PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRA

SMILTENES TEHNIKUMS
APLIECINĀJUMS
PAR ATBILSTĪBU MK NOTEIKUMU NR. 144 no 19.03.2013. ,, Profesionālās izglītības
kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība”
NOTEIKTAJIEM KRITĒRIJIEM
par laika periodu
no 2013.gada 1. septembra līdz 2014.gada 30. septembrim
Nr.p.
k.
1

2

3

4

Kritēriji

Īss un konkrēts apraksts
(pilns, detalizēts apraksts pielikumos)

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;
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;

2.1. Smiltenes tehnikumā profesionālo vidējo izglītību iegūst
517 izglītojamie.
Pavisam kopā mācās 527 izglītojamie (tajā skaitā 478
izglītojamie valsts budžetā un 49 izglītojamie ESF finansētajās
grupās).

2.3. pēdējo divu mācību gadu
laikā ne mazāk kā sešdesmit
procentiem izglītojamo, kuri
ieguvuši
profesionālo
kvalifikāciju,
vērtējums
profesionālās
kvalifikācijas
eksāmenos nav bijis zemāks
par septiņām ballēm;

2.3. Smiltenes tehnikumā 2013./2014. mācību gadā 70,7%
izglītojamo, kuri ieguvuši profesionālo kvalifikāciju, vērtējums
profesionālās kvalifikācijas eksāmenos nav bijis zemāks par
septiņām ballēm.

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

2.4. Smiltenes tehnikums 2013./2014.m.g. atbilstoši
īstenojamām izglītības programmu jomām:
 Viesnīcu un restorānu pakalpojumi;
 Transports;
 Veterinārmedicīna
ir sadarbojies ar šādām darba devēju organizācijām un nozares
komersantiem:
 Biedrību ,,Latvijas ceļu būvētājs”;

2.2. Smiltenes tehnikumā 2013./2014. mācību gada laikā:
 nepietiekama mācību sasniegumu vērtējuma,
 neattaisnotu mācību kavējumu,
 nepareizas karjeras izvēles dēļ ir atskaitīti 6,7 % no
izglītojamo skaita.

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2







prasībām atbilstošas prakses
vietas visiem izglītojamiem;


Par īstenoto
viedoklis no:







A/S ,,Latvijas autoceļu uzturētājs”;
Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju;
Latvijas Veterinārārstu biedrību;
Biedrību ,,Siera klubs” ;
Latvijas Lauksaimniecības Universitātes
Veterinārmedicīnas fakultāti;
Vidzemes augstskolu.
sadarbību 2013./2014.m.g. ir saņemts rakstisks
Biedrības ,,Latvijas ceļu būvētājs”;
A/S ,,Latvijas autoceļu uzturētājs”;
Latvijas Veterinārārstu biedrības;
Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas;
Latvijas Lauksaimniecības Universitātes
Veterinārmedicīnas fakultātes;
Biedrības ,,Siera klubs” u. c. komersantiem.

Pielikums Nr. 3
Smiltenes tehnikums sadarbībā ar darba devēju organizācijām
u.c. komersantiem ir nodrošinājis darba tirgus prasībām
atbilstošas prakses vietas 137 izglītojamiem programmās:
 Transports;
 Veterinārmedicīna;
 Viesnīcu un restorānu pakalpojumi.
2.5. Smiltenes tehnikumā 2013./2014.m.g. uzsāka realizēt ERAF
projektu transporta, veterinārmedicīnas un viesnīcu un restorānu
pakalpojumu nodaļu materiālās bāzes modernizēšanai. Pēc
projekta īstenošanas 2015.gadā būs iespējams izglītot darbam ar
jaunākajām tehnoloģijām arī citu profesionālās izglītības iestāžu
izglītojamos šādās izglītības jomās:
 Transports
 Viesnīcu un restorānu pakalpojumi;
 Veterinārmedicīna.
Pašlaik strādāt ar salīdzinoši modernām tehnoloģijām ir
iespējams Viesnīcu un restorānu pakalpojumu izglītības
programmās. Izglītojamie mācību procesā strādā ar IKT, ir labi
aprīkotas praktisko mācību laboratorijas, kā arī viesnīca ,,Kalna
ligzda”. Šo iespēju 2013./2014.m.g. izmantoja Leonardo da
Vinči apmaiņas projekta izglītojamo grupas no Lietuvas,
Austrijas un Norvēģijas.
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2.5. tajā iespējams izglītot
darbam
ar
jaunākajām
tehnoloģijām
arī
citu
profesionālās izglītības iestāžu
izglītojamos;
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2.6. izglītības
iestāde 2.6. Lai nodrošinātu transporta nozarē strādājošo un citu personu
nodrošina nozarē strādājošo un profesionālo tālākizglītību un pilnveidi, Smiltenes tehnikums
citu personu profesionālo 2013./2014.m.g. ir veicis šādus pasākumus:
tālākizglītību un pilnveidi;
 organizējis A;B;C;E;G kategoriju traktortehnikas vadītāju



