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1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS
Smiltenes tehnikums (turpmāk tekstā Tehnikums) ir profesionālās izglītības kompetences centrs
un Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautības iestāde, kas dibināta 1922.gadā. Izglītības
iestādes tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi normatīvie akti,
kā arī Smiltenes tehnikuma nolikums.
Ar 2011.gada 1.septembri ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.84 tika apvienots Smiltenes
tehnikums un Smiltenes profesionālā vidusskola. Ar 2015.gada 27.maija Ministru kabineta
rīkojumu Nr.278 ar 2015.gada 1.septembri tika likvidēta Izglītības un zinātnes ministrijas
padotībā esošā valsts izglītības iestāde – Alsviķu arodskola, to pievienojot Izglītības un zinātnes
ministrijas padotībā esošajai izglītības iestādei – Smiltenes tehnikumam, izveidojot Smiltenes
tehnikuma Alsviķu teritoriālo struktūrvienību (turpmāk tekstā Struktūrvienība).
Profesionālās izglītības kompetences centra statuss Smiltenes tehnikumam ir kopš 2013. gada 1.
septembra.
Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4434002982
Izglītības iestāde akreditēta līdz 05.02.2021., akreditācijas lapas Nr. AI 8265
Tehnikuma juridiskā adrese: “Kalnamuiža – 10”, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729
Tel:64707653, 64772567, 64772773 Fax:64707653
Alsviķu teritoriālās struktūrvienības adrese – Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes nov., LV -4333.
E-pasts:smiltenestehnikums@gmail.com
Mājas lapa: www.smiltenestehnikums.lv
Tehnikums īsteno 3.-1. profesionālās kvalifikācijas līmeņa izglītības programmas, tālākizglītības,
profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas un nodrošina ārpus formālā
izglītības sistēmas novērtēšanu.
Izglītības programmas tiek izvēlētas tā, lai tās būtu radniecīgās nozarēs. Tādējādi racionāli tiek
veidota un izmantota materiālā bāze, pedagogu potenciāls, kā arī ņemtas vērā tradīcijas un
pieprasījums darba tirgū. Izglītības iestādei ir divas ēdnīcas, mācību restorāns, viesnīca „Kalna
ligzda”, mazo dzīvnieku klīnika un trīs dienesta viesnīcas.
Saimnieciskās darbības ietvaros tiek nodrošināts siltums, aukstais un karstais ūdens.
Saimnieciskās darbības virzieni tiek organizēti tā, lai tie vienlaicīgi kalpotu kā praktisko iemaņu
apgūšana audzēkņiem apgūstamajās izglītības programmās. Šim mērķim kalpo: viesnīca „Kalna
ligzda”, kafejnīca, ēdnīca, mazo dzīvnieku klīnika, maizes ceptuve. Pakāpeniski plānots attīstīt
amatniecības darbnīcas (māla, metāla un kokapstrāde, vīna darītava), labiekārtot tūrisma objektus
tūrisma un karjeras izglītības vajadzībām.
Izglītojamo skaits Smiltenes tehnikumā:
01.10.2014.
01.10.2015
527
782

01.10.2016
856

01.09.2017
889
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2. DARBĪBAS PAMATMĒRĶI
Smiltenes tehnikuma attīstības vīzija: Smiltenes tehnikums 2020. gadā ir ne tikai reģionā, bet arī
valstī un starptautiskā mērogā atpazīstams profesionālās izglītības kompetences centrs, kurš
īsteno kvalitatīvu un iekļaujošu profesionālo izglītību veterinārmedicīnas, ceļu būvniecības un
pakalpojumu nozarēs.
Smiltenes tehnikuma stratēģiskie mērķi (SM):
1. Attīstīt profesionālās izglītības kompetences centra prasībām atbilstošu dažādu līmeņu un
veidu kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību, kas veicinātu profesionālas, sociālas un darba tirgū
konkurētspējīgas personības pilnveidi;
2. Paaugstināt Smiltenes tehnikuma izglītības vides kvalitāti, attīstot atbilstošu infrastruktūru,
veicot izglītības satura pilnveidi un veidojot pievilcīgu estētisko vidi;
3. Paaugstināt resursu efektīvu izmantošanu;
4. Veicināt starptautisku, nacionālu un reģionālu sadarbību un attīstīt izglītības iespējas izvirzīto
mērķu sasniegšanai;
PIKC Smiltenes tehnikuma SVID analīze
Stiprās puses
Iespējas
SM1. Dažādu līmeņu un veidu kvalitatīvas un iekļaujošas izglītības attīstība
 aktualizētas un izveidotas jaunas izglītības  daudzveidīgas mācību vides iespējas
programmas;
(mācību ekskursijas, darba vidē balstītas
mācības utt.);
 IKT un daudzveidīgu mācību metožu un
radošuma plašāka pielietošana mācību  esošo
izglītības
programmu
(IP)
procesā;
aktualizēšana
un
jaunu
Latvijas
tautsaimniecības vajadzībām un konkrēto
 sadarbība ar darba devēju profesionālajām
nozaru kvalifikāciju sistēmai atbilstošu
organizācijām;
tālākizglītības un profesionālās pilnveides
 uzsākta īstenot darba vidē balstīta
programmu izveide;
izglītība;
 pedagogi regulāri papildina savas  sadarbība ar darba devējiem un
profesionālajām
asociācijām,
mācību
zināšanas
tālākizglītības
kursos,
uzņēmumu veidošana, praktisko mācību
semināros, meistarklasēs;
tuvināšana darba apstākļiem;
 izglītojamie piedalās dažādos konkursos,
olimpiādēs,
kā
arī
ārpusstundu  izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis, mācību
īstenošanas vietu attīstībai.
pasākumos, kas veido viņu personību un
ceļ pašapziņu.
SM2 izglītības vides kvalitāte un infrastruktūras attīstība (ERAF, KPFI, ELFA, valsts
budžeta līdzekļi un pašu ieņēmumi)
 modernizēta infrastruktūra un 3 prioritāro  mācību aprīkojuma modernizēšana esošajās
IP aprīkojums;
un jaunās IP;
 uzcelta moderna sporta halle, izveidotas 3  reģionālā un pārrobežu sadarbība, veicinot
mācību virtuves, restorāns, mazo
teritorijas labiekārtošanu, Tehnikumu
dzīvnieku klīnika;
popularizēšanu;
 uzlabota estētiskā vide telpās un izglītības  prioritārajām nozarēm atbilstošu IP
iestādes apkārtnē;
izstrādei un īstenošanai nepieciešamās
infrastruktūras pilnveide.
 veikta apkures sistēmas rekonstrukcija,
izmantojot zaļo enerģiju;
 uzlabota
mācību
ēku
pieejamība
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
SM3 Resursu efektīva pārvalde
 ir izveidota mācību nodarbību plānošanas  pilnveidot resursu ilgtspējīgu un efektīvu
un uzskaites sistēma;
pārvaldību;
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ieviesta
e-klase,
notiek
mācību 
sasniegumu regulāra analīze;
sistemātiski tiek veiktas izglītojamo un 
darbinieku aptaujas par dažādiem
aktuāliem jautājumiem;

izstrādāta normatīvā dokumentācija;
resursu pārvaldībā tiek ieviesti IKT
risinājumi un elektroniskā vide.


turpināt sistemātiskas un pēctecīgas
sasniegumu izvērtēšanas procedūru;

palielināt nozaru metodisko apvienību
vadītāju lomu;
turpināt darbu pedagogu profesionālās
pilnveides jomā un personālresursu

nodrošināšanā, īpaši jaunu darbinieku

iesaistīšanā izglītības iestādē;
turpināt
pilnveidot
iestādes
darba
organizāciju un sadarbību visos līmeņos;
 iesaistīt iestādes darbības plānošanā
plašāku darbinieku loku.
SM4 Starptautiskā, nacionālā un reģionālā sadarbība un izglītības iespēju paplašināšana
 pedagogi un audzēkņi iesaistās dažādos  sadarbība ar Smiltenes novada domi un
nacionālos un starptautiskos projektos,
Vidzemes reģionu profesionālās izglītības
praktizējas ārzemju uzņēmumos;
popularizēšanā, novada un reģiona
vajadzībām
atbilstošas
izglītības
 noslēgti
sadarbības
līgumi
par
piedāvāšanā;
kvalifikācijas prakses organizēšanu;
 notiek sadarbība ar Smiltenes novada  sadarbība ar profesionālajām asociācijām,
individuālajiem komersantiem;
pašvaldību, plānošanas reģionu, izglītības
iestādēm,
nozaru
profesionālajām  profesionālās
izglītības
pievilcības
organizācijām u.c.;
veicināšana un popularizēšana; pieaugušo
apmācības piedāvājuma paplašināšana;
 katru gadu tiek organizēti informatīvie
pasākumi, kuros piedalās pašvaldības  starptautiskā un nacionālā mobilitāte,
glābšanas dienesti, Latvijas Sarkanā
veidojot sadarbības tīklus un partnerības;
Krusta darbinieki, nozaru profesionālās  karjeras izglītības atbalsta sistēmas
organizācijas u.c.
attīstība.
 ir iestrādnes karjeras izglītības atbalstam.
Vājās puses
Draudi
SM1. Dažādu līmeņu un veidu kvalitatīvas un iekļaujošas izglītības attīstība
 personāla pārāk lielā noslogotība, kas  nelabvēlīga valsts politika, kas kavē
kavē jaunu programmu ieviešanu;
profesionālās
izglītības
attīstību
un
nenodrošina
līdzīgus
noteikumus
 nav pieredzes darbā ar mācību
programmu
atvēršanai
vispārējā
un
uzņēmumiem, lai nodrošinātu darba vidē
profesionālajā izglītībā;
balstītas mācības;
 nepieciešama darbinieku maiņa, kas  nepietiekams atbalsts no darba devējiem,
nozaru profesionālajām organizācijām;
varētu kavēt attīstību;
 programmas nav pietiekami elastīgas, lai  plašs un sadrumstalots piedāvājums,
atsevišķās
nozarēs
nav
savstarpējās
varētu reaģēt uz izmaiņām darba tirgū;
sadarbības;
 nepietiekams valsts atbalsst darba vidē
balstītu mācību ieviešanai;
 demogrāfiskās situācijas pasliktināšanās un
emigrācija.
SM2 izglītības vides kvalitāte un infrastruktūras attīstība (ERAF, KPFI, ELFA, valsts
budžeta līdzekļi un pašu ieņēmumi)
 nav pietiekami daudz vietu renovētajā
 nelabvēlīga valsts politika ES finansējuma
dienesta viesnīcā, lai uzņemtu lielāku
piesaistīšanai izglītības vides kvalitātes un
audzēkņu skaitu;
infrastruktūras attīstībai;
 ne visas telpas un ēkas, kurās notiek
 nedarbojas pēctecīguma un tiesiskās
mācības, ir mūsdienīgi iekārtotas un
paļāvības princips pārraudzības
resursus taupošas;
institūcijās;
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mūsdienu prasībām neatbilstošs āra
 mainīga Latvijas ārpolitika un nacionālajā
sporta laukums;
programmā noteiktās attīstības prioritātes.
 aprīkojuma straujā novecošanās līdz ar
tehnoloģiju attīstību un prasībām darba
tirgū.
SM3 Resursu efektīva pārvalde
 nepieciešama labāka sadarbība starp
 mainīga valsts politika;
dažādām struktūrām, līdzdalība
 nedarbojas pēctecīguma un tiesiskās
plānošanas un attīstības jautājumos;
paļāvības princips pārraudzības
institūcijās;
 nav vienotas stratēģijas resursu efektīvā
pārvaldē;
 neefektīva publiskā pārvalde;
 morāli novecojis IKT un nepietiekams
 reģionos nav pieejami daudzveidīgi un
interneta nodrošinājums;
netiek attīstīti kvalitatīvi publiskie
pakalpojumi.
 nepietiekama kapacitāte un prasmes
resursu ilgtspējīgai un efektīvai pārvaldei.
SM4 Starptautiskā, nacionālā un reģionālā sadarbība un izglītības iespēju paplašināšana
 pārāk liela noslogotība tiešajos darba
 pārāk liels pieprasījums, kas pārsniedz
pienākumos;
piedāvājumu;
 pedagogu motivācijas trūkums un
 pārāk plašs un sadrumstalots piedāvājums,
nepietiekama kapacitāte.
atsevišķās nozarēs nav savstarpējās
sadarbības;
 nav valsts mērogā īstenoto projektu un
ieviesto inovāciju ilgtspējas;
 nestabila politiskā situācija, kavē
starptautisko, īpaši pārrobežu sadarbību;
 sadarbības partneru prioritāšu maiņa;
 nav iespēju piesaistīt finansējumu
mobilitāšu īstenošanai.
Atbilstoši Tehnikuma izvirzītajiem stratēģiskajiem mērķiem, tiek īstenota darbība dažādos
projektos, īstenotas aktivitātes, izvirzīti uzdevumi mācību un audzināšanas darbā:
1.
Profesionālās izglītības programmu aktualizācija atbilstoši darba vides prasībām
modernā mācību vidē, stiprinot sasaisti ar darba tirgu un sadarbību ar darba
devējiem (NEP, konventi):
1.1. Modulāro profesionālās izglītības programmu ,,Autotransports” un ,,Viesnīcu
pakalpojumi” aprobācija un jaunu modulāro programmu izstrāde.
1.2. Modernās materiālās bāzes pilnvērtīga izmantošana mācību procesā.
1.3. Jaunu, perspektīvu izglītības programmu izstrāde. Tālākizglītības un neklātienes
apmācības attīstīšana;
1.4. Darba vidē balstītas (DVB) izglītības ieviešana un tālāka attīstība.
2.
Uz kompetencēm balstīta mācību satura aktualizēšana izglītības procesā:
2.1. Mācību metodisko materiālu izstrāde un pilnveidošana, īpašu uzmanību veltot materiālu
izstrādei, lai attīstītu un izmantotu audzēkņu digitālās prasmes, individuālo un grupu
darbu mācību nodarbībās.
2.2. Inovatīvu mācību metožu pielietošana, lai veicinātu izglītojamo domāšanas attīstību,
sava viedokļa aizstāvēšanu un patstāvīgās darbības iemaņas.
2.3. Izglītības kvalitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana STEM mācību priekšmetos
(fizika, ķīmija), organizējot diagnosticējošos darbus un izvērtējot rezultātus.
2.4. SAM 8.5.2.; SAM 8.5.3.; SAM 8.5.1 u.c. līdzekļu apgūšana uz inovācijām un
kompetencēm balstīta izglītības procesa kvalitatīvai nodrošināšanai.
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2.5. Semināru, konferenču, konkursu un olimpiāžu organizēšana audzēkņiem skolas, reģiona,
valsts vai starptautiskā mērogā. Audzēkņu kvalitatīva sagatavošana dalībai novada,
republikas u. c. pasākumos.
3. Starptautiskā, nacionālā un reģionālā sadarbība un izglītības iespēju paplašināšana:
3.1. Starptautiskās sadarbības attīstīšana audzēkņiem un pedagogiem, studentu apmaiņas
programmu īstenošana, apgūtās pieredzes popularizēšana.
3.2. Sadarbības veicināšana ar darba devēju organizācijām un individuālajiem komersantiem
mācību satura aktualizēšanā, kvalifikācijas eksāmenu un profesionālo konkursu norisē,
kā arī pedagogu un audzēkņu profesionālo kompetenču pilnveidē un nodrošināšanā ar
mūsdienīgām prakses vietām.
3.3. Semināru, konferenču, konkursu un olimpiāžu organizēšana darba devējiem reģiona,
valsts vai starptautiskā mērogā.
4.
Pedagogu radošās darbības un metodiskā darba labās prakses popularizēšana mācību
un audzināšanas darbā:
4.1. Semināru, konferenču, konkursu u.c. organizēšana pedagogiem skolas, reģiona, valsts
vai starptautiskā mērogā.
4.2. Iesaistīšanās mobilitātes un pieredzes apmaiņas pasākumos.
5.
Karjeras pasākumu īstenošana un profesionālās izglītības popularizēšana.
Uzdevumi audzināšanas darbā
1. Stiprināt audzēkņu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un
pilsonisko līdzdalību Tehnikuma, vietējās kopienas un valsts dzīvē.
2. Aktualizēt audzēkņu pašpārvaldes darbību, Tehnikuma un vietējās kopienas tradīciju
kopšanu, turpināt gatavošanos Latvijas simtgadei, nodrošinot ikvienam audzēknim
līdzdalības iespējas.
3. Attīstīt audzēkņu pilsonisko atbildību ģimenes, tehnikuma, vietējās kopienas līmenī,
veidot izpratni par valsts un sabiedrības drošību.
4. Motivēt audzēkņus iesaistīties interešu izglītībā, sekmējot kultūrvēsturiskā mantojuma
apgūšanu, saglabāšanu un iesaistīšanos Dziesmu un deju svētku procesā, kā arī
izglītojamo individuālo kompetenču pilnveidi interešu izglītības programmās, īpaši
tehniskajā jaunradē. Organizēt valsts nozīmes pasākumus kultūrizglītībā, tehniskajā
jaunradē, vides interešu izglītībā.
5. Īstenot 1.kursu adaptācijas pasākumus un analizēt rezultātus.
Struktūrvienībā, lai attīstītu profesionālās izglītības kompetences centra prasībām atbilstošu
dažādu līmeņu un veidu kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību, kas veicinātu profesionālas, sociālas
un darba tirgū konkurētspējīgas personības pilnveidi tiek veicināta izglītības un rehabilitācijas
vides izveide, iekļaujot sociālās un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus, lai palīdzētu
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, personām ar 1., 2., 3.grupas invaliditāti iekļauties sabiedrībā ar
individuālām darba prasmēm un iemaņām.
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3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE
2017.gada 27.-31. martam Tehnikumā notika akreditācija profesionālajā arodizglītības
programmā: “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” – iegūstamā kvalifikācija – Šuvējs,
kurai piešķīra akreditācijas termiņu uz 6 gadiem.
Akreditācijas ekspertu komisija izteiktie ieteikumi un piedāvātie risinājumi:
Ieteikumi Izglītības iestādes darbības/izglītības programmas(-u) īstenošanas uzlabošanai
Joma/Kritērijs
6.1.

