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1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

 
Smiltenes tehnikums (turpmāk tekstā Tehnikums) (reģistrācijas numurs Nodokļu reģistrā ir 

90009611201) ir profesionālās izglītības kompetences centrs un Izglītības un zinātnes ministrijas 

pakļautības iestāde, kas dibināta 1922.gadā. Profesionālās izglītības kompetences centra statuss 

ir kopš 2013. gada 1. septembra.  

Saskaņā ar 2015.gada 27.maija Ministru kabineta rīkojumu Nr.278 “Par Alsviķu arodskolas 

likvidāciju” un 2015.gada 2. jūnija rīkojumu Nr.282 “Par Jaungulbenes profesionālās 

vidusskolas likvidāciju” Smiltenes tehnikumam ar 2015.gada 1.septembri ir pievienotas abas šīs 

skolas. Smiltenes tehnikums ir abu izglītības iestāžu funkciju, izglītības programmu, tiesību, 

saistību, prasību, materiālo un finanšu līdzekļu pārņēmējs. 

 

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  

Alsviķu teritoriālās struktūrvienības adrese – Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes nov., LV -4333. 

E-pasts: smiltenestehnikums@gmail.com  

Mājas lapa: www.smiltenestehnikums.lv 

 

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

normatīvie akti, kā arī Smiltenes tehnikuma nolikums.  

 
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; 

 

  

http://www.smiltenestehnikums.lv/
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2. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE 

 
Laikā no 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 Izglītības iestādes darbības/izglītības programmas(-u) īstenošanas 

uzlabošanai un piedāvātie risinājumi: 
Joma/ 

Kritērijs 

 

Ieteikumi 

6.1. 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. 

 Veiktie uzlabojumi: Izglītojamo darba iemaņu apguvei ar mūsdienu prasībām atbilstošām 

tehnoloģiskajām iekārtām šuvējiem tika iegādāta plakanšuves un parastā šujmašīna, 

overloks.  

7.2. 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.) 

 Veiktie uzlabojumi: Ieteikumi tiek ņemti vērā turpmākajā darbā. Lielāka uzmanība tiek 

pievērsta dokumentu izstrādei. 

No 2018.gada 5.marta līdz 2018.gada 11 .martam notika akreditācija Ēdināšanas pakalpojumi un 

Restorānu pakalpojumi programmām. Akreditācijas ekspertu komisija izteiktie ieteikumi un piedāvātie 

risinājumi Izglītības iestādes darbības/izglītības programmas(-u) īstenošanas uzlabošanai 

2.1. 
 

Mācīšanas kvalitāte  

Izglītības iestādē ir noteiktas prasības izglītojamo uzņemšanai un atskaitīšanai. Tomēr 

ņemot vērā, ka izglītojamie tiek uzņemti arī pārnākot no citām izglītības iestādēm, no 

atšķirīgām izglītības programmām, tad būtu nepieciešams papildināt uzņemšanas 

noteikumus ar skaidri saprotamu informāciju, respektīvi, kārtību kādā tiek uzņemti 

izglītojamie 2., 3., vai pat 4. kursā. Izveidot iepriekšējās izglītības pielīdzināšanas komisiju, 

kas izvērtē un nosaka, kurš kurss konkrētajam izglītojamajam piemērojams. Veikt 

grozījumus esošajos uzņemšanas noteikumos. 

 Veiktie uzlabojumi: Izglītības iestādes dokumentācija papildināta ar kārtību kādā tiek 

uzņemti izglītojamie 2., 3., vai 4. kursā, nosakot, kā izvērtē un nosaka, kurš kurss 

konkrētajam izglītojamajam piemērojams. No jauna izstrādāta un apstiprināta audzēkņu 

adaptācijas kārtība. 

4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai  

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. 

 

Veiktie uzlabojumi: Sociālais pedagogs izveidoja atbalsta grupu, kura regulāri katru nedēļu 

izvērtē izglītojamā darbu. Ir sastādīti individuālie rehabilitācijas vai mācību plāni. 

Izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmei tiek veidoti individuālie atbalsta plāni projekta 

Pumpurs ietvaros.  

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi  

Šobrīd tehnikumā ir viss nepieciešamais materiāli tehniskais nodrošinājums, taču 

turpmākajam laika periodam nepieciešams plānot materiāli tehniskā nodrošinājuma iegādi. 

