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ATBILSTĪBA PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRA STATUSA KRITĒRIJIEM  

2017./2018.M.G.  

 

 

Nr.p.k

. 

Kritēriji Īss un konkrēts apraksts  

(pilns, detalizēts apraksts pielikumos) 

1.  2.1. profesionālo vidējo izglītību attiecīgajā 

izglītības iestādē iegūst: 

2.1.1. ne mazāk par 800 izglītojamiem – Rīgā; 

 2.1.2. ne mazāk par 500 izglītojamiem – citā 

administratīvajā teritorijā; 

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

2017.gada 1.oktobri ieguva  745 izglītojamie (skatīt 1.pielikumu).  

Pavisam kopā profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības, profesionālās pamatizglītības un sociālās 

korekcijas programmās mācījās 919  izglītojamie (tajā skaitā valsts budžetā 626 izglītojamie profesionālās 

vidējās izglītības programmās, 33 izglītojamie sociālās korekcijas programmā, 12  profesionālās 

pamatizglītības programmā un 118 izglītojamie arodizglītības programmās, ESF finansētās JG grupās - 

78 izglītojamie profesionālās vidējās izglītības programmās, 17 izglītojamie arodizglītības programmās 

un neklātienē profesionālās vidējās izglītības programmā 41 izglītojamie). 

 

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

 

2.  2.2. pēdējo divu mācību gadu laikā nepietiekama 

mācību sasniegumu vērtējuma, neattaisnotu 

mācību kavējumu vai nepareizas karjeras izvēles 

dēļ ir atskaitīti ne vairāk kā astoņi procenti no 

izglītojamiem, kuri uzsākuši mācības attiecīgajā 

izglītības iestādē; 

2017./2018.m.g. nepietiekama mācību sasniegumu vērtējuma, neattaisnotu mācību kavējumu vai 

nepareizas karjeras izvēles dēļ ir atskaitīti 4,8 procenti no izglītojamiem, kuri uzsākuši mācības 

attiecīgajā izglītības iestādē  profesionālās vidējās izglītības programmās. Izglītības iestādē (uz 

01.10.2017.) profesionālās vidējās izglītības programmās mācās 626 izglītojamie, t.sk. 1.kursā 229 

izglītojamie. 2017./2018.m.g. kopā 1. kursā atskaitīti 76 izglītojamie, no tiem 6 neattaisnotu mācību 

kavējumu dēļ un 6 izglītojamie izglītības iestādes maiņas dēļ. 

Kopumā no izglītības iestādes ir atskaitīti 115 izglītojamiem, tajā skaitā par izglītības iestādes 

neapmeklēšanu 23 izglītojamie un 6 izglītojamie izglītības iestādes maiņas dēļ (skatīt 2.pielikumu) 

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

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



 

 

2 

 

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

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

un 6 izglītojamie izglītības iestādes maiņas dēļ. 

 

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

 

3.  2.3. pēdējo divu mācību gadu laikā ne mazāk kā 

sešdesmit procentiem izglītojamo, kuri ieguvuši 

profesionālo kvalifikāciju, vērtējums 

profesionālās kvalifikācijas eksāmenos nav bijis 

zemāks par septiņām ballēm;  

 2017./2018.m.g. 77 % no visiem izglītojamajiem, kuri ieguvuši profesionālo kvalifikāciju, vērtējums 

profesionālās kvalifikācijas eksāmenos nav bijis zemāks par septiņām ballēm. No tiem profesionālās 

vidējās izglītības programmās - 67% VB 76% ESF grupās 93% neklātienē, arodizglītības programmās 

60% VB un 71% ESF arodizglītības programmās un 58% profesionālās pamatizglītības programmās - 

vērtējums profesionālās kvalifikācijas eksāmenos nav bijis zemāks par septiņām ballēm. 

Izglītības iestādē profesionālās kvalifikācijas eksāmenu atļauts kārtot bija 181 izglītojamajam, 3 neieradās, 

eksāmenus kārtoja un  nokārtoja 178 izglītojamie. VISC mājas lapā ir pieejami rezultāti tikai par valsts 

budžeta programmām 

(https://visc.gov.lv/profizglitiba/eksameni/dokumenti/statistika/PKE_rezultati_2018.pdf)  neatspoguļojot 

rezultātus par neklātienes un Esf programmām, kas kārto kvalifikācijas eksāmenus pārskata gadā. 

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

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

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

izglītojamie. 

 

 3.pielikums “Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti pa izglītības programmām 

2017./2018.m.g.”. 

 

4.  2.4. izglītības iestāde atbilstoši īstenojamām 

izglītības programmām sadarbojas ar darba 

devēju organizācijām vai to apvienībām un 

nozares komersantiem un ir saņemts viņu 

rakstisks viedoklis par īstenoto sadarbību, kā arī 

nodrošina darba tirgus prasībām atbilstošas 

prakses vietas visiem izglītojamiem; 

 

2017./2018.m.g. izglītības iestāde sadarbojas ar darba devēju organizācijām atbilstoši 13 īstenojamām 

profesionālās vidējās izglītības programmām (4. LKI), 11 arodizglītības  (3 LKI) un 2 pirmā līmeņa 

profesionālās pamatizglītības programmām ( 2.LKI):  

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

apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana, Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija, 

Koka izstrādājumu izgatavošana, Būvdarbi); 

 Individuālo pakalpojumu nozarē (Viesnīcu pakalpojumi, Ēdināšanas pakalpojumi, Restorāna 

pakalpojumi), Sociālā aprūpe; 

 Lauksaimniecības nozarē (Veterinārmedicīna) 

 Komerczinības un administrēšana (Grāmatvedība, Datoru lietošana) 
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Tehnikums turpināja sadarbību ar Latvijas Darba devēju konfederāciju,  nozares ekspertu padomju 

ekspertiem profesionālajās jomās, vismaz 31 darba devēju organizācijām un nozares komersantiem 

profesionālajās vidējās izglītības programmās:  
 Inženierzinātņu un būvniecības nozarē - Biedrību ,,Latvijas ceļu būvētāju asociācija”; A/S ,,Latvijas 

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

akadēmija, Tinda C, Sinhro C, SIA Lamberts, SIA „SORMA”, z.s. Rožkalni, A/S Ceļu pārvalde un 

Latvijas meliorācijas biedrību, A/S Energoceltnieks; 

 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, kafejnīcas “Ābols”; “Gustiņš”; “Pajumte”, “Jolanta”, “Pauze”’; 

Vidzemes tūrisma asociācija, Vidzemes kulinārais mantojums;  

 Aprūpētājiem - SAC «Trapene», SAC Alūksne, SIA ACK u.c. 