7.2.

Ieteikumi
Iekārtas un materiāltehniskie resursi:
Kvalitatīvākai un pilnvērtīgākai izglītības programmas īstenošanai un
apguvei izskatīt iespēju iegādāties plakanšuves šujmašīnu.
Izglītojamo darba iemaņu apguvei ar mūsdienu prasībām atbilstošām
tehnoloģiskajām iekārtām, vēlams rast iespēju iegādāties jaunu
pogcaurumu šujmašīnu
Uzlabojumi: Iesaistoties dažādos projektos, kā arī racionāli izmantojot
valsts budžeta līdzekļus un pašu ieņēmumus, tiek meklēti risinājumi, lai
iegādātos nepieciešamos materiāltehniskos līdzekļus – ir nopirkta
plakanšuves šujmašīna, overloks un 1 parastā šujmašīna.
Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Rīkojumos par izglītojamo kontingentu korektāk norādīt informāciju par
izglītojamajiem (apgūstamā izglītības programmas nosaukums, izglītības
programmas kods, kurss, grupa utt.)
Uzlabojumi: divas lietvedes 2017.gadā apmeklēja mācību kursus par
lietvedības dokumentu izstrādi. Lielāka uzmanība tiek pievērsta korektu
rīkojumu izstrādei. Par prasībām tika informēti arī pedagoģiskie
darbinieki, kuri izstrādā dažādus Tehnikuma iekšejos dokumentus
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4. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS UN TĀ NOVĒRTĒJUMS AR
KVALITĀTES
VĒRTĒJUMA
LĪMENI
ATBILSTOŠAJOS
KRITĒRIJOS
Vērtējuma kopsavilkuma tabula
Kritēriji

Vērtējuma līmenis*
N

1. Mācību saturs – izglītības iestādes īstenotās
izglītības programmas
2. Mācīšana un mācīšanās:
2.1. Mācīšanas kvalitāte
2.2. Mācīšanās kvalitāte
2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
3.Izglītojamo sasniegumi
3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
3.2.Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
4. Atbalsts izglītojamajiem
4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais
atbalsts
4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un
darba aizsardzība)
4.3. Atbalsts personības veidošanā
4.4. Atbalsts karjeras izglītībā
4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām
vajadzībām
4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
5. Iestādes vide
5.1. Mikroklimats
5.2. Fiziskā vide
6. Izglītības iestādes resursi
6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
6.2. Personālresursi
7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un
kvalitātes nodrošināšana
7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības
plānošana
7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Kopsavilkumā ( 19 vērtēšanas kritēriji):

P

Ļ.l.

L

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Vērtējuma līmeņu apzīmējumi tabulā:
N – nepietiekami; P – pietiekami; L – labi; Ļl – ļoti labi
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4.1. MĀCĪBU SATURS – IESTĀDES ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
Tehnikuma īsteno 3., 2. un 1. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālās izglītības
programmas. Tehnikuma profesionālās izglītības programmas (turpmāk tekstā – izglītības
programmas) izveides pamatā ir profesijas standarts, kurā ir noteikts profesijas nosaukums,
profesionālās kvalifikācijas līmenis, profesijas apraksts, profesiju raksturojošie pienākumi,
uzdevumi, prasmes, zināšanas, attieksmes un profesionālās kompetences. Visas izglītības
programmas tiek īstenotas valsts valodā, tās ir licencētas un akreditētas. Grozījumi izglītības
programmu saturā tiek veikti un apstiprināti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Programmu
saturs un īstenošanas process atbilst valsts vidējās profesionālās izglītības un valsts arodizglītības
standarta prasībām. Izglītības programmas mērķi un uzdevumi atbilst izglītības standartā
noteiktajiem.
Izglītības iestādē mācību procesu īsteno atbilstoši licencētajām izglītības programmām, t.sk.
ievēro prasības iepriekš iegūtajai izglītībai. Izglītības programmas īsteno saskaņā ar mācību plānu
un apstiprinātu mācību stundu sarakstu. Izglītības programmas īstenošanā ievēro normatīvajos
aktos noteikto izglītojamo mācību slodzi un mācību priekšmetu, praktisko mācību un mācību
prakšu tematiskā satura pēctecību.
Mācību procesā īsteno audzināšanas darbu. Izglītības iestādē ir izstrādāti audzināšanas darba
virzieni audzināšanas mērķa un uzdevumi un audzināšanas darba plāns katram mācību gadam.
Audzināšanas darba plāns daudzveidīgs - orientēts uz izglītojamo specifiskajām vajadzībām.
Audzināšanas darba plānā iekļauti pasākumi izglītojamo pilsoniskajai audzināšanai.
Izglītības iestāde darbinieki un grupu audzinātāji plāno un organizē daudzveidīgus profesionālās
karjeras pasākumus, kuru mērķis ir izglītojamo nodarbinātības veicināšana un iekļaušanās darba
tirgū pēc izglītības programmas apguves.
Smiltenes tehnikums 2016./2017.mācību gadā īsteno sekojošas profesionālās vidējās izglītības
programmas un arodizglītības programmas:
Īstenošanas vieta Smiltene:

86

90

99

AP 2394
09.10.2013

11.10.2013.07.02.2019

82

95

97

AP 3303
04.02.2015
AP 3305
04.02.2015
AP 3304
04.02.2015

06.02.2015. 05.02.2021
06.02.2015. 05.02.2021
06.02.2015. 05.02.2021

94

103

128

61

65

69

184

175

178

Izglītojamos skaits
2017./2018. uz
1.09.2017.

13.08.2012.24.03.2018

Izglītojamos skaits
2016./2017. uz
1.10.2016

AP 1638
09.08.2012

Izglītojamos skaits
2015./2016. uz
1.10.2015

Akreditācijas termiņš

Ēdināšanas pakalpojumi,
33811021, ēdināšanas
pakalpojumu speciālists
Viesnīcu pakalpojumi,
33811031, viesnīcu
pakalpojumu speciālists
Veterinārmedicīna, 33640011
veterinārārsta asistents
Autotransports, 33525011,
automehāniķis
Transports, 33525031,
celtniecības un ceļu būves
mašīnu mehāniķis.

Akreditācijas lapa

Izglītības programma, kods,
kvalifikācija
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Būvniecība, 33582021, ceļu
būvtehniķis
Neklātiene Veterinārmedicīna,
35b640013,
veterinārārsta
asistents
Ēdināšanas
pakalpojumi,
32a811021, pavārs
Ēdināšanas
pakalpojumi,
35a811021, pavārs
Ēdināšanas
pakalpojumi,
32a811021, konditors
Ēdināšanas
pakalpojumi,
35a811021, konditors
Transports,
35a525031celtniecības un ceļu būves
mašīnu mehāniķis
Veterinārmedicīna, 35b640011,
veterinārārsta asistents
Grāmatvedība,
35b344021,
grāmatvedis
Autotransports,
35b525011,
autoelektriķis

AP 3913
27.11.2015
AP3880

AP 3539
29.04.2015
AP4088

01.12.2015.30.11.2021
24.02.2015.05.02.2021
05.06.2012.24.03.2018
24.03.2018
24.03.2018
24.03.2018

AP 3375
20.02.2015

24.02.2015.05.02.2021

AP 3374
20.02.2015
AP 3755
14.09.2015

24.02.2015.05.02.2021
16.09.2015.18.12.2019

12

3

37

60

33

15

16

4

5

12

3
15
27

37

34

8

22

22

19

23

19

14

Sociālā aprūpe, 32762031,
aprūpētājs
Ēdināšanas
pakalpojumi,
22811021, pavāra palīgs
Ēdināšanas
pakalpojumi,
32811021 pavārs
Šūto izstrādājumu ražošanas
tehnoloģija, 32542021, šuvējs
Būvdarbi,
22582011,
būvstrādnieks
Koka
izstrādājumu
izgatavošana,
32543041,
galdnieks
Datoru lietošana, 32482001,
teksta redaktora operators
Ādas apstrādes tehnoloģijas un
izstrādājumu
izgatavošana,
32546001, apavu labotājs
Koka izstrādājumu izgatavošana
35a543041, Galdnieks
Koka izstrādājumu izgatavošana
32a543041, Galdnieks

11.04.2019

AP 4020

24.03.2018

AP 4021

24.03.2018

AP 4018

01.04.2023

AP 4019

11.04.2019

AP 4026

02.12.2019

AP4025

11.04.2019

AP4015

11.04.2019

AP4777

02.12.2019

AP4776

02.12.2019

Izglītojamos skaits
2017./2018. uz
1.09.2017.

AP4027

Izglītojamos skaits
2016./2017. uz
1.10.2016

Akreditācijas termiņš

kods,

Licence

Izglītības programma,
kvalifikācija

Izglītojamos skaits
2015./2016. uz
1.10.2015

Īstenošanas vieta Alsviķi

14

14

11

26

28

16

11

10

24

23

27

22

28

24

22

19

12

25

28

26

24

10

9

8

3
7

11

1.

3.
Transports,
33525031celtniecības un ceļu būves
mašīnu mehāniķis

2.

Ēdināšanas
pakalpojumi,
33811021,
ēdināšanas
pakalpojumu speciālists

Kopā:

0

3.

Pretendentu
skaits, kas ieguva
kvalifikāciju
2016./2017. m. g.

Pretendentu
skaits, kas ieguva
kvalifikāciju
2015./2016. m. g.

Pretendentu
skaits, kas ieguva
kvalifikāciju
2013./2014. m. g.

Ārpus formālā izglītība:
Nr. p. Izglītības programma /
kods / profesionālā
k.
kvalifikācija

Kvalifikācijas
līmenis

Izglītības iestāde piedāvā arī pieaugušo tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas:
 B kategorijas autovadītājs; autogreidera vadītājs; ekskavatora iekrāvēja vadītājs; ceļa
veltņa un asfaltēšanas mašīnas vadītājs;
 Arodizglītības programmām ir izstrādātas tālākizglītības programmas.
.
Izglītības programmas tiek izvēlētas tā, lai tās būtu radniecīgās nozarēs. Tādējādi racionāli tiek
veidota un izmantota materiālā bāze, pedagogu potenciāls, kā arī ņemtas vērā tradīcijas un
pieprasījums darba tirgū. Izglītības iestādei ir divas ēdnīcas, mācību restorāns, viesnīca „Kalna
ligzda”, mazo dzīvnieku klīnika un trīs dienesta viesnīcas.

