ ir 

atskaitīti ne vairāk kā astoņi procenti no 

izglītojamiem, kuri uzsākuši mācības 

attiecīgajā izglītības iestādē; 

2016./2017.m.g. nepietiekama mācību sasniegumu vērtējuma, neattaisnotu mācību kavējumu vai 

nepareizas karjeras izvēles dēļ ir atskaitīti 5,2 procenti no izglītojamiem, kuri uzsākuši mācības 

attiecīgajā izglītības iestādē; 

Izglītības iestādē (uz 01.10.2016.) mācās 823 izglītojamie, t.sk. 1.kursā 353 izglītojamie. 

2016./2017.m.g. kopā atskaitīti izglītojamie, no tiem 37 neattaisnotu mācību kavējumu dēļ un 6 

izglītojamie izglītības iestādes maiņas dēļ. 

 

2015./2016. m.g. tika atskaitīti 2,1% 

2.pielikums “Atskaitīto izglītojamo skaits atbilstoši atskaitīšanas iemesliem pa izglītības programmām”. 

3.  2.3. pēdējo divu mācību gadu laikā ne 

mazāk kā sešdesmit procentiem 

izglītojamo, kuri ieguvuši profesionālo 

kvalifikāciju, vērtējums profesionālās 

 2016./2017.m.g. 86% izglītojamo VB, 62% JG grupās un 94% neklātienē, kuri ieguvuši profesionālo 

kvalifikāciju, vērtējums profesionālās kvalifikācijas eksāmenos nav bijis zemāks par septiņām ballēm; 

Izglītības iestādē profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārtoja 164 izglītojamie un tos nokārtoja 164 

izglītojamie. 
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kvalifikācijas eksāmenos nav bijis zemāks 

par septiņām ballēm;  

  

2015./2016.m.g. 73% VB programmās un 63% JG programmās 

3.pielikums “Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti pa izglītības programmām 2016./2017.m.g.”. 

4.  2.4. izglītības iestāde atbilstoši 

īstenojamām izglītības programmām 

sadarbojas ar darba devēju organizācijām 

vai to apvienībām un nozares 

komersantiem un ir saņemts viņu rakstisks 

viedoklis par īstenoto sadarbību, kā arī 

nodrošina darba tirgus prasībām 

atbilstošas prakses vietas visiem 

izglītojamiem; 

 

2016./2017.m.g. izglītības iestāde atbilstoši 13 īstenojamām profesionālās vidējās izglītības programmām, 

11 arodizglītības 2.limeņa un 2 pirmā līmeņa profesionālās pamatizglītības programmām:  

▪ Inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības nozarē (Transports, Autotransports, Būvniecība, Ādas 

apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana, Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija, 

Koka izstrādājumu izgatavošana, Būvdarbi); 

▪ Individuālo pakalpojumu nozarē (Viesnīcu pakalpojumi, Ēdināšanas pakalpojumi, Tūrisma 

pakalpojumi), Sociālā aprūpe; 

▪ Lauksaimniecības nozarē (Veterinārmedicīna) 

▪ Komerczinības un administrēšana (Grāmatvedība, Datoru lietošana) 

 

turpināja sadarbību ar vismaz 31darba devēju organizācijām un nozares komersantiem profesionālajās 

vidējās izglītības programmās:  

▪ Inženierzinātņu un būvniecības nozarē - Biedrību ,,Latvijas ceļu būvētāju asociācija”; A/S ,,Latvijas 

autoceļu uzturētājs”, SIA Binders, SIA 8CBR, SIA Ceļinieks 2010, VAKS, LMT Autosporta 

akadēmija, Tinda C, Sinhro C, SIA Lamberts, SIA „SORMA”, z.s. Rožkalni, uzsākta sadarbība ar 

A/S Ceļu pārvalde un Latvijas meliorācijas biedrību; 

▪ Individuālo pakalpojumu nozarē - Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju, SIA Hotel Wolmar, 