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

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

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

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

Lauksaimniecības Universitātes Veterinārmedicīnas fakultāti utt. 

 

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

meistarklases Smiltenes tehnikumā, audzēkņi piedalās organizāciju rīkotajos konkursos utt. 

 piedalīšanos izglītības ietādes stratēģiskās plānošanas pasākumos - Izstrādātas PIKC Smiltenes 

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

internacionalizācijas stratēģija 2016.-2020. gadam;  

 dalību Smiltenes tehnikuma konventā – pa vienam pārstāvim no nozares; 

 jaunāko tehnoloģiju un nozares popularizēšanā, 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. 

 Sadarbība ar Alūksnes, Apes un Smiltenes novadu Izglītības pārvaldes  karjeras 



 

 

4 

 

konsultantiem dažādu aktivitāšu īstenošanā 

Augstākās izglītības iestādes piedalījās: 

 izglītības un karjeras pasākumu organizēšanā - LLU Veterinārmedicīnas fakultātē un Smiltenes 

tehnikumā; 

 pedagogu kvalifikācijas celšanā – LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, studijas maģistratūrā 

Daugavpils universitātē – 4 pedagogi. 

Sociālie partneri: 

Smiltenes tehnikums kā karjeras iespēju ieguves vieta - Alūksnes novada NVO  “Saulstariņi” 

bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, Latvijas neredzīgo biedrība Balvu teritoriālā 

organizācija, Latvijas nedzirdīgo Smiltenes reģionālā biedrība. Smiltenes novada sociālo lietu 

nodaļa; Biedrība “Abulas lauku partnerība” - biedri 

Par īstenoto sadarbību 2017./2018. m.g. sarīkots pasākums tuvākajiem sadarbības partneriem 

http://smiltenestehnikums.lv/audzekniem/aktivitates/143-audzekniem/aktivitates/865-paldies-sadarbibas-

partneriem, noslēgti 10 jauni  sadarbības līgumi ar darba devēju organizācijām vai to apvienībām, kā arī 

nozares komersantiem, saņemtas rakstiskas atsauksmes par sadarbību, šobrīd noslēgtie līgumi pievienoti 

pielikumā. 

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

rakstiskie viedokļi par sadarbību”. 

 

Izglītības iestāde sadarbībā ar 144 darba devēju organizācijām, to apvienībām, komersantiem Latvijā un 

15 ārvalstīs ir nodrošinājusi darba tirgus prasībām atbilstošas prakses vietas 7 programmu izglītojamiem 

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

tiek noslēgts trīspusējs sadarbības līgums. 

 

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

sadarbībā ar darba devējiem”. 

 

5.  2.5. tajā iespējams izglītot darbam ar jaunākajām 

tehnoloģijām arī citu profesionālās izglītības 

iestāžu izglītojamos; 

Izglītības iestāde 2017./2018.m.g. ir izglītojusi darbam ar jaunākajām tehnoloģijām arī citu profesionālās 

izglītības iestāžu izglītojamos (vairāk kā 100):  

- ar Veterinārmedicīnas programmas materiālo bāzi un tehnoloģijām starptautiskā mobilitātes 

projekta ietvaros izglītojamie un pedagogi no 5 valstīm, Bebrenes pedagogi un izglītojamie;  

http://smiltenestehnikums.lv/audzekniem/aktivitates/143-audzekniem/aktivitates/865-paldies-sadarbibas-partneriem
http://smiltenestehnikums.lv/audzekniem/aktivitates/143-audzekniem/aktivitates/865-paldies-sadarbibas-partneriem
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- ar Individuālo pakalpojumu programmu materiālo bāzi un tehnoloģijām  starptautiskā mobilitātes 

projekta ietvaros Austrijas skolēni un stratēģiskās partnerības projekta Tourism Spider 40 dalībnieki 

(skolnieki); 

- Karjeras nedēļas, atvērto durvju dienu laikā un karjeras izstādēs Uzņēmējdienas 2018. Valmierā 

http://smiltenestehnikums.lv/audzekniem/aktivitates/143-audzekniem/aktivitates/963-visi-celi-ved-

uz-valmieru  un Rāmavā ar programmu Transports, Autotransports, Veterinārmedicīna, Viesnīcu 

pakalpojumi, Ēdināšanas pakalpojumi programmu materiālo bāzi un tehnoloģijām.  

 

6.  2.6. izglītības iestāde nodrošina nozarē strādājošo 

un citu personu profesionālo tālākizglītību un 

pilnveidi; 

 

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

pilnveidi, izglītības iestāde 2017./2018.m.g. ir veikusi šādus pasākumus:  

 Izstrādāts un ar IZM saskaņots Tehnikuma cilvēkresursu attīstības plāns; 

 Veterinārmedicīna – starptautiskās konferences par ECVET atzīšanu organizēšana. Tikšanās ar 

darba devējiem; meistarklases, lekcijas, piemēram, meistarklase klīniku veterinārārstiem, 

asistentiem, pedagogiem par zirgkopību. 

 Transports, Autotransports – izstrādāta tālākizglītības programma, profesionālās pilnveides 

programmas un uzsāktas īstenot 2018. gadā Eiropas Savienības fondu darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto 

personu profesionālo kompetenci” Eiropas sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros. Vairāki uzņēmumi 

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

bāzi - greidera, frontālā iekrāvēja, ekskavatora un buldozera simulatoriem, kā arī auto 

diagnostikas iekārtām, uzsākta sadarbība. 