1

-

-

4

0

0

5

Stiprās puses un secinājumi:
 Izglītības programmu satura atbilstība valsts profesionālās vidējās izglītības un valsts
arodizglītības standarta prasībām.
 Pedagogu profesionalitāte savā nozarē, standartu, programmu pārzināšana.
 Izglītojošo mērķu skaidrība, pedagogu individuāls un diferencēts darbs ar izglītojamiem
individuālo kompetenču attīstībai.
 Radoša pieeja izglītības procesam, ieviešot dzīvē interaktīvas, inovatīvas darba formas un
metodes.
 Racionāli plānots darbs, ņemot vērā izglītojamo spējas, intereses un vajadzības.
 Regulāra mācību un izziņas literatūras, mācību līdzekļu papildināšana atbilstoši īstenojamām
izglītības programmām.
 Elektroniskās mācību procesa uzskaites un plānošanas sistēmas “E-klase” izmantošana.
 Izglītības programmu regulāra aktualizācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sadarbībā ar
nozaru asociācijām un individuālajiem komersantiem;
Vajadzības tālākai attīstībai:
 Paplašināt elektroniskās mācību vides pielietojumu mācību procesā;
 Turpināt aktualizēt izglītības programmas un veidot jaunas, kas atbilstu reģiona un valsts
tautsaimniecības vajadzībām un konkrēto nozaru kvalifikāciju sistēmai;
 Turpināt sadarbību ar darba devējiem un profesionālajām asociācijām;
Vērtējuma līmenis - ļoti labi
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4.2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS:
4.2.1. Mācīšanas kvalitāte
Pedagogi izprot mācību priekšmetu standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, zina mācību
priekšmetu obligāto saturu, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. Kvalitatīvu
mācību procesu nodrošina ne tikai izglītojošs saturs, bet visa mācību procesa organizācija,
pedagogu kvalifikācija un attieksme pret darbu, izglītojamo darbība, abpusēja mijiedarbība,
izmantotās mācību metodes un paņēmieni.
Mācību darbs ir savlaicīgi plānots, nepieciešamības gadījumā koriģēts. Mācību darbā ir ieviesta
noteikta sistēma, līdz ar to darbs ir ritmisks, saskaņots, rezultatīvs, ko apliecina mācību gada laikā
veiktā mācību darba analīze. Pedagogi dokumentē stundu uzskaiti, ko atspoguļo elektroniskajā
žurnālā “ e – klase.
Mācību procesā pedagogi izmanto daudzveidīgas mācību metodes un formas, kas atbilst
izglītojamo individuālajām spējām, mācību priekšmeta specifikai un saturam. Pedagogi
mācīšanas metodes izvēlas atbilstoši ikdienas pārbaudes darbu rezultātiem, veicot grupu
izglītojamo ikmēneša sekmju vērtējumu un semestra sekmju vērtējumu dinamikas izpēti.
Mācību procesā izglītojamie izmanto informācijas komunikāciju tehnoloģijas. Izglītības
programmas īstenošanā pedagogi daudz pielieto individuāla darba metodes, ko izvēlas izvērtējot
izglītojamo iepriekšējās zināšanas un sagatavotības līmeni, pievērš uzmanību mācīšanās rezultātu
analīzei un gala sekmju prognozēšanai.
Mācību rezultāti un sasniegumi tiek analizēti metodisko komisiju sēdēs un pedagoģiskās padomes
sēdēs. Tehnikumā ir 4 profesionālo un 1 vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
metodiskās komisijas - metodisko komisiju sēdes notiek 1 reizi mēnesī.
Izglītības iestādē plāno, īsteno, apkopo un analizē pedagogu stundu vērojumus pierakstus. Stundu
vērojumu analīze ir viens no būtiskiem pedagogu darba vērtējumu kritērijiem. Notiek savstarpēja
stundu hospitācija, stundas tiek analizētas, kā rezultātā pedagogi gūst jaunas idejas savam
darbam. Metodiskajā komisijā tiek pārrunāta mācību līdzekļu un mācīšanas metožu izvēle.
Mācību priekšmetu stundu saraksts tiek sastādīts noteiktam mācību periodam, ņemot vērā
izglītojamo mācību stundu slodzi nedēļā. Par izmaiņām mācību priekšmetu stundu sarakstā
skolotāji un izglītojamie tiek savlaicīgi informēti. Ar mācību priekšmetu stundu sarakstu un tajā
veiktajām izmaiņām iespējams iepazīties izglītības iestādes informācijas stendā un e-vidē.
Mācību priekšmetu pedagogi sadarbībā ar izglītības iestādes bibliotekāri vienojas par piemērotas
un mērķtiecīgas mācību literatūras izvēli. Pedagogiem mācību procesā ir pieejami izglītības
programmas īstenošanai nepieciešamie mācību līdzekļi, t.sk. mācību tehniskie līdzekļi, iekārtas
un aprīkojums. Saskaņojot ar mācību priekšmetu pedagogiem, un atbilstoši izglītības iestādes
finanšu iespējām, tiek papildināts izglītības programmas īstenošanai nepieciešamais
materiāltehniskais nodrošinājums.
Mācību priekšmetu programmas saikne ar reālo dzīvi tiek īstenota arī alternatīvo mācību formu
veidā – mācību ekskursijās uz uzņēmumiem, iepazīstoties ar jaunākajām tehnoloģijām,
materiāliem, iekārtām, tādējādi vicinot mācību motivāciju un sniedzot informāciju par karjeras
iespējām. Mācību procesā lielākā daļa pedagogu atkarībā no mācāmās tēmas un mācību
priekšmeta specifikas veiksmīgi veido dialogu ar izglītojamajiem, rosina izglītojamos izteikt savu
viedokli, secināt un pieņemt lēmumus, veido pozitīvu attieksmi pret mācību darbu.
Būtisks aspekts, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību darbu Struktūrvienībā, kurā mācās
izglītojamie ar īpašām vajadzībām, ir gan labvēlīgas vides radīšana izglītojamajiem, sākot jau ar
13

izglītojamo uzņemšanu izglītības iestādē, gan iepazīstināšana ar apstākļiem dienesta viesnīcā, ar
iekšējās kārtības noteikumiem, jo tad viņu ienākšana jaunā kolektīvā ir mērķtiecīgāka,
motivētāka. Tālāk seko izglītojamo spēju, iemaņu, prasmju, zināšanu noskaidrošana. Katru gadu
septembrī tiek īstenota adaptācijas programm. šajā procesā ar izglītojamajiem strādā sociālais
darbinieks, logopēds, ārsts, priekšmetu pedagogi. Šī mēneša laikā turpinās izglītojamo iejušanās
jaunajā vidē, kas nav mazsvarīgi, lai uzsāktu kvalitatīvu mācību darbu. Tas veicina pozitīvu
mācību motivāciju izglītojamajiem. Beidzoties adaptācijas mēnesim, notiek pedagoģiskās
padomes sēde, kad viss pedagogu kolektīvs, sociālie darbinieki tiek iepazīstināti ar darbam
nepieciešamo informāciju par katru 1.kursa izglītojamo. Darbā ar vājdzirdīgajiem,
nedzirdīgajiem izglītojamajiem tiek izmantots zīmju valodas tulka pakalpojumus. Atzinīgi
vērtējams arī tas, ka, organizējot izglītojamo mācīšanas darbu mācību priekšmetos tiek
izmantotas datorklases iespējas.
Stiprās puses un secinājumi:
 Darbs tiek plānots, savlaicīga informācijas apmaiņa.
 Nepieciešamās korekcijas ikdienas darbā tiek veiktas savlaicīgi.
 Tiek veikta mācību darba kvalitātes vērtēšana dažādos līmeņos (pašvērtējums, administrācijas
vērtējums saskaņā ar Tehnikumā noteikto vērtēšanas kārtību).
 Pedagogu kvalifikācijas celšana atbilst noteiktajām normatīvo aktu prasībām un cilvēkresursu
attīstības plānam; jaunākās atziņas pedagogi izmanto darbā.
 Materiālā bāze ir pietiekamā līmenī; tā tiek pilnveidota.
 Pateicoties SIA MICROTIC atbalstam Tehnikumā ir pieejams WiFi.
 Mērķtiecīgāk jāstrādā ar mācību metodēm, kas rosina pašiem izglītojamajiem domāt, izteikt
viedokli, pieņemt lēmumu.
Vērtējums: labi

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte
Mācību gada sākumā pedagogi iepazīstina izglītojamos ar mācību darba organizāciju un
izvirzītajām prasībām. Visi izglītojamie zina un lielākā daļa arī saprot mācību darbam izvirzītās
prasības. Pedagogi rosina izglītojamos strādāt mērķtiecīgi, atbilstoši spējām, izrādīt iniciatīvu
jaunu zināšanu apgūšanā, vērtēt savu un citu darbu. Izglītojamie izmanto Tehnikuma piedāvātās
iespējas mācīšanās procesā: mācību kabinetos esošos materiālus un tehniskos līdzekļus, IKT,
bibliotēku ar lasītavu.
Pedagogi sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību
sasniegumiem. Mācību nodarbību e-žurnālu un konsultāciju uzskaites žurnālu pedagogi aizpilda
atbilstoši prasībām. Grupu audzinātāji un administrācija katru mēnesi apkopo izglītojamo mācību
sasniegumus, seko līdzi to dinamikai un semestra beigās veic analīzi. Grupu audzinātāji regulāri
informē vecākus, ja izglītojamajiem ir nepietiekams zināšanu līmenis mācību priekšmetos un
neattaisnoti kavējumi. Ar izglītojamajiem, kam ir daudz neattaisnotu kavējumu un nesekmīgi
vērtējumi, tiekas arī pašpārvalde un administrācija.
Struktūrvienībā pastāv noteikta kārtība, kādā analizē katra izglītojamā izaugsmes
dinamiku. Pedagogu darba pašanalīzes portfelī ir izveidota izaugsmes dinamikas uzskaites datu
bāze, kuru regulāri aktualizē. Šo darbu veic pedagogs kopā ar savas grupas izglītojamajiem,
tādējādi mācot arī viņiem pašiem izprast vajadzīgo, lai situācija nepasliktinātos, izvērtēt savus
mācību sasniegumus, izvirzīt turpmākos mērķus to uzlabošanai.
Darba vidē organizētajā mācību procesā izglītojamo darba vērtējums notiek darba devēju
un izglītojamo aizpildītās vērtējuma anketās ( vērtējums norādīts ballēs), kurās gan pats
izglītojamais, gan prakses vadītājs no darba vides, pēc noteiktiem kritērijiem izvērtē izglītojamo
prasmes un kompetences mācību sākumā – 1.nedēļas beigās, mācību vidus posmā (pēc 2
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mēnešiem) un beigās. Tas palīdz izprast profesionālo zināšanu un prasmju apguves līmeni un to,
kas vēl būtu uzlabojams, papildināms un nepieciešams konkrētās profesijas apguvē.
Pamatojoties uz stundu vērojumiem, var secināt, ka izglītojamajiem ir pozitīva attieksme
pret mācīšanās procesu, katrā grupā ir izglītojamie, kuriem mācīšanās procesam trūkst
motivācijas, zems iepriekšējo zināšanu līmenis u.c. Ir daļa izglītojamo, kas prot plānot savu laiku
mājas darbu izpildei, tomēr ir arī izglītojamie, kuriem tas neizdodas, kuri to vispār nevēlas. Ne
par velti viens no pedagogu galvenajiem uzdevumiem ir mācīt izglītojamajiem mācīties.
Mācību uzdevuma veikšanai izglītojamie izmanto bibliotēkas, sporta kompleksa
piedāvātās iespējas, apmeklē individuālās konsultācijas un citas nodarbības. Lielākā daļa
pedagogu savā darbā rosina izglītojamos veikt sava mācību darba vai konkrētā uzdevuma
argumentētu pašvērtējumu. Izglītojamo atbildība par savu darba vietu, mācību materiāliem un
tehniskajiem līdzekļiem ir pietiekamā un labā līmenī.







Stiprās puses un secinājumi:
Pārdomāta un kvalitatīva mācību procesa organizēšana.
Izveidota izglītojamo zināšanu novērtēšanas un stimulēšanas sistēma.
Izglītojamie ir iepazīstināti ar mācību programmu, standartu prasībām.
Izglītības iestādē tiek veikta zināšanu un iemaņu diagnostika pēc mācību programmu
prasībām.
Izglītības iestāde regulāri sniedz vecākiem informāciju par izglītojamo izglītības iestādes
apmeklējumiem, mācību sasniegumiem, uzvedību un attieksmi pret darbu.
Individuāla pieeja izglītojamiem mācīšanas darbā, pedagogi ievēro iepriekšējās sagatavotības
līmeni.

Tālākās attīstības plānojums:
 Turpināt rūpīgi analizēt mācību procesa rezultātus ar mērķi strādāt uz katra izglītojamā
personīgo izaugsmi.
 Paaugstinātu izglītojamo zināšanu kvalitāti, veltīt lielu uzmanību jauno tehnoloģiju
ieviešanai, mūsdienīgām izglītības metodēm.
 Turpināt darba vidē balstītas mācības.
 Aktivizēt pedagogu pieredzes apmaiņas procesu, izmantojot mūsdienu interaktīvās metodes.
 Veicināt izglītojamo nopietnu attieksmi pret izglītojošiem pasākumiem darbam ar
izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības, strādāt pēc individuālajiem mācību plāniem.
 Turpināt papildināt bibliotēkas fondu ar jaunām mācību grāmatām, uzziņu literatūru.
Vērtējums: labi
4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Visiem pedagogiem, izglītojamajiem un vecākiem ir zināma izglītojamo mācību
sasniegumu vērtēšanas kārtība vai ar to iespējams iepazīties Tehnikuma mājas lapā. Izglītojamo
vērtēšanas sistēma pamatojas uz Smiltenes tehnikuma mācību procesa organizācijas kārtību.
Pamatojoties uz šiem noteikumiem, izglītojamo mācību sasniegumi tiek vērtēti ne retāk kā 8
stundās. Vērtēšana tehnikumā ir sistemātiska – noteikta kārtība vērtējumu uzskaitei, tās
ievērošanu kontrolē un pārrauga direktora vietniece.
Pedagogi vērtē izglītojamo darbu, ievērojot vērtēšanas pamatprincipus: tā ir plānota un
sistemātiska, objektīva, visaptveroša. Vērtēšanas metodes atbilst mācību priekšmeta specifikai..
Pedagogi apstiprina, ka izglītojamo darba vērtējums sniedz pozitīvu atbalstu, motivē mācīties un
grūtību gadījumos apmeklēt individuālās konsultācijas.
Vērtējums ir viens no būtiskajiem kritērijiem izglītojamo stipendijas noteikšanai. Vērtēšanas
procesā iegūtā informācija tiek analizēta un izmantota mācīšanas un mācīšanās procesa
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plānošanai un pilnveidošanai, mācību metožu pārskatīšanai un pedagogu metodiskā darba
pilnveidošanai. Pedagogi veic sava darba pašanalīzi, māca to veikt arī pašiem izglītojamajiem.
Arī ārējie vērtētāji (prakšu vadītāji, CPKE komisiju darbinieki, akreditācijas komisiju eksperti)
Struktūrvienības darbu vērtē kā labu.
Pedagogi izglītojamo vecākus u.c. saistošās personas iepazīstina ar vērtēšanas procesā iegūto
informāciju ar e-klases palīdzību (pieeja gan izglītojamajiem, gan vecākiem), izsniedzot
ikmēneša sekmju izrakstus, individuālajām sarunās, izsniedz izziņas sociālajiem dienestiem.
Izglītojamie mācību procesa sākumā tiek iepazīstināti ar vērtēšanas sistēmu. Izglītojamo
zināšanas, prasmes un iemaņas vērtē 10 ballu skalā, kā arī ieskaitīts/neieskaitīts visos mācību
priekšmetos, praktiskajās mācībās, kvalifikācijas praksē un darba vidē balstītās mācībās.
Izglītības iestādē pastāv vienotas prasības prakses (mācību un/vai kvalifikācijas prakses)
organizēšanai un vērtēšanai, ko apliecina korekti sagatavota un aizpildīta prakses dokumentācija.
Darba devēji (ja prakse notiek pie darba devēja) ir iesaistīti prakses (mācību un/vai kvalifikācijas
prakses) novērtēšanā, izdara atbilstošus ierakstus prakses dienasgrāmatās. Sadarbībā ar darba
devējiem notiek prakses uzdevumu izpildes un sasniegumu analīze, izteikto ieteikumu
apkopošana.
Izglītojamos savlaicīgi informē par profesionālās kvalifikācijas eksāmena programmu,
vērtēšanas kārtību un citām noteiktajām prasībām. Profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturs
atbilst izglītības programmas un kvalifikācijas eksāmena programmas saturam. Profesionālās
kvalifikācijas eksāmena satura izveidei ir nodrošinātas jautājumu brīvas atlases iespējas. Ir
izveidota eksāmenu organizēšanas un dokumentēšanas sistēma. Profesionālās kvalifikācijas
eksāmeni ir plānoti savlaicīgi, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Izglītības iestādei ir
profesionālās kvalifikācijas eksāmena norisei atbilstošas telpas, tehniskie līdzekļi, iekārtas,
aprīkojums un materiāli.
Pedagogi regulāri piedalās vidusskolas CE darbu vērtēšanā un CPKE satura pilnveidošanā
un izstrādē (apliecina ārštata metodiķu sertifikāti pedagogiem). Sadarbojoties Tehnikuma
pedagogiem ar darba devējiem, tiek izvērtēts CPKE teorētiskās un praktiskās daļas saturs.
Ieteikumi par PKE saturu tiek izteikti VISC organizētajās darba grupu sanāksmēs.
Izglītojamajiem, kuri pārnāk no citas izglītības iestādes un tiem kam nepieciešama
individuālā pieeja, tiek izstrādāti individuālie mācību plāni. Pedagogi plāno patstāvīgā darba
stundu un konsultāciju norisi. Mācību kvalitāti nosaka pedagogu spēja grupu organizēt mācību
darbam, kā arī iepriekšējo zināšanu, prasmju un iemaņu līmenis.
Stiprās puses un secinājumi:
 Vērtēšana, kā mācību procesa sastāvdaļa, tiek veikta mērķtiecīgi.
 Izglītojamo mācību darba vērtēšanas procesā tiek iesaistīti arī izglītojamie.
 Sociālie dienesti interesējas par izglītojamo sekmēm, lai izvērtētu dažādu atbalstu
sniegšanu izglītojamajiem.
 Pedagogi pārzina profesijas standartu, sava mācību priekšmeta nozīmi izglītības
programmas īstenošanā, kā arī savu darbību atbilstošajā jomā.
 Mācību procesā pedagogi ievēro izglītojamo individuālās īpatnības un iepriekšējās
sagatavotības līmeni.
 Pedagogi prasmīgi veido dialogu ar izglītojamiem, rosina viņus analizēt, izteikt savu
viedokli, uzklausa un ņem to vērā, palīdz risināt mācību darbā radušās problēmas.
 Izglītojamiem ir pieejamas daudzveidīgas iespējas uzlabot savu zināšanu kvalitāti.
 Tiek veikta regulāra mācību programmu un priekšmetu programmu izstrāde un
aktualizācija atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Tālākas attīstības vajadzības:
 Veicināt dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību, plānojot mācību un
audzināšanas darbu tehnikumā.
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Turpināt pedagogu tālākizglītību, lai veicinātu darbu ar dažādām mācību metodēm un
jaunākajām tehnoloģijām, tā padarot mācību procesu interesantāku, modernāku un
kvalitatīvāku.
Vērtējums: labi