SIA Mazais Ansis, SIA Madara 89, biedrība ,,Siera klubs”, SIA Vecais Brūzis, SIA „Hotel Riga”, 

Viesnīca Dikļu pils, SIA JDO&Co, Vidzemes tūrisma asociācija; 

▪ Lauksaimniecības nozarē - Latvijas Veterinārārstu biedrību; SIA Vidzemīte, SIA Palsa, SIA 

Palsmane, VCMAS Sigulda, “Četras mīļas ķepas”, SIA „Dzīvnieku Veselības Centrs”, SIA „Mazo 

Brāļu Hospitālis”, SIA „Pārgaujas veterinārā klīnika”, z.s. Braslas, SIA „Siguldas novada 

veterinārais centrs”, SIA „Vidzemes veterinārais centrs”, SIA AA Zoo CAPS ambulance, Latvijas 

Lauksaimniecības Universitātes Veterinārmedicīnas fakultāti utt. 

 

Sadarbībā ar šīm organizācijām tiek organizētas mācību ekskursijas, praktiskās mācības uzņēmumā, 

meistarklases Smiltenes tehnikumā, audzēkņi piedalās organizāciju rīkotajos konkursos utt. 

▪ piedalīšanos izglītības ietādes stratēģiskās plānošanas pasākumos - Izstrādātas PIKC Smiltenes 

tehnikuma attīstības un investīciju stratēģija 2015.-2020. gadam un Smiltenes tehnikuma 

internacionalizācijas stratēģija 2016.-2020. gadam;  

▪ dalību Smiltenes tehnikuma konventā – pa vienam pārstāvim no nozares; 

▪ jaunāko tehnoloģiju un nozares popularizēšanā; 
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▪ kvalifikācijas prakšu vietu nodrošināšanā; 

▪ profesionālās kvalifikācijas eksāmena satura izstrādē un izglītojamo zināšanu un prasmju 

novērtēšanā profesionālās kvalifikācijas eksāmenos, kā arī ieteikumu izstrādē turpmākajā 

izglītojamo zināšanu un prasmju novērtēšanā ; 

▪ profesionālo konkursu un profesiju dienu organizēšanā izglītības iestādē, ka/rjeras izglītībā; 

▪ pedagogu kvalifikācijas celšanā; 

▪ iesaistīšanos Hansa ECVET projektā par Eiropas kredītsistēmas ieviešanu profesionālajā 

izglītībā un praktiskajā apmācībā – vienotu kritēriju un metodikas izstrādāšanā mācību procesa 

un prakses novērtēšanai Eiropā, Baltijas jūras reģionā. 

Augstākās izglītības iestādes piedalījās: 

▪ izglītības un karjeras pasākumu organizēšanā - LLU Veterinārmedicīnas fakultātē un Smiltenes 

tehnikumā; 

▪ pedagogu kvalifikācijas celšanā – LLU Veterinārmedicīnas fakultāte. 

 

Par īstenoto sadarbību jāpilnveido sadarbības līgumu forma ar darba devēju organizācijām vai to 

apvienībām, kā arī nozares komersantiem, šobrīd noslēgtie līgumi pievienoti pielikumā. 

4.pielikums “Sadarbība ar darba devēju organizācijām, to apvienībām un nozares komersantiem, to 

rakstiskie viedokļi par sadarbību”. 

 

Izglītības iestāde sadarbībā ar 167 darba devēju organizācijām, to apvienībām, komersantiem Latvijā un 

15 ārvalstīs ir nodrošinājusi darba tirgus prasībām atbilstošas prakses vietas 274 programmu izglītojamiem 

visās Smiltenes tehnikumā īstenotajās profesionālo vidējās izglītības programmās. Par prakšu īstenošanu 

tiek noslēgts trīspusējs sadarbības līgums. 

5.pielikums “Izglītojamo nodrošinājums ar prakses vietām profesionālās vidējās izglītības programmās 

sadarbībā ar darba devējiem”. 