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

dienestu (mūžizglītības programma ģimenēm ar bērniem, sociālajām grupām, senioriem  

“Veselīga uztura nozīme dzīves kvalitātes uzlabošanā”, Veselīga uztura meistarklase-“Ne 

vien garšīgi, bet veselīgi” u.c., meistarklases pedagogiem, audzēkņiem, novada uzņēmējiem 

(biedrība Siera klubs, dalība kulinārā mantojuma pasākumos utt.), neformālās izglītības 

programmas Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu 

profesionālo kompetenci” Eiropas sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros 

 

http://smiltenestehnikums.lv/audzekniem/aktivitates/143-audzekniem/aktivitates/963-visi-celi-ved-uz-valmieru
http://smiltenestehnikums.lv/audzekniem/aktivitates/143-audzekniem/aktivitates/963-visi-celi-ved-uz-valmieru
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6.pielikums “Nozarē strādājošo un citu personu profesionālās tālākizglītības un pilnveides īstenošanas 

apraksts” (plašāks apraksts). 

 

7.  2.7. sadarbībā ar nozares organizācijām un 

komersantiem attiecīgā izglītības iestāde vismaz 

divās nozarēs (attiecībā uz Kultūras ministrijas 

padotībā esošām iestādēm – vienā nozarē) 

(turpmāk – atbilstošā nozare), kurās tā īsteno 

profesionālās vidējās izglītības programmas, veic 

reģionālā vai nozares metodiskā centra, pedagogu 

tālākizglītības centra un ārpus formālās izglītības 

sistēmas apgūtās profesionālās kompetences 

novērtēšanas funkcijas, tai skaitā:  

2.7.1. nodrošina vienlaikus ne mazāk kā 

100 izglītojamiem mācības izglītības programmās 

katrā no atbilstošām nozarēm kopumā;  

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

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

pedagogu tālākizglītības centra funkcijas un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās 

kompetences novērtēšanas funkcijas: 

2017./2018.m.g. izglītības iestāde nodrošina vienlaikus: 

 239 izglītojamie  Inženierzinātņu un būvniecības jomas profesionālās izglītības programmās –  

218 izglītojamie profesionālās vidējās izglītības programmā “Transports” (180 izglītojamie 

valsts budžetā,  37 izglītojamie ESF finansētajās grupās), 59 izglītojamie profesionālās vidējās 

izglītības programmā Būvniecība valsts budžetā; 

 194  izglītojamie  Pakalpojumu jomas (Viesnīcu pakalpojumi, Ēdināšanas pakalpojumi) 

profesionālās vidējās izglītības programmās, tai skaitā 194 izglītojamie valsts budžetā (no tiem 

96 Viesnīcu pakalpojumi un 98 Ēdināšanas pakalpojumi programmās);  

 188 izglītojamie  Lauksaimniecības nozares  jomas profesionālās vidējās izglītības programmā 

Veterinārmedicīna, tai skaitā 125 izglītojamie valsts budžetā,  22 izglītojamie ESF finansētajās 

JG grupās, 41 izglītojamais neklātienes grupā. 

8.  2.7.2. izstrādā profesionālās izglītības 

programmu saturu atbilstošo nozaru profesijās; 

 

2017./2018.m.g. Smiltenes tehnikums sadarbībā ar citiem PIKC ir iesaistījies modulāro programmu 

Autotransports, Viesnīcu pakalpojumi, Būvniecība un Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija 

aprobācijas un pilnveides pasākumos nozares darba grupās un ESF projekta “Profesionālās izglītības 

iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” SAM 8.5.3. ietvaros. Izglītības iestāde 

ir izstrādājusi profesionālās izglītības programmu saturu šādās nozaru profesijās:  

 

Inženierzinātņu un būvniecības jomas profesionālās izglītības programmās: 

 Sadarbība ar Būvniecības NEP par profesijas standarta un modulārās programmas izstrādi 

kvalifikācijai Hidrobūvju tehniķi;.  

 Turpinās modulārās izglītības programmas (MIP) Autotransports aprobācija,  izstrādāta 

tālākizglītības programma Autotransports, kas  iesniegta kā pieteikums pieaugušo izglītības 2. 

un 3.kārtā projekta SAM 8.4.1. ietvaros;  

 Uzsākta modulārā profesionālās vidējās izglītības programmas Būvniecība ar kvalifikāciju Ceļu 

būvtehniķis aprobācija un DVB plāna izstrāde; 

 Uzsākta modulārā arodizglītības programmas Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija, ar 

kvalifikāciju Šuvējs, aprobācija. Procesā, atbilstoši nozares prasībām izstrādāta un licencēta MIP 

konsolidētā versija; 
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 Izstrādātas un licencētas  

o viengadīgās arodizglītības programmas Ādas apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu 

izgatavošana,  ar kvalifikāciju Apavu labotājs; 

o profesionālās arodizglītības programmas Kokizstrādājumu izgatavošana, ar 

kvalifikāciju Galdnieks ar īstenošanas ilgumu 1 un 3 gadi; 

o viengadīgās arodizglītības programmas Kokizstrādājumu izgatavošana, ar kvalifikāciju 

Kokapstrādes iekārtu operators; 

o modulārās profesionālās pamatizglītības viengadīgās, divgadīgās un tālākizglītības 

programmas Kokizstrādājumu izgatavošana ar kvalifikāciju Koksnes materiālu 

apstrādātājs. 

Lauksaimniecība nozarē: 

 Izstrādāta un licencēta modulārā profesionālās vidējās izglītības un tālākizglītības programma 

Lopkopība ar kvalifikāciju Lopkopības tehniķis;   

 Izstrādāts modulārās profesionālās pamatizglītības programmas Lopkopība ar kvalifikāciju 

Lopkopis paraugs.  

Pakalpojumu jomā 

 Turpinās modulārās profesionālās vidējās izglītības programmas (MIP) Viesnīcu pakalpojumi ar 

kvalifikāciju Viesnīcu pakalpojumu speciālists aprobācija;  

 Profesionālās vidējās izglītības programmas Restorānu pakalpojumi ar kvalifikāciju Bārmenis 

izstrāde, licencēšana, uzņemšana ESF grupā un akreditācija; 

 Izstrādātas un licencētas, uzņemšanu plānojot 2018./2019.m.g.:  

o modulārās profesionālās vidējās izglītības programma Viesnīcu pakalpojumi ar 

kvalifikāciju Viesmīlības pakalpojumu speciālists;  

o profesionālās vidējās izglītības programmas Ēdināšanas pakalpojumi, ar kvalifikāciju 

