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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 
 
   Smiltenes Valsts tehnikums – profesionālā vidusskola ir Izglītības un zinātnes 

ministrijas pakļautības iestāde, kas  izveidota 2011.gada 1.septembrī ar Ministru kabineta 

rīkojumu  Nr.84, apvienojot Smiltenes tehnikumu un Smiltenes profesionālo vidusskolu. 

Izglītības iestādes tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi 

normatīvie akti, kā arī Smiltenes Valsts tehnikuma – profesionālās vidusskolas nolikums. 

Smiltenes tehnikums bija izglītības iestāde ar senām tradīcijām, kas dibināta 1922.gadā. 

2012.gadā Smiltenes tehnikums svinēja 90 gadu jubileju. Smiltenes profesionālā vidusskola 

dibināta 1978.gadā.  Jaunizveidotajā izglītības iestādē  2012./2013.m.g.  strādā 124 darbinieki, 

no tiem 63 pedagogi un pedagoģiskie darbinieki. Uz 2012.gada 1.oktobri izglītības iestādē  

mācās 682 audzēkľi šādās profesionālās vidējās izglītības programmās: 

Valsts finansētās grupas 

Izglītības programma 1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss Kopā 

Ēdināšanas pakalpojumi          30 26 31 42 129 

Lauku tūrisma pakalpojumi      11 13 16 40 

Viesnīcu pakalpojumi              26 21 24 29 100 

Veterinārmedicīna 28 27 28 16 99 

Autotransports 17 13 22 23 75 

Transports 55 45 51 52 203 

                               Kopā: 156 143 169 178 646 

 

2012./2013.m.g. ir uzľemti audzēkľi ar vidusskolas izglītību viengadīgajā arodizglītības 

programmā ,,Ēdināšanas pakalpojumi” ar kvalifikāciju- pavārs un profesionālās vidējās 

izglītības programmā ,, Transports” ar kvalifikāciju – celtniecības un ceļu būves mašīnu 

mehāniķis - mācību laiks 1,5 gadi. Šīs programmas tiek finansētas no ESF līdzekļiem. 

 

ESF finansētās grupas 

Izglītības programma 1.kurss Kopā 

Ēdināšanas pakalpojumi          25 25 

Transports 11 11 

                          Kopā: 36 36 

 

Izglītības iestāde piedāvā arī pieaugušo tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas :        

 B kategorijas autovadītājs; 
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 autogreidera vadītājs; 

 ekskavatora iekrāvēja vadītājs; 

 ceļa veltľa un asfaltēšanas mašīnas vadītājs; 

 konditors. 

 Ir izstrādātas arī citas arodizglītības un tālākizglītības programmas, piemēram, 

 Restorānu pakalpojumi ar kvalifikāciju - viesmīlis; 

 Lauksaimniecība ar kvalifikāciju – lauku īpašuma apsaimniekotājs u.c. 

Izglītības programmas tiek izvēlētas tā, lai tās būtu radniecīgās nozarēs. Tādējādi racionāli tiek                 

veidota un izmantota materiālā bāze, pedagogu potenciāls, kā arī ľemtas vērā tradīcijas un 

pieprasījums darba tirgū, piemēram, Viesnīcu, Restorānu un Tūrisma nozarē, Autotransporta un Ceļu 

būves nozarē.  Ar vissenākajām tradīcijām var lepoties veterinārmedicīnas izglītības programma, kā arī 

ēdināšanas pakalpojumi. Pēc šīm programmām arī pašlaik ir liels pieprasījums. Izglītības iestādei  

pašlaik ir ēdnīca, kafejnīca un divas dienesta viesnīcas.  

Saimnieciskās darbības ietvaros tiek nodrošināts siltums, aukstais un karstais ūdens, kā arī 

apsaimniekota viesnīca „Kalna ligzda”, ēdnīca un mazo dzīvnieku klīnika. 

Saimnieciskās darbības virzieni  tiek organizēti tā, lai tie vienlaicīgi kalpotu kā praktisko iemaľu 

apgūšana audzēkľiem apgūstamajās izglītības programmās. Patreiz šim mērķim kalpo: 

- viesnīca „Kalna ligzda”; 

- kafejnīca, ēdnīca; 

- mazo dzīvnieku klīnika; 

- maizes ceptuve. 

Nākotnē plānots attīstīt amatniecības darbnīcas (māla, metāla un kokapstrāde, vīna darītava), 

 labiekārtot tūrisma objektus, izveidot mācību poligonu un auto servisu. 

Tehnikuma  apsaimniekošanā ir daudz ēku (24), zeme (265 ha, t.sk.48 ha meţs, 12 ha parks). Visi 

īpašumi ir ierakstīti Zemesgrāmatā.  Daļa no ēkām ir Valsts kultūras pieminekļu sarakstā. 
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2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi 
 

 Izglītības iestādes mērķi un uzdevumi ir izstrādāti, vadoties no Izglītības un zinātnes ministrijas  
  pamatnostādnēm 2007.- 2013. gadam, Smiltenes novada  un Vidzemes reģiona attīstības 
  programmām. 

 
         Mērķis: Veidot vispusīgi attīstītu, kulturālu, brīvu, Latvijas valstij uzticīgu un darba tirgū 

    konkurētspējīgu personību, kura nepārtraukti un apzināti pilnveido sevi. 
 
        Uzdevumi: 

 
1. Smiltenes Valsts tehnikumam- profesionālai vidusskolai nākotnē kļūt par kompetences centru trīs 

virzienos: 
 
                   *  Nacionālas nozīmes: 

 
                           1.    – Veterinārmedicīna; 

                           2.    - Ceļu būve 
 

        *  Vidzemes nozīmes: 

 
                        3.    -  Viesnīcu un restorānu pakalpojumi. 

 
2. Aktualizēt izglītības programmas, ieviešot arī jaunas izglītības programmas, kas atbilstu gan 

kompetences centra virzieniem, gan tautsaimniecības aktuālajām vajadzībām. 

Veterinārmedicīnas izglītības programmas veidot ar iespēju specializēties: 
- mazo dzīvnieku veterinārijā; 

- l/s dzīvnieku veterinārijā; 
- dzīvnieku aprūpē un kopšanā; 

       Veidot izglītības programmu vidusskolas absolventiem.   

 
3. Saimniecisko darbību organizēt tā, lai  materiālā bāze kalpotu audzēkľu praktisko iemaľu 

pilnveidošanai. 
 

4. Piesaistīt ERAF līdzekļus ēku renovācijā un materiālās bāzes pilnveidošanā : 

 
- Veterinārmedicīnas programmā; 

- Viesnīcu un restorānu pakalpojumu programmās; 
- Transporta un autotransporta programmās. 

 

5. Sadarbībā ar kokapstrādes uzľēmumu Smiltene – IMPEX un Vācijas partneriem veidot 
apmācības bāzi, lai sagatavotu kokapstrādes mašīnu operatorus. 

 
6. Izstrādāt jaunas izglītības programmas kvalifikācijām: 

- Celtniecības un ceļu būves tehniķis; 

- Klientu apkalpošanas speciālists. 
 

7. Veidot amatniecības centru, izmantojot vēsturisko muiţas ansambli un amatniecības virzienus 
iekļaut atbilstošā audzēkľu izglītības programmā moduļu veidā. 
  

8. Paplašināt pieaugušo apmācību, sadarbojoties ar Labklājības ministriju. 
 

9. Turpināt izglītības iestādē veidot pievilcīgu estētisko vidi. 
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Aktivitātes uzdevumu sasniegšanai 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Izglītojamo 

piesaiste, 

 mācīšanās 

motivācijas 

paaugstināšana, 

izglītības līmeľa 

celšana, 

vispusīgas 

personības 

veidošana 

Mācību stundas vadības metoţu pilnveidošana, kas virzīta uz 
mācīšanas – mācīšanās procesa aktivizēšanu . 

Informācijas tehnoloģiju uzlabošana. 
Materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma pilnveidošana. 

Zināšanu pārbaudes formu un metoţu pilnveidošana un 
izglītojamo darba vērtēšanas sistēmas attīstīšana. 

Jaunu izglītības programmu veidošana un esošo programmu 
aktualizēšana. 

Ārpusstundu darba – pašdarbības un sporta attīstīšana, 
kultūras tradīciju kopšana. 

Audzināšanas darba aktivizēšana mācību stundās, kursa 
pasākumos, dienesta viesnīcā-veidot dzīves prasmes, celt 

pašapziľu, audzināt patriotiskās jūtas. 
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Pedagogu un 

pārējo 

pedagoģisko 

darbinieku 

kvalifikācijas 
celšana 

Iesaistīšanās IZM un ESF projektu 

organizētajās kvalifikācijas celšanas 

programmās. 

Mācības augstskolās arodizglītības 

programmu apguvē un maģistra grāda  
iegūšanai.  

Sadarbība ar ārvalstīm, pieredzes apmaiľa, 

darbība Leonardo da Vinci u.c. mobilitātes 
projektos. 

 
 

Pašizglītība 

 

 

 

 

 

Sadarbības 

attīstīšana 

Vecāku iesaistīšana izglītības iestādes dzīvē. 

Sadarbības aktivizēšana ar darba devējiem un to organizācijām 

labu prakses vietu nodrošināšanā, izglītojamo zināšanu un 
prasmju novērtēšanā, motivācijas paaugstināšanā, izglītības 

programmu izveidē un aktualizācijā. 

Pašvaldību iesaistīšana izglītības programmu 

izvērtēšanā, izglītības pēctecības 
nodrošināšanā, novada un reģiona vajadzību 

noteikšanā. 

Sadarbības veicināšana ar LLU un Vidzemes 

augstskolu izglītības pēctecības nodrošināšanai. 

Iesaistīšanās ārvalstu projektos prakses vietu 

nodrošināšanā un pedagogu kvalifikācijas 
celšanā.  

 
 

Mācību ēku,  

telpu  
remonti 

Dienesta viesnīcas rekonstrukcija. 

Mācību korpusu renovācija ar ERAF 

projekta finansējumu. 

Skolas piebūves un veterinārās klīnikas 

celtniecība, kā arī vecās sporta zāles   
rekonstrukcija ar ERAF projekta 

finansējumu. 
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Mārketings 

Kadri  

Kadru komplektācija. 

Pedagogu tālākizglītības plānošana: 
- pedagoģiskā izglītība; 

- studijas maģistrantūrā. 

Darbs ar jaunajiem pedagogiem. 

Reklāma: 

- informācijas un karjeras dienas; 
- vecāku sapulces; 

- aģitācijas braucieni, izstādes, 
tirgi u.c. 

Sadarbība ar pašvaldībām novadā. 

Sadarbība reģionā.  
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3.  Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde  
 

Mācību materiālās bāzes pilnveidošana 

Iesaistoties daţādos projektos, kā arī racionāli izmantojot valsts budţeta līdzekļus un pašu 

ieľēmumus, ir panāktas ievērojamas izmaiľas izglītības iestādes materiāli tehniskajā nodrošinājumā 

un estētiskas vides izveidē:  

  izremontētas un aprīkotas 2 mācību virtuves; 

 izveidota mācību kafejnīca – bārs, kur katru dienu praktiskās iemaľas viesu apkalpošanā 

pilnveido ēdināšanas pakalpojumu speciālisti, pavāri un viesnīcu pakalpojumu speciālisti; 

 izveidota mācību laboratorija un divi mācību kabineti viesu apkalpošanā; 

 aktualizētas un izveidotas jaunas izglītības programmas;  

 nodota ekspluatācijā moderna sporta halle; 

 nodrošināta  iespēja informācijas tehnoloģiju, turpmāk tekstā IT, plašākai pielietošanai mācību 

procesā; 

 uzlabota estētiskā vide telpās un izglītības iestādes apkārtnē; 

 veikta apkures sistēmas rekonstrukcija. 

    

 Sadarbība ar darba devējiem: 

 noslēgti līgumi ar laba līmeľa prakses uzľēmumiem; 

 radītas lielākas iespējas praksi iziet ārzemēs ar Leonardo da Vinči u.c. projektu starpniecību; 

 uzlabojusies sadarbība ar darba devēju profesionālajām organizācijām; 

 aktualizētas izglītības programmas sadarbībā ar darba devēju organizācijām; 

 iesaistīšanās uzľēmumu organizētajās Karjeras dienās un Ēnu dienās. 
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4. Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu 

atbilstošajos kritērijos  
 

4.1.Mācību saturs 
  

Iestādes īstenotās izglītības programmas 

Kritēriji: 

 izglītības programmu atbilstība normatīvo aktu prasībām; 

 izglītības programmu īstenošanas plānošana; 

 izglītības programmu satura pilnveide . 

 

Smiltenes Valsts tehnikums – profesionālā vidusskola īsteno sekojošas profesionālās vidējās  

izglītības programmas un arodizglītības programmas: 

N.p.k. Izglītības programma, 

kvalifikācija 

Programmas 

kods 

Licences 

numurs 

Akreditācijas 

lapas numurs 

un izdošanas 

datums 

Akreditācijas 

termiņš 

1. Lauku tūrisma 

pakalpojumi–lauku tūrisma 

speciālists 

33 812 02 P - 6076 AP 1635 

09.09.2012 

13.08.2012. -

17.06.2015 

2. Ēdināšanas pakalpojumi – 

ēdināšanas pakalpojumu 

speciālists 

33 811 02 P - 6104 AP 1638 

09.08.2012 

13.08.2012.- 

24.03.2018 

3. Viesnīcu pakalpojumi –

viesnīcu pakalpojumu 

speciālists 

33 811 03 P – 6088                                                                                            AP 1636 

09.08.2012 

13.08.2012.-

28.05.2013 

4. Veterinārmedicīna  –

veterinārārsta asistents 

33 640 01 P - 6075 AP 1637 

09.09.2012 

13.08.2012.-

17.06.2015 

5. Autotransports –

automehāniķis 

33 525 01 P - 6102                                              AP 1633 

09.08.2012 

13.08.2012.- 

17.06.2015 

6. Transports  –celtniecības 

un ceļu būves mašīnu 

mehāniķis 

33 525 03 P - 6270 AP 1634 

09.09.2012 

13.08.2012.-

17.06.2015 

7. Ēdināšanas pakalpojumi – 

pavārs 

35a 811 02 P - 6087 AP 1505 

01.06.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

05.06.2012.-

24.03.2018 

8. Transports  –celtniecības 

un ceļu būves mašīnu 

mehāniķis 

35b 525 03 P - 6270 AP 1723 

16.10.2012 

18.10.2012.-

17.06.2015 
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Izglītības iestādē ir izveidota mācību nodarbību plānošanas un uzskaites sistēma. Teorētisko un 

praktisko nodarbību plānošana notiek atbilstoši izglītības programmu īstenošanas plāna prasībām.  