5.  2.5. tajā iespējams izglītot darbam ar 

jaunākajām tehnoloģijām arī citu 

profesionālās izglītības iestāžu 

izglītojamos; 

Izglītības iestāde 2016./2017.m.g. ir izglītojusi darbam ar jaunākajām tehnoloģijām arī citu profesionālās 

izglītības iestāžu izglītojamos:  

- Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās  vidusskolas 20 izglītojamie un pedagogi 

Veterinārmedicīnas programmas materiālo bāzi un tehnoloģijām;  

- starptautiskā mobilitātes projekta ietvaros Austrijas skolēni Individuālo pakalpojumu programmās; 

- Malnavas koledžas audzēkņi erudīcijas konkursa „Ej nu sazini – zini vai nezini!” un 

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu nedēļas noslēguma pasākuma ietvaros; 

- Karjeras izstādēs Uzņēmējdienas 2017 Valmierā un Rāmavā ar programmu Transports, 

Autotransports, Veterinārmedicīna, Viesnīcu pakalpojumi, Ēdināšanas pakalpojumi programmu 

materiālo bāzi un tehnoloģijām.  
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6.  2.6. izglītības iestāde nodrošina nozarē 

strādājošo un citu personu profesionālo 

tālākizglītību un pilnveidi; 

 

Lai nodrošinātu prioritārajās Tehnikuma nozarēs strādājošo un citu personu profesionālo tālākizglītību un 

pilnveidi, izglītības iestāde 2016./2017.m.g. ir veikusi šādus pasākumus:  

• Veterinārmedicīna - Seminārs “Veterinārārsta asistenta loma veterinārārsta praksē un 

savstarpējā komunikācija” organizēšana. Tikšanās ar darba devējiem; meistarklases, lekcijas, 

piemēram, meistarklase klīniku veterinārārstiem, asistentiem par asins un urīna izmeklēšanu. 

• Transports, Autotransports – izstrādāta tālākizglītības programma, profesionālās pilnveides 

programmas, kas tiks īstenotas 2018.gadā SAM 8.4.1. ietvaros, vairāki uzņēmumi izrādījuši 

interesi arī par tehnikuma celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķu jauno materiālo bāzi - 

greidera, frontālā iekrāvēja, ekskavatora un buldozera simulatoriem, kā arī auto diagnostikas 

iekārtām, uzsākta sadarbība. 

• Individuālie pakalpojumi – sociālie projekti sadarbībā ar Smiltenes novada domi, Sociālo 

dienestu (mūžizglītības programma ģimenēm ar bērniem “Veselīga uztura nozīme dzīves 

kvalitātes uzlabošanā” u.c., meistarklases pedagogiem, audzēkņiem, novada uzņēmējiem 

(šefpavārs M.Sirmais, biedrība Siera klubs, utt.) 

 

6.pielikums “Nozarē strādājošo un citu personu profesionālās tālākizglītības un pilnveides īstenošanas 

apraksts” (plašāks apraksts). 

7.  2.7. sadarbībā ar nozares organizācijām un 

komersantiem attiecīgā izglītības iestāde 

vismaz divās nozarēs (attiecībā uz 

Kultūras ministrijas padotībā esošām 

iestādēm – vienā nozarē) (turpmāk – 

atbilstošā nozare), kurās tā īsteno 

profesionālās vidējās izglītības 

programmas, veic reģionālā vai nozares 

metodiskā centra, pedagogu tālākizglītības 

centra un ārpus formālās izglītības 

sistēmas apgūtās profesionālās 

kompetences novērtēšanas funkcijas, tai 

skaitā:  

2.7.1. nodrošina vienlaikus ne mazāk kā 

100 izglītojamiem mācības izglītības 

programmās katrā no atbilstošām nozarēm 

kopumā;  