Pavārs; 

o viengadīgās arodizglītības programmas Ēdināšanas pakalpojumi, ar kvalifikāciju 

Konditora palīgs; 

o viengadīgās arodizglītības programmas Ēdināšanas pakalpojumi, ar kvalifikāciju 

Pavāra palīgs; 

o profesionālā pamatizglītības programma Ēdināšanas pakalpojumi ar kvalifikāciju 

Virtuves darbinieks ar mācību ilgumu 2 gadi Alsviķu struktūrvienībā; 

o viengadīgās arodizglītības programma Sociālā aprūpe  ar kvalifikāciju Aprūpētājs; 

 izstrādājot piedāvājumu pieaugušajiem, licencētas tālākizglītības programmas Restorānu 

pakalpojumi ar kvalifikāciju Bārmenis un  Viesmīlis. 
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7.pielikums 2017./2018.mācību gadā izstrādāto un īstenoto programmu saraksts 

9.  2.7.3. nodrošina pedagogu pieredzes apmaiņu un 

stažēšanos gan valsts, gan starptautiskā līmenī; 

 

 2017./2018.m.g. izglītības iestāde ir nodrošinājusi pedagogu pieredzes apmaiņu un stažēšanos: 

1) valsts līmenī:  

 2017.gada novembrī sadarbībā ar Vidzemes tūrisma asociāciju seminārs “Tūrisma 

produkta interpretācijas iespējas un tā nozīme”. 

 ESF projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences 

pilnveide” aktivitātēs; 

 Stažēšanās nozares uzņēmumos – 8 pedagogi ceļu būvniecības nozares uzņēmumos, 2 

ēdināšanas uzņēmumos, 2 viesmīlības uzņēmumos; 

 Metodisko apvienību braucieni uz nozares uzņēmumiem, meistarklases, piemēram, 2018. gada 

janvāris  - meistarklases, aktivitātes kopā ar Siera klubu un šefpavāru Haraldu Saušu 

http://smiltenestehnikums.lv/audzekniem/aktivitates/143-audzekniem/aktivitates/824-haralda-

sausa-meistarklase ; 

2) starptautiskā līmenī:  

 Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta “Tourism Spider” ietvaros Austrijā, Čehijā, 

Slovākijā – 2-3 pedagogi katrā 5 dienu vizītē 

http://smiltenestehnikums.lv/projekti/prakse-arzemes/132-projekti/prakse-

arzemes/958-tourism-spider-slovakija; 

 Erasmus+KA2 programmas pamatdarbībā starptautiskā projekta "ECVET Units as Initial or 

Additional Training to the European Veterinary Assistant Diploma" Nr. 2016-1-LV01-

KA202-022652  ietvaros, veidojot kvalifikācijas ”Veterinārārsta asistents” apmācības 

moduļus, pedagogu vizītes Francijā, Igaunijā, Čehijā http://www.iatevad.com/index.php/; 

 Pedagogu mobilitātes un stratēģiskās partnerības ERASMUS+ 6 projektu ietvaros; 

8.pielikums “Pedagogu pieredzes apmaiņa un stažēšanās gan valsts, gan starptautiskā līmenī” (plašāks 

apraksts). 

10.  2.7.4. organizē seminārus, konferences, 

konkursus, olimpiādes un metodiskos pasākumus 

izglītojamajiem un pedagogiem gan valsts, gan 

starptautiskā līmenī; 

 

2017./2018.m.g. izglītības iestāde ir organizējusi izglītojamajiem: 

1) valsts līmenī organizētie semināri, konkursi: 

 2017. gada oktobris meistarklase - Latvijas barista čempiona un “Andrito kafijas 

grauzdētavas” īpašnieka Andra Petkēviča un bārmeņa, Monin zīmola Latvijā un Igaunijā 

vadītāja Ingusa Reizenberga vadībā 

http://smiltenestehnikums.lv/audzekniem/aktivitates/143-audzekniem/aktivitates/723-

unikala-meistarklase  

http://smiltenestehnikums.lv/audzekniem/aktivitates/143-audzekniem/aktivitates/824-haralda-sausa-meistarklase
http://smiltenestehnikums.lv/audzekniem/aktivitates/143-audzekniem/aktivitates/824-haralda-sausa-meistarklase
http://smiltenestehnikums.lv/projekti/prakse-arzemes/132-projekti/prakse-arzemes/958-tourism-spider-slovakija
http://smiltenestehnikums.lv/projekti/prakse-arzemes/132-projekti/prakse-arzemes/958-tourism-spider-slovakija
http://www.iatevad.com/index.php/
http://smiltenestehnikums.lv/audzekniem/aktivitates/143-audzekniem/aktivitates/723-unikala-meistarklase
http://smiltenestehnikums.lv/audzekniem/aktivitates/143-audzekniem/aktivitates/723-unikala-meistarklase
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 2017.gada decembris - Latvijas profesionālās meistarības konkursa  “Jaunais 

automehāniķis 2018” pirmā kārta Smiltenes tehnikumā (17 dalībnieki) 

http://smiltenestehnikums.lv/audzekniem/aktivitates/143-audzekniem/aktivitates/793-

konkurss-jaunais-automehanikis-2018  

 2018. gada janvāris – pasākums – profesionālās meistarības konkurss pavāriem un viesmīļiem 

“Lai top garša”  ar profesionāļiem restorāna “Ayua luna” virspavāru, Smiltenes tehnikuma 

absolventu Kasparu Krūzi un kafejnīcas “Mūza” pavāru Edgaru Rubeni 

http://smiltenestehnikums.lv/audzekniem/aktivitates/143-audzekniem/aktivitates/829-

lai-top-garsa; 

 2018.gada februārī Vispārizglītojošo mācību priekšmetu nedēļa „Zinību maratons”; un 

audzēkņu erudīcijas konkurss “Latvijai 100” 

http://smiltenestehnikums.lv/audzekniem/aktivitates/143-audzekniem/aktivitates/860-

erudicijas-konkurss-latvijai-100 ;  

 2018.gada marts - Veterinārmedicīnas metodiskās apvienības organizētie “Veterinārmedicīnas 

nedēļas” pasākumi, lekcijas, starptautiskā projekta pieredzes ārzemēs popularizēšana 

(,,Eksotisko dzīvnieku turēšana, ēdināšana, kopšana Francijā”, ,,Dzīvnieku mākslīgā 

apsēklošana Čehijā, ,,Zirgu turēšana, ēdināšana, kopšana Igaunijā”), meistarklase zirgkopībā 