Mācību nodarbības notiek saskaľā ar stundu sarakstu, kas ir apstiprināts  un atbilst izglītības 

programmām. Stundu sarakstu sastāda pa semestriem. Stundu saraksts ir pieejams izglītojamajiem un 

pedagogiem. Par izmaiľām stundu sarakstā izglītojamie un pedagogi tiek savlaicīgi informēti, ar to 

iespējams iepazīties arī e–vidē (www.smiltenestehnikums.lv).  Izglītojamo stundu slodze ir atbilstoša 

normatīvo aktu prasībām: 

1. kursā  34 kontaktstundas; 

2. kursā  32 kontaktstundas; 

3. kursā  30 kontaktstundas; 

4. kursā  28 kontaktstundas. 

Izglītības programma paredz arī patstāvīgo darbu stundas, kas ir 638 stundas visā apmācības periodā.  

Patstāvīgā darba uzdevumus katrs pedagogs izstrādā savā mācību priekšmetā, norādot tēmu, mērķi un 

uzdevumus, kā arī darba izpildes termiľu. Izglītības programmu īstenošanā tiek ievērota mācību 

priekšmetu un praktisko mācību tematiskā satura pēctecība. Teorijas un prakses attiecības izglītības 

programmās ir 50:50. Izglītības iestāde pamatā nodrošina ar izglītības programmas īstenošanai 

atbilstošo mācību literatūru un mācību līdzekļiem.  Katru gadu bibliotēkas fonds tiek papildināts ar 

jaunāko mācību literatūru. Diemţēl visos profesionālajos priekšmetos nav mācību grāmatu, kuras var 

izmantot izglītojamie. Līdzās bibliotēkai ir arī labiekārtota lasītava ar datoriem un Interneta 

pieslēgumu, kas dod daudz lielākas iespējas izglītojamajiem veikt patstāvīgo darbu uzdevumus, 

izmantojot interneta resursus. Izglītības programmas ,,Viesnīcu pakalpojumi” apguvei ir arī laba 

līmeľa materiāli tehniskais nodrošinājums – izremontētas un aprīkotas divas teorētisko nodarbību 

telpas, mācību virtuve ar mūsdienīgu aprīkojumu, mācību kafejnīca un viesnīca ,,Kalna ligzda”. 

Pedagogi mācību nodarbībās izmanto datorus, projektorus un interneta pieslēgumu, daļēji praktizē arī 

mācību materiālu un pārbaudes darbu ievietošanu e-vidē.  

          Izglītības iestādē darbojas vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu metodiskā komisija, kā 

arī ir izveidotas mašīnzinību un viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas. To galvenais uzdevums ir 

analizēt mācību darba rezultātus, aktualizēt izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu 

saturu, sadarboties ar darba devējiem, sekot līdzi kvalifikācijas praksei un reaģēt uz nepilnībām. Tāpat 

metodiskā komisija un nodaļas seko līdzi aktuālās literatūras un citu mācību materiālu iegādei. 

Izglītības iestādē ir izstrādāts pedagogu individuālo nodarbību grafiks, atsevišķiem audzēkľiem ir 

izstrādāts individuāls priekšmeta apguves plāns. 

Stiprās puses: 

o izglītības programmas regulāri tiek aktualizētas un atbilst normatīvo aktu prasībām; 

o ir izveidota mācību nodarbību plānošanas un uzskaites sistēma; 

http://www.smiltenestehnikums.lv/
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o notiek sadarbība ar nozaru asociācijām un speciālistiem; 

o nodarbības tiek plānotas arī uzľēmumos, un profesionāļi tiek iesaistīti nodarbību vadīšanā; 

o regulāri tiek papildināta bibliotēka ar mācību literatūru, kā arī iespēju robeţās tiek papildināts 

programmu materiāli tehniskais nodrošinājums. 

Vajadzības tālākai attīstībai: 

o pilnveidot mācību nodarbību plānošanas un uzskaites sistēmu, sagatavot pedagogu tarifikācijas 

e-vidē; 

o  ieviest elektronisko ţurnālu; 

o paplašināt elektroniskās mācību vides pielietojumu mācību procesā; 

o īstenot ERAF projektu un tādējādi radikāli uzlabot mācīšanas - mācīšanās apstākļus; 

o turpināt aktualizēt izglītības programmas un veidot jaunas, kas atbilstu Latvijas 

tautsaimniecības vajadzībām; 

o piedāvāt pieaugušo tālākizglītības un profesionālās pilnveides  programmas; 

o turpināt sadarbību ar darba devējiem un profesionālajām asociācijām; 

o turpināt darbu, lai izglītības iestāde iegūtu kompetences centra statusu. 

Vērtējuma līmenis - ļoti labi 

 

 

4.2. Mācīšana un mācīšanās 
 

Mācīšanas kvalitāte 

Kritēriji: 

o mācību procesa organizācija; 

o mācību metožu daudzveidība; 

o mācību procesa saikne ar reālo dzīvi. 

 

 

Izglītības iestādes ikdienas darbībā tiek vērtēts  pedagogu darbs. Ir izveidoti kritēriji pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai mācību stundās. Daudzi pedagogi bija iesaistījušies ESF 

projektā ,,Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, lai iegūtu 

atbilstošu pedagogu kvalitātes pakāpi. Šī projekta ietvaros arī tika veikta pedagogu darba vispusīga  

novērtēšana. Mācību nodarbību uzskaites ţurnāli tiek pamatā aizpildīti atbilstoši prasībām. Direktora 

vietniece mācību gada sākumā saraksta ţurnālos mācību priekšmetus un stundu skaitu, bet kursa 

audzinātājs aizpilda Formas Nr.1,3,4. Mācību nodarbību ţurnālu aizpildīšanu kontrolē metodiķe 

(pasniegto stundu skaitu mēnesī) un direktora vietniece izglītības jomā (ierakstu savlaicīgumu un 

pareizību). Mācību procesā lielākā daļa pedagogu izmanto mūsdienīgas, izglītojamo spējām, vecumam 
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un priekšmeta specifikai atbilstošas mācību metodes, lielākā daļa pedagogu prasmīgi veido dialogu ar 

izglītojamajiem, rosina izteikt savu viedokli, analizēt, pieľemt lēmumus, cenšas motivēt atbildīgam un 

radošam mācību darbam. Lai veidotu sadarbības prasmes, pedagogi izglītojamo darbu organizē gan 

pāros, gan grupās, sniedz nepieciešamo atbalstu, risina problēmas, uzsvaru liekot uz mācīšanos. 

 Pedagogi mācību procesā pamatā izmanto atbilstošus mācību līdzekļus, aprīkojumu, attiecīgās nozares 

tehnoloģijas, iekārtas un materiālus. Pedagogi ir nodrošināti ar datoriem, printeriem, kopētājiem un 

internetu. Projektori visiem pedagogiem vēl nav nodrošināti. Izglītības iestādē liels darbs tiek ieguldīts, 

lai plānveidīgi iegādātos atbilstošās iekārtas un instrumentus gan pedagogiem, gan izglītojamajiem. 

Metodisko komisiju sēdēs pedagogi dalās pieredzē par metodēm, analizē kvalifikācijas un centralizēto 

valsts noslēguma eksāmenu rezultātus, lai noteiktu piemērotākās mācīšanas metodes un veidotu 

atbilstošus pārbaudes darbus, ieskaites utt.  

Izglītības iestādē ir izveidots konsultāciju saraksts. Konsultācijas ir pieejamas ikvienam izglītojamajam 

zināšanu kvalitātes paaugstināšanai, kā arī nokavēto pārbaudes darbu izpildei. 

Pedagogi regulāri iesaistās IZM piedāvātajos tālākizglītības kursos, semināros, kuros tiek papildinātas 

zināšanas profesijā, metodikā, IT izmantošanā un svešvalodā. Gan vispārizglītojošo, gan profesionālo 

mācību priekšmetu pedagogi aktīvi iesaistās daţādu projektu aktivitātēs un izmanto piedāvātās 

tālākizglītības iespējas gan Latvijā, gan ārvalstīs. 

Pedagogi atbilstoši mācību priekšmeta standartam vai profesiju standartam izstrādā mācību priekšmetu 

programmas un mācību vielas tematiskos plānojumus. 

Praktiskās mācības notiek mācību laboratorijās, darbnīcās, mācību virtuvēs, kā arī izglītības 

iestādes ēdnīcā, mācību kafejnīcā, viesnīcā ,,Kalna ligzda”, kā arī dzīvnieku fermās un mācību 

poligonā. Pedagogi ir izstrādājuši praktisko mācību uzdevumus un vērtēšanas kritērijus. Izglītības 

programmas labākai apguvei tiek organizētas mācību ekskursijas uz uzľēmumiem Rīgā un reģionā, kā 

arī uz starptautiskajām izstādēm.  

 PRAKTISKO  MĀCĪBU SADALĪJUMA SHĒMA  

 

 

Izglītības programma 

 

 

       

 Praktiskie darbi  Praktiskās 

mācības 

 Mācību prakse 

(Kvalifikācijas 
prakse) 

 

 

 

 

       

 Smiltenes Valsts 

tehnikumā-profesionālajā 
vidusskolā 

 

Uzľēmumā 
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 Svarīgs posms izglītības procesā ir kvalifikācijas prakse uzľēmumos. Kvalifikācijas prakse tiek 

organizēta atbilstoši 15.08.2000. MK noteikumiem Nr.276 ,,Mācību prakses organizēšanas kārtība”. 

Izglītības iestādē ir izstrādāta kvalifikācijas prakses dokumentācija, izglītojamajiem tiek sniegts 

atbalsts, lai viľus nodrošinātu ar atbilstošām prakses vietām. Pirms kvalifikācijas prakses sākuma tiek 

noslēgti trīspusēji prakses līgumi, nozīmēts pedagogs - kvalifikācijas prakses vadītājs, kurš kopā ar 

direktora vietnieku praktiskajā apmācībā veic izglītojamo instruēšanu par drošības pasākumiem 

prakses laikā, iepazīstina ar prakses programmu un dokumentu noformēšanas prasībām. Prakses 

uzdevumu izpilde notiek atbilstoši izglītības iestādē izstrādātajai prakses programmai. Kvalifikācijas 

prakšu vadītāju uzdevums ir veikt prakses norises kontroli gan sazinoties telefoniski, gan ierodoties 

prakšu vietās. Nereti savā brīvajā laikā izglītojamie ierodas izglītības iestādē un kopā ar prakses 

vadītāju  risina ar prakses programmas izpildi vai darba organizāciju saistītus jautājumus.  Lai labāk 

varētu izpildīt prakses programmu, prakses laiki tiek pakārtoti atbilstoši sezonai. Katrai profesijai ir 

izveidota kvalifikācijas prakses vietu datu bāze un noslēgti sadarbības līgumi par kvalifikācijas prakses 

organizēšanu. Prakses noslēgumā izglītojamie izstrādā prakses atskaiti un to prezentē izglītības 

iestādes izveidotai komisijai, kurā tiek uzaicināti arī darba devēji. Tiek veikta arī  praktikantu aptauja, 

lai iegūtu informāciju par nepieciešamajiem uzlabojumiem kvalifikācijas prakses organizācijā.   

Sadarbība ar darba devējiem. 

Lai sekmīgi īstenotu izglītības programmā paredzētos uzdevumus, Smiltenes Valsts tehnikums-

profesionālā vidusskola ir noslēgusi sadarbības līgumus ar uzľēmumiem un zemnieku saimniecībām 

par kvalifikācijas prakses vietām, kā arī par praktiskajām mācībām izglītojamajiem.  

Piemēram, Viesnīcu pakalpojumu programmas izglītojamajiem kvalifikācijas prakse un mācību 

ekskursijas notiek SIA „Silvans”-Smiltenē, viesnīcā „Brūzis”, lauku viesu mājā  „Kalbakas”, Siguldas 

viesnīcā ,,Ezeri”, Bīriľu pilī, Dikļu pilī, Hotel de Rome u.c. Daļa izglītojamo dodas praksē uz ārzemēm 

– Grieķiju, Lielbritāniju, Vāciju, Austriju, Nīderlandi u.c. 

Sadarbība ar darba devēju apvienībām. 

Regulāri sadarbojamies ar Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju un Vidzemes tūrisma 

asociāciju. Laba sadarbība ir izveidojusies ar LLU, biedrību ,,Siera klubs”, Viesnīcu un restorānu 

mācību centru, biedrību ,,Latvijas ceļu būvētājs”, A/S ,,Latvijas autoceļu uzturētājs”, Latvijas 

Veterinārārstu biedrību u.c. institūcijām. 

Sadarbība ar vietējo pašvaldību. 

Smiltenes pagasta pašvaldība regulāri piešķīra līdzekļus bibliotēkai jaunu grāmatu iegādei. 

Bibliotēkas telpās ierīkots arī publiskais interneta tīkls, kuru izmanto strādājošie un izglītojamie. 

Pagasta pašvaldība sniedza arī palīdzību tehnikuma parka sakopšanas darbos. Arī no jauna izveidotā 

Smiltenes novada pašvaldība kopā ar Izglītības pārvaldi ar lielu ieinteresētību un atbalstu iesaistās 

izglītības iestādes perspektīvajā plānošanā un ERAF līdzekļu apgūšanā.  