Tāpēc ieteikums veikt materiāli tehniskā nodrošinājuma plānošanu trīs gadiem uz priekšu. 

 Veiktie uzlabojumi: Pašlaik ir sastādīts plāns viena gada periodam, šobrīd tiek strādāts pie 

materiāltehniskā nodrošinājuma plānošanas un plānu izveides gan nodaļās, gan iestādē 

kopumā ilgākam laika periodam. 



5 

3. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS UN TĀ NOVĒRTĒJUMS AR 

KVALITĀTES VĒRTĒJUMA LĪMENI ATBILSTOŠAJOS 

KRITĒRIJOS 
 

Vērtējuma kopsavilkuma tabula 

 

Kritēriji Vērtējuma līmenis* 

N P  L Ļ.l. 
1. Mācību saturs – izglītības iestādes īstenotās 

izglītības programmas  
   x 

2. Mācīšana un mācīšanās:     

2.1. Mācīšanas kvalitāte    x  

2.2. Mācīšanās kvalitāte    x  

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa    x  

3.Izglītojamo sasniegumi     

3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā     x 

3.2.Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos    x  

4. Atbalsts izglītojamajiem     

4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais 

atbalsts  
   x 

4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un 

darba aizsardzība)  
  x  

4.3. Atbalsts personības veidošanā     x 

4.4. Atbalsts karjeras izglītībā     x 

4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai    x  

4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām 

vajadzībām  
   x 

4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni    x  

5. Iestādes vide     

5.1. Mikroklimats    x  

5.2. Fiziskā vide    x  

6. Izglītības iestādes resursi     

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi    x  

6.2. Personālresursi     x 

7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 
    

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības 

plānošana  
  x  

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība    x  

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām    x  

Kopsavilkumā ( 19 vērtēšanas kritēriji):   x  

 
Vērtējuma līmeņu apzīmējumi tabulā: 

N – nepietiekami; P – pietiekami; L – labi; Ļl – ļoti labi   
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3.1.Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 

 

Smiltenes tehnikumā (turpmāk Tehnikumā tiek īstenotas) 3. (4.LKI) un 2 (3.LKI). 

profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālās izglītības programmas, Alsviķu struktūrvienībā 

tiek īstenotas 2 (3.LKI). un 1. (2.LKI) profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālās izglītības 

programmas, ievērojot prasības iepriekš iegūtajai izglītībai. 

Smiltenes tehnikumā 2017./2018.m.g. tiek īstenotas 9 profesionālās vidējās izglītības 

programmas (3 līmeņa profesionālā kvalifikācija), 6 arodizglītības programmas (2. līmeņa 

profesionālā kvalifikācija) un 2 profesionālās pamatizglītības programmas (1.līmeņa profesionālā 

kvalifikācija). 1.kursā uz 01.09.2017. tika uzņemti 237 izglītojamie 3 līmeņa profesionālās 

kvalifikācijas programmās (plānoti 225 izglītojamie), 57 izglītojamie 2 līmeņa profesionālās 

kvalifikācijas programmās (plānoti 60 izglītojamie), 41 Eiropas struktūrfondu finansētajās 3 

līmeņa profesionālās kvalifikācijas programmās un 12 Eiropas struktūrfondu finansētajās 2 

līmeņa profesionālās kvalifikācijas programmās. 
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Profesionālās vidējās izglītības programmas 

Lauku tūrisma pakalpojumi – 

lauku tūrisma speciālists 

AP3302 05.02.2021 
4 nav nav nav 

Ēdināšanas pakalpojumi 33 811 02 

– ēdināšanas pakalpojumu 

speciālists 

AP 5322 

 

11.04.2024 

86 90 99 60 

Ēdināšanas pakalpojumi 33 811 02 

– pavārs 

  
   30 

Viesnīcu pakalpojumi 33 811 03 – 

viesnīcu pakalpojumu speciālists 

AP 2394 

AP4086 

07.02.2019 
82 95 97 102 

Veterinārmedicīna 33 640011 – 

veterinārārsta asistents 

AP 3303 

 

05.02.2021 
94 103 128 123 

Veterinārmedicīna 35b 64001 3–

veterinārārsta asistents 

AP 3880 

 

05.02.2021 
16 33 41 38 

Veterinārmedicīna 35b 640 01 1 –

veterinārārsta asistents 

AP 3374 

 