”Ķēvju grūsnības noteikšana” un profesionālā konkursa organizēšana – Smiltenes tehnikuma un 

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas izglītojamajiem; 

 Dalība novada, valsts olimpiādēs, profesionālo izglītības iestāžu konkursā „Erudīts 2018; 

 2017.gada 17.maijs – Smiltenes tehnikuma audzēkņu patstāvīgo darbu konference  

 Lekcijas par drošību internetā, ikdienā, asindonoru kustību, tikšanās ar valsts policiju, 

Asinsdonoru centra brīvprātīgajiem, organizāciju www.drossinternets.lv 

 Semināri, konkursi, meistarklases, darbnīcas karjeras aktivitāšu ietvaros; 

 Uzsākta Skills 2018. ietvaros profesionālās meistarības konkursa Ceļu būvtehniķis kvalifikācijā 

sagatavošana. Konkurss notiks 2018. gada oktobrī. 

 

2) starptautiskā līmenī organizētie semināri un  metodiskie pasākumi; 

 2018.gada februāris – praktiskās nodarbības, lekcijas, meistarklases skolotājiem un 

izglītojamajiem no Latvijas, Čehijas, Slovākijas un Austrijas "Erasmus+" stratēģiskās 

partnerības projekta "Tourism Spider" ietvaros (1 nedēļa Latvijā, uzņemošā organizācija) 

http://smiltenestehnikums.lv/projekti/prakse-arzemes/132-projekti/prakse-arzemes/852-

tourism-spider-dodas-talak; 

http://smiltenestehnikums.lv/audzekniem/aktivitates/143-audzekniem/aktivitates/793-konkurss-jaunais-automehanikis-2018
http://smiltenestehnikums.lv/audzekniem/aktivitates/143-audzekniem/aktivitates/793-konkurss-jaunais-automehanikis-2018
http://smiltenestehnikums.lv/audzekniem/aktivitates/143-audzekniem/aktivitates/829-lai-top-garsa
http://smiltenestehnikums.lv/audzekniem/aktivitates/143-audzekniem/aktivitates/829-lai-top-garsa
http://smiltenestehnikums.lv/audzekniem/aktivitates/143-audzekniem/aktivitates/860-erudicijas-konkurss-latvijai-100
http://smiltenestehnikums.lv/audzekniem/aktivitates/143-audzekniem/aktivitates/860-erudicijas-konkurss-latvijai-100
http://www.drossinternets.lv/
http://smiltenestehnikums.lv/projekti/prakse-arzemes/132-projekti/prakse-arzemes/852-tourism-spider-dodas-talak
http://smiltenestehnikums.lv/projekti/prakse-arzemes/132-projekti/prakse-arzemes/852-tourism-spider-dodas-talak


 

 

10 

 

 2018.gada marts - Veterinārmedicīnas metodiskās apvienības organizētie “Veterinārmedicīnas 

nedēļas” pasākumi, lekcijas - Lekcija zirgkopībā ”Ķēves reprodukcija”  Ulvi Martin, Igaunija 

 Semināri, pieredzes apmaiņas vizītes esošo un jaunu starptautisko projektu partneriem – 

stratēģiskās partnerības ietvaros. 

 2018.gada aprīlis – mācību programma “Gastronomija” - praktiskās nodarbības, lekcijas, 

meistarklases skolotājiem un izglītojamajiem no Latvijas, Čehijas, Slovākijas un Austrijas 

"Erasmus+" stratēģiskās partnerības projekta "Tourism Spider" ietvaros (1 nedēļa Slovākijā) – 

10 izglītojamie 2 pedagogi http://smiltenestehnikums.lv/projekti/prakse-arzemes/132-

projekti/prakse-arzemes/958-tourism-spider-slovakija; 

 2018.gada. 28.-30 maijs - ECVET konference, kurā dalībnieki no dažādām Eiropas valstīm 

dalījās pieredzē par ECVET ieviešanu profesionālajā izglītībā un to, kā sekmēt iedzīvotāju 

mūžizglītību un mobilitāti Eiropas izglītības un darba tirgū. 

 2018.gada 4.-9.jūnijs – praktiskās nodarbības biznesa plāni, mārketings, tūrisma pakalpojumi, 

lekcijas, meistarklases skolotājiem un izglītojamajiem no Latvijas, Čehijas, Slovākijas un 

Austrijas "Erasmus+" stratēģiskās partnerības projekta "Tourism Spider" ietvaros (1 nedēļa 

Čehijā) - 10 izglītojamie 2 pedagogi http://smiltenestehnikums.lv/projekti/prakse-arzemes/132-

projekti/prakse-arzemes/1007-turisma-zirneklis-savu-uzdevumu-izpildijis; 

 

2017./2018.m.g. izglītības iestādes pedagogi kopumā ir apmeklējuši vairāk kā 350 izglītojošas 

aktivitātes, Tehnikums  ir organizējis pedagogiem: 

1) valsts līmenī: seminārus un 5 metodiskos pasākumus; 

 metodiskie pasākumi nozares metodiskajām apvienībām, meistarklases, piemēram, 07.03.2018. 

- lekcijas, praktiskās nodarbības Veterinārmedicīnas nedēļas ietvaros “Pirmās palīdzības 

sniegšana acu slimībās” L.Kovaļčuka, LLU VF, “Parazitāro slimību simptomi, diagnostika, 

profilakses pasākumi”. Praktiskā nodarbība, A.Krūklīte , LLU VF, Lekcija zirgkopībā ”Ķēves 

reprodukcija”  Ulvi Martin, Igaunija; Meistarklase zirgkopībā ”Ķēvju grūsnības noteikšana”; 

 karjeras pasākumus un aktivitātes, piemēram, 22.11.2017. – Karjeras jautājumu integrēšana 

mācību darbā un audzināšanā – 35 dalībnieki; 

 sociālo jautājumu risināšanas seminārus, piemēram, Krīzes situācijas skolā. Psiholoģiskās 

traumas un palīdzības iespējas - 31 pedagogs; 

 mūsdienīga mācību satura nodrošināšanas seminārus, piemēram, 03.01.2018. Seminārs 