Darba devēju piedalīšanās kvalifikācijas eksāmenu organizēšanā. 



 
 
 

 
 

15 

Daļa darba devēju labprāt piedalās centralizētajos profesionālās kvalifikācijas eksāmenos 

(turpmāk CPKE), kā arī nodrošina izglītojamajiem labas prakses vietas un pēc tam arī aicina darbā.  

 

 

Stiprās puses: 

• izglītības iestādē  labā līmenī tiek organizēts mācīšanas darbs; 

• ir izstrādātas mācību priekšmetu programmas un vielas tematiskie plānojumi; 

• pedagogi pārzina mācību priekšmetu un profesiju standartus, programmas; 

• mācību procesā pedagogi ievēro izglītojamo vecumposma īpatnības un iepriekšējās sagatavotības 

līmeni; 

• pedagogi regulāri papildina savas  zināšanas tālākizglītības kursos, semināros, 

iesaistās daţādos ESF projektos; 

• noslēgti sadarbības līgumi par kvalifikācijas prakses organizēšanu;  

 • notiek sadarbība ar Smiltenes novada pašvaldību un citām profesionālajām organizācijām. 

Vajadzības tālākai attīstībai: 

• pilnveidot izglītības iestādes materiāli tehnisko bāzi, lai uzlabotu mācīšanas procesu; 

• pilnveidot mācību procesā izmantotās metodes, pedagoga un izglītojamā sadarbības prasmes; 

• veicināt pedagogu iesaistīšanos kvalifikācijas celšanas pasākumos; 

• turpināt ieviest jaunās tehnoloģijas mācīšanas un mācīšanās procesā; 

• regulāri sekot līdzi kvalitatīvai kvalifikācijas prakšu organizēšanai un norisei; 

• attīstīt daţāda veida sadarbību ar profesionālajām asociācijām un prakšu uzľēmumiem; 

• turpināt abpusēji izdevīgu sadarbību ar Smiltenes novada domi un Vidzemes reģionu. 

        Vērtējuma līmenis - labi 

Mācīšanās kvalitāte 

Kritēriji: 

• izglītojamo mācīšanās darba organizēšana; 

• izglītojamo līdzdalība un sadarbība mācību procesā. 

Mācību darbs tiek organizēts atbilstoši mācību plānam. Pedagogi mērķtiecīgi organizē ikdienas 

mācību darbu, izvirza izglītojamajiem noteiktas prasības, rosina mācīties atbilstoši viľu spējām, palīdz 

izglītojamajiem veidot mācību motivāciju un pētnieciskā darba iemaľas. Pedagogi regulāri informē 

izglītojamos par mācību darbam izvirzītajām prasībām. Lielākā daļa izglītojamo zina un izprot mācību 

darbam izvirzītās prasības. Tomēr jāsecina, ka pēdējos gados izglītības iestādē iestājas izglītojamie ar 

zemu vidējo vērtējumu, kā arī viľiem trūkst motivācijas apgūt profesiju. Vislielākās grūtības sagādā 

vispārizglītojošie priekšmeti – matemātika, svešvaloda, ķīmija, fizika. Tā, piemēram,  2012. gadā 

Viesnīcu pakalpojumu specialitātes  pirmajā kursā uzľemto izglītojamo vidējais vērtējums bija 5.3 

balles. Veicot izglītojamo aptauju noskaidrots, ka arī pamatskolā grūtības sagādājusi matemātika, 
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ķīmija, angļu valoda u.c. Izglītojamie piedalās daţādos pasākumos, kuri saistīti ar mācību darbu: 

metodisko komisiju organizētajos erudīcijas konkursos, zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, novada 

mācību priekšmetu olimpiādēs, profesionālās meistarības konkursos Latvijā un ārvalstīs, kā arī 

ārpusstundu kultūras un sporta pasākumos. Pedagogi mācību procesā rosina izglītojamos izmantot 

daţādus mācību līdzekļus: enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas, presi, interneta resursus. 

Izglītības iestādes rīcībā ir plaša bibliotēka ar bagātīgu literatūras klāstu vispārizglītojošos un 

profesionālajos priekšmetos, kā arī metodiskā literatūra un daiļliteratūra. 2012.gadā bibliotēkas 

kopējais grāmatu skaits bija 21596, no tām vairāk kā puse ir mācību grāmatas. Pie bibliotēkas ir arī 

mājīga un labiekārtota lasītava ar datoriem un interneta pieslēgumu. Izglītojamie tiek rosināti izmantot 

modernās tehnoloģijas, gatavojot prezentācijas daţādos mācību priekšmetos un organizējot 

pasākumus. Lai labāk ieinteresētu izglītojamos apgūt profesiju, veicinātu viľu motivāciju, svarīga 

loma ir informāciju tehnoloģijām, tādēļ izglītības iestāde iesaistās projektos, lai nodrošinātu mācību 

procesu ar IT un tās periodiski uzlabotu. 2012. gada 10. janvārī tika atklāts jauns sporta komplekss, kas 

pašlaik Vidzemes reģionā ir modernākais. Līdz ar to ir atrisinājies sporta nodarbību kvalitatīvas norises 

jautājums, kā arī jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas ir daudzveidīgākas. Katru mācību semestri 

noslēdzot, izglītības iestādē tiek apkopoti mācību darba rezultāti un analizēti nesekmības cēloľi, kā arī 

meklētas iespējas rezultātu uzlabošanai. 

 Izglītības iestādē tiek organizēta mācību stundu kavējumu uzskaitīšana. Par neattaisnotu stundu 

kavēšanu regulāri notiek sarunas gan ar izglītojamiem, gan izglītojamo vecākiem. Par ilgstošiem 

neattaisnotiem stundu kavējumiem grupas audzinātājs vai administrācija informē attiecīgās 

pašvaldības sociālo dienestu vai bāriľtiesu. 

Stiprās puses: 

• mācīšanās procesā pedagogi motivē un rosina izglītojamos apgūt pēc iespējas kvalitatīvākas 

zināšanas, mācīšanās un sadarbības prasmes, kā arī pētnieciskā darba iemaľas; 

• izglītojamie piedalās daţādos konkursos, olimpiādēs, kā arī ārpusstundu pasākumos, kas veido viľu 

personību un ceļ pašapziľu; 

• izglītojamie sagatavo un aizstāv biznesa plānus,  kvalifikācijas prakšu atskaites, patstāvīgo darbu 

uzdevumus; 

• izglītojamie pārsvarā izmanto pedagogu konsultācijas, lai uzlabotu savu sekmju līmeni vai 

sagatavotos konkursiem un olimpiādēm; 

• notiek precīza izglītojamo kavējumu uzskaite un rūpīgs darbs to samazināšanā. 

Vajadzības tālākai attīstībai: 

• turpināt darbu kavējumu samazināšanā; 

• ieviest e-ţurnālu; 

• ieinteresēt izglītojamos vairāk piedalīties zinātniski pētniecisko darbu veikšanā un mācību 

priekšmetu olimpiādēs; 
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• turpināt papildināt bibliotēkas fondu ar jaunām mācību grāmatām, uzziľu literatūru; 

• uzlabot IT nodrošinājumu un to izmantošanu mācīšanās procesā.  

Vērtējuma līmenis - labi 

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Kritēriji: 

• vērtēšanas metodes un vērtēšanas kvalitāte; 

• vērtējumu uzskaite un vērtējumu analīzes rezultātu izmantošana. 

Pedagogi vērtē izglītojamo darbu, ievērojot valstī noteikto vērtēšanas kārtību . Izglītības iestādē ir 

izstrādāta ,, Kārtība par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu”, lai:  

o nodrošinātu izglītojamos un pedagogus ar ticamu un noderīgu informāciju par 

izglītojamo darba izpildes metodiku – spējām pielietot teorētiskās zināšanas, prasmes 

un iemaľas, kā arī veidotu profesionālu attieksmi, - atbilstoši kvalifikācijas prasībām; 

o novērtētu izglītojamo sasniegto progresu, noteiktu to stiprās un vājās puses; 

o nodrošinātu izglītojamajiem un pedagogiem atgriezenisko saiti, lai izvērtētu un  attīstītu 

savus sasniegumus; 

o iegūtu datus, no kuriem var izdarīt slēdzienus par iegūtās izglītības kvalitāti  kopumā un 

novērtētu mācību procesa efektivitāti. 

Savukārt pedagogiem ir izstrādāta Kārtība par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu savos mācību 

priekšmetos. Izglītojamo formatīvā vērtēšana notiek regulāri mācību nodarbībās. Ne retāk kā par 

astoľām kontaktstundām izglītojamo mācību sasniegumi tiek novērtēti ar atzīmi desmit ballu skalā vai 

ar ,,i” un ,,ni”. Katru mēnesi pedagogi izliek mēneša vidējo vērtējumu (atestāciju). Tas ir 

nepieciešams, lai varētu izvērtēt ESF stipendijas piešķiršanu. Katrā mācību priekšmetā pedagogi ir 

noteikuši obligāto ieskaišu skaitu, kā arī izstrādājuši to saturu. Atbilstoši mācību plānam ir noteikti 

četri semestra eksāmeni profesionālajos priekšmetos. Tādējādi notiek summatīvā vērtēšana. 

Summatīvā vērtēšana notiek arī semestra noslēgumā, kā arī, beidzoties priekšmetam, galīgajā 

vērtējumā.  

Iegūtie vērējumi mācību priekšmetos tiek ierakstīti mācību nodarbību uzskaites ţurnālos. 

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas formas ir gan mutiskas, gan rakstiskas, kā arī praktiskas un 

kombinētas.  

Izglītojamie mācību procesa sākumā tiek iepazīstināti ar vērtēšanas sistēmu, kārtību un kritērijiem 

katrā mācību priekšmetā. Izglītojamie ir iepazīstināti ar vērtēšanas principiem. Izglītojamie pirms 

pārbaudes darba, praktiskā darba tiek informēti par pārbaudes darbos izvirzītajām prasībām un 

vērtēšanas kārtību. Gandrīz visi pedagogi pamato izglītojamā darba vērtējumu, analizē pieļautās 

kļūdas. 
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Izglītojamo darbu kvalifikācijas prakses laikā vērtē darba devēji, bet prakses noslēgumā notiek prakses 

aizstāvēšana, un komisija liek vērtējumu.  Kvalifikācijas prakšu vadītāji sadarbojas ar darba devējiem, 

apkopo izteiktos darba devēju ieteikumus mācību satura uzlabošanai. 

Valsts pārbaudījumi vispārizglītojošos mācību priekšmetos un Centralizētie profesionālās 

kvalifikācijas eksāmeni (turpmāk - CPKE) tiek plānoti savlaicīgi, atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

Vairāki pedagogi darbojas  profesionālajās darba grupās, lai izstrādātu CPKE saturu, analizētu datu 

bāzi sadarbībā ar darba devējiem un profesionālajām organizācijām. CPKE izveidotās komisijas 

sastāvs tiek izveidots atbilstoši normatīvajām prasībām. CPKE norises laikā tiek ievērota apstiprinātā 

norises kārtība. 

Izglītojamo vērtēšana CPKE notiek saskaľā ar izstrādātajiem un apstiprinātajiem CPKE uzdevumu 

vērtēšanas kritērijiem. Pirms CPKE tiek sastādīts konsultāciju grafiks. Vairāki pedagogi piedalās arī 

valsts pārbaudījumu darbu labošanā vispārizglītojošos priekšmetos un ir ieguvuši ārštata metodiķa 

statusu. Katru mācību semestri noslēdzot, izglītības iestādē tiek apkopoti mācību darba rezultāti un 

analizēti sekmības rādītāji, kā arī meklētas iespējas rezultātu uzlabošanai. Tāpat arī vispusīgi tiek 

analizēti pārbaudījumu rezultāti, kas tiek izmantoti mācību procesa uzlabošanai un pilnveidošanai. 

 

Stiprās puses: 

• izglītības iestādē ir izstrādāta ,,Kārtība par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu”; 

• vērtēšanā tiek ievērota valstī noteiktā kārtība; 

• notiek mācību sasniegumu regulāra analīze. 

Vajadzības tālākai attīstībai: 

• veicināt procesu, lai visi pedagogi sistemātiski vērtē un analizē izglītojamo sasniegumus; 

• analīzes rezultātus izmantot mācību procesa uzlabošanai un pilnveidošanai; 

• vērtēšanā lietot skaidrus un pamatotus kritērijus; 

• mācību sasniegumu vērtēšanā vairāk izmantot arī izglītojamo pašvērtējumu. 

Vērtējuma līmenis - labi 

 

4.3. Izglītojamo sasniegumi 

Kritēriji: 

• izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā; 

• izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos. 

 

Atbilstoši izglītības iestādē izstrādātajai ,,Kārtībai par izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanu”  ir izveidota izglītojamo mācību sasniegumu uzskaites sistēma. Formatīvās un summatīvās 

vērtēšanas rezultāti tiek atspoguļoti sekmju uzskaites ţurnālā, kas ir izglītības iestādes nomenklatūras 
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dokuments. Semestra beigās semestra un galīgie vērtējumi tiek ierakstīti arī izglītojamā sekmju 

grāmatiľā. Katru mēnesi sekmju uzskaites ţurnālā izliktie mēneša atestācijas vērtējumi tiek apkopoti 

elektroniski un izdrukāti arī papīra formātā. Elektroniski tiek uzskaitīti arī semestra vērtējumi un 

galīgie vērtējumi, izglītības iestādi beidzot. Ierakstus sekmju uzskaites ţurnālā veic mācību priekšmetu 

skolotāji, bet elektronisko uzskaiti veic kursa audzinātājs. Ieraksti tiek kontrolēti katru mēnesi. 