05.02.2021 
8 22 22 14 

Lopkopība – Lopkopības tehniķis      7 

Autotransports 33 525011–

automehāniķis 

AP 3305 

AP4752 

05.02.2021 
61 65 69 69 

Transports 33 525031– 

celtniecības un ceļu būves mašīnu 

mehāniķis 

AP 3304 

 

05.02.2021 

184 175 178 147 

Transports 35b525031–

celtniecības un ceļu būves mašīnu 

mehāniķis 

AP 3375 

 

05.02.2021 

27 37 34 24 

Būvniecība – 33 582 02 1 

ceļu būvtehniķis 

AP 3913  30.11.2021 
12 37 60 63 

Būvniecība – 33 582 02 1 

hidrobūvju būvtehniķis 

  
   29 

Restorānu pakalpojumi AP 5325 11.04.2024 nav nav nav 6 
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35b811041_ Bārmenis 

Autotransports 35b 525011–

autoelektriķis 

AP 3754 27.03.2020 
14 nav nav nav 

Grāmatvedība 35b344021 –

grāmatvedis  

AP 3755 

 

18.12.2019 
19 23 19 8 

Arodizglītības programmas       
Ēdināšanas pakalpojumi  

35a811021, 32a 811 02 1 – 

konditors 

AP 5349 

 

11.04.2024 

18 nav nav 5 

Ēdināšanas pakalpojumi  

35a 811 02 1, 32a 811 021– pavārs 

AP 5323 

 

11.04.2024 
8 16 16 nav 

 

 

Īstenošanas vieta Alsviķi 
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Arodizglītības programmas       

Sociālā aprūpe, 32764011, 

aprūpētājs 

AP4027 11.04.2019 
14 14 11 

14 

Sociālā aprūpe, 32a 764011, 35a 

764011, aprūpētājs 

  
   

10 

Šūto izstrādājumu ražošanas 

tehnoloģija, 32542021, šuvējs  

AP 4018 

AP 4845 

 

09.05.2023  

23 27 24 

22 

Ēdināšanas pakalpojumi, 

32811021 pavārs 

AP 5347 

 

11.04.2024 11 10 24 17 

Koka izstrādājumu izgatavošana 

35a543041, Galdnieks 

AP 5229 02.12.2019 
Nav 3 nav nav 

Koka izstrādājumu izgatavošana 

32a543041, Galdnieks 

AP 5228 02.12.2019 
Nav  7 nav nav 

Koka izstrādājumu izgatavošana, 

32543041, galdnieks  

AP 5227  

 

02.12.2019 
19 12 25 

22 

Datoru lietošana, 32482001, 

teksta redaktora operators 

AP4025 11.04.2019 
28 26 24 

11 

Ādas apstrādes tehnoloģijas un 

izstrādājumu izgatavošana, 

32546001, apavu labotājs 

AP4015 

AP4845 

11.04.2019 

10 9 8 

13 

Profesionālās pamatizglītības programmas 

Ēdināšanas pakalpojumi, 

22811021, pavāra palīgs  

AP 5348  

 
11.04.2024 

26 28 16 
13 

Kokizstrādājumu izgatavošana, 

22543041, Koksnes materiālu 

apstrādātājs 

  

   

14 

Būvdarbi, 22582011, 

būvstrādnieks  

AP 4019 

 

11.04.2019  
28 24 23 

18 

 

Tehnikuma profesionālās izglītības programmas (turpmāk tekstā - Programmas) izveides 

pamatā ir profesijas standarts, kurā ir noteikts profesijas nosaukums, profesionālās kvalifikācijas 

līmenis, profesijas apraksts, profesiju raksturojošie pienākumi un uzdevumi, prasmes, zināšanas, 

attieksmes un profesionālās kompetences. Mācību priekšmetu vai kursu programmas ir 
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apstiprinātas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Izglītības programmu aktualizācija notiek 

atbilstoši izmaiņām standartos un nozaru attīstībai, sadarbojoties priekšmetu skolotājiem 

metodiskajās komisijās. Visas izglītības programmas tiek īstenotas valsts valodā, tās ir licencētas 

un akreditētas. Programmu īstenošana notiek saskaņā ar apstiprināto mācību grafiku. Mācību 

process notiek pēc iknedēļas stundu saraksta, kas sastādīts balstoties uz mācību plānu. 