Sadarbībā ar nozares organizācijām un komersantiem izglītības iestāde 3 nozarēs, kurās īsteno 

profesionālās vidējās izglītības programmas, veic reģionālā un nozares metodiskā centra funkcijas, 

pedagogu tālākizglītības centra funkcijas un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās 

kompetences novērtēšanas funkcijas: 

2016./2017.m.g. izglītības iestāde nodrošina vienlaikus: 

▪ Inženierzinātņu un būvniecības jomas profesionālās izglītības programmās – 212 izglītojamie 

izglītības programmā “Transports” (175 izglītojamie valsts budžetā, 37 izglītojamie ESF 

finansētajās grupās), Būvniecība 37 izglītojamie valsts budžetā; 

▪ Pakalpojumu (Viesnīcu pakalpojumi, Ēdināšanas pakalpojumi, Tūrisma pakalpojumi) jomas 

profesionā izglītības programmās – 185 izglītojamie valsts budžetā, 5 izglītojamie ESF 

finansētajās JG grupās;  

▪ Lauksaimniecības nozares  jomas (Veterinārmedicīna) profesionālās izglītības programmā – 

103 izglītojamie valsts budžetā, 22 izglītojamie ESF finansētajās JG grupās, 33 izglītojamie 

neklātienes grupā. 
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8.  2.7.2. izstrādā profesionālās izglītības 

programmu saturu atbilstošo nozaru 

profesijās; 

 

2016./2017.m.g. izglītības iestāde ir izstrādājusi profesionālās izglītības programmu saturu šādās nozaru 

profesijās:  

Inženierzinātņu un būvniecības jomas profesionālās izglītības programmās: 

▪  Modulārā profesionālās vidējās izglītības programmas Būvniecība ar kvalifikāciju Ceļu 

būvtehniķis (programmas kods 33 582 02 1;) - izstrāde un licencēšana (licences Nr.P- 15632);  

▪ sadarbība ar Būvniecības NEP par profesijas standarta izstrādi kvalifikācijai Hidrobūvju 

tehniķis. Ir izstrādāta profesionālā vidējās izglītības programma “Būvdarbi” ar kvalifikāciju 

Hidrobūvju būvtehniķis (programmas kods 3358201, licences nr.P15869; programmas kods 

35b582010, licences nr.P15900);  

▪ modulārā tālākizglītības programma Autotransports (programmas kods 30T525011), ar 

kvalifikāciju Automehāniķis (licence Nr.P-15475)  - uzņemšana un īstenošana 

2017./2018.m.g.;  

▪ modulārā arodizglītības programma Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija (programmas 

kods 32542021, licences nr.P-15629, programmas kods 32a542021, licence Nr. P-15630, 

kods35a542021, licence Nr.P-15698); 

Lauksaimniecība nozarē: 

▪ izglītības programmas Lopkopība ar kvalifikāciju Lopkopības tehniķis (programmas kods 

Nr.35b621041) - modulārās programmas izstrāde un licencēšana (licences Nr. P-15064); 

Individuālo pakalpojumu jomā 

▪ profesionālās pilnveides programma Konditorejas izstrādājumu gatavošana (licences Nr. P-

15044) 

▪ tālākizglītības programma Grāmatvedība (kods 30T344021) ar kvalifikāciju Grāmatvedis 

(licences nr.P-15628) 

Smiltenes tehnikums ir iesaistījies sadarbībā ar citiem PIKC modulāro programmu Autotransports, 

Viesnīcu pakalpojumi un Būvniecība aprobācijas un pilnveides pasākumos nozares darba grupās. 