apmācības kursus – 9 grupas;
organizējis B kategorijas autovadītāju apmācības kursus –
4 grupas;
2
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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;

nodrošinātas telpas, aprīkojums un pasniedzēji angļu
valodas kursiem – 2 grupas;
nodrošinātas telpas un aprīkojums Latvijas Brīvo
Arodbiedrību Savienības rīkotajam semināram un
izstādei.

Pielikums Nr.4
2.7. Sadarbībā ar nozares organizācijām, komersantiem un
augstskolām:
 ,,Latvijas ceļu būvētājs”;
 A/S ,,Latvijas autoceļu uzturētājs”;
 SIA 8.CBR;
 A/S LAU Alūksnes ceļu rajons;
 SIA „Limbažu ceļi”;
 SIA „SORMA”;
 SIA „Vireši”;
 A/S LAU Rīgas ceļu rajonu;
 SIA „Ceļinieks 2010”;
 A/S LAU Valmieras ceļu rajonu;
 Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju;
 Vidzemes augstskolu;
 Biedrību ,,Siera klubs”;
 A/S Viesnīca Latvija;
 SIA Viesnīca Rīdzene;
 SIA „Vecais Brūzis”;
 SIA „Hotel Wolmar”;
 SIA „Hotel Riga”;
 A/S ,,Mazais Ansis”;
 Viesnīcu ,,Dikļu pils”;
 Viesnīcu ,,Ezeri”;
 Latvijas Veterinārārstu biedrību;
 SIA ,,Vidzemīte”;
 SIA „Labākie Draugi”;
 SIA „Dzīvnieku Veselības Centrs”;
 SIA „Mazo Brāļu Hospitālis”;
 SIA „Pārgaujas veterinārā klīnika”;
 SIA „Siguldas novada veterinārais centrs”;
 SIA „Vidzemes veterinārais centrs”;
 Z/S „Veczilakši”;
 LLU Veterinārmedicīnas fakultāti
u.c. komersantiem
Smiltenes tehnikums īsteno sekojošas profesionālās vidējās
izglītības programmu jomas:
 Transports;
 Viesnīcu un restorānu pakalpojumi;
 Veterinārmedicīna.
Nozaru organizācijas, komersanti un augstskolas
2013./2014.m.g. nodrošināja:
 piedalīšanos jaunu izglītības programmu
izstrādē un aktualizācijā;
 jaunāko
tehnoloģiju
un
nozares
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popularizēšanā;
 kvalifikācijas prakšu vietu nodrošināšanā;
 profesionālās kvalifikācijas eksāmena
satura izstrādē;
 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, karjeras
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 programmu satura izvērtēšanā Vidzemes augstskola ;
 izglītības
un
karjeras
pasākumu
organizēšanā - LLU Veterinārmedicīnas
fakultāte;
 pedagogu
kvalifikācijas
celšanā
–
Vidzemes
augstskola,
LLU
Veterinārmedicīnas fakultāte.
Smiltenes tehnikums nodrošināja telpas, materiāli tehnisko
bāzi un pasniedzējus tālākizglītībai Vidzemes reģiona
pedagogiem
ESF
projekta
,,Mūžizglītības
pasākumi
nodarbinātām personām”.
Smiltenes tehnikuma pedagogi Vita Audere, Gunārs Auders,
Rudīte Benta piedalījās Valsts izglītības satura centra
organizētajās
darba
grupās
centralizēto
profesionālās
kvalifikācijas eksāmenu uzdevumu bankas un eksāmenu
programmu izstrādē.
2.7.1. Smiltenes tehnikumā uz 2014.gada 1.oktobri mācās:
 Transporta izglītības programmā – 174
izglītojamie valsts budžetā, 22 izglītojamie
ESF finansētajās grupās;
 Viesnīcu un restorānu pakalpojumu
izglītības programmās – 175 izglītojamie
valsts budžetā, 9 izglītojamie ESF
finansētajā grupā;
 Veterinārmedicīnas izglītības programmā
– 90 izglītojamie valsts budžetā, 17
izglītojamie ESF finansētajās grupās.
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2.7.2. izstrādā
profesionālās 2.7.2. Smiltenes tehnikums 2013./2014.m.g. ir aktualizējis un
izglītības programmu saturu izstrādājis jaunas profesionālās vidējās izglītības programmas
atbilstošo nozaru profesijās;