Stundu saraksts tiek izlikts uz informācijas stenda, mājas lapā un ir pieejams 

izglītojamajiem un pedagogiem. Stundu saraksti tiek aktualizēti atbilstoši reālajai situācijai, par 

to tiek informētas visas iesaistītās puses – izglītojamie, pedagogi, administrācija. Izglītojamie un 

pedagogi regulāri tiek informēti par izmaiņām mācību priekšmetu stundu/nodarbību sarakstā. 

Informācija parādās elektroniskajā žurnālā dienasgrāmatā un izmaiņās mājas lapā. Izdrukātā 

veidā izmaiņas tiek izliktas arī uz ziņojumu dēļa. 

Tehnikumam ir atbilstoša materiāli - tehniskā bāze un kvalificēti pedagoģiskie darbinieki, 

kas nodrošina izglītības programmu īstenošanu. Katra grupas audzinātāja īstenotais darba plāns 

atbilst licencētajai izglītības programmai. Visi skolotāji zina un izprot mācību priekšmeta 

standartā noteiktos mērķus, uzdevumus un obligāto saturu un ievēro pēctecību. Tehnikumā plāno 

un veic savstarpēju skolotāju nodarbību vērošanu (hospitēšanu). 

Lai pilnveidotu izglītības programmu saturu, tiek pētīts, analizēts un izvērtēts darba tirgus 

pieprasījums, nozaru attīstības tendences, profesionālās izglītības attīstības tendences, 

Tehnikumā ir izstrādātas darba vidē balstītās modulārās izglītības programmas ,Autotransports”, 

“Būvniecība”, ,Viesnīcu pakalpojumi”, “Lopkopības tehniķis” un Šūto izstrādājumu ražošanas 

tehnoloģija , aktualizētas mācību priekšmetu un moduļu programmas  

Izglītības programmu obligāto saturu nosaka mācību priekšmetu kopējais apjoms visos 

mācību gados kopā, kas atbilst licencētajām izglītības programmām. Lai nodrošinātu mācību 

priekšmetu/kursu, praktisko mācību un prakšu tematisko satura pēctecību izglītības programmu 

īstenošanā, saturs regulāri tiek aktualizēts metodiskās komisijas sēdēs pirms katra mācību gada 

sākuma, nepieciešamības gadījumā veicot izmaiņas vai papildinājumus. 

Tiek strādāts pie mācību kabinetu, mācību līdzekļu, aprīkojuma un citu vajadzīgo resursu 

pilnveides un atjaunošanas plāna izstrādes. Tehnikumā katra mācību gada sākumā apstiprina 

metodiskās komisijas. Mācību priekšmetu programmas tiek apspriestas, izvērtētas un saskaņotas 

metodiskajās komisijās. Mācību priekšmetu programmas ir apstiprinātas.  

Ar darba devējiem tiek veiktas konsultācijas par izglītības satura jautājumu pilnveidi, 

praktisko mācību un kvalifikācijas prakses īstenošanu. Darba devēji piedalās profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenā kā komisijas locekļi un veic izglītojamo profesionālās kompetences 

novērtēšanu. Administrācija sniedz atbalstu pedagogu iniciatīvām mācību programmu pilnveidē, 

nodrošinot ar nepieciešamajiem resursiem un informāciju. Tehnikumam izveidojusies laba 

sadarbība ar Latvijas darba devēju konfederāciju, kā arī citiem darba devējiem. 

 

Vajadzības tālākai attīstībai: Turpināt pilnveidot izglītības programmu saturu atbilstoši 

mūsdienu darba tirgus prasībām, modulāro profesionālās izglītības programmu ieviešanu un 

pilnveidot mācību procesa norisi e-vidē un e-formā. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.2.Mācīšana un mācīšanās: 

3.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Mācību priekšmetu programmu kvalitatīvai apguvei skolotāji plāno mācību darba 

diferenciāciju un individualizāciju, efektīvi izmantojot Tehnikuma piedāvātās iespējas, kā arī, 

nepieciešamības gadījumā, piesaistot atbalsta personālu. Mācību stundās, praktiskajās nodarbībās 

pedagogi cenšas strādāt diferencēti ar zinošākajiem izglītojamajiem un izglītojamajiem ar 

mācīšanās grūtībām, tādējādi radot iespējas katram strādāt atbilstoši savu spēju līmenim. Alsviķu 

struktūrvienībā viens no nozīmīgākajiem atbalsta pasākumiem bija VPR Vidzemes 

uzņēmējdarbības centrs piedāvātā aktivitāte - “Vidzeme lauž stereotipus” - atbalsta pasākums, lai 

http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/131453/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/131453/
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palīdzētu personām ar invaliditāti atrast savu darba devēju. Tehnikuma pedagogi aktīvi iesaistījās 

aktivitātes norisēs, atklājot izglītojamo labākos sasniegumus un stiprās puses. 