9.  2.7.3. nodrošina pedagogu pieredzes 

apmaiņu un stažēšanos gan valsts, gan 

starptautiskā līmenī; 

 

 2016./2017.m.g. izglītības iestāde ir nodrošinājusi pedagogu pieredzes apmaiņu un stažēšanos: 

1) valsts līmenī:  

• Atbalsts dalībai ESF projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla 

kompetences pilnveide” aktivitātēs; 

• Metodisko apvienību braucieni uz nozares uzņēmumiem, meistarklases 

2) starptautiskā līmenī:  

• Erasmus+KA2 programmas pamatdarbībā-starptautiskā projektā kvalifikācijas ”Veterinārārsta 

asistents” apmācības moduļu veidošanā – darbs pie izglītības moduļa "Veterinārārsta asistenta 

pienākumi suņu/kaķu kastrācijas laikā" – Francija, Čehija; 
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• Pedagogu mobilitātes un stratēģiskās partnerības ERASMUS+ 6 projektu ietvaros; 

 

10.  2.7.4. organizē seminārus, konferences, 

konkursus, olimpiādes un metodiskos 

pasākumus izglītojamajiem un 

pedagogiem gan valsts, gan starptautiskā 

līmenī; 

 

2016./2017.m.g. izglītības iestāde ir organizējusi izglītojamajiem: 

1) valsts līmenī: seminārus, konkursus: 

• Semināra “Veterinārārsta asistenta loma veterinārārsta praksē un savstarpējā komunikācija” 

organizēšana. Tikšanās ar darba devējiem; 

• 2017.gada 9.maijs - Veterinārmedicīnas metodiskās apvienības organizētie “Veterinārmedicīnas 

nedēļas” pasākumi, lekcijas un profesionālā konkursa organizēšana – Smiltenes tehnikuma un 

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas izglītojamajiem; 

• Vispārizglītojošo mācību priekšmetu nedēļa un audzēkņu erudīcijas konkurss starp Smiltenes 

tehnikuma un Malnavas koledžas komandām „Ej nu sazini – zini vai nezini!” 

• Smiltenes tehnikuma 95 gadu jubilejas pasākums; 

• Semināri karjeras aktivitāšu ietvaros 

 

2) starptautiskā līmenī: 5 seminārus un  metodiskos pasākumus; 

• Semināri, pieredzes apmaiņas vizītes esošo un jaunu starptautisko projektu partneriem -

Pleskavas apgabala (Krievija) profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem, pašvaldības 

darbiniekiem, plānojot pārrobežu sadarbību. 

• 2017.gad 24. - 26. maijs - sadarbība ar Latvijas melioratoru biedrību un līdzdalība 

starptautiska semināra organizēšanā "Aktualitātes meliorācijas jomā, vides aizsardzībā. 

Moderno tehnoloģiju pielietojums meliorācijā." -tehnikuma mācību bāzes un aprīkojuma 

demonstrēšana mācību poligona un darbnīcās (1 diena), lekcija  Igaunijas, Lietuvas, Somijas, 

Nīderlandes, Gruzijas, Krievijas, Baltkrievijas, Latvijas dalībniekiem. 

 

2016./2017.m.g. izglītības iestāde ir organizējusi pedagogiem: 

1) valsts līmenī: seminārus un 5 metodiskos pasākumus; 

• metodiskie pasākumi nozares metodiskajām apvienībām, piemēram, Vispārizglītojošo mācību 

priekšmetu skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Malnavas koledžu. Veterinārmedicīnas 

metodiskās apvienības pedagogu brauciens uz Bebreni; 

 

2) starptautiskā līmenī:  sadarbībā ar stratēģiskajiem partneriem, atbilstoši projektu aktivitāšu 

kalendāriem seminārus un metodiskos pasākumus. 
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7.pielikums “Organizētie semināri, konferences, konkursi, olimpiādes un metodiskie pasākumi 

izglītojamajiem un pedagogiem”  

11.  2.7.5. izstrādā nepieciešamos mācību un 

metodiskos materiālus izglītojamiem un 

pedagogiem un publicē tos izglītības 

iestādes tīmekļa vietnē; 

2016./2017.m.g. izglītības iestādes pedagogi ir izstrādājuši mācību un metodiskos materiālus 

izglītojamiem un pedagogiem. Šie materiāli ir publicēti moodle vidē ar norādi  tīmekļa vietnē: 

www.smiltenestehnikums.lv ; Pedagogu sagatavotie materiāli pieejami arī mājas 

laphttps://www.smiltenestehnikums.lv/audzekniem/macibu-materiali  
• Organizētas atklātās stundas, pieredzes apmaiņas – mācīšanās no kolēģiem, kas parādītu 

materiālās bāzes izmantošanu un kompetencēs balstītu izglītības procesu. 