4.3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI
4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
Tehnikums regulāri uzskaita izglītojamo mācību sasniegumus, fiksējot tos prakses
dienasgrāmatās, eksāmenu protokolos, atzīmju pusgada un gada kopsavilkumos un analizē
izglītojamo prasmju apguves līmeni. Grūtības rada tas, ka izglītojamie Tehnikumā iestājas ar ļoti
atšķirīgu zināšanu līmeni, īpaši vispārizglītojošajos priekšmetos.
Lai izvērtētu I kursu izglītojamo zināšanas un prasmes, uzsākot mācības Tehnikumā septembra
mēnesī, izglītojamie veic diagnosticējošos darbus visos centralizēto eksāmenu priekšmetos matemātikā, svešvalodā, latviešu valodā, vēsturē un ķīmijā. Analizēti arī katra izglītojamā
sasniegumi diagnosticējošajos darbos. Katra izglītojamā sasniegumi tiek izteikti procentos (%),
kas tiek iegūti, attiecinot katra izglītojama iegūto punktu kopskaitu pret maksimāli iespējamo
attiecīgajā diagnosticējošajā darbā.
Struktūrvienībā sociālais darbinieks/ pedagogs ar speciāla testa palīdzību izpēta katru
izglītojamo, lai pielāgotu katram individuālus mācību materiālus atbilstoši spējām. Dienesta
viesnīcas skolotājas kopā ar pedagogu aizpilda speciālu anketu, kur izvērtē izglītojamā
pamatprasmes un īpašības, kā arī iejušanos kolektīvā un ieinteresētību profesijas apguvē.
Izglītojamie pilda anketu, kā jūtas Struktūrvienībā un grupā. Tas nepieciešams, lai izglītojamajam
palīdzētu adaptēties Struktūrvienībā. Testā tiek pētīta izglītojamā verbālā, rakstiskā un telpiskā
uztvere, vispārējais informētības līmenis, skaitļu un vārdu saistības loģiskā izpratne, īstermiņa,
redzes un mehāniskā atmiņa, teikuma konstrukciju veidošana. Adaptācijas mēnesī tiek veikta arī
izglītojamo veselības izpēte. Iestājoties Struktūrvienībā, izglītojamais iesniedz ārsta izziņu par
veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajai profesijai. Pēc materiālu analīzes un apkopošanas, ir
pedagoģiskās padomes sēde, kurā visas iesaistītās personas tiek iepazīstinātas ar izpētes
rezultātiem, kas tiek ņemtas vērā turpmākajā mācību/rehabilitācijas darbā.. 2016./2017.m.g. tika
pieņemts lēmums trīs izglītojamajiem mainīt arodgrupa, atbilstoši viņu veselības stāvoklim un
prasmēm.
Pamatojoties uz analītisko materiālu un ikdienas norisēm, pedagogi izvēlas stundu
vadīšanas metodes. Stipendijas, ko saņem izglītojamie, rada pozitīvas izmaiņas: lielāka
ieinteresētība mācību rezultātos, kas saistāma ar zināšanu līmeņa paaugstināšanos - motivācija
mācīties.
Stiprās puses un secinājumi:
 Tiek noteikta izglītojamo piemērotība attiecīgajai profesijai.
 Izstrādāti ieteikumi sekmīgai mācību procesa darba organizēšanai, efektīvāku mācību
metožu izvēlei.
 Struktūrvienībā piesaistīts nepieciešamais atbalsta personāls (zīmju tulks, logopēds,
sociālais darbinieks).
Turpmākas attīstības iespējas:
 Turpināt darbu ar izglītojamajiem un viņu ģimenēm sekmju un neattaisnotu kavējumu
samazināšanai.
 Turpināt darba vidē balstītu mācību īstenošanu izglītības programmās.
 Plašāk izmantot izglītojamo un pedagogu mobilitātes iespējas.
Vērtējums: labi
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4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
Vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotāji metodiskajās sanāksmēs mācību gada
sākumā un gada laikā analizē eksāmenu, ka arī diagnosticējošo darbu rezultātus. Sadarbojoties ar
grupu audzinātājiem, skolotājiem jāuzlabo individuālais darbs ar izglītojamajiem.
Atsevišķos mācību priekšmetos 2016./2017. mācību gadā ir augstāks vērtējums nekā citās
profesionālās vidējās izglītības iestādēs - visaugstākais vidējais vērtējums ir bioloģijā 52,73
(valstī – 47,8%), vēsturē - 42,37% (valstī - 38,5).
Tomēr pieaudzis izglītojamo skaits, kas saņēmuši vērtējumu zem 5% matemātikā.
Izglītojamo zināšanu līmenis atsevišķos priekšmetos ir augstāks salīdzinājumā ar iepriekšējiem
mācību gadiem. Kopumā rezultāti ir vājāki salīdzinājumā ar 2015./2016. mācību gadu.
Metodiskās komisijas skolotāji analizē tā cēloņus un iespējas rezultātus uzlabot.
Profesionālās kvalifikācijas eksāmenos:
Valsts budžeta grupas rezultāti profesionālās vidējās izglītības programmās
Kurss

Kārtoja eksāmenu

Vidējā atzīme

7 un vairāk balles

Mācību gads

2016./20 2015./2016. 2016./2017 2015./2016. 2016./20 2015./2016.
17
17

Ēdināšanas
pakalpojumi

13

19

7.8

7,5

100%

63%

Viesnīcu
pakalpojumi

15

14

8.5

6,8

100%

36%

Veterinārmedicīna

20

23

7.5

8,4

80%

96%

Transports

27

32

8.1

7,8

98%

94%

Autotransports

10

9

6.3

7

40%

78%

85

97

7.7

7,5

84%

73%

Kopā:
°

Vislabāk eksāmenu nokārtoja Ēdināšanas pakalpojumi un Viesnīcu pakalpojumi izglītojamie, kur
visi nokārtoja 7 un vairāk balles. Kopumā 2016./2017. mācību gada CPKE rezultāti ir augstāki
nekā iepriekšējā mācību gadā.

JG grupas rezultāti profesionālās vidējās izglītības programmās un arodizglītības
programmās
Kurss

Kārtoja eksāmenu

Mācību gads

2016./20 2015./2016. 2016./2017 2015./2016. 2016./20 2015./2016.
17
17

Pavāri

11

6

Vidējā atzīme

7,0

6

Konditori

7 un vairāk balles

7,8

55%

7,8

63%
100%

Veterinārmedicīna

9

9

8,5

8,1

100%

89%

Transports

12

13

7,5

6,6

58%

38%

Grāmatvedība

11

18

6,6

7,8

36%

94%
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Kopā:

43

52

7,4

7,6

62%

77%

Veterinārmedicīna

16

97

8,6

7,5

94%

73%

JG grupās kopumā 2015./2016. mācību gada CPKE rezultāti ir augstāki nekā iepriekšējos mācību
gados.
Struktūrvienībā tiek apgūtas arodizglītības programmās izglītojamie kārto izglītības
programmā noteiktos eksāmenus profesionālajos mācību priekšmetos, kā arī profesionālās
kvalifikācijas eksāmens programmas noslēgumā. Korekcijas grupai – būvstrādnieks ir arī valsts
pārbaudes darbi vispārizglītojošos priekšmetos.
Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos arodizglītības un arodpamatizglītības grupās

CPK un PK eksāmenu kārtotāju skaits izglītības
programmās pēdējos trīs mācību gados
70
60
50
40
30
20
10
0

60
53

27
6

12

1113

12

18
8

2014./2015.m.g.

9

9

2015./2016.m.g.

10 9

9

14

2016./2017.m.g.

Iegūtie vērtējumi lielākajai daļai izglītojamo atbilst ikdienā saņemtajiem - to var pamatot
ar izglītojamo individuālajām īpatnībām, iepriekšējo sagatavotību, attieksmi, pedagoga spēju
atrast individuālo pieeju izglītojamajam, aizraut un ieinteresēt. Ja salīdzina ar praksē iegūto
novērtējumu - augstākais novērtējums ir šuvēju grupas izglītojamajiem. Pārējām grupām augstāks
novērtējums ir iegūts kvalifikācijas praksē - tas saistīts ar to, ka izglītojamie labāk apgūst
praktisko darbu nevis teoriju.
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Eksāmenu vidējās atzīmes pēdējos trīs mācību
gados
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6,97

2016./2017.m.g.

Eksāmenu rezultātos ir zemāki rādītāji: plašais saturs, atmiņas nozīme, prasme sevi
piespiest nopietni izlasīt un pārdomāt izvirzīto jautājumu, uztveres spējas, uzmanības
nepieciešamība, domāšanas nozīme, grūtības izpratnē par cēloņu un seku sakarībām, attieksme
mācību procesa laikā no izglītojamo puses kavējumi. Šiem jautājumiem pievēršama pastiprināta
uzmanība arī nākamajā mācību gadā. Secinājums: jo augstāka izglītojamo motivācija mācīties, jo
augstāki rezultāti un mazāka atšķirība eksāmena dažādās daļās uzrādītajos rezultātos.
Izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām lielākajai daļai izglītojamo intelektuālās darbības sagādā
lielākas grūtības nekā praktisko iemaņu apguve. Vājākus rezultātus uzrādīja pavāra palīga un
teksta redaktora operatora grupas izglītojamie, kas neiedziļinās jautājuma būtībā, nepadomā pēc
izlasīšanas un uzreiz raksta atbildi, lai tikai ātrāk darbs ir nodots.
Izglītības darba stiprās puses:
 Tiek veikta izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas analīze.
 Liela uzmanība tiek pievērsta izglītojamo pašnovērtējumam.
 Mācību priekšmetu pedagogi rūpīgi analizē izglītojamo sasniegumus, pievēršot uzmanību,
kas ir veiksmīgi apgūts un kādiem jautājumiem būs vēl jāpievērš uzmanība.
Tālākās attīstības plānojums:
 organizēt jēgpilnu darbu eksāmena konsultācijās;
 uzdevumus klasē un pārbaudes darbus veidot atbilstoši eksāmena uzdevumu saturam un
formai;
 matemātikas skolotājiem izveidot pasākumu plānu, lai samazinātu eksāmenu nenolikušo
skolēnu skaitu;
 angļu un krievu valodas skolotājiem meklēt iespējas skolēnu svešvalodu prasmju uzlabošanai.
Vērtējums: labi

4.4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM:
4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts
Atbilstoši Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam tiek ievērots, ka
izglītība ir kā process, kurā tiek nodrošinātas atbilstošas visu izglītojamo daudzveidīgās
vajadzības, palielinot ikviena izglītojamā līdzdalības iespējas mācību procesā, kultūrā, samazinot
izslēgšanas iespējas no izglītības ieguves procesa.
Izglītojamajiem tiek sniegti sekojoši pakalpojumi:
 dienesta viesnīca (daļējs maksas pakalpojums);
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iespēja pusdienot ēdnīca, struktūrvienībā - četrreizēja valsts apmaksāta ēdināšana dienā
(personām ar 1., 2., 3.grupas invaliditāti);
sporta un trenažieru zāle;
logopēda pakalpojumi, zīmju valodas tulks, medicīniskā rehabilitācija (masāžas,
fizioprocedūras, ūdens procedūras) u.c. – struktūrvienībā;
Runas un valodas pedagoģiski-logopēdiskā pārbaude notiek adaptācijas mēnesī visiem 1.
kursa izglītojamajiem ar mērķi atklāt tos izglītojamos, kam būs nepieciešama logoterapija.
Ja izglītojamajam nepieciešami logopēda pakalpojumi, viņš var griezties pie skolas
logopēda un saņemt nepieciešamo atbalstu un palīdzību. Katram izglītojamajam, kam
nepieciešama logopēdiskā palīdzība, tiek izveidota individuāla runas un valodas
korekcijas programma – logoterapija, balstoties uz iepriekš veiktajiem izmeklējumiem.
Logopēdiskās nodarbības apmeklē 14 izglītojamie.
Visiem izglītojamajiem, neatkarīgi no logopēdiskās diagnozes, nodarbībās tiek veikti
artikulācijas aparāta vingrinājumi, elpošanas vingrinājumi, miofunkcionāli terapijas
vingrinājumi, kā arī tiek strādāts pie psihomotoro funkciju attīstīšanas un trenēšanas. Īss
dažu logoterapiju atspoguļojums: fonemātiskās uztveres attīstīšana, vingrinājumi
vispārējās runas attīstīšanai, skaņu artikulēšanas vingrinājumi, miofunkcionālā tertapija,
komunikatīvo spēju attīstīšanas vingrinājumi, komunikatīvo spēju attīstīšanas
vingrinājumi, vārdu krājuma latviešu valodā paplašināšana, skaņu pareizas artikulācijas
vingrinājumi, valodas un ārpus valodas skaņu paplašināšana ar diferencēšanas
vingrinājumiem, vingrinājumi runas tempa un ritma attīstīšanai.