“Izglītība mūsdienīgai lietpratībai: mācību saturs un pieeja” -kompetenču pieejā balstītas 

izglītības pamatojums. Kompetenču pieejas metodoloģijas principi, audzēkņcentrēta, 

kompetenču pieejā pamatota  izglītības satura plānošana” – 41 dalībnieks; 04.01.2018. 

http://smiltenestehnikums.lv/projekti/prakse-arzemes/132-projekti/prakse-arzemes/958-tourism-spider-slovakija
http://smiltenestehnikums.lv/projekti/prakse-arzemes/132-projekti/prakse-arzemes/958-tourism-spider-slovakija
http://smiltenestehnikums.lv/projekti/prakse-arzemes/132-projekti/prakse-arzemes/1007-turisma-zirneklis-savu-uzdevumu-izpildijis
http://smiltenestehnikums.lv/projekti/prakse-arzemes/132-projekti/prakse-arzemes/1007-turisma-zirneklis-savu-uzdevumu-izpildijis
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Uzdevumi.lv seminārs Portāla "Uzdevumi.lv" iekļaušana skolas mācību porocesā (piedalījās 

15 vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotāji). U.c. aktivitātes 

 

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

kalendāriem seminārus un metodiskos pasākumus: 

 2018.gada. 28.-30 maijs - ECVET konference (http://smiltenestehnikums.lv/projekti/prakse-

arzemes/132-projekti/prakse-arzemes/976-ecvet-konference; 
www.iatevad.com/index.php/events/meeting-four) , kurā dalībnieki no dažādām Eiropas 

valstīm dalījās pieredzē par ECVET ieviešanu profesionālajā izglītībā un to, kā sekmēt 

iedzīvotāju mūžizglītību un mobilitāti Eiropas izglītības un darba tirgū. 

 

9.pielikums “Semināri, konferences, konkursi, olimpiādes un metodiskie pasākumi izglītojamajiem un 

pedagogiem”  

11.  2.7.5. izstrādā nepieciešamos mācību un 

metodiskos materiālus izglītojamiem un 

pedagogiem un publicē tos izglītības iestādes 

tīmekļa vietnē; 

2017./2018.m.g. izglītības iestādes pedagogi ir izstrādājuši mācību un metodiskos materiālus 

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

www.smiltenestehnikums.lv; un http://www.smiltenestehnikums.lv/audzekniem/macibu-materiali 

(šobrīd tiek aktualizēts) 

Pedagogi darbā izmanto elektroniskās datu bāzes, uzdevumi tiek veidoti un ievietoti  tiešsaistē 

www.uzdevumi.lv; tiek veidoti materiālu krājumi, kas ne visi pieejami tiešsaistē.  

 Organizētas atklātās stundas, pieredzes apmaiņas – mācīšanās no kolēģiem, kas parādītu 

materiālās bāzes izmantošanu un kompetencēs balstītu izglītības procesu. 

 Veterinārmedicīnas mācību priekšmetu metodisko materiālu papildināšana – darbs pie ECVET 

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

projekta ietvaros izstrādes – 8 materiāli angļu val. pieejami tiešsaistē 

www.iatevad.com/index.php/materials/latvia; 

 Individuālo pakalpojumu jomā  uzsākts darbs pie moduļa Sezonālo dārzeņu pagatavošana 

materiālu izstrādes “Erasmus+” projektā “Feeding the World” (“Pabarot pasauli”) iesaistījušās 

13 profesionālās izglītības iestādes no Somijas, Holandes, Dānijas, Beļģijas, Spānijas, 

Zviedrijas, Norvēģijas, Igaunijas, un Latvijas. Projekta ietvaros katras dalībvalsts pārstāvji 

piedāvās pārējo skolu audzēkņiem mācību moduli, kas izstrādāts pēc ECVET principiem 

(vienotas teorētisko zināšanu un profesionālo iemaņu vērtēšanas sistēmas).  

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

apraksts). 

http://smiltenestehnikums.lv/projekti/prakse-arzemes/132-projekti/prakse-arzemes/976-ecvet-konference
http://smiltenestehnikums.lv/projekti/prakse-arzemes/132-projekti/prakse-arzemes/976-ecvet-konference
http://www.iatevad.com/index.php/events/meeting-four
http://www.smiltenestehnikums.lv/audzekniem/macibu-materiali
http://www.uzdevumi.lv/
http://www.iatevad.com/index.php/materials/latvia
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12.  2.7.6. nodrošina ārpus formālās izglītības 

sistēmas apgūtās profesionālās kompetences 

novērtēšanu; 

Izglītības iestāde nodrošina ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences 

novērtēšanu pavisam kopā profesionālajās kvalifikācijās: nosaukt tās.  

2017./2018.m.g. ir noorganizēts 1 ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences 

novērtēšanas eksāmens profesionālajā kvalifikācijā:  

 Ēdināšanas pakalpojumu speciālists - pieteicās un kārtoja 4 pretendenti;  

 Sniegtas konsultācijas Veterinārārsta asistents kvalifikācijai, eksāmens tiks organizēts 

2018./2019.m.g. 

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

novērtēšanas eksāmenu, ieguva augstu vērtējumu. 

 

13.  2.8. piedalās Eiropas Savienības struktūrfondu 

vai citos ārvalstu finanšu instrumentu finansētajos 

projektos; 

 

Smiltenes tehnikumā 2017.gadā tika pabeigta  vairāku projektu īstenošana: 

 LEADER projekta un “Abulas lauku partnerības” atbalstu (LAD finansējums) īstenotais 

projekts „Skvēra labiekārtošana”(projekta Nr. 17-09-AL10-A019.2201-000001) - 

teritorijas labiekārtošanas darbi Kalnamuiža teritorijā, turpinot sakārtot vēsturisko 

teritoriju; 

 No 2014. gada turpinās projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” - otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas 

līmeņa ieguvei 1 vai 1,5 gada laikā (Ēdināšanas pakalpojumi, kvalifikācija Pavārs)  un 

izglītības programmās (Grāmatvedība, Veterinārmedicīna, Transports). 

 Dalība VISC ESF projektā Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās 

izglītības attīstībai  SAM 8.5.2. ietvaros – dalība jaunu profesijas standartu un jaunu 

modulāro programmu izstrādē – hidrobūvju būvtehniķis 3 pedagogi. 