• Veterinārmedicīnas mācību priekšmetu metodisko materiālu papildināšana – darbs pie ECVET 

moduļa "Veterinārārsta asistenta pienākumi suņu/kaķu kastrācijas laikā" starptautiskā 

projekta ietvaros izstrādes; 

8.pielikums “Izstrādātie mācību un metodiskie materiāli izglītojamajiem un pedagogiem” (pilns 

apraksts). 

12.  2.7.6. nodrošina ārpus formālās izglītības 

sistēmas apgūtās profesionālās 

kompetences novērtēšanu; 

Izglītības iestāde nodrošina ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences 

novērtēšanu pavisam kopā profesionālajās kvalifikācijās: nosaukt tās.  

2016./2017.m.g. ir veiktas 2 novērtēšanas eksāmeni šādās profesionālajās kvalifikācijās:  

• Ēdināšanas pakalpojumu speciālists pieteicās 5, kārtoja 4 pretendenti, 1 veselības stāvokļa dēļ 

atteicās,  

• Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis – 1 pretendents. 

Visi pretendenti, kas kārtoja ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences 

novērtēšanas eksāmenu, ieguva augstu vērtējumu. 

 

13.  2.8. piedalās Eiropas Savienības 

struktūrfondu vai citos ārvalstu finanšu 

instrumentu finansētajos projektos; 

 

Izglītības iestāde 2016./2017.m.g. ir piedalījusies un piedalās šādās Eiropas Savienības struktūrfondu (vai 

citos ārvalstu finanšu instrumentu) finansētajos projektos:  

1. ERAF projekts Smiltenes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.1.3. 

"Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros (Pr.nr. 

8.1.3.0/17/I/001) – uzsākta īstenošana, notiek projektēšanas darbi un aprīkojuma iegāde. 

2. LEADER projekts ar “Abulas lauku partnerības” atbalstu (LAD finansējums) „Skvēra 

labiekārtošana” (projekta Nr. 17-09-AL10-A019.2201-000001) - teritorijas labiekārtošanas darbi. 

3. Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” - sadarbības līgums ar Valsts izglītības attīstības aģentūru 

īstenošanu, piesaistīts karjeras konsultants, notikušas karjeras aktivitātes SAM 8.3.5. ietvaros uz 

inovācijām un kompetencēm balstīta izglītības procesa kvalitatīvai nodrošināšanai, karjeras plāns 

pielikumā.  

https://www.smiltenestehnikums.lv/audzekniem/macibu-materiali
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4. Dalība VIAA Eiropas Sociālā fonda projektā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” - sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošana otrā (Alsviķos – 1, Smiltenē 1 programma) 1 gada laikā un trešā profesionālās 

kvalifikācijas līmeņa ieguvei 1,5 gada laikā – Smiltenē 3 izglītības programmās. 

5. Dalība VISC īstenotajā ESF projektā “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un 

personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) SAM 8.5.3. ietvaros – 

administrācijas, pedagogu profesionālā pilnveide, cilvēkresursu attīstības plānu izstrāde, 

mobilitātes, pieredzes apmaiņa. 