Izglītojamajiem ir zināma un pamatā saprotama vērtēšanas kārtība. Pedagogi izglītojamos regulāri 

iepazīstina ar vērtējumiem, tie parādās sekmju ţurnālos. 

Pēc vienotas formas apkopotā informācija par katra izglītojamā mācību sasniegumiem tiek izmantota 

mācību sasniegumu analīzei, stipendiju piešķiršanai, kā arī darbam ar vecākiem un pašvaldību 

sociālajiem dienestiem. 

Sekmju grāmatiľu sakārtošanu un kontroli veic kursa audzinātājs, semestra beigās un beidzot izglītības 

iestādi, sekmju grāmatiľas kontrolē arī direktora vietniece izglītības jomā. 

 Ievērojot valstī noteikto kārtību, izglītojamie kārto četrus valsts pārbaudījumus vispārizglītojošos 

priekšmetos, kā arī CPKE. CPKE un valsts pārbaudījumi vispārizglītojošos priekšmetos ir plānoti 

savlaicīgi, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Notiek CPKE satura izvērtēšana sadarbībā ar darba 

devējiem un profesionālajām organizācijām, parasti tas notiek pēc CPKE nokārtošanas. CPKE 

teorētiskās un praktiskās daļas norisei ir atbilstoši aprīkotas telpas un nepieciešamais materiāli 

tehniskais nodrošinājums, par ko liecina eksāmena komisijas vērtējums. Izglītojamo novērtēšanā tiek 

pielietoti centralizēti izstrādātie vērtēšanas kritēriji. CPKE komisijas personālsastāvs atbilst un 

dokumentācija ir noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

 

Izglītojamo sasniegumi 2011./2012.m.g. 1.semestrī 

 

Kurss Izglītojamo 

skaits 

Vidējais 

vērtējums 

Nesekmīgi Sekmība 

% skaits % 

1. 159 5,3 62 38,9 61,1 

2. 179 5,4 75 41,9 58,1 

3. 197 5,5 77 39,1 60,9 

4. 204 5,8 47 23,0 77 

Kopā: 739 5,5 261 35,3% 64,7% 

 

Tabulā redzams, ka 64,7% izglītojamo semestra vērtējumos ir ieguvuši 4 un vairāk balles. 

Nepietiekams zināšanu līmenis ir 35,3% izglītojamo. Galvenā problēma ir vispārizglītojošie priekšmeti 

– matemātika, svešvaloda, ķīmija, fizika u.c., Daļai izglītojamo ir lieli nodarbību kavējumi, kā 

rezultātā cieš sekmes. Vērojama arī daļas izglītojamo zemā motivācija mācīties un iegūt izglītību. 
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Finansiālo apsvērumu dēļ daļa izglītojamo nevar apmeklēt skolu, un, ja vien ir iespējams atrast darbu 

Latvijā vai ārvalstīs, mācības tiek pamestas. Pedagogi regulāri organizē konsultācijas, lai uzlabotu 

sekmības līmeni. Notiek kursu audzinātāju sadarbība ar izglītojamo vecākiem. Katru mēnesi sekmju 

rezultāti tiek izskatīti stipendiju komisijas sēdē. Divas reizes gadā sekmes tiek analizētas pedagoģiskās 

padomes sēdēs, kā arī metodisko komisiju un mācību nodaļu sanāksmēs.  

Eksāmenu rezultāti pa priekšmetiem 2012.gadā 
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B līmenis C līmenis D līmenis E līmenis F līmenis

 

Latviešu valodā izglītības iestādē 2012.gadā  kopumā dominē D līmenis - 40% un E līmenis – 39%. 

No tabulas redzams, ka pārsvarā E līmenis ir pievienotajā skolā mašīnzinību un autotransporta 

izglītības programmās. Akreditējamajā Viesnīcu pakalpojumu programmā pārsvarā ir C – 31% un 

D- 62% līmeľi. 
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Angļu valodā izglītības iestādē pārsvarā ir E- līmenis – 54%, attiecīgi Viesnīcu pakalpojumu 

specialitātē situācija ir līdzīga. 
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Matemātika ir tas priekšmets, kurā ir vislielākās problēmas ar sekmību. Eksāmena rezultāti liecina, ka 

dominē E – līmenis (47%), bet salīdzinoši augstāks ir arī D- līmeni ieguvušo skaits -(36%). Attiecīgi 

Viesnīcu pakalpojumu specialitātē izglītojamie pārsvarā ieguvuši E – līmeni (46%), D – līmeni 36%, 

bet arī F – līmeni ir ieguvuši 14%, kas ir augstāks rādītājs nekā vidēji izglītības iestādē - (12%). 
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Vēsturē dominē D- līmenis, kas arī kopumā ir labs rādītājs gan izglītības iestādē, gan Viesnīcu 
pakalpojumu specialitātē. 

Kā viena no prioritātēm ir samazināt F un E līmeni ieguvušo izglītojamo skaitu. Metodiskajās 
komisijās tiek meklēti risinājumi šī uzdevuma izpildei, tomēr nereti daļas izglītojamo motivācija ir tik 

zema, ka pedagogi vieni paši ir bezspēcīgi situāciju uzlabot.   

 

CPKE vērtējums ballēs 
kopā izglītības iestādē salīdzinoši 2011.un 2012.gadā 
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CPKE vērtējums ballēs   
Viesnīcu pakalpojumu kursā  salīdzinoši 2011.un 2012.gadā 
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CPKE vērtējums ballēs pa profesijām salīdzinoši 2011.un 

2012.gadā 

 

 

CPKE vidējais vērtējums izglītības iestādē ir - 7,2 balles un Viesnīcu pakalpojumu kursā - 7,0, kas ir 

optimāls rādītājs. 
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Stiprās puses: 

• CPKE rezultāti liecina, ka izglītojamajiem ir labs zināšanu un prasmju apguves līmenis; 

• vispārizglītojošo mācību priekšmetu centralizētajos eksāmenos 50% izglītojamo iegūst A- D 

zināšanu vērtējuma līmeľus;  

• izglītojamie regulāri piedalās valsts līmeľa profesionālajos konkursos un novada vispārizglītojošo 

priekšmetu olimpiādēs, kur gūst arī atzīstamus rezultātus; 

• izglītības iestādē regulāri notiek mācību rezultātu analīze.  

 

Vajadzības tālākai attīstībai: 

• pilnveidot elektronisko izglītojamo zināšanu vērtējumu uzskaites sistēmu; 

• motivēt izglītojamos labāk kārtot valsts noslēguma eksāmenus vispārizglītojošos priekšmetos, 

samazinot F un E zināšanu apguves līmeľus; 

• pilnveidot darbu ar izglītojamajiem, kas nav motivēti mācīties; 

• daţādot mācību sasniegumu rezultātu analīzi; 

• turpināt darbu ar izglītojamajiem kavējumu samazināšanai. 

Vērtējuma līmenis - labi 

 

 

 

4.4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM 
 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana 

(drošība un darba aizsardzība) 

 

Psiholoģiskā, sociālpedagoģiskā atbalsta sniegšanai un izglītojamo drošības nodrošināšanai 

izglītības iestādē  darbojas: 

• kursu audzinātāji; 

• dienesta viesnīcas pedagogi; 

• mācību priekšmetu skolotāji; 

• interešu izglītības pulciľu skolotāji; 

• direktora vietniece audzināšanas jomā; 

• direktora vietniece izglītības  jomā; 

• ārpusklases darba organizatore; 

• darba drošības speciālists. 



 
 
 

 
 

26 

Katra  mācību gada sākumā tiek izstrādāti audzināšanas darba galvenie virzieni. Audzināšanas 

uzdevumi ir tendēti uz atbalstu izglītojamajiem. Ir izstrādāti kursu audzināšanas, kultūraudzināšanas 

un sporta pasākumu plāni. Tie veidoti tā, lai izglītojamie veidotos par vispusīgi attīstītām personībām.  

Ir izstrādāti ,,Smiltenes Valsts tehnikuma-profesionālās vidusskolas Iekšējās kārtības noteikumi 

izglītojamajiem", kā arī „Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi", katru gadu tie tiek 

aktualizēti. Izglītības iestādē ir štata vieta – darba aizsardzības speciālists, kurš ir atbildīgs par drošību 

reglamentējošo instrukciju un rīcības plānu  izstrādi, kā arī ar drošību saistītu norāţu izvietošanu telpās 

un ugunsdzēšamo aparātu uzraudzīšanu. Izglītojamie un izglītības iestādes personāls ir iepazīstināts ar 

evakuācijas plānu, iekšējās kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. Izglītojamajiem tiek organizēti informatīvie pasākumi, kuros piedalās pašvaldības 

policijas darbinieki, mediķi un psihologi. Pastāv noteikta kārtība ārpusstundu pasākumu, mācību 

ekskursiju, sporta nodarbību, praktisko mācību organizēšanā. Izglītojamie parakstās par iepazīšanos ar 

atbilstošo instrukciju mācību nodarbību uzskaites ţurnālā vai darba drošības ţurnālā. Darba 

aizsardzības un ugunsdrošības stāvoklis izglītības iestādē regulāri kontrolē uzraugošās institūcijas. 

Sadarbībā ar SIA  ,,FN-Serviss” regulāri tiek pārbaudīti un uzpildīti ugunsdzēšanas aparāti. Smiltenes 

Valsts tehnikumā – profesionālajā vidusskolā ir izstrādāts Civilās aizsardzības plāns, kurš ir iesniegts 

VUGD Valkas brigādei. Ir izveidota Civilās aizsardzības vienība, kuras rīcībā ir daţādi palīglīdzekļi, 

lai avārijas vai katastrofas gadījumā varētu sniegt palīdzību cietušajiem un likvidēt avārijas vai 

katastrofas sekas. Visu specialitāšu izglītojamajiem izglītības programmās ir priekšmets ,,Darba 

aizsardzība", kas ietver arī tēmas par pirmās palīdzības sniegšanu. Arī profesionālajos mācību 

priekšmetos iekļauti darba drošības jautājumi. Katru gadu tiek organizēti adaptācijas atbalsta pasākumi 

pirmo kursu izglītojamajiem, kā arī pētīti adaptācijas rezultāti katrā kursā un izglītības iestādē kopumā.   

 Izglītības iestādē darbojas ēdnīca un kafejnīca, kas piedāvā ēdināšanas pakalpojumus un 

veicina veselīgas pārtikas lietošanu, tomēr materiālais stāvoklis daļai izglītojamo ir ļoti slikts, kā 

rezultātā ēdnīcas pakalpojumus viľi nevar izmantot. Izglītojamajiem, kuriem ir ļoti smaga materiālā 

situācija, tiek piešķirta bezmaksas zupa pusdienās. Kursu audzinātāji sadarbojas arī ar pašvaldību 

sociālajiem dienestiem daţādu sociālo problēmu risināšanā. 

                                                                     

Stiprās puses: 

• izglītības iestādē strādā pedagogi un kursu audzinātāji, kuri nepieciešamības gadījumā var sniegt 

izglītojamajiem atbalstu; 

• dienesta viesnīcas skolotāji sadarbojas ar kursu audzinātājiem un kopā risina jautājumus par 

nepieciešamo palīdzību izglītojamajiem; 

• izglītības iestādē katru gadu  tiek organizēti informatīvie pasākumi, kuros piedalās pašvaldības 

policijas darbinieki, mediķi un psihologi; 
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• izglītojamie regulāri tiek iepazīstināti ar atbilstošajām instrukcijām un par to parakstās sekmju 

ţurnālā vai darba drošības ţurnālā. 

• izglītības programmās ir iekļauts mācību priekšmets „Darba aizsardzība"; 

• ir izvietota informācija par to, kā izsaukt ātrās palīdzības un drošības dienestus; 

• kursa audzinātāji un administrācija risina daţādus izglītojamo atbalstam nepieciešamos jautājumus.  

 

Vajadzības tālākai attīstībai: 

• darba aizsardzības speciālistam regulāri aktualizēt daţādās  drošības instrukcijas; 

• apmācīt darbiniekus pirmās palīdzības sniegšanā; 

• kursa audzinātājiem, dienesta viesnīcas skolotājiem pievērst lielāku uzmanību izglītojamajiem ar 

sociālām un psiholoģiskām problēmām, savlaicīgi iesaistīties to risināšanā; 

• aktualizēt sociālā pedagoga nepieciešamību izglītības iestādē. 

 

Vērtējuma līmenis - labi 

 

4.4.2. Atbalsts personības veidošanā 

Viss izglītības iestādes darbs ir virzīts uz to, lai veidotu vispusīgi attīstītu, kulturālu, brīvu, 

Latvijas valstij uzticīgu un darba tirgū konkurētspējīgu personību, kura nepārtraukti un apzināti 

pilnveido sevi. Ir izstrādāti audzināšanas darba galvenie virzieni katram mācību gadam. 

Audzināšanas darba galvenie virzieni un ieteicamā  

pasākumu tematika 2012./2013. m. g.  
 

 

Audzināšanas virzieni  Ieteicamie pasākumi kursa mērogā  

{kursa sapulču, diskusiju, konkursu, vakaru tēmas}  

I Izglītojamo nacionālās un 

valstiskās identitātes un 

patriotisma jūtu stiprināšana, 

radot viņiem iespējas līdzdalībai 

tautas tradīciju un 

kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanā un savas skolas, 

pilsētas un novada sabiedriskās un 

kultūras dzīves veidošanā. 

 

1. Jaunatnes politika Latvijā. Jaunatnes sabiedriskās 

organizācijas, iespējas tajās piedalīties. 
2. Aktualitātes valsts sabiedriski politiskajā dzīvē. 
3. Valsts svētki, atceres dienas, piemiľas dienas. 

4. Patriotisms un pilsoniskā identitāte. 
5. Izcilākie Latvijas pārstāvji kultūrā, mākslā, zinātnē, sportā. 

6. Latvija – multikulturāla vide. 
7. Manas iespējas sabiedrībā (cieľa, cilvēktiesības, 

diskriminācija). 