Tehnikumā, mācīšanas procesa kvalitātes nodrošināšanai, tiek pilnveidota mācību stundu 

kvalitāte, tiek veikta mācību satura aktualizācija, pedagoga un audzēkņu sadarbības pilnveide, 

daudzveidīgu mācību metožu pielietošanas pilnveide. Pedagogi atbilstoši izglītojamo vajadzībām 

un spējām, mācību saturam, materiāltehniskajam nodrošinājumam izvēlas daudzveidīgas mācību 

metodes: lekcijas, demonstrējumi, eksperimenti, simulācijas, praktiskie darbi, projekti, 

prezentācijas, diskusijas, grupu darbs, patstāvīgais darbs, situāciju analīze, darbs interneta vidē, 

praktiskās mācības skolā un uzņēmumā, mācību ekskursijas, meistarklases utt. 

Tehnikumā ir ieviests un darbojas elektroniskais mācību uzskaites žurnāls (turpmāk - e-

žurnāls) - www.e-klase.lv. Šis žurnāls atvieglo darbu pedagogiem, izglītojamiem, žurnāls ir 

pieejams izglītojamo vecākiem, un tas uzlabo un paātrina sadarbību starp pedagogiem un 

vecākiem. Elektroniskais žurnāls tiek aizpildīts katru dienu atbilstoši prasībām. E-žurnāla 

kontroli veic direktora vietniece izglītības jomā. Tehnikumā stundu saraksts ir visiem pieejams 

un apskatāms speciāli izveidotajā elektroniskajā vidē, kā arī apskatāms Tehnikuma 

elektroniskajās vietnēs - www.smiltenestehnikums.lv un www.eklase.lv. 3. gadu Tehnikuma 

stundu saraksts tiek veidots elektroniski, izmantojot licencētu aSc Timetables 

lietojumprogrammu.  

Tiek veikta mācību darba kvalitātes vērtēšana dažādos līmeņos (pašvērtējums, 

administrācijas vērtējums saskaņā ar Tehnikumā noteikto pedagogu darba kvalitātes vērtēšanu). 

Tehnikumā plāno, īsteno, apkopo un analizē pedagogu stundu vērojumus pierakstus. Stundu 

vērojumu analīze ir viens no būtiskiem pedagogu darba vērtējumu kritērijiem. Notiek savstarpēja 

stundu vērošana un analīze, mācīšanās vienam no otra, semināros apgūtā, jaunāko atziņu 

izmantošana praktiskā darbībā utt. Pedagogu kvalifikācijas celšana atbilst noteiktajām normatīvo 

aktu prasībām un cilvēkresursu attīstības plānam. 2017./2018.m.g. izglītības iestādes pedagogi 

kopumā ir apmeklējuši vairāk kā 450 izglītojošas aktivitātes (pieredzes apmaiņas vizītes, 

stažēšanās darba vidē, meistarklases, semināri utt.). Metodiskajās komisijās tiek pārrunāta 

mācību līdzekļu un mācību metožu izvēle. Mācību gada sākumā, plānojot darbu, grūti paredzēt 

izglītojamo mācību tempu un priekšzināšanas, tāpēc 1. kursos vispārizglītojošajos mācību 

priekšmetos tiek piedāvāti diagnosticējošie darbi, veicot nepieciešamās izmaiņas mācību 

priekšmetu saturā. 

Tehnikumā, ievērojot ārējos un iekšējos normatīvos aktus, ir izstrādāta un tiek aktualizēta 

darba vides prasībām atbilstoša „Mācību un kvalifikācijas prakses organizēšanas kārtība”. 