Atbalstu savas kompetences ietvaros izglītojamiem sniedz pedagogi, medicīnas darbinieki,
psihologs, sociālais pedagogs. Īpaši svarīgi tas ir Struktūrvienībā, kur pamatā mācās personas ar
invaliditāti, tai skaitā apmēram 1/3 daļa ir arī psihoemocionāli traucējumi.
Lielu psihoemocionālo atbalstu sniedz dienesta viesnīcas skolotāji. Tiek apzināta informācija par
izglītojamajiem no sociālā riska grupām. Kursu audzinātājas, dienesta viesnīcas skolotāji kopā ar
sociālo pedagogu sadarbojas ar novadu sociālajiem dienestiem un bāriņtiesām problēmu
risināšanā. Sociālpedagoģiskais atbalsts īpaši nepieciešams izglītojamajiem, kuri mācās
korekcijas programmā “Būvdarbi”. Lielu atbalstu tehnikumam sniedz laba sadarbība ar novadu
pašvaldību sociālajiem dienestiem, pašvaldības un valsts policiju.
Katram kursam ir izstrādātas ieteicamās audzināšanas stundu tēmas. Audzināšanas darba
rezultātu analīze notiek semestru noslēgumā pēc noteiktas sistēmas. Katrā grupā darbojās grupas
aktīvs, Tehnikumā darbojas pašpārvalde. Izglītojamie piedalās grupas un izglītības iestādes
pasākumu organizēšanā un īstenošanā. Izglītojamo pašpārvaldes pārstāvji iesaistās gan
Tehnikuma, gan Smiltenes novada jauniešu domes aktivitātēs un gūst demokrātiskās sabiedrības
veidošanas pieredzi.
Uzsākta projekta PUMPURS (SAM 8.4.1.) īstenošana izglītojamo atbalstam.
Stiprās puses:
 Izglītojamiem tiek piedāvātas ārstnieciskās vingrošanas, masāžas, ūdens procedūras,
fizioterapijas nodarbības logopēda nodarbības, zīmju valodas tulka pakalpojumi.
 Izglītības iestādes atbalsta personāls sniedz palīdzību izglītojamiem, kam nepieciešams
emocionālais vai psiholoģiskais atbalsts.
 Sociālā darbiniece koordinē darbu ar sociālā riska grupas izglītojamajiem, sociālajiem
dienestiem.
 Izglītības iestādē izglītojamie ar invaliditātes grupu saņem valsts apmaksātu ēdināšanu 4
reizes dienā.
Tālākās attīstības plānojums:
 Ciešā sadarbībā ar izglītības iestādes atbalsta personālu turpināt sistēmisko darbu ar
izglītojamiem, kam ir mācību darbības traucējumi.
 Turpināt darbu ar ģimenēm, kurām nepieciešama pastāvīga palīdzība.
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Visiem pedagogiem turpināt darbu piemērotu mācību metožu izvēlē katram izglītojamam.
Vērtējums: ļoti labi

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
Izglītības iestādē ir darba aizsardzības speciālists, kurš atbild par ar darba vides aizsardzību
saistītajiem jautājumiem saskaņā ar valsts normatīvo aktu prasībām. Par ugunsdrošību un
elektrodrošību Tehnikumā atbild, ar direktora rīkojumu, atbildīgā persona. Atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem, regulāri tiek izvērtēti darba vides riski
Tehnikuma telpās izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija - evakuācijas plāni, drošības
zīmes, attiecīgās instrukcijas. Ir izstrādāts, evakuācijas plāns, kārtība rīcībai ekstremālos
gadījumos, atbilstoši normatīvajiem aktiem izvietotas medicīniskās aptieciņas un ugunsdzēšamie
aparāti. Darbinieki un izglītojamie regulāri tiek instruēti, kā arī iepazīstināti ar iekšējās kārtības
un darba kārtības noteikumiem, par ko liecina paraksti „Darba aizsardzības instruktāža darba
vietā” žurnālos šim nolūkam paredzētajā sadaļā.
2x gadā tiek izvērtēti darbiniekiem noteiktie ierobežojumi, pieprasot informāciju IeM
Informācijas centra Sodu reģistram.
Tiek ievēroti normatīvie akti, kas nosaka izglītojamo tiesību nodrošināšanas uz dzīvībai un
veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos. Ir valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinums, Veselības inspekcijas atzinums. Tiek organizēti
izglītojoši pasākumi par izglītojamo drošību, regulāri notiek praktiskas mācības, imitējot
ugunsgrēku, piedaloties VUGD pārstāvjiem.
Visās izglītības programmās iekļauti mācību priekšmets/ modulis Sabiedrības un cilvēka drošība,
kas ietver darba aizsardzības, pirmās medicīniskās palīdzības, darba likumdošanas vai tiesību
pamatu jautājumus, kas nodrošina izglītojamajiem pamatzināšanu apguvi šajās jomās. Lai
novērstu izglītojamo saslimšanas gadījumus, regulāri veiktas pārrunas ar izglītojamajiem par
veselīgu dzīvesveidu – par alkohola un smēķēšanas kaitīgumu, kā arī par narkomānijas
problēmām.
Tehnikuma struktūrvienībā strādā sertificēts ārsts, kurš regulāri apkopo informāciju par
izglītojamo veselību, individuālajām veselības vajadzībām. Tehnikuma medicīnas kabinets ir
izgājis medicīnas punkta sertifikāciju, ir atbilstības sertifikāti. Nepieciešamības gadījumā tiek
izsaukta neatliekamā palīdzība.
Gan darbiniekiem, gan izglītojamiem ir pieejama informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu;
iekšējās kārtības noteikumi, kuros iekļauti drošības noteikumi dažādām situācijām (drošības
mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt drošību un veselību, par
ugunsdrošību, elektrodrošību, pirmās palīdzības sniegšanu, par drošību ekskursijās un
pārgājienos, par drošību pasākumos, sporta sacensībās, par ceļu satiksmes drošību, par drošību
uz ūdens, ledus, par darba higiēnu). Izglītojamie un pedagogi zina kā rīkoties negadījumu, traumu
Darba vietu un mācību telpu pārbaude: Tiek sekots, lai katrs izglītojamais tiktu nodrošināts ar
noteikto minimālo platību mācību telpās, kabinetos, laboratorijās, ģērbtuvēs, tualetēs un citās
telpās, darbinieki un izglītojamie tiktu nodrošināti ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.
Visi pedagoģiskie darbinieki ar direktora rīkojumu ir iepazīstināti un atbild par izglītojamo
drošību mācību un ārpusstundu darbā. Ir izstrādāta kārtība par nepiederošu personu uzturēšanos
izglītības iestādē.
Izglītojamie tiek instruēti un iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem katru gadu septembrī
un ne retāk kā 2 reizes gadā pirms jaunu darbību uzsākšanas saistībā ar drošību. Tas tiek reģistrēts
drošības žurnālos, arī e – klasē.
Nelaimes gadījumu izmeklēšana: Nelaimes gadījumi ar izglītojamiem tiek izmeklēti saskaņā ar
2014. gada 20. februāra Izglītības un zinātnes ministrijas Iekšējiem noteikumiem Nr.7 “Kārtība,
kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus, kuri ir notikuši ar izglītojamajiem Izglītības un
zinātnes ministrijas padotībā esošajās profesionālās izglītības iestādēs, īstenojot profesionālās
pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības un profesionālās tālākizglītības
programmas”.
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Stiprās puses:
 Izglītības iestāde un tās teritorija nodrošina izglītojamo drošību.
 Drošības noteikumu instrukcijas tiek savlaicīgi aktualizētas atbilstoši normatīvajiem
dokumentiem un reālajiem apstākļiem.
Vērtējums: labi
4.4.3. Atbalsts personības veidošanā
Audzināšanas darbs Struktūrvienībā tiek plānots pēc VISC un Tehnikuma izstrādātajiem
virzieniem, galvenie mērķi un uzdevumi tiek izvirzīti trim gadiem, nepieciešamības gadījumā tos
aktualizējot.
Grupu audzinātāji kopā ar dienesta viesnīcas skolotājiem veic audzināšanas darbību un
sniedz atbalstu savas audzināmās grupas izglītojamajiem, sadarbojoties ar vecākiem, aizbildņiem,
skolas un atbalsta personālu. Īpaša uzmanība tiek pievērsta audzināšanas stundu plānam un grupu
nodarbību plānam, akcentējot drošības pasākumus, uzvedības un disciplīnas jautājumus,
savstarpējo saskarsmes prasmju pilnveidi, tautas tradīcijas, patriotisko audzināšanu.
Tiek rīkoti tematiskie pasākumi, patriotiskās audzināšanas pasākumi, kā arī izklaides
pasākumi un izglītojamo kopsapulces, kurās tiek apspriesti dažādi jautājumi: iekšējās kārtības
noteikumi, drošības noteikumi, dažādas aktualitātes. Izglītojamie brauc mācību ekskursijās uz
uzņēmumiem, apmeklē dažādus pasākumus.
Izglītojamie ir iesaistīti tehnikuma ikdienas dzīvei nepieciešamo jautājumu apspriešanā.
Izglītojamo pašpārvaldes pārstāvji darbojas stipendiju piešķiršanas komisijā, dienesta viesnīcā,
piedalās pedagogu sapulcēs utt. Pašpārvalde tiek ievēlēta katru mācību gadu. Pašpārvaldes
darbības mērķis ir sadarboties, saskaņojot izglītojamo un administrācijas intereses, un panākt
izglītojamo aktīvu un atbildīgu iesaistīšanos mācību un audzināšanas procesā, apgūstot
demokrātijas pamatprincipus un attīstot izglītojamajos vadītāja prasmes, pašiniciatīvu.
Pašpārvalde veic pārrunas ar izglītojamajiem, kuriem ir nepietiekami vērtējumi, aicina uz
pašpārvaldes sanāksmēm, seko, lai viņi apmeklētu individuālās konsultācijas un efektīvi
izmantotu mācību sagatavošanas laiku. Pašpārvalde aktīvi piedalās pasākumu organizēšanā,
pārstāvji veic istabiņu apsekošanu par tīrības un kārtības ievērošanu.
Tehnikumā īstenotās interešu izglītības programmas nodrošina iespējas vispusīgas personības
attīstībai, tiek nodrošināta aktīva un radoša brīvā laika izmantošana, sekmēta saskarsme un
sadarbības pieredze.
Visu interešu pulciņu nodarbības notiek pēc direktora vietnieka apstiprināta grafika,
saskaņotas interešu izglītības programmas. Pulciņu pedagogi aizpilda pulciņu uzskaites žurnālus,
mācību gada noslēgumā analizē darba rezultātus. Tehnikumā darbojas: teātris, koris, deju
kolektīvs, fotografēšanas pulciņš, teātra – deju pulciņš, vokālais ansamblis, zīmēšanas pulciņš,
rokdarbu pulciņš. Darbojas dažādas sporta sekcijas.
Kolektīvi katru gadu piedalās IZM rīkotajos profesionālo izglītības iestāžu svētkos. Ir
guvuši godalgotas vietas reģionā.
Tiek organizēti dažādu sporta spēļu turnīri: šahs, dambrete, boccia, florbols, volejbols,
basketbols un novuss. Boccia sacensībās tiek regulāri iegūtas godalgotas vietas reģionā un valstī.
Izglītojamie brīvajā laikā labprāt izmanto trenažieru zāli. Izglītojamie ar panākumiem piedalās
AMI sporta kluba organizētajās sacensībās.
Interešu izglītībā strādā skolotāji, kuriem piemīt profesionalitāte, pašdisciplīna, labas
komunicēšanās spējas, mīl savu darbu, izglītojas savā profesijā, motivē izglītojamos nodarbībām,
pamatojot nodarbības pozitīvo ietekmi uz izglītojamo, kā arī analizē izglītojamo sasniegumus, lai
pilnveidotu darbību.
Tehnikumā ir tradīciju pasākumi: Zinību diena, Ražas svētki Ates dzirnavās, fukšu balle,
Skolotāju diena, Lāčplēša dienas piemiņas brīdis, Latvijas Republikai veltīts pasākums novembrī,
Ziemassvētki, priekšmetu nedēļas, profesiju reklāmas pasākumi, atvērto durvju diena, izlaidums.
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Izglītojamie piedalās iestādes vides sakopšanā un labiekārtošanā, Labo darbu nedēļas
pasākumos, Lielajā talkā. Katru mēnesi par aktualitātēm informācija tiek ievietota Tehnikuma
mājaslapā.
Stiprās puses:
 Ņemot vērā katra izglītojamā mācību darba spējas, tiek piemēroti atbalsta pasākumi satura
ietvaros (vieglā valoda utml.), notiek konsultācijas, individuālie mācību plāni.
 Sociālā darbiniece koordinē darbu ar sociālā riska grupas izglītojamajiem, sociālajiem
dienestiem.
 Izglītojamie savas intereses, prasmes var izpaust interešu izglītības pulciņos. Tehnikumā ar
panākumiem darbojas interešu izglītības programmas. Izglītojamiem ir iespēja iesaistīties
dažādo ārpusstundu pasākumos, līdz ar to pavadīt lietderīgi brīvo laiku;
 Izglītojamajiem ir nodrošināta iespēja gūt radošās darbības pieredzi koncertos un pasākumos;
 Izglītojamo pašpārvalde aktīvi un ieinteresēti iesaistās pasākumu organizēšanā un norisē.
Tālākās attīstības plānojums:
 Ciešā sadarbībā ar izglītības iestādes atbalsta personālu turpināt sistēmisko darbu ar
izglītojamiem, kam ir mācību darbības traucējumi.
 Turpināt darbu ar ģimenēm, kurām nepieciešama pastāvīga palīdzība.
 Visiem pedagogiem turpināt darbu piemērotu mācību metožu izvēlē katram izglītojamam.
Vērtējums: ļoti labi
4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā
Tehnikums sniedz informāciju izglītojamajiem un vecākiem par esošajām izglītības
programmām. Atvērto durvju dienās, kas notiek aprīlī, iepriekš izsūtot informāciju pašvaldībām
u.c. dienestiem, regulāri informācija ievietota tehnikuma mājaslapā, preses izdevumos, TV
sižetos. Notiek karjeras pasākumi novada skolām, braucieni uz skolām informējot par mācību
iespējām tehnikumā. Tiek organizēti dažādi karjeras pasākumi dažādām mērķauditorijām
(skolēniem, senioriem, dažādām mērķauditorijām), iesaistot tajos sadarbības partnerus,
absolventus utt. Tehnikuma izglītojamie reklamē savās bijušajās skolās Tehnikumā apgūstamās
programmas.
Tehnikuma bibliotēkā ir pieejama informācija par tālākizglītības iespējām gan Latvijā, gan
ārvalstīs, apkopoti metodiskie materiāli: “Izglītības resursi”, “Karjeras izglītības īstenošana un
organizēšana Struktūrvienībā”, “Paraugs karjeras izglītības īstenošanas tematu apzināšanai
skolā”, “Sevis izzināšana”, “Pilnveidotie kritēriji karjeras atbalsta vērtēšanā profesionālo
izglītības iestāžu akreditācijas procesā”, “Karjeras atbalsts profesionālās izglītības iestādē”,
“Tava karjera ir tava dzīve”, “Starptautiskā karjeras atbalsta metodikas rokasgrāmata darbam ar
grupu” utt.
Audzināšanas stundās tiek plānoti karjeras pasākumi, piemēram, ar karjeras izglītību saistītās
audzināšanas stundas: “Kā plānot karjeru?”, “Mans skolas stāsts – saruna ar skolas
darbiniekiem”, “Karjeras pieredzes stāsts – saruna ar bijušajiem absolventiem par viņu karjeras
izaugsmi”, “Tematiska audzināšanas stunda par atbildību un karjeras iespējām ar veterinārās
klīnikas “Labākie draugi” vadītāju.
Tehnikums katru gadu piedalās Valmieras uzņēmējdienās, Alūksnes novada Izglītības pārvaldes
organizētajā karjeras nedēļā, u.c. aktivitātēs. Reklāma par uzņemšanu tiek ievietota arī reģionu
laikrakstos, kā arī izvietota reklāmas stendos visā Latvijā.
Tehnikuma darbojas karjeras konsultants. Ir izstrādāts karjeras attīstības atbalsta pasākumu
plāns, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību
izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un
darbu. Izglītojamajiem ir iespēja iepazīt darba vidi izvēlētajā profesijā, apgūt semināros dažādas
prasmes, kas ļauj vieglāk integrēties darba tirgū.
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Karjeras konsultante ir apmeklējusi šādus seminārus: “Seminārs par karjeras izglītības
jautājumiem”, “Karjeras atbalsts profesionālās izglītības iestādē”, “Diskusija: iekļaujošās
izglītības atbalsta institūciju tīkls un kompetences” utt.
Katru gadu pavāru un pavāra palīgu grupas izglītojamie piedalās Ates muzeja Pļaujas
svētkos un reklamē savu profesiju. Izglītojamie piedalījās VIAA sociālajā tīklā Draugiem.lv
izveidotajā interaktīvajā spēlē “Atver profesiju durvis”. Tehnikums piedalās arī Latvijas
profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkursos “.
Tehnikums apkopo un analizē informāciju par absolventu nodarbinātību un tālākizglītību.
Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, būtiski samazinājies to absolventu skaits, kuri nav iekļāvušies
darba tirgū, būtiski palielinājies to skaits, kas turpina mācības.
Stiprās puses:
 Karjeras konsultants un izstrādātais atbalsta pasākumu plāns nodrošina ikkatra iesaisti un
izpratni par izvēlēto profesiju;
 Grupu audzināšanas stundās iekļauti ar karjeras izvēli saistīti temati; darbu uzsācis karjeras
konsultants.
Tālākās attīstības plānojums:
 Turpināt konsultēt izglītojamos un vecākus par karjeras izvēles jautājumiem.
 Visiem pedagogiem turpināt darbu piemērotu mācību metožu izvēlē katram izglītojamam.
Vērtējums: ļoti labi
4.4.5. Atbalsts mācību procesa diferenciācijā
Tehnikums veicina un atbalsta talantīgo izglītojamo līdzdalību profesionālajos konkursos,
projektos, ārvalstu praksēs u.tml. Tehnikums atbalsta pedagogus darbā ar talantīgajiem
izglītojamajiem, sniedz palīdzību vai konsultācijas izglītojamajiem, kuriem mācības sagādā
grūtības vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši izglītības iestādi. Pedagogi izmanto dažādas mācību
metodes mācību procesa diferenciācijai.
Tehnikuma pedagogi motivē izglītojamos piedalīties vispārizglītojošo mācību priekšmetu
olimpiādēs novadā un reģionā.
Par katru izglītojamo ar speciālajām vajadzībām tehnikumā ir attiecīgs pedagoģiski
medicīniskas komisijas atzinums, atzinumi savlaicīgi aktualizēti. Darbu ar šādiem
izglītojamajiem koordinē un pārrauga, ir nodrošināts atbilstošs pedagoģiskais un atbalsta
personāls, nepieciešamie resursi un speciālais aprīkojums – atsevišķiem izglītojamajiem pēc
speciālista ieteikuma tiek izstrādāts individuālais mācību plāns. Inventārs piemērojams arī
praktisko darbu, praktisko mācību īstenošanai. Katrs mācību gads iesākas ar septembri kā
“adaptācijas” mēnesi, kad tiek veikta padziļināta 1.kursa izglītojamo izpēte. Adaptācijas mēnesis
domāts tam, lai palīdzētu izglītojamiem iejusties izglītības iestādes kolektīvā kopumā un savā
grupā, lai labāk iepazītu sevi un savus grupas biedrus.
Stiprās puses:
 Ņemot vērā katra izglītojamā mācību darba spējas, tiek piemēroti atbalsta pasākumi satura
ietvaros (vieglā valoda utt.), notiek konsultācijas, individuālie mācību plāni.
 Izglītojamie savas intereses, prasmes var izpaust interešu izglītības pulciņos. Tehnikumā ar
panākumiem darbojas interešu izglītības programmas. Izglītojamiem ir iespēja iesaistīties
dažādo ārpusstundu pasākumos, līdz ar to pavadīt lietderīgi brīvo laiku;
 Izglītojamajiem ir nodrošināta iespēja gūt radošās darbības pieredzi koncertos un pasākumos;
Tālākās attīstības plānojums:
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Ciešā sadarbībā ar izglītības iestādes atbalsta personālu turpināt sistēmisko darbu ar
izglītojamiem, kam ir mācību darbības traucējumi.
Kursu audzinātājiem mērķtiecīgi sadarboties ar mācību priekšmetu pedagogiem un izglītības
iestādes atbalsta personālu, lai sekmētu izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmi.
Visiem pedagogiem turpināt darbu piemērotu mācību metožu izvēlē katram izglītojamam.
Vērtējums: labi