8. Demokrātija kursā (grupā), skolā, valstī. 
9. Es – Latvijas pilsonis, pilsoľa pienākumi un tiesības. 

10.  Es – neatkārtojama personība, mana fiziskā un garīgā 
veselība. 

11. Mana identitāte. 

12. Manas intereses, hobiji, brīvais laiks. 
13. Mans dienas reţīms, darbs un atpūta. 

14. Skolas vieta Latvijas izglītības sistēmā.  
15. Skolas tēls.  
16. Skolas tradīcijas un svētki, iespējas tajos piedalīties. 

17. Iespējas, ko sniedz jaunietim Smiltene un Smiltenes 
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novads. 

18. Ģimene latviešu kultūrā, ģimenes tradīcijas, svētki. 
19. Savstarpējās attiecības ģimenē.  

20. Manas ģimenes, dzimtas ciltskoks, likteľgaitas. 
21. Pozitīvais piemērs, autoritāte, ideāls. 
22. Tautas dzīves gudrība. 

23. Attieksme pret citādo, pietāte, iecietība. 
 

II Adaptācijas pasākumu 

īstenošana sekmīgai izglītības 

programmu apguvei un 

kontingrnta saglabāšanai, kā arī 

personības veidošanai. 

1. Sevis iepazīšanas un izpētes veidi. 

2. Veiksmīgas sadarbības nosacījumi. 
3. Disciplīna un pašdisciplīna. 
4. Pulciľi, sporta sekcijas; iespējas un ieguvumi, tos 

apmeklējot. 
5. Brīvā laika pavadīšanas iespējas skolā un tuvākajā 

apkārtnē. 
6. Kolektīva veidošanas nosacījumi. Labvēlība un draudzība. 
7. Kursa tradīcijas. Kopīga lēmumu pieľemšana. 

Kursa “Kārtības ruļļa” veidošana. 
8. Pienākumi un tiesības kursā. 

9. Kopīgu pasākumu organizēšana un daţādu interešu 
saskaľošana. 

10. Līdzdarbošanās dienesta viesnīcas padomē. 

11. Kultūrvides veidošana mājās, savā izglītības iestādē, 
tuvākajā apkārtnē. 

 

III Ētisko vērtību izpratnes 

veicināšana un audzināšana 

audzēkņiem izglītības procesā. 

 

1. Pozitīvais piemērs, autoritāte, ideāls. 
2. Attieksme pret citādo, pietāte, iecietība. 
3. Sevis iepazīšanas un izpētes veidi. 

4. Veiksmīgas sadarbības nosacījumi. 
5. Disciplīna un pašdisciplīna. 

6. Latviešu tautas tradīcijas, mentalitāte, uzvedības normas. 
7. Uzvedības noteikumi un pieklājība, arī kursā un skolā. 
8. Uzvedība mājās, ciemos, viesībās. 

9. Uzvedības etiķete sadzīvē, sabiedriskās vietās. 
10. Attiecības ar vienaudţiem. 

11. Paaudţu konflikti vai harmoniskas savstarpējās attiecības. 
12. Cilvēks – dabas sastāvdaļa. Cieľa pret visu dzīvo. 
13. Kultūrvides veidošana mājās, skolā, tuvākajā apkārtnē. 

14. Manas iespējas sabiedrībā (cieľa, cilvēktiesības, 
diskriminācija). 

15. Mana identitāte. 
16. Tautas dzīves gudrība. 
17. Rūpes par jaunākajiem un vecākajiem. Labdarība. 

Brīvprātīgo kustība. 
18. Sabiedrības locekļi ar īpašām vajadzībām. 

19. Iecietība pret daţādiem pasaules uzskatiem, reliģisko 
piederību u.c. 
 

 

Vadoties no galvenajiem darba virzieniem, kursu audzinātāji, kultūraudzināšanas un sporta  

darba organizatori kopā ar aktīvistiem no izglītojamo vidus izstrādā  pasākumu plānus savās jomās. 
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Izglītības iestādē darbojas arī izglītojamo pašpārvalde. Katru gadu notiek pašpārvaldes  prezidenta 

vēlēšanas. Prezidents sadarbojas ar izglītības iestādes padomi. Galvenie darbības virzieni pašpārvaldei 

ir: 

 regulārs darbs ar nesekmīgajiem; 

 ārpusstundu pasākumu organizēšana un vadīšana; 

 sadarbība ar kursu audzinātājiem, kursu vecākajiem un administrāciju aktuālu izglītības 

iestādes dzīves jautājumu risināšanā; 

 sadarbība ar dienesta viesnīcas padomi kārtības nodrošināšanā dienesta viesnīcā; 

 darbība Smiltenes pilsētas jauniešu domē, kopīga pasākumu organizēšana jauniešiem Smiltenes 

pilsētā; 

 darbs stipendiju piešķiršanas komisijas sastāvā. 

 Pašpārvaldes galvenais darbs ir izglītojamo sekmības uzlabošana un motivācijas paaugstināšana. 

Notiek regulāras pārrunas ar nesekmīgajiem, izzinātas viľu problēmas, atsevišķos gadījumos sniegta 

palīdzība mācību vielas apguvē. Pašpārvaldes vadībā tiek organizēti vairāki pasākumi: konkurss ,,Vai 

esi gudrāks par pirmkursnieku?”, Skolotāju diena, pirmo kursu iepazīšanās vakars ,,Iepazīsti mani”,     

kā arī daţādi pasākumi dienesta viesnīcā.  

 Kopā ar pilsētas jauniešu domi tiek organizēti pasākumi - ,,Gada skolotājs”, orientēšanās sacensības, 

,,Popiela”, kā arī atpūtas vakari.  

Problēmas: 

1. Izglītojamie maz izrāda iniciatīvu patstāvīgi darboties un uzľemties atbildību. 

2. Bieţā ,,kadru” mainība pašpārvaldē sakarā ar aiziešanu 6 mēnešus garajā kvalifikācijas praksē. 

Personības izaugsmi izglītības iestādē veicina izglītojamo dalība konkursos u.tml. pasākumos. 

Izglītojamie piedalās sekojošos pasākumos: 

1. ,,Jaunais profesionālis” Rīgā. 

2. ,,Amatnieku svētkos” gan novadā, gan republikā, kur piedalās jauktais koris, vokālais 

ansamblis, deju kolektīvs un teātra kopa.  

3.  Uzņēmējdienās un profesionālo skolu dienās Valmierā, kur notiek Smiltenes Valsts 

tehnikumā – profesionālajā vidusskolā apgūstamo profesiju prezentācija. 

4. Olustveres profesionālās skolas  (Igaunija) organizētajā gadatirgū, kur mūsu skolas 

    sagatavotie pārtikas izstrādājumi iegūst augstu novērtējumu. 

5. Pavasara un rudens gadatigos Smiltenē. 

6. Skolu Jaunatnes dziesmu un deju svētkos . 

7. Novada vispārizglītojošo priekšmetu olimpiādēs. 

      Smiltenes Valsts tehnikumā – profesionālajā vidusskolā tiek organizēti daţādi profesionālie 

pasākumi: 

1. Meistaru dienas ar izcilu pavāru un psihologu piedalīšanos. 



 
 
 

 
 

30 

2. Vispārizglītojošo mācību priekšmetu konkurss ,,Erudīts”. 

3. Ārzemju praktikantu prakses darbu prezentācijas . 

4. Uzņēmēju dienas. 

5. Karjeras dienas 9. un 12. klašu skolēniem. 

6. Siera kluba organizētie pasākumi. 

7. Zinātniski pētniecisko darbu lasījumi. 

Izglītības iestāde piedāvā sekojošus pašdarbības pulciľus izglītojamajiem: 

 jauniešu jaukto kori ; 

 jauniešu deju kolektīvu; 

 jauniešu vokālo ansambli; 

 amatieru teātri. 

Visi kolektīvi piedalās daţādos izglītības iestādes pasākumos. Galvenais atskaites punkts ir 

profesionālās izglītības sistēmas pasākums „Amatnieku svētki”, kā arī Skolu jaunatnes Dziesmu un 

Deju svētki. Tas nozīmē, ka kolektīvi gatavo dubultu repertuāru un piedalās vairākās atlases skatēs, lai 

nokļūtu uz svētkiem. Bez darbošanās kolektīvos, jaunieši iesaistās arī daţādu tematisko pasākumu 

organizēšanā. 

Pasākumus organizē un veido izglītojamie sadarbojoties ar saviem kursu audzinātājiem un kultūras 

darba organizatori. Jaunieši konkursa kārtībā izvēlas pasākumu tēmas. 

Patriotiski un emocionāli ir Valsts svētki, kuru ietvaros notiek arī daţādi konkursi par Latviju. 

Interesanti ir pēdējos gados popularitāti ieguvušie pasākumi:  Dance battle, „Dullais desmitnieks”, 

„Zvaigţľu minūte koru karos”, ,,Esi zvaigzne ar skolotāju”, Pop – iela, Iepazīsti mani! Mīļo skolotāj!   

u.c. Šeit parādās jauniešu talanti, atraktivitāte, izdoma, drosme un azarts. 

Ļoti mīļi parasti ir Ţetonu vakari, kuros uzstājas daudzi mūsu izglītības iestādes talanti. Pamatā visi 

iecerētie pasākumi tiek veidoti pēc kursu aktīvāko audzēkľu rakstītajiem scenārijiem. 

Sporta komandas piedalās AMI sporta kluba, Smiltenes novada un izglītības iestādes rīkotajās sporta 

sacensībās. Izglītības iestādē darbojas 10 sporta pulciľi 8 sporta veidos. Visvairāk apmeklētie ir 

volejbola un basketbola pulciľi.  

Rezultāti par 2011./2012.mācību gadu: 

AMI Sporta kluba 22. Sporta spēlēs Vidzemes reģionā Smiltenes Valsts tehnikuma – 

profesionālās vidusskolas  jaunieši kopvērtējumā  ieľēma  1. vietu, un konkursā „Sportiskākā izglītības 

iestāde Latvijas Republikā jauniešiem” iegūta 7. vieta.  

 Jaunieši Latvijas Republikas profesionālās izglītības čempionātā izcīnīja 3. vietu mini futbolā, 

bet Vidzemes reģionā uzvaras izcīnītas futbolā, rudens krosā un šautriľu mešanā. Jaunietēm Vidzemes 

reģionā labākie panākumi: 1.vieta – rudens krosā, 2. vieta – dambretē , bet gada kopvērtējumā – 2. 

vieta . Skolas labākais futbolists - Raitis Augstkalns kopā ar treneri Mārtiľu Sorokinu AMI SK futbola 

izlasē piedalījās starptautiskajās jaunatnes spēlēs Vācijā, izcīnot 1. vietu. 
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Smiltenes Valsts tehnikuma – profesionālās vidusskolas izglītojamie ar labiem sasniegumiem 

iepriecināja arī Smiltenes novada skolu sporta sacensībās, izcīnot  1. vietu kopvērtējumā 10. – 12. 

klašu grupā. Labākie panākumi:  1. Vieta kopvērtējumā vieglatlētikā un krosā, bet jauniešiem 1. vieta 

futbolā, volejbolā un basketbolā. 

Gada sportiskākā kursa titulu ieguva 3.a transporta kurss, 3.b ēdināšanas pakalpojumu kurss, 

3.autotransporta  kurss. Izglītības iestādē notika 3 lielas sacensības – pasākumi: 

1. Rudens spēles  strītbolā un tautas bumbā; 

2. 1. kursu vieglatlētikas sacensības; 

3. Lāčplēša dienai veltītas sacensības  šautriľu mešanā.                                                                                                     

Mācību gadā skolā notika divi lieli sporta pasākumi arī darbiniekiem: Vidzemes reģiona profesionālās 

izglītības mācību iestāţu skolotāju un darbinieku spartakiāde, kurā skolas kolektīvs izcīnīja 2. vietu 

kopvērtējumā, un skolas skolotāju un darbinieku sporta pēcpusdiena ar plašu dalībnieku un skatītāju 

pulku. Mācību gada laikā paveikts liels darbs arī materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā: pabeigta jaunās 

sporta zāles celtniecība, iegādāts un papildināts nepieciešamais sporta inventārs, iegādātas jaunas 

sporta formas futbolistiem un volejbolistiem.   

 
Stiprās puses: 

• tiek izstrādāti audzināšanas darba galvenie virzieni katram mācību gadam, kas atvieglo darbu 

pasākumu plānošanā kursos, ārpusklases kultūraudzināšanas pasākumos un sporta darbā; 

• izglītības iestādei ir laba sporta bāze- moderna sporta zāle un aprīkojums, vasaras stadions, kas dod 

iespēju kvalitatīvi vadīt mācību nodarbības un ārpusstundu pulciľu darbu, kā arī rīkot AMI SK sporta 

spēļu čempionātus; 

• ir profesionāli interešu izglītības pulciľu vadītāji gan sportā, gan pašdarbībā, dienesta viesnīcas 

skolotāji iesaista  izglītojamos saturīgā brīvā laika pavadīšanā; 

• izglītojamie ar labiem rezultātiem startē daţādos konkursos un sacensībās; 

• izglītojamo pašpārvaldes audzēkľi aktīvi iesaistās pasākumu organizēšanā un darbu plānošanā. 

 

Vajadzības tālākai attīstībai: 

• veidot izglītojamo pozitīvu attieksmi pret dzīves pamatvērtībām; 

• motivēt izglītojamos aktīvāk iesaistīties pašpārvaldes darbā;  

• interešu izglītības pulciľos iesaistīt vairāk dalībniekus; 

• renovētajā dienesta viesnīcā iekārtot telpas izglītojamo brīvā laika pavadīšanas vajadzībām. 

 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi 
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4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

Karjeras izglītība ir vesels pasākumu komplekss,  lai palīdzētu izglītojamajiem apgūt un attīstīt 

prasmes savu karjeras mērķu izvirzīšanā, sniegtu zināšanas un izpratni par darba dzīvi, tās saikni ar 

izglītību, par karjeras plānošanu un attīstīšanu visa mūţa garumā. 