 Turpinās ERASMUS + projekti Profesionālā pilnveide kvalitatīvas izglītības īstenošanai 

(2015-1-LV01-KA102-013168), Profesionālā pieredze citā valstī - vairāk iespēju 

nākotnē un (2016-1-LV01-KA102-022522) – pedagogu un izglītojamo mobilitātes 

pasākumi partnervalstīs, iespēja pilnveidot profesionālās zināšanas un gūt jaunu pieredzi 

Bulgārijā, Kiprā, Maltā, Lielbritānijā, Itālijā, Spānijā, Portugālē un Francijā. Saņemta 

kvalitātes balva nominācijā 2014. un 2015. gada Erasmus+ personu mobilitātes projekts 

profesionālās izglītības sektorā – par projektu “Pieredzes pilnveide profesionālajā 

izglītībā”. 

 Turpinās “Erasmus+” stratēģiskās partnerības projekts ECVET Units as Initial or 

Additional Training to the European Veterinary Assistant Diploma (2016-1-LV01-
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KA202-022652 ar Igauniju, Franciju un Čehiju. Tā ietvaros Smiltenes tehnikums 

sadarbībā ar līdzīgas specializācijas profesionāli izglītojošām skolām no Igaunijas, 

Čehijas un Francijas izstrādā vienotu kompetenču apguves moduli veterinārārsta 

asistentiem, organizē mobilitātes un starptautisko konferenci 

http://smiltenestehnikums.lv/projekti/prakse-arzemes/132-projekti/prakse-

arzemes/308-erasmus-iespejas-smiltenes-tehnikuma-turpinas .  

 Turpinās “Erasmus+” stratēģiskās partnerības projekts tūrisma jomā – “Tourism 

Spider” (2016-1-CZ01-KA202-023871) par kopīgu materiālu izstrādi un mācībām, 

studiju vizītes, materiālu izstrāde un aprobācija 

http://smiltenestehnikums.lv/projekti/prakse-arzemes/132-projekti/prakse-

arzemes/429-iesaistamies-strategiskas-partneribas-projektos . 

 Turpinās karjeras aktivitātes Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” SAM 8.3.5. 

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs ietvaros - sadarbības līgums ar Valsts izglītības attīstības aģentūru īstenošanu, 

piesaistīts karjeras konsultants, notikušas karjeras aktivitātes uz inovācijām un kompetencēm 

balstīta izglītības procesa kvalitatīvai nodrošināšanai, karjeras plāns pielikumā – semināri, 

mācību ekskursijas, uzņēmumu apmeklējumi, meistarklases utt. visām Smiltenes 

tehnikumā īstenotajām mācību programmām.   

 

Smiltenes tehnikumā 2017.gadā tika uzsākta vairāku jaunu projektu īstenošana: 

 Uzsākta dalība VIAA projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences 

pilnveide” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta 

mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci ietvaros - otrā un trešā 

profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei 1 vai 1,5 gada laikā (Ēdināšanas 

pakalpojumi, kvalifikācija Pavārs) un izglītības programmās (Grāmatvedība, 

Veterinārmedicīna, Transports), 2017.gadā sagatavots un iesniegts pieteikums par 

tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošanu  2.kārtā, 1.kārtā 

nokomplektētas 2 pieaugušo grupas, kas mācības uzsāka ar 2018.gada janvāri. 

 Eiropas struktūrfondu ietvaros uzsākts projekts Smiltenes tehnikuma modernizēšana 

specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības 

iestāžu skaitu" (Pr.nr. 8.1.3.0/17/I/001) – 2017.gadā notiek projektēšanas darbi 

http://smiltenestehnikums.lv/projekti/prakse-arzemes/132-projekti/prakse-arzemes/308-erasmus-iespejas-smiltenes-tehnikuma-turpinas
http://smiltenestehnikums.lv/projekti/prakse-arzemes/132-projekti/prakse-arzemes/308-erasmus-iespejas-smiltenes-tehnikuma-turpinas
http://smiltenestehnikums.lv/projekti/prakse-arzemes/132-projekti/prakse-arzemes/429-iesaistamies-strategiskas-partneribas-projektos
http://smiltenestehnikums.lv/projekti/prakse-arzemes/132-projekti/prakse-arzemes/429-iesaistamies-strategiskas-partneribas-projektos
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Kalnamuiža 44  dienesta viesnīcai, liftu izbūvei Alsviķos, poligona- manēžas 

celtniecībai un aprīkojuma datorklasēm iegāde. Projekts turpināsies 2018.-2019. gadā, 

uzsākot būvniecību un turpinot aprīkojuma iegādes. 

 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, mobilitāte, 

izstrādāts cilvēkresursu attīstības plāns, uzsākta un turpinās modulāro programmu 

aprobācija (izstrādātas un licencētas visas tehnikumā īstenotās atbilstošās modulārās 

programmas – 2 arodizglītības, 4 profesionālās vidējās izglītības programmas), 

sagatavotas aprobācijai modulārās izglītības programmas “Lopkopība”, 

Kokizstrādājumu izgatavošana; darbu uzsācis MIP aprobācijas koordinators; 

 Dalība LDDK projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē 

balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši 

SAM 8.5.1 – noslēgts sadarbības līgums ar LDDK, projekta ietvaros trīspusējie 

kvalifikācijas prakses līgumiem 4. kursu audzēkņiem ar projektā iesaistītajiem darba 

devējiem. 017./2018. mācību gadā projekta ietvaros mācību praksēs visā Latvijas 

mērogā ir bijuši 119 izglītojamie. Projekta ietvaros ekonomisku (ceļa izdevumu, 

medicīnisko pakalpojumi, naktsmītņu izdevumu segšana) palīdzību ir saņēmuši 55 

izglītojamie.  

 ar 01.09.2017. uzsākta dalība IKVD projektā PUMPURS (SAM 8.3.4. ietvaros) –– tika 

sagatavoti individuālie attīstības plāni. Projektā 2017./2018 gadā sniegtais atbalsts – 

sagatavoti, individuālā atbalsta plāni, sniegtas konsultācijas (pedagogs, psihologs, 

sociālais pedagogs), kompensācijas par sabiedriskā transporta biļetēm (nokļūšanai no 

dzīvesvietas izglītības iestādē vai mācību prakses vietā un atpakaļ); individuālo mācību 

līdzekļu iegādi; naktsmītnēm; ēdināšanu, individuālās lietošanas priekšmetiem. 