4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
Struktūrvienībā mācās 146 izglītojamie no 44 Latvijas novadiem, tai skaitā 6 izglītojamie ir ar
dzirdes traucējumiem, 12 pārvietojas ratiņkrēslos, 9 bāreņi. Izvērtējot izglītojamo veselības
stāvokli, tika konstatētas 22 dažādas diagnozes:
 1. invaliditātes grupa ir 17 izglītojamajiem;
 2. invaliditātes grupa ir 58 izglītojamajiem;
 3. invaliditātes grupa ir 16 izglītojamajiem;
 bērni invalīdi ir 6.
Izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām ļoti svarīgi ir justies droši apkārtējā vidē un uzticēties
darbiniekiem un pedagogiem, jo vienīgi tad viņi var pilnībā nodoties mācību procesam. Savukārt
skolotājiem, iepazīstot izglītojamos, vieglāk pielāgot konkrētajam izglītojamajam mācību
programmu.
Struktūrvienībā mācās personas ar invaliditāti, tai skaitā apmēram 1/3 daļa ir arī psihoemocionāli
traucējumi. Struktūrvienībā mācās 146 izglītojamie no 44 Latvijas novadiem, tai skaitā 6
izglītojamie ir ar dzirdes traucējumiem, 12 pārvietojas ratiņkrēslos, 9 bāreņi. Izvērtējot
izglītojamo veselības stāvokli, tika konstatētas 22 dažādas diagnozes:
 1. invaliditātes grupa ir 17 izglītojamajiem;
 2. invaliditātes grupa ir 58 izglītojamajiem;
 3. invaliditātes grupa ir 16 izglītojamajiem;
 bērni invalīdi ir 6.
Regulāru atbalstu izglītojamiem sniedz grupu pedagogi, dienesta viesnīcas skolotāji, mācību
priekšmetu skolotāji, struktūrvienības vadība, medicīniskais personāls un sociālie aprūpētāji.
Tehnikumā strādā sertificēts ārsts, kurš regulāri apkopo informāciju par izglītojamo veselību,
individuālajām veselības vajadzībām. Tehnikuma medicīnas kabinets ir izgājis medicīnas punkta
sertifikāciju, ir atbilstības sertifikāti. Izglītojamiem tiek piedāvātas ārstnieciskās vingrošanas,
masāžas, ūdens procedūras, fizioterapijas nodarbības logopēda nodarbības, zīmju valodas tulka
pakalpojumi. Izglītības iestādē izglītojamie ar invaliditātes grupu saņem valsts apmaksātu
ēdināšanu 4 reizes dienā.
2016.gada 3. decembrī pēc Starptautiskajai personu ar invaliditāti dienai veltītajai konferencei
“Izglītības pieejamība” Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Ziedoņa zālē notika Gada balvas
personu ar invaliditāti atbalstam pasniegšanas ceremonija, kurā pateicības rakstu saņēma arī
Alsviķu teritoriālā struktūrvienība – par “Erasmus+” mobilitātes projektu īstenošanu, tajos
sekmīgi iekļaujot personas ar speciālām vajadzībām.
Stiprās puses:
 Izglītojamiem tiek piedāvātas ārstnieciskās vingrošanas, masāžas, ūdens procedūras,
fizioterapijas nodarbības logopēda nodarbības, zīmju valodas tulka pakalpojumi.
 Izglītības iestādes atbalsta personāls sniedz palīdzību izglītojamiem, kam nepieciešams
emocionālais vai psiholoģiskais atbalsts.
 Ņemot vērā katra izglītojamā mācību darba spējas, tiek piemēroti atbalsta pasākumi satura
ietvaros (vieglā valoda utml.), notiek konsultācijas, individuālie mācību plāni.
 Izglītības iestādē izglītojamie ar invaliditātes grupu saņem valsts apmaksātu ēdināšanu 4
reizes dienā.
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Tālākās attīstības plānojums:
 Ciešā sadarbībā ar izglītības iestādes atbalsta personālu turpināt sistēmisko darbu ar
izglītojamiem, kam ir mācību darbības traucējumi.
 Turpināt darbu ar ģimenēm, kurām nepieciešama pastāvīga palīdzība.
 Visiem pedagogiem turpināt darbu piemērotu mācību metožu izvēlē katram izglītojamam.
Vērtējums: ļoti labi
4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Tehnikumā notiek regulāra sadarbība ar izglītojamā ģimeni, aizbildni vai citu iestādi, kuras
aizbildniecībā ir izglītojamais. Regulāri tiek veikta informācijas apmaiņa un informētas
atbilstošās personas par izglītojamā gaitām, tehnikuma darbību – sniegtā informācija ir kvalitatīva
un savlaicīga. Izmantojot elektronisko mācību žurnālu, , vecāki iegūst informāciju par bērna
apmeklējumu, zināšanu līmeni un komunicēt ar pedagogiem e-vidē.
Vienu reizi mācību gadā notiek Vecāku diena, kurā Tehnikuma administrācija, kursu audzinātāji
vecākus informē par aktualitātēm Tehnikumā, izglītojamie parāda, ko apguvuši mācību gada laikā
dažādos interešu izglītības pulciņos. Kursu audzinātāji pēc vajadzības organizē kursa vecāku
sapulces, tiekas individuāli.
Tehnikumā ir noteikta kārtība, kā var izteikt savus iebildumus un ierosinājumus, izteiktos
priekšlikumus analizē un secinājumus izmanto turpmākajā darbībā. Tehnikums sniedz
informāciju par izglītojamo sasniegumiem, stundu apmeklējumiem, uzvedību un attieksmi pret
mācību darbu regulāri pēc sociālo dienestu un citu institūciju pieprasījumiem. Par tehnikuma
struktūrvienības darbu var iegūt informāciju izglītības iestādes tīmekļa vietnē
www.smiltenestehnikums.lv.
Stiprās puses:
 Kursu audzinātāji regulāri sazinās ar izglītojamā vecākiem, informācija pieejama Tehnikuma
mājas lapā .
Tālākās attīstības plānojums:
 Ciešā sadarbībā ar izglītības iestādes atbalsta personālu un ģimenēm turpināt sistēmisko darbu
ar izglītojamiem, kam ir problēmas mācībās, neattaisnoti stundu kavējumi.
 Turpināt konsultēt izglītojamos un vecākus par karjeras izvēles jautājumiem.
Vērtējums: labi

4.5. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE
4.5.1. Mikroklimats
Tehnikums nodrošina cieņpilnu attieksmi pret Latvijas valsts simboliem un to lietošanu
atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
Tehnikumam ir savas tradīcijas, kuras īstenojam - Tehnikuma darbiniekiem tiek rīkoti kopīgi
pasākumi, piemēram: Ziemassvētku balle, ekskursijas Skolotāju dienā un mācību gada
noslēgumā, metodisko apvienību pasākumu, pieredzes apmaiņas braucieni utt.. Ziemassvētku
pasākumi tiek organizēti arī bijušajiem darbiniekiem un darbinieku bērniem. Tiek plānotas arī
jaunas aktivitātes izglītības iestādes tēla veidošanai.
Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi gan izglītojamajiem, gan darbiniekiem; ir darbinieku
ētikas kodekss; gan izglītojamie, gan darbinieki normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir
iepazīstināti ar šiem noteikumiem.
Izglītības iestādē mācās izglītojamie, kuru vecums, iepriekšējās izglītības līmenis, sociālā
pieredze, tautība, gan veselības stāvoklis ir atšķirīgi. Neskatoties uz atšķirībām visi ir atsaucīgi,
redzīgi pret izglītojamo individuālajām problēmām, palīdz tās risināt.
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Tehnikumā tiek pasniegtas pateicības tiem izglītojamajiem, kam ir augsti mācību sasniegumi un
kuri aktīvāk iesaistās Tehnikuma tēla popularizēšanā, – kursa dvēselīte, gada sportists, pateicības
izlaidumā utt., kā arī pedagogiem, kuriem ir augsta darba kvalitāte
Administrācijas, personāla un izglītojamo attiecībās pamatā valda labvēlība, savstarpēja cieņa,
izpalīdzība; reizēm problēmsituācijās rodas kāda eksplozija, kas tiek risinātas savstarpējo sarunu
ceļā, izskaidrojot situācijas būtību un mācot cieņu vienam pret otru, kopumā mikroklimats
vērtējams kā labs.
Izglītības iestādes darba stiprās puses:
 Izglītojamie un pedagogi ir iepazīstināti ar izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumiem.
 Ir tradīcijas, kas stiprina iestādes tēlu.
Tālākās attīstības plānojums:
 Turpināt virzīt pedagoģiskā kolektīva darbu savstarpējās sapratnes un atbalsta atmosfēras
veicināšanu.
Vērtējums: labi
4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība
Tehnikumā ir pabeigts ERAF projekts ,,Smiltenes tehnikuma infrastruktūras un mācību
aprīkojuma modernizācija profesionālās izglītības pilnveidei", kura ietvaros Tehnikuma mācību
telpas, laboratorijas un koplietošanas telpas ir labiekārtotas un pielāgotas izglītojamajiem ar
īpašām vajadzībām.
Tehnikumam īpašumā ir pietiekams skaits ēku, kas paredzētas izglītības procesa un
saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Tehnikuma piederošā teritorija ir estētiski iekārtota,
apzaļumota. Tehnikums nodrošina racionālu resursu izmantošanu un rīkojas dabai draudzīgi.
Telpas ir tīras, kārtīgas, drošas un estētiskas. Izglītojamie regulāri piedalās izglītības iestādes
vides uzkopšanā un sakārtošanā. Vides labiekārtošanai ir īstenoti vairāki struktūrfondu projekti
(LAD projekti).
Tehnikuma ekspluatācijas drošības prasību atbilstības novērtēšanai tiek pieaicinātas atbildīgās
kontroles institūcijas. Ir kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls. Nav
aizliegta telpu ekspluatācija. Ēkām ir uzbrauktuves, darbojas pacēlājs no skolas uz dienesta
viesnīcu, vēl nepieciešams ierīkot papildus liftu struktūrvienībā.
Izglītības iestādes darba stiprās puses:
 Izglītības iestādes telpas ir estētiski noformētas, tīras un kārtīgas.
 Mācību telpu iekārtojums atbilst mūsdienu prasībām.
 Regulāri tiek novadītas drošības tehnikas instruktāžas izglītojamiem.
Tālākās attīstības plānojums:
 Struktūrfondu projektu un valsts līdzekļu piesaiste vides pieejamības nodrošināšanai.
Vērtējums –labi