Izglītojamajiem ir jāprot izvērtēt savu profesijas izvēli un iegūt papildus informāciju par karjeras 

iespējām. Tas tiek apgūts visā apmācības procesā izglītības iestādē. Beidzot izglītības iestādi, 

absolventam  ir jābūt gatavam pieľemt lēmumus turpmākās karjeras izvēlē, kā arī jāzina par  

tālākizglītības iespējām. Karjeras izglītībā ir svarīgi, lai mācību process būtu vērsts uz to, lai jaunieši 

mācītos novērtēt paši sevi, mācītos vērtēt citus un izprast citu cilvēku attieksmi. Tomēr pats 

svarīgākais ir vērtēt sabiedrības daudzveidību un atrast savu vietu tajā. Karjeras izglītības uzdevums ir 

arī iedvesmot jauniešus gūt panākumus, izglītoties, būt sabiedriski aktīviem un atvērtiem. Ir svarīgi 

zināt darba tirgus nepieciešamību un motivēt izglītības nepieciešamībai mūţa garumā. Mūsdienu 

pasaules dinamiskajā attīstībā ātri mainās darba raksturs un darbavietu skaits - kādā no profesijām 

samazinās, bet citā palielinās. Cilvēki maina darbavietas un amatus, un jaunieši izglītības sistēmā 

pāriet no vienas izglītības iestādes uz citu, no vienas izglītības programmas uz citu. 

Daļa izglītojamo iesaistās daţādos profesionālajos konkursos, kuri tiek organizēti valsts ietvaros un arī 

ārpus tās. Tur viľi jau darbībā pārliecinās par savas izvēles pareizību un arī par karjeras iespējām   

savā profesijā. Svarīgs posms savas karjeras apzināšanā ir kvalifikācijas prakses, kas ļauj jauniešiem 

izjust savas profesijas plusus un mīnusus un vērtēt izaugsmes iespējas. Lielu pieredzi savas karjeras 

apzināšanā iegūst tie jaunieši, kuri dodas praksē uz ārvalstīm. Ļoti būtiska loma ir darba kolektīvam, 

kurā praktikants nonāk. 

Izglītības iestādē ir pieejama informācija par daţādu izglītības programmu izvēles iespējām, katru 

gadu tiek organizēta Karjeras diena un Informācijas diena 9. un 12. klašu skolēniem. Izglītības iestāde 

organizē daţādus karjeras izglītības pasākumus, iesaistot tajos darba devējus, prakšu vadītājus, 

izglītības iestādes absolventus, kā arī augstskolu pārstāvjus. Ceturto kursu izglītojamie regulāri 

apmeklē LLU, RTU, Vidzemes augstskolas organizētos atvērto durvju dienu pasākumus. Izglītības 

iestādē ir arī kvalificēti pedagogi, kuri var konsultēt karjeras jautājumos. Izglītojamie apmeklē nozares 

izstādes: Rīga Food,  Balt Tour, Starptautisko gadatirgu Tallinā u.c. 2011.,2012. gadā izglītojamie ar 

saviem raţojumiem piedalījās rudens un pavasara gadatirgos Smiltenē, tādējādi gūstot pieredzi 

uzľēmējdarbībā. Pēdējos gados ļoti populārs pasākums jauniešu vidū ir Ēnu dienas, kurās ir iespējams 

,,ēnot” gan savā izvēlētajā profesijā strādājošos speciālistus, gan pamēģināt kaut ko citu. Izglītības 

iestādē tiek apkopota informācija par absolventu profesionālā darba gaitām gada garumā pēc izglītības 

programmas pabeigšanas. Tomēr šī situācija ir ļoti mainīga. 

Stiprās puses: 

• tiek apkopota informācija par absolventiem; 

• izglītojamie apmeklē atvērto durvju dienu pasākumus augstskolās; 
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• tiek organizētas ekskursijas uz daţādiem uzľēmumiem; 

• tiek organizētas tikšanās ar darba devējiem; 

• izglītojamie iesaistās Ēnu dienu pasākumos; 

• pedagogi ir spējīgi motivēt un konsultēt par karjeras jautājumiem. 

 

Vajadzības tālākai attīstībai: 

• aktualizēt karjeras pasākumus kursu audzināšanas pasākumos; 

• modernizēt profesionālās apmācības materiālo bāzi; 

• pilnveidot sadarbību ar uzľēmumiem un augstskolām; 

• atsevišķas praktisko mācību stundas organizēt uzľēmumos; 

•  praktisko mācību stundas pēc iespējas vairāk tuvināt darba apstākļiem.  

 

Vērtējuma līmenis - ļoti labi 

 

4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Izglītības iestāde veicina un atbalsta talantīgo izglītojamo līdzdalību profesionālos konkursos, 

olimpiādēs, projektos, ārvalstu praksēs u.tml. Katru gadu izglītības iestāde piedalās IZM rīkotajos 

profesiju konkursos ,,Jaunais profesionālis”, kā arī novada un reģiona olimpiādēs vispārizglītojošos 

mācību priekšmetos. Izglītības iestāde atbalsta pedagogus darbā ar talantīgiem izglītojamiem. 

Izglītības iestādē sniedz konsultācijas izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības vai, kuri ilgstoši 

nav apmeklējuši izglītības iestādi. Izglītojamajiem ir pieejams pedagogu konsultāciju grafiks. Pedagogi 

izmanto daţādas mācību metodes mācību procesa diferenciācijai. Ir sagatavoti daţādas grūtības 

pakāpes uzdevumi, lai motivētu izglītojamos gūt labākus rezultātus. 

 

4.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Līdz šim izglītības iestādē nav iestājušies izglītojamie ar speciālām vajadzībām. Izglītības iestādes 

telpas ir daļēji pielāgotas šādiem mērķiem. 

 

4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Izglītības iestādē notiek regulāra sadarbība ar izglītojamā ģimeni. Izglītības iestāde vecākiem 

sniedz informāciju par izglītojamo mācību sasniegumiem, stundu apmeklējumiem, uzvedību un 

attieksmi pret mācību darbu. Parasti notiek telefonsarunas vai sarakste e- vidē, kā arī izglītojamie paši 

reizi mēnesī saľem sekmju izrakstus. Reizi gadā tiek organizētas vecāku sanāksmes pa kursu grupām. 

Izglītības iestādē notiek vecāku anketēšana, lai varētu izteikt savus iebildumus un ierosinājumus.  

Izteiktie priekšlikumi tiek analizēti un secinājumi izmantoti izglītības iestādes turpmākajā darbībā. 

Pirmo kursu vecāki tiek informēti par izglītības iestādes kārtību un prasībām jau jūlija mēnesī, kad 
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notiek uzľemšana. Izglītojamie divas reizes gadā saľem sekmju grāmatiľas, kas sniedz informāciju par 

mācību darba rezultātiem. Tomēr daļa vecāku ļoti maz vai vispār neiesaistās kopīgā sadarbībā ar 

izglītības iestādi. Rezultātā palielinās izglītojamo atbirums. 

 

4.5. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE 

4.5.1. Mikroklimats 

 

Kritēriji: 

• kopības apziņas veidošana, vienlīdzība un taisnīgums; 

• sadarbības vide; 

• izglītojamo uzvedība un disciplīna. 

Izglītības iestāde vienmēr rūpējas par sava tēla veidošanu, ievieš jaunas un kopj esošās 

tradīcijas.  Par tradīciju ir kļuvuši Absolventu salidojumi, Karjeras dienas, Ţetonu vakari, 

Ziemassvētku sarīkojumi izglītojamajiem un darbiniekiem, Pensionāru vakari, Skolotāju dienas un 

mācību gada noslēguma ekskursijas, Jauno talantu pēcpusdienas u.c. 

 Izglītības iestādei kopš 2012. gada ir arī savs talismans.   

,,Mans vārds ir Smiltiņš. Vaicāsiet, kāpēc man tieši tāds vārds? Smiltenes Valsts tehnikums – profesionālā 
vidusskola taču atrodas Smiltenes novadā, un Smiltene, kā zināms, ir smilšaina. Vēsturiskais tās nosaukums ir 
bijis Smiltesele. Kādam varbūt es likšos kā smilšu graudiņš. Citam atgādināšu smaidiņu. Arī tas būs pareizi, jo 
Smiltenē taču dzīvo viesmīlīgi cilvēki un tehnikumā jaunieši kļūst speciālisti viesnīcu pakalpojumu jomā. Droši 
variet redzēt mani arī kā siera rituli, jo, kā vēstures liecības informē, tehnikuma teritorijā ir bijusi pienotava, 
kurā gatavots siers. Tas nogatavināts un uzglabāts siera namiņos jeb sierūzī. Viens tāds Latvijā vēl saglabājies 
līdz mūsdienām un ir aplūkojams muižas kompleksā pie Vācu ordeņa pilsdrupām. Sagatavotie ēdināšanas 
pakalpojumu speciālisti arī tagad ir labi sava amata pratēji. Tāpat varat saskatīt manī auto riepu vai ceļa rulli, 
jo firstam Paulam Līvenam, kurš bijis progresīvs cilvēks un vadīja Smiltenes muižu, piederēja viens no 
pirmajiem automobiļiem šajā apkārtnē. Tagad daļa manu aizbilstamo apgūst mašīnzinības un autotransportu. 
Turpmāk turēšu īkšķus un klātienē atbalstīšu un uzmundrināšu mūsu sportistus, dziedātājus, dejotājus un teātra 
spēlētājus, kā arī  visus izglītojamos un darbiniekus gan profesionālajā, gan citās jomās.” 

Konfliktsituācijas, ja tādas rodas, cenšamies risināt, noskaidrojot cēloľus un meklējot pieľemamus 

risinājumus. Izglītības iestādes vadības, personāla un izglītojamo attiecībās valda pārsvarā savstarpēja 

sapratne un cieľa. Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi ir demokrātiski izstrādāti. Izglītojamie 

un personāls ar noteikumiem ir iepazīstināti un parakstījušies atbilstošajos dokumentos. Attieksme pret 

izglītības iestādes apmeklētājiem ir laipna un korekta. 
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Stiprās puses: 

 

• izglītības iestāde ir ar senām un labām tradīcijām; 

• izglītības iestādē strādā pieredzes bagāti pedagogi; 

• ir noteikta kārtība problēmu un konfliktu  risināšanā; 

• sistemātiski tiek veiktas izglītojamo un darbinieku aptaujas par daţādiem aktuāliem jautājumiem; 

• notiek iknedēļas darbinieku sanāksmes informācijas sniegšanai un jautājumu risināšanai; 

• ir laba sadarbība ar novada pašvaldību izglītības iestādes perspektīvas plānošanā. 

 

Vajadzības tālākai attīstībai: 

•apgūt ERAF līdzekļus, lai izglītības iestādē visas programmas būtu modernizētas un visiem būtu labi 

darba un sadzīves apstākļi; 

• jāturpina strādāt pie izglītojamo un pedagogu savstarpējās sadarbības uzlabošanas. 

Vērtējuma līmenis - labi 

 

 

4.5.2. Fiziskā vide 

Kritēriji: 

• tehnikuma iekšējās vides sakoptība; 

• tehnikuma ārejās vides sakoptība. 

Pedagogu rīcībā ir skolotāju istaba, kamīna telpa un darba telpas pie mācību kabinetiem. Tur ir 

pieejami datori, printeri un kopētāji. Skolotāju istabā un interneta mājas lapā tiek izvietoti daţādi 

informatīvie materiāli. 

Izglītības iestādei piederošā teritorija ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta un uzturēta labā 

kārtībā. To varēja izdarīt, pateicoties Lauku atbalsta dienesta projektam. Par telpu un teritorijas kārtību 

un tīrību rūpējas tehniskais personāls. Izglītojamie piedalās mācību kabinetu un teritorijas uzkopšanā. 

Divas reizes gadā tiek organizētas teritorijas sakopšanas talkas, kurās piedalās gan izglītojamie, gan 

darbinieki. 

Izglītības iestādē darbojas ēdnīca un kafejnīca. Katrā dienesta viesnīcas stāvā ir atpūtas telpas un 

virtuve. Dienesta viesnīcas īrnieki ir nodrošināti ar istabiľām, tualetēm un dušām. Viena no dienesta 

viesnīcas ēkām ir siltināta, taču ir nepieciešams iekštelpu remonts, ko ceram paveikt ar ERAF 

līdzekļiem. 

Kontroles institūcijas regulāri veic sanitāri higiēnisko apstākļu pārbaudi. Izglītības iestādes telpas ir 

pārsvarā visas izremontētas un iekārtotas atbilstoši mācību procesa prasībām, tās ir estētiski 

noformētas, tīras un kārtīgas. Ir veikto pārbauţu aktu reģistrācijas ţurnāls, un pārbauţu dokumenti ir 

pieejami.  
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Stiprās puses: 

 

• izglītības iestādes teritorija ir sakopta un pievilcīga, kas audzina cilvēku; 

• telpu un teritorijas uzkopšanā iesaistās izglītojamie;  

• sporta aktivitāšu nodrošināšanai ir laba sporta bāze; 

• izglītības iestāde nodrošina ar dienesta viesnīcu; 

• izglītības iestādei ir sava ēdnīca, kafejnīca un viesnīca; 

• mācību kabineti un laboratorijas pārsvarā ir izremontētas un labiekārtotas.  

 

Vajadzības tālākai attīstībai: 

• turpināt darbu pie teritorijas labiekārtošanas un tūrisma taku izveides ; 

• pilnveidot telpu estētisko noformējumu un to modernizēšanu. 

Vērtējuma līmenis - ļoti labi 

 

4.6. IESTĀDES RESURSI 

4.6.1. Iekārtas un materiāli tehniskie resursi 

Kritēriji: 

• nodrošinājums ar telpām atbilstoši programmas īstenošanai; 

• iekārtu un materiāltehnisko resursu izmantojums mācību procesā. 