Mācību prakses norise un mācību prakses uzdevumu izpilde tiek organizēta atbilstoši mācību 

prakses programmai. Par mācību prakses un kvalifikācijas prakses organizāciju Tehnikumā 

atbild direktora vietnieks praktiskajā jomā, nodaļu vadītāji, struktūrvienībā – struktūrvienības 

vadītājs. Tehnikumā pakāpeniski tiek uzsākta jauna izglītības programmu īstenošanas forma - 

darba vidē balstītas mācības. 2017./2018. m. g. Tehnikums sadarbībā ar 144 darba devēju 

organizācijām, to apvienībām, komersantiem Latvijā un 15 ārvalstīs ir nodrošinājis darba tirgus 

prasībām atbilstošas prakses vietas 7 programmu izglītojamiem visās Smiltenes tehnikumā 

īstenotajās profesionālo vidējās izglītības programmās, arodizglītības un profesionālās 

pamatizglītības programmās. Par prakšu īstenošanu tiek noslēgts trīspusējs sadarbības līgums. 

Regulāri tiek uzturēti kontakti ar mācību prakses vietām, tiek noslēgti sadarbības līgumi ar 

uzņēmumiem. Katru gadu nozares speciālisti piedalās izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanā 

kvalifikācijas eksāmenā, kā arī sniedz ierosinājumus turpmākai darba uzlabošanai.  

Tehnikumā darbojas bibliotēka un lasītava, kurā ir datori ar interneta pieslēgumu, darbojas 

kopētājs. Grāmatu fonds Tehnikuma bibliotēkā ir vienības. Katrai izglītības programmas apguvei 

ir pieejama piemērota profesionālā literatūra. Mācību priekšmetu pedagogi sadarbībā ar izglītības 

iestādes bibliotekāri vienojas par piemērotas un mērķtiecīgas mācību literatūras izvēli, katru 

gadu fondus papildinot ar jauniem avotiem. Esošie mācību līdzekļi un mācību tehniskie līdzekļi 

nodrošina izglītības programmu apguvi. Saskaņojot ar mācību priekšmetu pedagogiem, un 

atbilstoši izglītības iestādes finanšu iespējām, tiek papildināts izglītības programmas īstenošanai 

nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums. Visos mācību kabinetos ir pieejami izziņas 

materiāli, literatūra un metodiskie materiāli.  

http://www.eklase.lv/
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Būtisks aspekts, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību darbu Struktūrvienībā, kurā mācās 

izglītojamie ar īpašām vajadzībām, ir gan labvēlīgas vides radīšana izglītojamajiem, sākot jau ar 

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 programma, 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. 

Mācību procesā tiek 2017./2018.m.g. izglītības iestādes pedagogi ir izstrādājuši mācību un 

metodiskos materiālus izglītojamiem un pedagogiem. Šie materiāli ir publicēti mājas lapā 

https://www.smiltenestehnikums.lv/macibas/macibu-materiali un moodle vidē ar norādi tīmekļa 

vietnē: www.smiltenestehnikums.lv, http://www.evide.smiltenestehnikums.lv/login/index.php.  

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 – 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).  

 

Vajadzības tālākai attīstībai: Tehnikuma metodisko materiālu izstādē un novērtēšana, paplašinot 

elektroniskās mācību vides pielietojumu mācību procesā. 

Vērtējums: labi 

3.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Mācību gada sākumā pedagogi iepazīstina izglītojamos ar mācību darba organizāciju un 

izvirzītajām prasībām. Visos priekšmetos tiek . 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. 

Pamatojoties uz stundu vērojumiem, var secināt, ka izglītojamajiem ir pozitīva attieksme 

pret mācīšanās procesu. Izglītojamo mācību darba vērtēšanas procesā tiek iesaistīti arī 

izglītojamie. 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 

https://www.smiltenestehnikums.lv/macibas/macibu-materiali
http://www.uzdevumi.lv/
http://www.iatevad.com/index.php/materials/latvia
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izpildei, tomēr ir arī izglītojamie, kuriem tas neizdodas, kuri to vispār nevēlas. Izglītojamo 

atbalstam Tehnikumā tiek īstenots IKVD projekts Pumpurs. Izglītojamajiem, kuri pārnāk no citas 

izglītības iestādes un tiem kam nepieciešama individuālā pieeja, tiek izstrādāti individuālie 

mācību plāni. 

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. 

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

kavējumu vai nepareizas karjeras izvēles dēļ ir atskaitīti 5,2 procenti no izglītojamiem, kuri 

uzsākuši mācības attiecīgajā izglītības iestādē. Izglītības iestādē (uz 01.10.2016.) mācās 823 

izglītojamie, t.sk. 1.kursā 353 izglītojamie. 2016./2017.m.g. kopā atskaitīti izglītojamie, no tiem 

37 neattaisnotu mācību kavējumu dēļ un 6 izglītojamie izglītības iestādes maiņas dēļ. 