4

šādās nozaru profesijās:
 Viesnīcu pakalpojumu speciālists, kods – 33 811 03;
licences Nr.P- 9707;
 SPA speciālists, kods 35b 815 00; licences Nr.P- 9414;
 Ceļu būvtehniķis, kods 33 582 02; licences
Nr.P- 9418.
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2.7.3. nodrošina
pedagogu 2.7.3. Smiltenes tehnikums 2013./2014.m.g. ir organizējis un
pieredzes
apmaiņu
un nodrošinājis pedagogu piedalīšanos pieredzes apmaiņas un
stažēšanos gan valsts, gan stažēšanās pasākumos valsts līmenī Smiltenes tehnikumā:
starptautiskā līmenī;






Seminārs Vidzemes reģiona pedagogiem ,,Pārbaudes
darbu veidošana un izglītojamo zināšanu vērtēšana".
Seminārs
jauniešu
uzņēmējspēju
veicināšanā
Vidzemes reģiona pedagogiem.
Seminārs Latvijas profesionālo skolu viesmīlības
pedagogiem.
Seminārs ,,Kvalitātes standarts. Mācību metodes un
praktiskais pielietojums viesmīlības un ēdināšanas
pakalpojumu izglītības programmās”.



Seminārs ,,Audzināšanas un dienesta viesnīcas darba
organizācija” dienestu viesnīcu darbiniekiem.
 Firmas ,,Volvo” prezentācija un apmācība ar
jaunajām tehnoloģijām.
 Veterinārmedicīnas firmas prezentācija un apmācība
ar veterināro klīniku iekārtām.
nodrošinājis pedagogu piedalīšanos citur valstī:


VISC un Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas
organizētajos semināros.



Biedrības ,,Siera klubs” organizētajos pasākumos.




Pavāru un bārmeņu meistarklasēs.
Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes
organizētajos kursos un metodiskajās dienās.



Mācību centra
semināros.



Firmas ,,Vidzemes dīzeļu centrs” seminārā.



Firmas ,,Scania Latvia” seminārā.

,,AMOPLANT”

organizētajos

starptautiskā līmenī:


Vana Vigala mācību centrā Igaunijā – 12 pedagogi.



Bārmeņu meistarklasēs Starptautiskajā pārtikas ražotāju
izstādē Tallinā – 3 pedagogi.



Olustveres gadatirgū - 2 pedagogi.

Mūžizglītības programma Leonardo da Vinci mobilitātes
VETPRO projekta ietvaros:



Bulgārijā – mašīnzinības – 1 pedagogs.
Maltā – veterinārmedicīna – 1 pedagogs.
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Spānijā – viesu uzņemšana un apkalpošana – 1
pedagogs.
Itālijā – viesnīcu uzņēmējdarbība – 1 pedagogs.
Austrijā – viesnīcu un restorānu uzņēmējdarbība – 2
pedagogi.
Vācijā - Eiropas kredītsistēmas ieviešana profesionālajā
izglītībā un praktiskajā apmācībā – vienotu kritēriju un
metodikas izstrādāšana mācību procesa un prakses
novērtēšanai Eiropā, Baltijas jūras reģionā – 1 pedagogs
un 1 komersants.

Comenius
ietvaros:

projekta:,,Vairāk

atšķirību,

vairāk

tolerances”



Čehija - kultūrizglītība un audzināšana – 4 pedagogi.



Portugāle – kultūrizglītība un audzināšana – 4 pedagogi.



Turcija – kultūrizglītība, reliģija un audzināšana -1
pedagogs.