Teorētiskās un praktiskās mācības notiek mācību korpusā Pils ielā 8 un Kalnamuiţā 10 - kopējā 

platība 4887 m2, kā arī poligonā un āra sporta laukumos. Kultūras pasākumu organizēšanai ir divas 

zāles ar 200 skatītāju vietām katrā. Izglītojamo rīcībā ir bibliotēka un lasītava ar grāmatu fondu- 

21596vienības, t. sk. 12570 mācību grāmatām. Kopā ar priekšmetu pedagogiem notiek  grāmatu fonda 

papildināšana, kā arī nepieciešamās periodikas pasūtīšana.  Kopš 2012.gada janvāra ir nodots 

ekspluatācijā sporta komplekss, kur var darboties gan izglītojamie, gan darbinieki. 

Mācību kabinetu materiāltehniskais aprīkojums atbilst izglītības procesa realizēšanas vajadzībām. 

Telpas tiek izmantotas racionāli. Izglītības programmu īstenošanā tiek pielietoti mūsdienīgi 

materiāltehniskie līdzekļi - IT iekārtas, datorprogrammas, audio un videoiekārtas, pieejams internets 

mācību korpusos un dienesta viesnīcās. Diemţēl visi kabineti vēl nav aprīkoti ar IT iekārtām.  

Inventārs un tehnoloģiskās iekārtas tiek uzturētas kārtībā. Telpu iekārtojums un platība ir atbilstoša 

izglītojamo skaitam. Ir noslēgti sadarbības līgumi ārpus izglītības iestādes organizējamo mācību 

prakšu īstenošanai. Viesnīcu pakalpojumu programmas realizēšanai izglītības iestāde  ir noslēgusi 

sadarbības līgumus ar uzľēmumiem: Park Hotel BRŪZIS, Dan Lat CĒSIS, viesu māju LĀČU MIGA, 

viesnīcām VOLMĀRS un Naktsmājas Valmierā, viesnīcu SIGULDA, viesu māju LĪVKALNI, 

viesnīcām EIROPA, Park Hotel RĪDZENE, KAĻĶU VĀRTI u.c.  Izglītojamajiem tiek piedāvāti 

ēdināšanas pakalpojumi ēdnīcā un kafejnīcā. 
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 Stiprās puses: 

• izglītības iestādē ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa nodrošināšanai; 

• materiāli tehniskais nodrošinājums pamatā atbilst izglītības programmu īstenošanai; 

• telpu remonts, mēbeļu un aprīkojuma iegāde tiek plānota; 

• ir nepieciešamās mācību literatūras nodrošinājums;  

• izglītības procesā tiek izmantotas IT iekārtas. 

Vajadzības tālākai attīstībai: 

•apgūt ERAF projekta līdzekļus, lai labiekārtotu kabinetus un laboratorijas. 

Vērtējuma līmenis - labi 

4.6.2. Personālresursi 

Kritēriji: 

• iestādes personāla nodrošinājums un pedagoģiskā personāla atbilstība normatīvajām 

prasībām; 

• pedagogu profesionālā pilnveide. 

Izglītības iestādē ir pamatā viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls. 2012.gadā 

izglītības iestādē strādā 63 pedagogi, no kopējā skaita 25 pedagogi strādā ar profesionālajiem 

priekšmetiem, 22 ir vispārizglītojošo priekšmetu skolotāji.  Visiem pedagogiem izglītība un 

profesionālā kvalifikācija, kā arī profesionālā pilnveide atbilst normatīvo aktu prasībām. Divi pedagogi 

pašlaik apgūst arodpedagoģijas programmu LLU. Pedagogu profesionālā pilnveide tiek kontrolēta. 

Pedagogi piedalās daţādās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs gan izglītības iestādē, gan ārpus 

izglītības iestādes. Pašlaik visi pedagogi ir iesaistījušies ESF projektā un ceļ kvalifikāciju pedagoģijā 

un metodikā, IKT prasmju paaugstināšanā, savā priekšmetā, kā arī svešvalodā.  

Pedagogu sadalījums pēc vecuma: 

Gadi Pedagogu skaits 

25-29  3 

30-34 4 

35-39 4 

40-44 4 

45-49 9 

50-54 9 

55-59 12 

60-64 13 

65 > 5 

Kopā: 63 
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No tabulas redzams, ka vislielākais skaits pedagogu tuvojas pensijas vecumam vai jau ir sasnieguši šo 

vecumu. Salīdzinoši maz skolā ienāk jauni pedagogi. 

 Pedagogu slodze: 

Pedagogu slodze Pedagogu skaits 

< 0,25  3 

0,25-0,49 4 

0,50-0,74 8 

0,75-0,99 2 

1,00 7 

1.01-1,49 28 

1,50-2,00 11 

Pedagogu darba slodze ir optimāla, lai kvalitatīvi spētu veikt savus pienākumus. Slodzes sadalītas, 

ievērojot izglītības programmas un vadoties pēc darba organizācijas vajadzībām, pedagogu pieredzes 

un kvalifikācijas. Administrācija pārzina katra pedagoga profesionālo kompetenci. Darbinieki ir 

informēti par saviem pienākumiem un tiesībām. Ir definētas atbildības jomas, kuras ir atspoguļotas 

darba līgumos. 

 Stiprās puses: 

• visiem pedagogiem izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām; 

• regulāri notiek pedagogu profesionālā pilnveide. 

Vajadzības tālākai attīstībai: 

• strādāt pie jaunu darbinieku iesaistīšanas izglītības iestādē; 

• palielināt izglītības programmu nodaļu  lomu personālresursu nodrošināšanā. 

Vērtējuma līmenis - labi 

 

 

4.7. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Kritēriji: 

• pašvērtēšanas organizēšana izglītības iestādē; 

• attīstības plānošana. 

Izglītības iestādes pašvērtēšana notiek. Pašvērtējums ir objektīvs un pietiekami pamatots. Informācijas 

uzkrāšana notiek visu mācību gadu. Darbs tiek analizēts, sadarbojoties izglītības iestādes 

administrācijai, pedagogiem, izglītojamajiem, kā arī vecākiem. Situācijas izpētei tiek izmantotas 

daţādas metodes, bieţi tā ir anketēšana. Katrs pedagoģiskais darbinieks mācību gada noslēgumā vērtē 
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savu ieguldījumu, analizējot sasniegumus, nepilnības un tālākās attīstības vajadzības. Izglītības 

iestādes darba vērtēšana notiek administrācijas sēdēs, metodisko komisiju sanāksmēs, pedagoģiskās 

padomes sēdēs, darbinieku sanāksmēs. Vērtēšanā iegūto informāciju izmanto, lai apzinātu darba 

stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus.  

Katru gadu tiek izvērtēti izglītojamo mācību sasniegumi, kā arī regulāri notiek personāla vērtēšana. Arī 

saimnieciskās darbības rezultāti katru gadu tiek izanalizēti. 

Pašvērtēšanā konstatētās izglītības iestādes darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus 

personāls zina un izmanto, plānojot turpmāko darbu. 

Izglītības iestādes darbību reglamentē Nolikums, Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem, Darba      

kārtības noteikumi un citi iekšējie normatīvie akti, kas ir izstādāti pamatojoties uz augstākstāvošu 

institūciju izdotiem normatīviem aktiem. 

Ir sagatavoti galvenie uzdevumi kārtējam mācību gadam, kuros ir ietverti mācību metodiskā darba 

uzdevumi un audzināšanas uzdevumi. Katrā jomā tiek izstrādāts darba plāns: pedagoģisko sēţu un 

informatīvo sanāksmju plāns, audzināšanas darba plāni kursos, kultūraudzināšanas un sporta pasākumu 

plāns. Mācību gadu noslēdzot, tiek veidots pārskats par iepriekšējā gada darba rezultātiem. Izglītības 

iestādes attīstības plāns ir loģiski strukturēts, pārskatāms un skaidrs. Attīstības plānošana iekļaujas 

izglītības iestādes darba plānošanas sistēmā, tā ir vajadzīga arī, lai piesaistītu ERAF finansējumu. Šī 

dokumenta izstrādē piedalās izglītības iestādes direktors, vietnieki, projektu vadītāja, juriste, arhitekti 

u.c. Ar to tiek iepazīstināts kolektīvs. Notiek materiāli tehnisko resursu atjaunošanas plānošana gada 

griezumā atbilstoši finansējumam.  

Ir izstrādāta vadības struktūra. Direktoram ir vietnieki: vietniece izglītības jomā, vietniece 

audzināšanas jomā, vietnieks praktiskās apmācības jomā. Vietnieku pienākumi, tiesības un atbildības 

jomas ir noteiktas darbinieku amatu aprakstos. Direktoram ir doktora grāds lauksaimniecībā, kā arī 

maģistra grāds pedagoģijā. Viľš strādā ar lielu  ieinteresētību izglītības iestādes attīstībā. Laba 

sadarbība notiek ar Smiltenes novada pašvaldību un nozaru asociācijām. Direktors darbojas arī lauku 

profesionālo izglītības iestāţu biedrībā. 

Direktora vietnieki par plānoto un paveikto darbu informē administrācijas sanāksmēs, pedagogus - 

informatīvajās sanāksmēs vai pedagoģiskās padomes sēdēs, kā arī aktuālo informāciju izvieto uz 

ziľojuma dēļa un ievieto interneta mājas lapā. Katru gadu tiek organizētas vismaz divas pedagoģiskās 

padomes sēdes.  

Stiprās puses: 

• izglītības iestādē notiek darba plānošana un rezultātu vērtēšana; 

• notiek savstarpējā sadarbība visos izglītības iestādes līmeľos; 

• izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Smiltenes novada pašvaldību, darba devēju profesionālajām 

asociācijām un augstskolām. 

Vajadzības tālākai attīstībai: 
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• turpināt pilnveidot iestādes darba organizāciju un sadarbību visos līmeľos; 

• pilnveidot sadarbību ar Smiltenes novada pašvaldību, darba devēju profesionālajām asociācijām un 

augstskolām; 

• strādāt pie profesionālās izglītības kompetences centra statusa iegūšanas. 

Vērtējuma līmenis - labi 

 

 

4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Kritēriji: 

• vadības darba organizēšana un plānošana; 

• iestādes darba organizēšana un personāla pārvaldība. 

Izglītības iestādē ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls ar atbilstošu 

izglītību. 

Pedagogu profesionālā pilnveide atbilst normatīvo aktu prasībām. Ir izstrādāts pedagogu profesionālās 

pilnveides plāns, kas tiek atbilstoši realizēts. Tāpat ir arī izstrādāti kritēriji pedagogu darba kvalitātes 

novērtēšanai. 

2011./2012. mācību gadā visi profesionālo mācību priekšmetu pedagogi iesaistījās Valsts izglītības 

attīstības aģentūras un Valsts izglītības satura centra īstenotajā ESF projektā "Profesionālo mācību 

priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču 

paaugstināšana". Vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotāji savas pedagoģiskās kompetences 

paaugstina, iesaistoties projektā „Vispārējās izglītības pedagogu kompetenču paaugstināšana un 

prasmju atjaunošana". 

Katra mācību gada sākumā tiek sastādīts un apstiprināts mācību gada darba plāns. Mācību gadu 

beidzot, tiek sagatavots pārskats par darba plāna izpildi. Pārskats aptver visas izglītības iestādes 

darbības jomas - mācību un audzināšanas darbu, saimniecisko darbību un finanses. Regulāri katru 

pirmdienu notiek vadības sanāksmes - direktors, vietnieki, galvenā grāmatvede, struktūrvienību 

vadītāji u.c. Izglītības iestādes darbība notiek atbilstoši apstiprinātam Nolikumam un citiem 

normatīvajiem dokumentiem. Ir noteikta un apstiprināta iestādes organizatoriskā struktūra, kas atbilst 

visām darbības jomām. Izglītības iestādes administrācija organizē un vada izglītības iestādes darbu, 

deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi, kā arī nodrošina informācijas apmaiľu par pieľemtajiem 

lēmumiem un to izpildi. Pedagogu darba slodzes ir noteiktas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Izglītības iestādē darbojas Vispārizglītojošo priekšmetu metodiskā komisija, Kursu audzinātāju 

metodiskā komisija, kā arī Viesnīcu un restorānu  programmu nodaļa un Mašīnzinību nodaļa, kas 

ietver arī metodisko darbu. Katra struktūrvienība plāno savu darbu. Visiem amatiem ir izstrādāti amatu 

apraksti, ar kuru darbinieks tiek iepazīstināts, uzsākot darba attiecības. 
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Dokumentācija sakārtota atbilstoši lietvedības prasībām, katru gadu tiek izstrādāta  lietu   

nomenklatūra,  pamatojoties  uz  normatīvajos   aktos  noteikto  obligāto dokumentāciju. Lietas tiek 

kārtotas atbilstoši nomenklatūrai.  

Stiprās puses: 

• izstrādāta  normatīvā dokumentācija; 

• izstrādāta jauna izglītības iestādes stratēģija; 

• izglītības iestādes darbs tiek vērtēts un noteiktas vajadzības tālākai attīstībai. 

 

Vajadzības tālākai attīstībai: 

• iestādes darbības plānošanā iesaistīt plašāku darbinieku loku; 

• ieviest e-ţurnālu un organizēt apmācību darbam ar to; 

• turpināt nodrošināt pedagogus ar IKT. 

Vērtējuma līmenis - labi 

 

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Kritēriji: 

• sadarbība ar dibinātāju, pašvaldībām; 

• sadarbība ar valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un darba devējiem; 

• starptautiskā sadarbība. 