4.6. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI
4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Tehnikumā realizētais ERAF projekts ,,Smiltenes tehnikuma infrastruktūras un mācību
aprīkojuma modernizācija profesionālās izglītības pilnveidei" ietvaros, izveidojot auditorijas un
praktisko mācību telpas, mācību klīniku, mācību virtuves, restorānu, simulatoru telpu utt. ar
nepieciešamo aprīkojumu. Mācību telpu, kabinetu un darbnīcu skaits un platība atbilst vienlaicīgi
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īstenojamo izglītības programmu stundu, nodarbību plānam, programmā veicamajām
aktivitātēm.
Visas tehnikuma rīcībā nodotās ēkas un telpas ir IZM īpašums, tās netiek nomātas.
Šobrīd bibliotēkās grāmatu krājumu kopskaits ir 17731 eksemplāri, t.sk. mācību grāmatu fonda
lielums ir 10443 eksemplāri. Abonēti 10 periodikas izdevumi, kas nodrošina lietotājiem pašu
jaunāko informāciju.
Tehnikums un sadarbības partneri nodrošina materiālo bāzi praktisko mācību īstenošanai. Ir
pieejamas izglītības programmu specifikai un apguvei atbilstošas mācību grāmatas un mācību
līdzekļi. Ar 2014./2015.m.g. ir uzsāktas praktisko mācību stundas pie darba devējiem (DVB
mācības, kas tiek turpinātas arī šobrīd).
Mācību grāmatu un mācību līdzekļu izvēle ir pamatota, saskaņota ar izglītības programmu
pedagogiem.
.
Tehniskais aprīkojums:
 mācību telpas aprīkotas ar IT iekārtām ar atbilstošu programmatūru izglītības programmu
specifikai (interaktīvās darblapas, 4Hotel, Zalktis, Autocad utt).
 Tehnikumā ir brīvi pieejams wifi pieslēgums, tai skaitā, arī dienesta viesnīcā
izglītojamajiem brīvajā laikā;
 3D printeris;
 7 interaktīvās tāfeles,
 4 datu kameras,
 balsošanas pultis;
 datorklases katrā mācību ēkā
Visas tehnoloģiskās iekārtas tiek uzturētas darba drošībai atbilstošā kārtībā. Ir noteiktas atbildīgās
personas, kas veic materiāltehnisko līdzekļu un iekārtu apkopi un remontu.
Tehnikumam ir dienesta viesnīca ar dzīvojamām istabiņām, sanitārajiem mezgliem, dušām,
atpūtas telpām ar TV, ir neliela virtuvīte, kurā var saimniekot izglītojamie paši.
Vērtējums – ļoti labi
4.6.2. Personālresursi
Tehnikumā struktūrvienībā ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls - strādā
31 pedagogs, 22 no viņiem pamatdarbā. Šobrīd rūpīgi tiek strādāts pie pedagoģiskā personāla
izglītības un kvalifikācijas atbilstības normatīvo aktu prasībām izvērtēšanas un pedagogu
profesionālās pilnveides un kvalifikācijas celšanas plāna realizēšanas. Pedagogi tiek informēti
par atbalsta institūciju (valsts tiešās pārvaldes, u.c.) nostādnēm izglītības kvalitātes jautājumos,
par pedagogiem rīkotajiem pasākumiem (semināriem, kursiem, u.tml.), piedalās tajos saskaņā ar
plānu, seko līdzi jaunākajai metodikai un pielieto to ikdienas praksē.
Tehnikumā ir izstrādāts pedagogu profesionālās pilnveides plāns, un pedagogi seko līdzi savai
profesionālajai pilnveidei, aktīvi iesaistās tālākizglītībā. Pēdējo trīs gadu laikā pedagogi
apmeklējuši daudz kursu, semināru, tālākizglītības programmu u.c kvalifikācijas pilnveides
formas
Izglītības iestādes darba stiprās puses:



Izglītības iestādes vadība zina katra pedagoga darba pieredzi, profesionālo kompetenci un
stiprās puses.
Pedagogi piedalās tālākizglītības programmās un valsts projektos atbilstoši izglītības
iestādes noteiktajām attīstības prioritātēm.
Vērtējums - labi
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4.7. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN
KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA
4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Tehnikuma pašvērtējuma sistēma ir strukturēta. Pašvērtēšana aptver visas tehnikuma darba jomas
un aspektus. Tehnikuma darba analīze notiek administrācijas sēdēs, metodisko komisiju
sanāksmēs un pedagoģiskās padomes sēdēs. Visu pušu pārstāvniecība ļauj efektīvi risināt visus
aktuālos jautājumus
Pedagoģiskā personāla darba kvalitātes nodrošināšanai tiek izmantotas vairākas novērtēšanas
formas:
 Pašvērtējums;
 pedagogu kvalitātes pakāpes,
 ikgadējā novērtēšana (mācību darbs, metodiskais darbs, darbs ar dokumentāciju, un
audzināšanas darbs);
Katrs pedagoģiskais darbinieks un audzinātājs mācību gada noslēgumā iesniedz administrācijai
pašvērtējumu, analizējot sasniegumus, nepilnības un tālākās attīstības vajadzības. Izglītības
iestādes darbinieki, iesaistoties pašvērtējuma procesos, apzinās sava un iestādes darba stiprās
puses un nepieciešamos uzlabojumus.
Iekšējās kontroles rezultāti tiek apspriesti metodisko komisiju sēdēs, pedagogu informatīvajās
sanāksmēs, kā arī analizēti pedagoģiskās padomes sēdēs.
Efektīvai personāla pārvaldībai tiek izmantotas programmas HORIZON, Smiltenes tehnikuma
amatpersonu (darbinieku) novērtēšanai tiek izmantota ikgadējā novērtēšanas “Novērtēšanas
elektroniskās veidlapas informācijas sistēma” (NEVIS).
Visiem darbiniekiem ir pieejama precīza informācija par izglītības iestādes vadības struktūru,
pienākumiem, tiesībām un atbildības jomām. Darbs organizēts atbilstoši Darba kārtības un
Iekšējās kārtības noteikumiem. Darbība atbilst Izglītības likuma, Profesionālās izglītības likuma
un citu ar profesionālo izglītību saistošo normatīvo aktu prasībām.
Tehnikuma darbinieku tiesības, pienākumi un atbildības jomas noteiktas darbinieku amata
aprakstos. Informācija par iespējām pilnveidot profesionālo kompetenču līmeni ir pieejama
visiem darbiniekiem.
Tehnikuma amatpersonām ir atbilstoša izglītība. Personāla kvalifikācijas celšanā tiek ievēroti
saistošie normatīvie akti. Visi pedagogi savā darbā seko līdzi darba novitātēm gan tehnoloģiskajā
procesā, gan pedagoģijas atziņu apguvē.
Stiprās puses:
 kopā ar nozaru asociācijām, individuālajiem komersantiem un Smiltenes novada
pašvaldību tiek izstrādāta jauna izglītības iestādes stratēģija 2014.-2020. gadam;
 izglītības iestādes darbs tiek vērtēts un noteiktas vajadzības tālākai attīstībai, tiek
izstrādāts personālresursu attīstības plāns.
Vajadzības tālākai attīstībai:
 pilnveidot sadarbību ar novada pašvaldību, darba devēju profesionālajām asociācijām,
individuālajiem komersantiem, NEP;
 iestādes darbības plānošanā iesaistīt plašāku darbinieku loku;
 strādāt pie Tehnikuma stratēģisko mērķu aizvien labākas izpildes.
Vērtējums – labi
4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
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Viena no vadības konsultatīvām struktūrām ir Tehnikuma Konvents. Konventa vadītājs ir novada
domes priekšsēdētājs, kas atvieglo daudzu jautājumu risināšanu ikdienā. Konventa sēdes līdz šim
notika 3-4 reizes gadā, vairāk stratēģisku jautājumu aktualizēšanai. Konventam šobrīd ir ieteicoša
rakstura funkcijas. Kadru atlases procesā tas neiesaistās, nākotnē vairāk jāiesaista Tehnikuma
ikdienas darbībā. Šobrīd tiek aktualizēts Konventa sastāvs, lai uzsāktu aktīvu darbu.
Vadības grupa – direktors, struktūrvienības vadītājs, metodisko apvienību vadītāji, direktora
vietnieki, projektu vadītāji, saimnieciskais direktors tiekas reizi nedēļā, izlemjot ikdienas mācību,
audzināšanas un saimnieciskā darba norises. Metodiskās apvienības tiekas vismaz reizi mēnesī.
Pedagogu profesionālā pilnveide atbilst normatīvo aktu prasībām. Pedagogi plāno savu
profesionālo pilnveidi gan IZM un VISC plānotajos kursos un semināros, kā arī nozaru asociāciju
un individuālo komersantu organizētajos profesionālās pilnveides pasākumos. 27 pedagogi ir
ieguvuši 3.-5. kvalitātes pakāpi. Šobrīd tiek strādāts pie jaunas pedagogu darba kvalitātes sistēmas
izstrādes, kas līdz 2017. gada decembrim tiks apstiprināta IZM.
Pedagogi darbojas metodiskajās komisijās, apmeklē kursus un seminārus, organizē atklātās
stundas un citus pieredzes apmaiņas pasākumus.
Tehnikuma darbojas 5 metodiskās komisijas. Tā ka Smiltenes tehnikumā ir noteikti trīs galvenie
programmu attīstības virzieni: 1) lauksaimniecība, 2) inženierzinātnes, ražošana un būvniecība
un 3) pakalpojumi. Katrā no šīm jomām darbojas profesionālā nozares metodiskā komisija. Vēl
ir vispārizglītojošo priekšmetu metodiskā komisija un viena metodiskā komisija darbojas
Struktūrvienībā. Metodiskās komisijas strādā pēc darba plāna un tiekas vismaz reizi mēnesī,
lemjot par nozares aktualitātēm, mācību procesa aktualizāciju, pedagogu profesionālās pilnveides
aktualitātēm. Notiek metodisko apvienību dalībnieku izbraukumi pie darba devējiem, nozares
uzņēmumiem, notiek tikšanās ar līdzīgām metodiskajām apvienībām. Notiek mācīšanās no
kolēģa, atbalsta pasākumi jaunajiem pedagogiem.
Vadība koordinē, pārrauga un nodrošina nepieciešamo atbalstu metodisko komisiju un
audzināšanas darba plānu īstenošanā, mācību līdzekļu nodrošinājumā. Plānojot finansiāli
saimniecisko darbību, tiek ņemts vērā valsts budžeta finansējums un pašu ieņēmumi.
Regulāri katru pirmdienu notiek vadības sanāksmes - direktors, vietnieki, galvenā grāmatvede,
nodaļu 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 apmaiņu
par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi.
Tehnikumā strādā saimnieciskie darbinieki un 110 darbinieki pedagoģiskais personāls.
Tehnikumā ir 9 dienesta viesnīcas skolotāji, 14 interešu izglītības skolotāji, 94 profesionālās vai
vidējās izglītības skolotāji (40). Vairāki skolotāji veic vairākus pienākumus.
27 pedagogiem ir “jaunā darbinieka” statuss iestādē, ja darba stāžs ir mazāks par 3 gadi, no tiem
16 pedagoģiskā darba stāžs ir mazāks par 3 gadi.
Pedagogu darba slodzes ir noteiktas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Visiem amatiem ir
izstrādāti amatu apraksti, ar kuru darbinieks tiek iepazīstināts, uzsākot darba attiecības.
Dokumentācija sakārtota atbilstoši lietvedības prasībām, katru gadu tiek izstrādāta lietu
nomenklatūra, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteikto obligāto dokumentāciju.
Tehnikuma darbinieki piedalās un turpina piedalīties dažādos Eiropas Savienības struktūrfondu
(vai citu ārvalstu finanšu instrumentu) finansētajos projektos, kas vērsti uz audzēkņu un pedagogu
profesionālo un sociālo iemaņu pilnveidi, izglītības kvalitātes paaugstināšanu un jaunu mācību
metožu ieviešanu, nodrošinot mobilitātes un prakses iespējas dažādās Eiropas valstīs – Austrijā,
Nīderlandē, Francijā, Norvēģijā, Maltā, Spānijā, Portugālē, Bulgārijā, Vācijā, Zviedrijā, Itālijā un
Somijā.
Stiprās puses:
 izstrādāta iekšējā normatīvā dokumentācija;
 izglītības iestādes darbs tiek vērtēts un noteiktas vajadzības tālākai attīstībai.
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Vajadzības tālākai attīstībai:
 turpināt pilnveidot struktūrvienības darba organizāciju un sadarbību visos līmeņos;
 turpināt nodrošināt pedagogus ar labiem darba apstākļiem.
Vērtējums - labi
4.7. 3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Tehnikums pilnveido un attīsta mērķtiecīgu sadarbību ar Smiltenes novadu, Vidzemes plānošanas
reģionu, citām pašvaldības, valsts institūcijām, profesionālās izglītības iestādēm, nozaru
organizācijām, individuālajiem komersantiem reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī.
Nepārtraukti notiek informatīvie, izglītojošie, pieredzes apmaiņas pasākumi, iesaistot nozaru
profesionālās organizācijas. Struktūrvienība pamatā sadarbojas ar: sociālajiem dienestiem, lai
sniegtu nepieciešamo atbalstu izglītojamiem ar īpašām vajadzībām un darba devējiem –
uzņēmējiem, lai nodrošinātu izglītojamos ar DVB mācībām un kvalifikācijas prakses vietām.
Nozaru organizācijas, komersanti 2016./ 2017.m.g. nodrošināja:
 piedalīšanos izglītības iestādes stratēģiskās plānošanas pasākumos - Izstrādātas PIKC
Smiltenes tehnikuma attīstības un investīciju stratēģija 2015.-2020. gadam un Smiltenes
tehnikuma internacionalizācijas stratēģija 2016.-2020. gadam;
 dalību Smiltenes tehnikuma konventā – pa vienam pārstāvim no nozares;
 jaunāko tehnoloģiju un nozares popularizēšanā;
 kvalifikācijas prakšu vietu nodrošināšanā;
 profesionālās kvalifikācijas eksāmena satura izstrādē un izglītojamo zināšanu un prasmju
novērtēšanā profesionālās kvalifikācijas eksāmenos, kā arī ieteikumu izstrādē turpmākajā
izglītojamo zināšanu un prasmju novērtēšanā;
 profesionālo konkursu un profesiju dienu organizēšanā izglītības iestādē, 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.
Joprojām turpinās nacionāla un reģionāla līmeņa kā arī starptautiskie mobilitātes un pārrobežu
sadarbības pasākumi saskaņā ar stratēģijā izvirzīto vīziju un mērķiem. Tiek organizēti mobilitātes
pasākumi labās prakses pārņemšanai – starptautiskā sadarbība dažādās ES programmās
(Erasmus+) , kā arī citās pieejamās programmās (Nordplus, pārrobežu projekti), kas paredz
mācību mobilitātes, labās prakses piemēru pārņemšanu audzēkņiem, pedagogiem,
administrācijai, kā arī pieaugušo un iekļaujošās izglītības attīstībai
Nozaru profesionāļi, pašvaldību un plānošanas reģionu pārstāvji tiek piesaistīti arī izglītības
iestādes vajadzību apzināšanā un nākotnes plānošanā, kā arī Tehnikumam nozīmīgu dokumentu
izstrādē. Tehnikumā, atbilstoši Profesionālās izglītības likumam, ir izveidots Konvents, kurā
piedalās atbilstošo Nozaru organizāciju, NEP, Smiltenes novada un Alūksnes novada pašvaldību
un Vidzemes plānošanas reģiona. Smiltenes tehnikuma konventā ir iekļauti 3 pamatvirzienu (1)
lauksaimniecība, 2) inženierzinātnes, ražošana un būvniecība, 3) individuālie pakalpojumi)
nozaru organizāciju pārstāvji, no kuriem 2 darbojas arī NEP. PIKC Smiltenes tehnikuma attīstības
un investīciju stratēģijas 2015.-2020.gadam izstrādes procesā notika regulāras tikšanās gan ar
atbilstošo nozaru organizācijām, gan konsultācijas ar pārstāvjiem no atbilstošo nozaru ekspertu
padomēm. Stratēģija tika apstiprināta Konventā.
Atgriezeniskā saite no darba devējiem tiek saņemta izglītojamo kvalifikācijas prakšu laikā un arī
tad, kad izglītojamie ir beiguši izglītības iestādi un uzsākuši praktiskā darba gaitas.
Sadarbība ar vismaz 31darba devēju organizācijām un nozares komersantiem profesionālajās
vidējās izglītības programmās:
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Inženierzinātņu un būvniecības nozarē - Biedrību ,,Latvijas ceļu būvētāju asociācija”; A/S
,,Latvijas autoceļu uzturētājs”, SIA Binders, SIA 8CBR, SIA Ceļinieks 2010, VAKS,
LMT Autosporta akadēmija, Tinda C, Sinhro C, SIA Lamberts, SIA „SORMA”, z.s.
Rožkalni, uzsākta sadarbība ar A/S Ceļu pārvalde un Latvijas meliorācijas biedrību;
Individuālo pakalpojumu nozarē - Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju, SIA Hotel
Wolmar, SIA Mazais Ansis, SIA Madara 89, biedrība ,,Siera klubs”, SIA Vecais Brūzis,
SIA „Hotel Riga”, Viesnīca Dikļu pils, SIA JDO&Co, Vidzemes tūrisma asociācija;
Lauksaimniecības nozarē - Latvijas Veterinārārstu biedrību; SIA Vidzemīte, SIA Palsa,
SIA Palsmane, VCMAS Sigulda, “Četras mīļas ķepas”, SIA „Dzīvnieku Veselības
Centrs”, SIA „Mazo Brāļu Hospitālis”, SIA „Pārgaujas veterinārā klīnika”, z.s. Braslas,
SIA „Siguldas novada veterinārais centrs”, SIA „Vidzemes veterinārais centrs”, SIA AA
Zoo CAPS ambulance, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Veterinārmedicīnas
fakultāti utt.