Pielikums Nr.5
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2.7.4. organizē
seminārus, 2.7.4. Smiltenes tehnikums 2013./2014.m.g. ir organizējis divus
konferences,
konkursus, starptautiskus seminārus izglītojamiem un pedagogiem:
olimpiādes un metodiskos
 ,,Jauniešu nodarbinātības pētījumi Latvijā un Somijā”;
pasākumus izglītojamajiem un
 ,, Studentu apmaiņas iespējas veterinārmedicīnā ar
pedagogiem gan valsts, gan
Francijas Jeanne Antide koledžu”;
starptautiskā līmenī;



Starptautisku erudīcijas olimpiādi ar Igaunijas jauniešu
piedalīšanos ,,Ja nezini, tad mini”;
 Divus metodiskos pasākumus izglītojamiem un
pedagogiem kopā ar ārzemju praktikantiem:
- Mazais bizness – ar Lietuvas praktikantiem;
- Biznesa iespējas laukos – ar praktikantiem no
Austrijas un Norvēģijas;
 AMI Baltijas valstu sporta spēles;


Starptautisko 3x3 nometni;



Comenius projekta:,,Vairāk atšķirību, vairāk tolerances”
ietvaros noorganizēts pieredzes apmaiņas seminārs
pedagogiem ar Portugāles, Čehijas un Turcijas pedagogu
piedalīšanos.

Valsts līmenī pedagogiem un izglītojamiem:
 pieredzes apmaiņas seminārs viesnīcu un restorānu
nodaļas pedagogiem ar Ogres tehnikuma pedagogiem;
 pieredzes apmaiņas seminārs audzināšanas un
dienesta viesnīcas darba organizācijas jautājumos ar
Valmieras profesionālās vidusskolas pedagogiem un
darbiniekiem;
 seminārs jauniešu uzņēmējspēju veicināšanā novada
pedagogiem.
 seminārs inovatīvajā uzņēmējdarbībā Smiltenes
novada izglītojamiem;
 profesionālais konkurss viesnīcu un restorānu
6

pakalpojumu nodaļas izglītojamiem.
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2.7.5. izstrādā nepieciešamos
mācību
un
metodiskos
materiālus izglītojamiem un
pedagogiem un publicē tos
izglītības iestādes tīmekļa
vietnē;
2.7.6. nodrošina
ārpus
formālās izglītības sistēmas
apgūtās
profesionālās
kompetences novērtēšanu;

Pielikums Nr. 6
2.7.5. Smiltenes tehnikuma pedagogi 2013./2014.m.g. ir
izstrādājuši 31 jaunu mācību un metodisko materiālu
izglītojamiem un pedagogiem. Daļa šo materiālu ir publicēti
tīmekļa vietnē: www.smiltenestehnikums.lv.
Pielikums Nr. 7
2.7.6. Smiltenes tehnikumam ir noslēgts Deleģēšanas līgumus ar
Izglītības kvalitātes Valsts dienestu, kas paredz izglītības iestādei
veikt valsts pārvaldes uzdevumu - ārpus formālās izglītības
sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu
sekojošās kvalifikācijās:
 veterinārārsta asistents
Nr.3-24/138 07. 11.2011.
 lauku tūrisma speciālists
Nr.3-24/139 07. 11.2011.
 viesnīcu pakalpojumu speciālists
Nr.3-24/142 07.
11.2011.



celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis
Nr.324/143 07. 11.2011.
 automehāniķis
Nr.3-24/144 07.11.2011.
 pavārs
Nr.3-24/264 26.06.2012.
 ēdināšanas pakalpojuma speciālists
Nr.3-24/265
26.06.2012.
2013./2014. m.g. nenotika neviena pretendenta novērtēšana.
Interesi izteica divi automehāniķi un viens pavārs, tomēr uz
eksāmeniem nepieteicās augstās maksas dēļ.
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2.8. piedalās
Eiropas 2.8. Smiltenes tehnikums 2013./2014.m.g. ir piedalījies un
Savienības struktūrfondu vai turpina piedalīties šādos Eiropas Savienības struktūrfondu (vai
citos
ārvalstu
finanšu citos ārvalstu finanšu instrumentu) finansētajos projektos:
instrumentu
finansētajos
 ERAF
projekts
,,Smiltenes
tehnikuma
projektos;