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.  

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. 

 

Vajadzības tālākai attīstībai: Turpināt rūpīgi analizēt mācību procesa rezultātus ar mērķi 

strādāt uz katra izglītojamā personīgo izaugsmi, darbā ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās 

grūtības, strādāt pēc individuālajiem mācību plāniem, turpināt darba vidē balstītas mācības. 

Vērtējums: labi 

3.2.3. 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. 

Visi pedagogi zina un izprot mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus, uzdevumus un 

obligāto saturu un ievēro pēctecību. Mācību priekšmetu programmās pedagogi norāda paredzētos 

pārbaudes darbus, kā arī, uzsākot mācību priekšmeta apguvi, pedagogs izglītojamos iepazīstina 

ar vērtēšanas kritērijiem un pārbaudes darbu veidiem. Uzsākot mācību priekšmeta apguvi, 

pedagogs iepazīstina izglītojamos ar vērtēšanas kritērijiem mācību priekšmetā, pārbaudes darbu 

veidiem un minimālajām prasībām sekmīga vērtējuma iegūšanai. 

Izglītojamo darba vērtēšana ir plānota, sistemātiska, objektīva un visaptveroša. Pēc mācību 

stundām saskaņā ar konsultāciju grafiku izglītojamajiem ir iespēja uzlabot savu vērtējumu, 

saņemt skaidrojumu. Projekta Pumpurs ietvaros, tiek sniegtas arī individuālās konsultācijas. 

Vērtējums ir viens no būtiskajiem kritērijiem izglītojamo stipendijas noteikšanai. Vērtējumu 

uzskaites ievērošanu pārrauga direktora vietniece izglītības jomā. 

Izglītojamos savlaicīgi informē par profesionālās kvalifikācijas eksāmena programmu, 

vērtēšanas kārtību un citām noteiktajām prasībām. Pedagogi regulāri piedalās vidējās izglītības 

CE darbu vērtēšanā un CPKE satura pilnveidošanā un izstrādē (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. 
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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 baļļu skalā, kā arī ieskaitīts/neieskaitīts visos mācību 

priekšmetos, praktiskajās mācībās, kvalifikācijas praksē un darba vidē balstītās mācībās. 

Katru gadu tiek veikta mācību darba analīze par iepriekšējo mācību gadu. Vērtēšanas 

procesā iegūtā informācija tiek analizēta un izmantota mācīšanas un mācīšanās procesa 

plānošanai un pilnveidošanai, mācību metožu pārskatīšanai un pedagogu metodiskā darba 

pilnveidošanai. 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. 

Arī ārējie vērtētāji (prakšu vadītāji, CPKE komisiju darbinieki, akreditācijas komisiju eksperti) 

mācību darbu vērtē kā labu. 

Vērtēšanas metodes atbilst mācību priekšmeta specifikai. 1. semestra beigās pedagoģiskās 

padomes sēdē tika pieņemts lēmums pārskatīt vērtēšanas kritērijus un paaugstināt prasības 

izglītojamo mācību darba kvalitātei un attieksmēm. Pieņemtie lēmumi tika īstenoti, kas savukārt 

uzlaboja izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.  

 

Vajadzības tālākai attīstībai: turpināt darbu pie mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības 

pilnveidošanas. 

Vērtējums: labi 

 

3.3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

 

3.3.1. 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. 

Īpašie sasniegumi šogad: 

 Dalība novada un valsts olimpiādēs vispārizglītojošajos priekšmetos 

 Smiltenes novada bioloģijas olimpiāde – 1.vieta 

 Smiltenes novada angļu valodas olimpiāde – divas 2.vietas; 
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 Smiltenes novada ekonomikas olimpiāde – divas 1.vietas, dalība Valsts ekonomikas 

olimpiādē; 

 Smiltenes novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde - 1.vieta, atzinība; 

 A/S “Smiltenes piens” balva par augstām sekmēm un uzcītību STEM priekšmetos – 

10 dalībnieki 

  

 Dalība Profesionālo izglītības iestāžu konkursā „Erudīts 2018” – piedalījās Tehnikuma 

komanda 6 audzēkņu sastāvā, humanitāro zinātņu komanda izcīnīja 3.vietu, kopvērtējumā 14 

skolu grupā iegūta 3.vieta; 

 Profesionālie konkursi: 