Sadarbībā ar šīm organizācijām tiek organizētas mācību ekskursijas, praktiskās mācības
uzņēmumā, meistarklases Smiltenes tehnikumā, audzēkņi piedalās organizāciju rīkotajos
konkursos utt. Izglītības iestāde sadarbībā ar 167 darba devēju organizācijām, to apvienībām,
komersantiem Latvijā un 15 ārvalstīs ir nodrošinājusi darba tirgus prasībām atbilstošas prakses
vietas 274 programmu izglītojamiem visās Smiltenes tehnikumā īstenotajās profesionālo vidējās
izglītības programmās. Par prakšu īstenošanu tiek noslēgts trīspusējs sadarbības līgums
Stiprās puses:
 kopā ar nozaru asociācijām, individuālajiem komersantiem un Smiltenes novada
pašvaldību tiek izstrādāta jauna izglītības iestādes stratēģija 2014.-2020. gadam;
 izglītības iestādes darbs tiek vērtēts un noteiktas vajadzības tālākai attīstībai.
Vajadzības tālākai attīstībai:
 turpināt pilnveidot struktūrvienības darba organizāciju un sadarbību visos līmeņos;
 pilnveidot sadarbību ar novada pašvaldību, darba devēju profesionālajām asociācijām,
individuālajiem komersantiem, NEP;
 strādāt pie Tehnikuma stratēģisko mērķu aizvien labākas izpildes.
Vērtējums – ļoti labi
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5. CITI SASNIEGUMI (izglītības iestādei svarīgais, specifiskais):
Smiltenes tehnikumā 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, kā arī piedāvāt dažādas aktivitātes arī
mūsu viesiem ar vēstures elpu apdvestajā firsta Līvena muižas kompleksā un Alsviķu muižas
(pils) ēkās.
Izstrādāti nozīmīgi dokumenti:
 Smiltenes tehnikuma attīstības un investīciju stratēģijas 2015.-2020.gadam ietvaros
plānotās investīcijas ir vērstas uz esošās infrastruktūras attīstību un sakārtošanu, veidojot
vienotu mācību kompleksu, lai nodrošinātu nepieciešamos priekšnoteikumus mūsdienīgu
profesionālās izglītības programmu īstenošanai, veicinot ES darba tirgus prasībām
atbilstoši kvalificētu speciālistu sagatavošanu, sekmējot Latvijas tautsaimniecības
konkurētspējas pieaugumu un eksportspējas palielināšanos.
 Izstrādāta Tehnikuma internacionalizācijas stratēģija 2015.-2020.gadam.
Smiltenes tehnikums ir viena no astoņām Latvijas profesionāli izglītojošajām skolām, kura
2016.gada 9. novembrī svinīgā pasākumā Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) saņēma
“Erasmus+” profesionālās izglītības un mācību (PIA) mobilitātes hartu, kas iegūta, iepriekš
pierādot spēju organizēt kvalitatīvu profesionālās izglītības un mācību mobilitāti audzēkņiem un
skolas personālam. Institūcijas. Tā piešķirta uz visu “Erasmus+” programmas laiku – līdz 2020.
gadam.
2016.gada 3. decembrī Starptautiskajai personu ar invaliditāti dienai veltītajā konferencē
“Izglītības pieejamība” notika Gada balvas personu ar invaliditāti atbalstam pasniegšanas
ceremonija, kurā pateicības rakstu saņēma arī Alsviķu teritoriālā struktūrvienība – par
“Erasmus+” mobilitātes projektu īstenošanu, sekmīgi iekļaujot personas ar īpašām vajadzībām.
2014.–2020. gada plānošanas periodā Tehnikums kā partneris vai dalībnieks ir iesaistījies
vienpadsmit stratēģisko attīstības mērķu (SAM) ietvaros īstenojamos projektos.
Izglītojamo sasniegumi profesionālajos konkursos 2016./2017. mācību gadā 4. kursa “ Viesnīcu
pakalpojumi” izglītojamā Linda Daktiņa ieguva 1. vietu Nacionālais jauno profesionāļu
meistarības konkurss Skills Latvia 2017 viesmīļu konkursā.
2016./2017.m.g. izglītības iestāde ir izstrādājusi profesionālās izglītības programmu saturu šādās
nozaru profesijās:
Inženierzinātņu un būvniecības jomas profesionālās izglītības programmās:
 Modulārā profesionālās vidējās izglītības programmas Būvniecība ar kvalifikāciju Ceļu
būvtehniķis (programmas kods 33 582 02 1;) - izstrāde un licencēšana (licences Nr.P15632);
 sadarbība ar Būvniecības NEP par profesijas standarta izstrādi kvalifikācijai Hidrobūvju
tehniķis. Ir izstrādāta profesionālā vidējās izglītības programma “Būvdarbi” ar
kvalifikāciju Hidrobūvju būvtehniķis (programmas kods 3358201, licences nr.P15869;
programmas kods 35b582010, licences nr.P15900);
 modulārā tālākizglītības programma Autotransports (programmas kods 30T525011), ar
kvalifikāciju Automehāniķis (licence Nr.P-15475) - uzņemšana un īstenošana
2017./2018.m.g.;
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modulārā arodizglītības programma Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija
(programmas kods 32542021, licences nr.P-15629, programmas kods 32a542021,
licence Nr. P-15630, kods35a542021, licence Nr.P-15698);
Lauksaimniecība nozarē:
 izglītības programmas Lopkopība ar kvalifikāciju Lopkopības tehniķis (programmas kods
Nr.35b621041) - modulārās programmas izstrāde un licencēšana (licences Nr. P-15064);
Individuālo pakalpojumu jomā
 profesionālās pilnveides programma Konditorejas izstrādājumu gatavošana (licences Nr.
P-15044)
 tālākizglītības programma Grāmatvedība (kods 30T344021) ar kvalifikāciju Grāmatvedis
(licences nr.P-15628)
Izglītības iestāde 2016./2017.m.g. ir piedalījusies un piedalās šādās Eiropas Savienības
struktūrfondu (vai citos ārvalstu finanšu instrumentu) finansētajos projektos:
1. ERAF projekts Smiltenes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa (SAM)
8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros (Pr.nr.
8.1.3.0/17/I/001) – uzsākta īstenošana, notiek projektēšanas darbi un aprīkojuma iegāde.
2. LEADER projekts ar “Abulas lauku partnerības” atbalstu (LAD finansējums) „Skvēra
labiekārtošana” (projekta Nr. 17-09-AL10-A019.2201-000001) - teritorijas
labiekārtošanas darbi.
3. Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” - sadarbības līgums ar Valsts izglītības attīstības
aģentūru īstenošanu, piesaistīts karjeras konsultants, notikušas karjeras aktivitātes SAM
8.3.5. ietvaros uz inovācijām un kompetencēm balstīta izglītības procesa kvalitatīvai
nodrošināšanai, karjeras plāns pielikumā.
4. Dalība VIAA Eiropas Sociālā fonda projektā “Sākotnējās profesionālās izglītības
programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” - sākotnējās profesionālās
izglītības programmu īstenošana otrā (Alsviķos – 1, Smiltenē 1 programma) 1 gada laikā un
trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei 1,5 gada laikā – Smiltenē 3 izglītības
programmās.
5. Dalība VISC īstenotajā ESF projektā “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva
pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001)
SAM 8.5.3. ietvaros – administrācijas, pedagogu profesionālā pilnveide, cilvēkresursu
attīstības plānu izstrāde, mobilitātes, pieredzes apmaiņa.
6. Dalība VISC ESF projektā Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās
izglītības attīstībai SAM 8.5.2. ietvaros – modulāro profesionālās izglītības programmu
aprobācija un jaunu modulāro programmu izstrāde – uzsākta profesionālo vidējās izglītības
modulāro programmu “Autotransports” un “Viesnīcu pakalpojumi” aprobācija, sagatavotas
aprobācijai programmas “Būvniecība”, “Lopkopība” un Šūto izstrādājumu tehnoloģijas”;
7. ERASMUS + 6 projekti pedagogu, audzēkņu un absolventu mobilitātei un stratēģiskai
partnerībai - Smiltenes tehnikuma un Alsviķu struktūrvienībā - “Profesionālā pieredze citā
valstī – vairāk iespēju nākotnē” (EUR 382 078) -iespēja pilnveidot profesionālās zināšanas
un gūt jaunu pieredzi Kiprā, Maltā, Lielbritānijā, Itālijā, Spānijā, Portugālē un Francijā;
stratēģiskās partnerības projekts ar Igauniju, Franciju un Čehiju. Tā ietvaros Smiltenes
tehnikums sadarbībā ar līdzīgas specializācijas profesionāli izglītojošām skolām no
Igaunijas, Čehijas un Francijas izstrādās vienotu kompetenču apguves moduli veterinārārsta
asistentiem. Erasmus+” stratēģiskās partnerības projektā - tūrisma jomā – “Tourism
Spider”.
8. Dalība LDDK projektā Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē
balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos SAM 8.5.1. ietvaros - uzsākta prakšu
īstenošana projekta ietvaros.
9. Dalība VISC vadītajā “Erasmus+” projektā SEM@SCHOLS.EU, dalībnieki 2 skolotāji, un
2 kursi Projekta mērķis – iepazīstināt jauniešus ar zaļo ekonomiku saistītiem mācību
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resursiem, sniegt zināšanas par ilgtspējīgu enerģijas pārvaldību, veicināt skolēnu
informētību par ēku energoefektivitātes uzlabošanas iespējām un karjeras iespējām
enerģētikas sektorā.
10. Sagatavots un iesniegts pieteikums par tālākizglītības un profesionālās pilnveides
programmu īstenošanu
VIAA projektā “Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide” SAM 8.4.1. ietvaros - lai palielinātu pieaugušo izglītībā iesaistīto
skaitu, (1 tālākizglītības, 3 profesionālās pilnveides un viena neformālās izglītības
programma)
11. Pieteikuma sagatavošana un dalība IKVD projektā PUMPURS (SAM 8.3.4. ietvaros ar
01.09.2017. tiks uzsākta īstenošana) – atbalsts priekšlaicīgi mācības pametušo skaita
samazināšanai.
12. Iesniegt 2 projektu pieteikumi kā partneriem pārrobežu sadarbības jomā.
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6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA:






Turpināt apgūt investīcijas infrastruktūras un materiālās bāzes pilnveidošanā visās izglītības
programmās, veidot estētisku, drošu un pieejamu vidi.
Turpināt sadarbībā ar darba devējiem un nozaru asociācijām izvērtēt speciālistu pieprasījumu
darba tirgū un aktualizēt izglītības programmas, kas atbilstu nozaru aktuālajām vajadzībām,
veidojot jaunas izglītības programmas atbilstoši minēto nozaru kvalifikāciju struktūrai.
Atbalstīt darbinieku stažēšanos Latvijas un Eiropas Savienības uzņēmumos un organizācijās,
atkarībā no nozares specifikas, kas veicina darba vidē balstītu mācību īstenošanu un nodrošina
neatsveramu profesionālās pilnveides pieredzi;
kapacitātes stiprināšana darbā ar pieaugušajiem, konkurētspēja pieaugušo izglītības
programmu, tālākizglītības pakalpojumu piedāvājuma jomā, paplašinot pieaugušo apmācības
piedāvājumu.
Sadarbībā ar Eiropas Savienības valstīm iesaistīties projektos izglītojamo un pedagogu
profesionālās kompetences paaugstināšanā un konkurētspējas veicināšanā.

Direktors

Andris Miezītis
(vārds, uzvārds)

(paraksts)
Z.v.

SASKAŅOTS
_____________________________________________________________
(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)
_______________________________________________ _____________________
(vārds, uzvārds)
(paraksts)
______________________________________________________________________
(datums)
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