2017./2018. mācību gadā ir realizēti 110 izglītojamo individuālie atbalsta plāni, kuru 

rezultātā izglītojamie ir saņēmuši sociāla un ekonomiska rakstura palīdzību. 

 ERASMUS plus ietvaros uzsākts projekts Mobilitāte - ceļš uz attīstību (2017-1-LV01-

KA116-035311) - pedagogu, audzēkņu un absolventu mobilitāte Smiltenes tehnikuma 

un Alsviķu struktūrvienībā  -iespēja pilnveidot profesionālās zināšanas un gūt jaunu 

pieredzi Bulgārijā, Kiprā, Maltā, Lielbritānijā, Itālijā, Spānijā, Portugālē un Francijā. 
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 Erasmus + stratēģiskās partnerības projekts  ēdināšanas jomā (2017-1-NL01-KA202-

035218) – studiju vizītes, materiālu izstrāde un aprobācija.  

 Vidzemes Augstskolas ZTC īstenotā starptautiskā SEMPRE projekta (#R008) ietvaros 

tika noorganizēti 4 skolas pedagogu un atbalsta personāla semināri par izglītības 

nodrošināšanu personām ar funkcionāliem traucējumiem un sociālās spēcināšanas 

pieeju darbam ar maz aizsargātām iedzīvotāju grupām, uzzināt kā savietot un saglabāt 

profesionālās un dzīves prasmes visā mūža garumā. 

 Dalība Vidzemes plānošanas reģionā un Vidzemes uzņēmējdarbības centra (VUC) iniciatīvā 

“Vidzeme lauž stereotipus” - aktivitātes, lai palīdzētu personām ar invaliditāti atrast savu darba 

devēju, savukārt  darba devējam atrast atbildīgu un rūpīgu darbinieku, vienlaikus vēršot 

uzmanību uz jaunu un perspektīvu uzņēmējdarbības formu -  sociālo uzņēmējdarbību. 

 Uzsākta dokumentācijas sagatavošana, tehniskā projekta izstrāde dalībai SAM 4.2.1.2. 

pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās"  - dienesta viesnīcas 

Kalnamuiža 44  energoefektivitātes uzlabošanai, 2017. gadā tiek izstrādāts tehniskais 

projekts, 2018. gadā turpināsies tehniskā projekta ekspertīzes, pieteikuma izstrāde un tiks uzsākti 

energoefektivitātes pasākumi. Projektu plānots pabeigt 2019.gadā. 

 Iesniegts 1 projektu pieteikums kā partneriem pārrobežu sadarbības jomā INTERREG. 
 

11.pielikums “Piedalīšanās Eiropas Savienības struktūrfondu vai citos ārvalstu finanšu instrumentu 

finansētajos projektos” (Pilns apraksts). 

14.  2.9. nodrošina karjeras izglītības pasākumu 

īstenošanu karjeras vadības prasmju apguvei un 

individuālās karjeras konsultācijas tālākās 

izglītības un nodarbinātības izvēlei; 

2017./2018.m.g. izglītības iestāde ir nodrošinājusi karjeras izglītības pasākumu īstenošanu 

karjeras vadības prasmju apguvei un individuālās karjeras konsultācijas tālākās izglītības un 

nodarbinātības izvēlei. 

Visas aktivitātes tika organizētas sekojošos virzienos: 

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

izvēlētās profesijas ikdienas darba dzīvi un aktualitātēm; 

- Mācību ekskursijas uz nozares uzņēmumiem Latvijā, ārzemēs ; 

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

ekspertiem un profesionāļiem; 

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

nedēļa Smiltenes novadā, Ēnu dienas, dalība Eiropas profesionālo prasmju nedēļā. 
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- Karjeras dienas – citu specialitāšu iepazīstināšana ar savu profesiju, skolu mācību 

ekskursijas, Atvērto durvju dienas, dalība karjeras pasākumos (Vidzemes uzņēmējdienas, 

Rāmavā, Gulbenē, Valmierā  utt.) 

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

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

atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Visas aktivitātes projekta 

ietvaros notika saskaņā ar plānu, pievienots pielikumā. 

 

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

individuālās karjeras konsultācijas tālākās izglītības un nodarbinātības izvēlei”. 
 2.10. piedāvā iespējas izglītojamo dalībai 

starptautiskajās apmaiņas programmās, kā arī 

praksi Eiropas Savienības programmu ietvaros. 

2017./2018.m.g. izglītības iestāde ir saņēmusi Erasmus+ profesionālās izglītības un mobilitātes 

hartu, kas apliecina spēju organizēt kvalitatīvu profesionālās izglītības un mācību mobilitāti 

audzēkņiem un personālam, mobilitātes projektu efektīvu un drošu finanšu vadību, kā arī 

izstrādāta internacionalizācijas stratēģiju. Harta tiek piešķirta uz visu Erasmus+ programmas 

laiku – līdz 2020. gadam.  

 

12.12.2017. Smiltenes tehnikums saņēma ERASMUS+ kvalitātes balvu “Spārni 2017”par 

ilgtspējīgu mobilitātes projektu īstenošanu profesionālās izglītības sektorā. 

 

Tehnikums turpina piedāvāt iespējas izglītojamo un pedagogu dalībai starptautiskajās apmaiņas 

programmās, kā arī praksi Eiropas Savienības programmu ietvaros. 2017./2018.m.g. mobilitātes 

un stratēģiskās aprtnerības projektos piedalījušies 106 audzēkņi un 12 skolotāji.  Turpinās un 

uzsākta 3 stratēģiskās partnerības projektu īstenošana, kas piedāvā iespējas izglītojamo dalībai 

starptautiskajās apmaiņas programmās. 

2017. gadā uzsākts audzēkņu un pedagogu mobilitāte projekts Mobilitāte - ceļš uz attīstību , 

2017-1-LV01-KA116-035311 (2017.-2019.g.maijs 97 dalībnieki, tai skaitā 16 personas ar 

īpašām vajadzībām). 

 

13.pielikums Iespējas izglītojamo dalībai starptautiskajās apmaiņas programmās, prakse 

Eiropas Savienības programmu ietvaros. 
 