Izglītības iestādei ir regulāra sadarbība ar Izglītības un zinātnes ministriju. Attīstības un 

investīciju stratēģija, ERAF projektu īstenošana, izglītojamo uzľemšana, jaunu izglītības programmu 

ieviešana tiek saskaľota ar Izglītības un zinātnes ministriju. Smiltenes novada pašvaldība ar 

ieinteresētību un atbalstu piedalās ar profesionālo izglītību saistītu jautājumu risināšanā. Izglītības 

iestādei ir sadarbība ar biedrībām ,,Latvijas ceļu būvētājs”, ,,Latvijas Veterinārārstu biedrība”, ,,Siera 

klubs”, A/S ,,Latvijas autoceļu uzturētājs”, ,,Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija”, ,,Vidzemes 

tūrisma asociācija”, SIA ,,Viesnīcu un restorānu mācību centrs”, augstskolām - LLU, Vidzemes 

Augstskolu, kā arī ar citām  organizācijām un darba devējiem par izglītības satura jautājumiem, 

praktisko mācību, un prakses īstenošanu, profesionālo konkursu norisi u.c.Tāpat notiek sadarbība ar 

Valsts Izglītības Attīstības aģentūru daţādu projektu īstenošanā. Izglītības iestāde iesaistās 

starptautiskos projektos: Leonardo da Vinci  audzēkľu praktiskās apmācības apmaiľas projekti un 

mācību materiālu izstrāde profesionālajā angļu valodā Tool Tipls,  Comenius  projekts sadarbības 

veicināšanai, sadarbība ar Lietuvas un Igaunijas radniecīgām skolām audzēkľu apmaiľā un labākās 

pieredzes pārľemšanā. Pedagogu kvalifikācijas celšana notiek ar ESF projektu atbalstu, bet izglītības 

iestādes telpu renovācija un siltināšana ar ERAF līdzekļiem. CPKE komisiju sastāvs tiek veidots no 

darba devēju pārstāvjiem. Komisijas ieteikumi tiek ľemti vērā aktualizējot izglītības programmu un 
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priekšmetu programmu saturu. Izglītības iestādē darbojas pedagogu un pārējo darbinieku 

arodbiedrības, kas kopā ar administrāciju slēdz kolektīvo līgumu. 

 

Stiprās puses: 

• izglītības iestādē darbojas pedagogu un darbinieku arodorganizācijas; 

• notiek sadarbība ar Smiltenes novada pašvaldību; 

• notiek  daţādu projektu īstenošana; 

• notiek sadarbība ar darba devēju organizācijām, biedrībām un augstākās izglītības iestādēm; 

• notiek sadarbība ar izglītības iestādēm ārvalstīs. 

 

Vajadzības tālākai attīstībai: 

• paplašināt pieaugušo apmācības piedāvājumu, sadarbojoties ar Labklājības ministriju un 

Nodarbinātības valsts aģentūru;  

• paplašināt sadarbību ar nozaru asociācijām; 

• turpināt darbu ar augstskolām izglītības satura saskaľošanā. 

 

Vērtējuma līmenis - ļoti labi 
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5. Citi sasniegumi 

Smiltenes Valsts tehnikumā – profesionālajā vidusskolā darbojas radošs un strādīgs kolektīvs, 

kurš cenšas nodrošināt labus apstākļus mūsu galvenā uzdevuma – labu speciālistu sagatavošanai. 

Cilvēku audzina vide, tradīcijas, vēsture un vēl daudz kas cits, tāpēc līdztekus mācību darbam 

kabinetos, laboratorijās, mēs cenšamies radīt mājīgu, sakārtotu un rosinošu vidi ar vēstures elpu 

apdvestajā firsta Līvena muiţas kompleksā. Skolotājas Vinetas Roskošas vadībā veidotais ceļvedis 

parāda, ar ko mēs nodarbojamies, un kas mūsu turpmākai attīstībai ir svarīgi: 

 

 

NĀC!  

IEPAZĪSTI  

IZGARŠO 

SAJŪTI  

 IZZINI 

 

sendienu gaisotni,  

mūsdienu rosīgo soli Kalnamuižā, 

Smiltenes Valsts 

tehnikumā – profesionālajā 

vidusskolā! 
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NAKŠŅO 
 
 

 
Smiltenes pagasta Kalnamuiţā Jūs laipni gaida 3 zvaigţľu  viesnīca „Kalna ligzda”, ko ieskauj 

Kalnamuiţas senlaicīgais ēku komplekss un apzaļumotā parka teritorija. 
Jūsu ērtībām piedāvājam nakšľot vienvietīgās, divvietīgās, trīsvietīgas istabās un ģimenes istabā 

ar četrām gultām. Katrā istabā ir WC, duša, kabeļtelevīzija, mīkstais grīdas segums, WI-FI internets 

(bezmaksas), atsevišķos numuros ir pieejams rakstāmgalds biznesa tipa klientiem vai atpūtas krēsls.  
 

Jūlija un augusta mēnešos tematisko nometľu grupas ir iespējams izmitināt dienesta viesnīcas 
istabās ar divām, trīs vai četrām gultasvietām. 

      

 

 

 

 

 

MIELOJIES 
 

Ikdienas pusdienu maltīti vai svētku mielastu izvēlies baudīt kādā no piedāvātajām ēdināšanas vietām: 

 Viesnīcas „Kalna ligzda” kafejnīcā katru dienu, iepriekš piesakoties, laipni gaida ikvienu 

pusdienās un vakariľās. Pēc pasūtījuma tiek ceptas tortes un citi konditorejas izstrādājumi. 
Picas un bulciľas iespējams iegādāties ik darbdienu. Klājam nelielus viesību galdus viesnīcas 

kafejnīcā vai saunas zālē. 

 Darbdienās pusdienas ātri, sātīgi un par pieľemamām cenām iespējams ieturēt Smiltenes Valsts 

tehnikuma – profesionālās vidusskolas ēdnīcā. Piedāvājam pusdienas līdzľemšanai, 
ēdināšanas pakalpojumus lielākām tūristu grupām iepriekš piesakoties. Gardo mielastu 
palīdzēs noorganizēt ēdnīcas vadītāja Astrīda Pinkovska – nāciet, vai zvaniet- 94773848, 

26135949. 

 Ēdnīcā klājam banketu galdus. Piedāvājam pasūtīt aukstās uzkodas un konditoreju 

līdzľemšanai.  

 Piedāvājam izbraukumu banketu galdu klāšanu, ēdināšanu un apkalpošanu. 

 Izīrējam galda veļu, traukus, glāzes un galda piederumus. 

 Piedāvājam klāt kafijas pauzes semināriem, ko rīkosiet pie mums vai citur. 

 

 

 
 IZZINI SENDIENU TIKUMUS 

 
 

Izzini, kā top firsta Līvena garšīgā maize! Kā zināms, maize ir viens no senākajiem pārtikas 
produktiem pasaulē. Kalanmuiţā jau no firsta Līvena laikiem kalpu ļauţu galvenais uzturs bija maize, 

putra un siļķe.  
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Godājot sendienu tradīcijas, Smiltenes Valsts tehnikuma- profesionālās vidusskolas telpās- 
Kalnamuiţas trešajā mājā, kādreizējā muiţas pārvaldnieka ēkas pagrabā, ir ierīkota maizes krāsns, kur 

meistars Jānis Valdmanis gatavo gardo Firsta Līvena maizi – rudzu, kliju, saldskābo un balto.  
Kalnamuiţas viesiem (nelielās grupās) ir iespēja piedalīties maizes cepšanas darbnīcā vai tikai 

degustācijā, iepriekš piesakoties viesnīcā „Kalna Ligzda” pa tālruľiem: 26556681, 64772173, vai pie 

meistara Jāľa Valdmaľa- 26393523. Vēlamais grupas dalībnieku skaits 10-12 personas, bet var būt arī 
lielāks. Vienlaicīgi tiek izcepti 10 – 12 maizes kukulīši.  

 

 

 

 

 

 

SPORTO  

 
Organizējam kolektīvu sporta spēles vai sacensības, kā arī vasaras vai ziemas sporta nometni 

varat rīkot tieši pie mums! Daudzfunkcionāls un labiekārtots Smiltenes Valsts tehnikuma- 
profesionālās vidusskolas sporta komplekss, par kura piedāvājumu un aprīkojumu informāciju Jums 
sniegs sporta darba organizators Leons Peļľa pa tālruni 26544935, piedāvā: 

  sportot iekštelpās: 

- volejbola laukumā; 

- basketbola laukumā; 
- telpu futbola laukumā; 
- smagatlētikas zālē; 

- sporta cīľu zālē; 

 vasarā sporto ārā basketbola laukumā 

 

 

ESI AKTĪVS 
 

 
Izbaudi ziemas priekus, kamēr vien Kalnamuiţas un Smiltenes apkārtnē ir sniegs. Smiltenes 

Valsts tehnikuma – profesionālās vidusskolas teritorijā biedrība „30draugi.lv” iznomā distanču 

slēpošanas inventāru gan individuāliem slēpotājiem, gan ģimenēm, gan grupām līdz pat 50 personām. 
Inventārā ietilpst slēpes, nūjas un slēpošanas zābaki. Ieteiksim labākās slēpošanas vietas! 

Interesēties pie Leona Peļľas pa tālruni 26544935 vai viesnīcā „Kalna ligzda” pa tālruľiem: 

64772173; 26556681. 

 

 

ATPŪTIES, IELŪKOJIES SENATNĒ 
 
 

Dzīves baudītājiem un izzinātājiem piedāvājam : 

 pēc saspringtas darbdienas vai sporta pasākumiem ir iespējams relaksēties un moţu 
garu atgūt ar malku kurināmā saunā; 
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 piedāvājam ekskursiju gida pavadībā pa Kalnamuiţas teritoriju, kur iepazīsiet 
Kalnamuiţas kompleksa ēku noslēpumu, apskatīsiet Vācu ordeľa pilsdrupas un uzzināsiet 

daudz interesantus faktus par firstu Paulu Līvenu, kurš te saimniekojis, kā arī par mūsdienu 
rosību šajā vēsturiskajā teritorijā; 

 ekskursiju ar autobusu pa Smilteni (3 stundas); 

 transporta pakalpojumus – autobusu grupai līdz 34 personām un mikroautobusu – 

grupai līdz 10 personām. 

 

 

 

 

 

DARBOJIES  

 

 
Piedāvājam izīrēt telpas: 

 zāli semināriem un konferencēm ar klases vai teātra iekārtojumu; 

 telpas nelielām sanāksmēm, darījumu tikšanās reizēm mājīgā gaisotnē; 

 piemērotas telpas datorapmācībai; 

 telpu izstāţu rīkošanai. 
 

Jūsu semināra starplaikos sagatavosim kafijas pauzi ar tikai mums raksturīgajām mazajām mini 
uzkodiľām. Ir pieejams viss nepieciešamais aprīkojums sekmīgam darbam- tāfeles, ekrāni, internets, 

multimediju projektori, datori, kodoskopi, TV.  
Izīrējam aprīkojumu semināriem, kurus organizējat citviet. 
 

 
 

MĀCIES 

 
 

Smiltenes Valsts tehnikums – profesionālā vidusskola  var būt arī tavas meistarības skola, kurā 
pašlaik mācās vairāk kā 600 audzēkľi. Viľi apgūst: 

 ēdināšanas pakalpojumu speciālista; 

 celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķa; 

 viesnīcu pakalpojumu speciālista; 

 lauku tūrisma speciālista;  

 veterinārārsta asistenta; 

 viesmīļa, pavāra un automehāniķa profesijas. 

 
Tā var būt arī tavas izaugsmes un karjeras skola!  

Izvēlies, jo, ieskauta ezeros zilos, aicina Smiltene: Nāc! 
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DODIES CEĻĀ 

 

 

Viesnīca „Kalna ligzda”  
Kalnamuiţa-7,Smiltenes pagasts  
Smiltenes novads, LV-4729 

tālr./fakss 64721173 
mob.tālr. 26556681 
e-pasts: kalnaligzda@one.lv 

www.smiltenestehnikums.lv 

 
Smiltenes Valsts tehnikums – profesionālā vidusskola 
,,Kalnamuiţa-10”, Smiltenes pagasts,  

Smiltenes novads, LV-4729   
tālr./fakss 64707653 

tālr. 64772567; 64772773 
e-pasts: smiltenestehnikums@gmail.com 
www.smiltenestehnikums.lv 

 

 

6. Turpmākā attīstība 
 

 Strādāt, lai Smiltenes Valsts tehnikums – profesionālā vidusskola kļūtu par kompetences 

centru. 

 Aktualizēt izglītības programmas, sadarbojoties ar darba devēju organizācijām, LLU un 

Vidzemes augstskolu. Strādāt pie jaunu programmu izveides, atbilstoši darba tirgus tendencēm. 

 Saimniecisko darbību organizēt tā, lai  materiālā bāze kalpotu izglītojamo praktisko iemaľu 

pilnveidošanai. Veidot amatniecības centru, izmantojot vēsturisko muiţas ansambli un 

amatniecības virzienus iekļaut lauku tūrisma un ēdināšanas pakalpojumu izglītības programmās 

kā izvēles moduļus. 

 Piesaistīt ERAF līdzekļus ēku renovācijā un materiālās bāzes pilnveidošanā: 

 veterinārmedicīnas programmā; 

 viesnīcu un restorānu pakalpojumu programmām; 

 mašīnzinību programmām. 

 Paplašināt pieaugušo apmācības piedāvājumu, sadarbojoties ar Labklājības ministriju. 

 Strādāt pie kvalitatīvu pedagogu kadru piesaistes mašīnzinību nodaļā. 

 

Pašvērtējums ievietots izglītības iestādes interneta mājas lapā: www.smiltenestehnikums.lv  

 

mailto:smiltenestehnikums@gmail.com
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Iestādes vadītājs                     ________________                             Dr. Andris Miezītis                                     

                            (paraksts)                      (vārds, uzvārds) 

 Z.v. 

            

 SASKAĽOTS 

 _____________________________________________________________ 

              (dokumenta saskaľotāja pilns amata nosaukums) 

 _______________________________________________     _____________________  

           (vārds, uzvārds)                   (paraksts) 

 ______________________________________________________________________ 

(datums) 

   

 
 

 
 

 
 

 