infrastruktūras
un
mācību
aprīkojuma
modernizācija
profesionālās
izglītības
pilnveidei"
Projekta Nr. 2013/0040/3DP/3.1.1.1/13/IPIA/VIAA/003
 Lauku atbalsta dienesta projekts „Smiltenes muižas
bruģa rekonstrukcija”
Projekta Nr. 13-09-L32300-000012
 Leonardo da Vinci pedagogu profesionālās pilnveides
projekts „Mūžu dzīvo, mūžu mācies „
Projekta Nr. 2013-1-LV1-LEO03-05148
 Leonardo da Vinci audzēkņu mobilitātes projekts „
Prakse Eiropā šodien, darbs Eiropā nākotnē „
Projekta Nr.2012–1–LV1–LEO01–03508
 Comenius projekts „ Jo vairāk atšķirību, jo vairāk
tolerances”
Projekta Nr.2012-1-CZ1-COM06-09803 2
 ESF projekts ,,Sākotnējās profesionālās izglītības
pievilcības veicināšana”
Projekta Nr.2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001
7



Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības
jomā
Projekta Nr. 2012-3753/001-001
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2.9. nodrošina
karjeras
izglītības pasākumu īstenošanu
karjeras
vadības
prasmju
apguvei
un
individuālās
karjeras konsultācijas tālākās
izglītības un nodarbinātības
izvēlei;

Pielikums Nr. 8
2.9. Smiltenes tehnikums 2013./2014. m.g.

ir nodrošinājis

karjeras izglītības pasākumu īstenošanu karjeras vadības prasmju
apguvei un individuālās karjeras konsultācijas tālākās izglītības
un nodarbinātības izvēlei, un ir veiktas šādas aktivitātes:


Pedagogu konsultēšana karjeras vadības prasmju apguvei;



Tematiskās audzinātājstundas;



Tikšanās ar nozares speciālistiem (gan izglītības iestādē,
gan darba vietās) un Smiltenes tehnikuma absolventiem;



Karjeras pasākums 4. kursu audzēkņiem par darba
iespējām ārzemēs;



Individuālās konsultācijas izglītojamo tālākās izglītības
un nodarbinātības izvēlē;



Augstāko izglītības iestāžu apmeklēšana;



Iepazīstināšana

ar

starptautiskajiem

projektiem

un

piedalīšanās starptautiskajās konferencēs;


9. un 12. klašu skolēniem organizētie profesijas izvēles
pasākumi:
-

informācijas diena;

-

karjeras dienas;

-

informatīvie braucieni uz apkārtējo novadu

vispārizglītojošajām mācību iestādēm;
-

informatīvo

materiālu

sagatavošana

(bukleti,

informācijas lapas, baneri, filmas un prezentācijas);
-

informācijas

ievietošana

laikrakstos,

radio

un

televīzijā.
15

2.10. piedāvā
iespējas
izglītojamo
dalībai
starptautiskajās
apmaiņas
programmās, kā arī praksi
Eiropas Savienības programmu
ietvaros.

Pielikums Nr. 9
2.10. Smiltenes tehnikums 2013./2014.m.g. ir piedāvājis šādas
iespējas izglītojamo dalībai starptautiskajās apmaiņas
programmās, kā arī praksi Eiropas Savienības programmu
ietvaros:
Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci mobilitātes IVT
projekta ietvaros:
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Francija - 2 veterinārmedicīnas nodaļas izglītojamie;



Malta – 5 viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas un
veterinārmedicīnas izglītojamie;



Norvēģija – 3 veterinārmedicīnas nodaļas izglītojamie;



Dānija - 4 veterinārmedicīnas nodaļas izglītojamie;



Somija - 2 veterinārmedicīnas nodaļas izglītojamie;

Uz sadarbības līguma pamata:


Spānija - 11 viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas
izglītojamie.

Comenius projekta ietvaros:


Portugāle, Čehija, Turcija – kopā 19 izglītojamie.

Smiltenes tehnikums noorganizēja praksi izglītojamiem no:


Lietuvas – 12 izglītojamie;



Norvēģijas – 3 izglītojamie;



Austrijas – 3 izglītojamie.

Sagatavoja: Mārīte Dragone, 64707651
maritedragone@inbox.lv
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