6. Dalība VISC ESF projektā Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības 

attīstībai  SAM 8.5.2. ietvaros – modulāro profesionālās izglītības programmu aprobācija un jaunu 

modulāro programmu izstrāde – uzsākta profesionālo vidējās izglītības modulāro programmu 

“Autotransports” un “Viesnīcu pakalpojumi” aprobācija, sagatavotas aprobācijai programmas 

“Būvniecība”, “Lopkopība” un Šūto izstrādājumu tehnoloģijas”; 

7. ERASMUS + 6 projekti pedagogu, audzēkņu un absolventu mobilitātei un stratēģiskai partnerībai 

- Smiltenes tehnikuma un Alsviķu struktūrvienībā - “Profesionālā pieredze citā valstī – vairāk 

iespēju nākotnē” (EUR 382 078) -iespēja pilnveidot profesionālās zināšanas un gūt jaunu pieredzi 

Kiprā, Maltā, Lielbritānijā, Itālijā, Spānijā, Portugālē un Francijā; stratēģiskās partnerības projekts 

ar Igauniju, Franciju un Čehiju. Tā ietvaros Smiltenes tehnikums sadarbībā ar līdzīgas 

specializācijas profesionāli izglītojošām skolām no Igaunijas, Čehijas un Francijas izstrādās 

vienotu kompetenču apguves moduli veterinārārsta asistentiem. Erasmus+” stratēģiskās 

partnerības projektā - tūrisma jomā – “Tourism Spider”. 

8. Dalība LDDK projektā Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās 

mācībās un mācību praksēs uzņēmumos SAM 8.5.1. ietvaros -  uzsākta prakšu īstenošana 

projekta ietvaros. 

9. Dalība VISC vadītajā “Erasmus+” projektā SEM@SCHOLS.EU, dalībnieki 2 skolotāji, un 2 kursi 

Projekta mērķis – iepazīstināt jauniešus ar zaļo ekonomiku saistītiem mācību resursiem, sniegt 

zināšanas par ilgtspējīgu enerģijas pārvaldību, veicināt skolēnu informētību par ēku 

energoefektivitātes uzlabošanas iespējām un karjeras iespējām enerģētikas sektorā. 

10. Sagatavots un iesniegts pieteikums  par tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu 

īstenošanu  VIAA projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”  SAM 

8.4.1. ietvaros - lai palielinātu pieaugušo izglītībā iesaistīto skaitu, (1 tālākizglītības, 3 

profesionālās pilnveides un viena neformālās izglītības programma) 

11. Pieteikuma sagatavošana un dalība IKVD projektā PUMPURS (SAM 8.3.4. ietvaros ar 01.09.2017. 

tiks uzsākta īstenošana) – atbalsts priekšlaicīgi mācības pametušo skaita samazināšanai. 

12. Iesniegt 2 projektu pieteikumi kā partneriem pārrobežu sadarbības jomā. 

mailto:SEM@SCHOLS.EU
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9.pielikums “Piedalīšanās Eiropas Savienības struktūrfondu vai citos ārvalstu finanšu instrumentu 

finansētajos projektos” (Pilns apraksts). 

14.  2.9. nodrošina karjeras izglītības 

pasākumu īstenošanu karjeras vadības 

prasmju apguvei un individuālās karjeras 

konsultācijas tālākās izglītības un 

nodarbinātības izvēlei; 

2016./2017.m.g. izglītības iestāde ir nodrošinājusi karjeras izglītības pasākumu īstenošanu karjeras 

vadības prasmju apguvei un individuālās karjeras konsultācijas tālākās izglītības un nodarbinātības izvēlei. 

Visas aktivitātes tika organizētas sekojošos virzienos: 

- Tikšanās ar bijušajiem absolventiem, nozares darba devējiem – informācija jautājumi par izvēlētās 

profesijas ikdienas darba dzīvi un aktualitātēm; 

- Mācību ekskursijas uz nozares uzņēmumiem Latvijā, ārzemēs ; 

- Mācību semināri par aktuālām tēmām, tikšanās ar NVA pārstāvjiem, citiem eksperteim un 

profesionāļiem; 

- Dalība novada, Latvijas un Eiropas mēroga aktivitātes, popularizējot profesiju – Karjeras nedēļa 

Smiltenes novadā, Ēnu dienas, dalība Eiropas profesionālo prasmju nedēļā. 

- Karjeras dienas – citu specialitāšu iepazīstināšana ar savu proefesiju, skolu mācību ekskursijas, 

Atvērto durvju dienas, dalība karjeras pasākumos (Vidzemes uzņēmējdienas, Izstāde Rāmavā 

Pavasaris 2017. utt. 

 PIKC “Smiltenes tehnikums” 2017. gada 1. aprīlī ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības 

attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.  

Visas aktivitātes projekta ietvaros notika saskaņā ar plānu, pievienots pielikumā. 

 

10.pielikums “Karjeras izglītības pasākumu īstenošana karjeras vadības prasmju apguvei un individuālās 

karjeras konsultācijas tālākās izglītības un nodarbinātības izvēlei”. 

 2.10. piedāvā iespējas izglītojamo dalībai 

starptautiskajās apmaiņas programmās, kā 

arī praksi Eiropas Savienības programmu 

ietvaros. 

2016./2017.m.g. izglītības iestāde ir saņēmusi Erasmus+ profesionālās izglītības un mobilitātes hartu, kas 

apliecina spēju organizēt kvalitatīvu profesionālās izglītības un mācību mobilitāti audzēkņiem un 

personālam, mobilitātes projektu efektīvu un drošu finanšu vadību, kā arī izstrādāta internacionalizācijas 

stratēģiju. Harta tiek piešķirta uz visu Erasmus+ programmas laiku – līdz 2020. gadam. 

 Tehnikums turpina piedāvāt iespējas izglītojamo dalībai starptautiskajās apmaiņas programmās, kā arī 

praksi Eiropas Savienības programmu ietvaros. Kopumā tehnikumā tiek īstenoti 6 ERASMUS + projekti, 

kas . piedāvā iespējas izglītojamo dalībai starptautiskajās apmaiņas programmās, kā arī praksi Eiropas 

Savienības programmu ietvaros: 

Projekta Profesionālā pilnveide kvalitatīvas izglītības īstenošanai ietvaros 72 audzēkņi, 7 pedagogi: 

1. Bulgaria Gateway Ltd, Bulgārija 

2. EUROPROYECTOS LEONARDO DA VINCI S.L., Spānija Cordoba 

3. Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, Portugāle, Braga 
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4. LEPRP Jeanne Antide, Francija, Reignier 

5. Paragon Europe, Malta, Mosta 

6. ANIMAFEST EXPERIENCE, Spānija 

7. GIOVANI PER L'EUROPA, Itālija, Nicotera 

 

Uzsākta projekta Profesionālā pieredze citā valstī - vairāk iespēju nākotnē ietvaros audzēkņu un 

pedagogu mobilitāte līdz 2018.gada martam 98 dalībnieki, tai skaitā 15 personas ar īpašām vajadzībām, 

9 pedagogi: 

1. IBD Solutions Limited, UK 

2. GIOVANI PER L'EUROPA, Itālija, Nicotera 

3. EUROPROYECTOS LEONARDO DA VINCI S.L., Spānija Cordoba Associação 

4. Intercultural Amigos da Mobilidade, Portugāle, Braga 

5. LEPRP Jeanne Antide, Francija, Reignier 

6. Paragon Europe, Malta, Mosta 

7. ANIMAFEST EXPERIENCE, Spānija 

8. ASTERISCO - Associazione per lo sviluppo socioeconomico 

9. CYPRUS FOOD AND NUTRITION MUSEUM SOMATEIO, Kipra 

Audzēkņu un pedagogu mobilitāte projekts Mobilitāte - ceļš uz attīstību , 2017-1-LV01-KA116-035311 

2017.-2019.g.maijs 97 dalībnieki, tai skaitā 16 personas ar īpašām vajadzībām 

 

 
 