 Dalība Monin Junior Cup 2017 bārmeņu konkurss – 1 izglītojamais; 

 dalība profesionālās meistarības konkursa “Jaunais automehāniķis 2018” 

pusfinālā Rīgā – 4 dalībnieki; 

 dalība Nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā “Skills Latvia” –

nominācijā “Restorānu serviss”, nominācijā “Viesu uzņemšana” (1. vieta), Smago 

spēkratu remontā un apkopē ( 2 dalībnieki), nominācijā Viesu apkalpošana (1 

dalībnieks); 

 dalība LMT Autosporta akadēmijas projektā pirmajās elektrokartingu sacensībās 

“TK Elektro klasē” – kopvērtējumā 3. vieta; 

 Dalība  Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) profesionālo iestāžu konkursā 

PROFS 2017 pusfinālā ( 2 komandas) par darba tiesībām un darba drošību, uzsākot 

darba gaitas. 

 

Vajadzības tālākai attīstībai: Turpināt darbu ar izglītojamajiem un viņu ģimenēm nesekmīgo 

vērtējumu un neattaisnotu kavējumu samazināšanai. Turpināt darbu ar spējīgajiem un 

talantīgajiem. Veicināt dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību, plānojot mācību un 

audzināšanas darbu tehnikumā. Turpināt pedagogu tālākizglītību, lai veicinātu darbu ar dažādām 

mācību metodēm un jaunākajām tehnoloģijām, tā padarot mācību procesu interesantāku, 

modernāku un kvalitatīvāku. 

Vērtējums: ļoti labi 

l  

 

3.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos – trīs gadu griezumā 
 

 

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotāji metodiskajās sanāksmēs mācību gada 

sākumā un gada laikā analizē eksāmenu, ka arī diagnosticējošo darbu rezultātus.  

: 
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Rezultāti pa gadiem atsevišķos mācību priekšmetos ir diezgan līdzīgi. 2017./2018. gadā 

visi izglītojamie, kas kārtoja centralizētos eksāmenus, ir saņēmuši vērtējumu virs 5%, kas ir 

augstāks sasniegums salīdzinot ar iepriekšējiem mācību gadiem. Kopumā šogad gandrīz visos 

mācību priekšmetos ir sasniegti augstāki rezultāti nekā 2016./2017. m. g. (par 5% angļu valodā, 

un latviešu valodā, par 3% matemātikā un krievu valodā) Lielākās atšķirības, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, novērojamas bioloģijas un vēstures eksāmenu vērtējumā. Abos priekšmetos 

pieauga eksāmena kārtotāju skaits, kas ietekmē rezultātus. Bioloģijā šogad mainījās vērtēšanas 

kārtība, mājās nebija jāsagatavo laboratorijas darbi, par ko iepriekš bija iespēja iegūt papildus 

punktus. Fizikā un ķīmijā ir ļoti mazs eksāmena kārtotāju skaits, līdz ar to grūti spriest par 

tendencēm . Pozitīvi vērtējams, ka šajos eksāmenos pieaug eksāmenu kārotāju skaits. 

 

Rezultāti atsevišķi pa gadiem 

2017./2018.m.g. 

Valsts pārbaudes 

darbs 

Iz
g
lī

to
ja

m
o

 s
k
ai

ts
 

v
id

ēj
i 

Z
em

 5
%

 

5
-9

%
 

1
0
-1

9
%

 

2
0
- 

2
9
 %

 

3
0
 -

 3
9
%

 

4
0
 -

 4
9
%

 

5
0
 -

 5
9
%

 

6
0
- 

6
9
%

 

7
0
 -

 7
9
%

 

8
0
 -

 8
9
%

 

9
0
 -

 1
0
0
%

 

Latviešu valoda 94 45,76       10 24 27 18 10 4 1  

Matemātika 101 15,95   23 50 21 6 1          

Angļu valoda 79 44,01     7 14 15 15 10 7 10 1  

Krievu valoda 42 51,6     1 4 5 10 7 9 6    

Latvijas un pasaules 

vēsture 130 41,09     6 26 33 28 24 7 6   
 

Bioloģija 22 43,42       3 4 7 7 1      

Fizika 3 28       2   1          

Ķīmija 2 42,33       1     1        

 

Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, visos eksāmenos, izņemot bioloģiju, ir pieaudzis 

eksāmenu kārtotāju skaits. Kopumā visos priekšmetos, izņemot matemātiku, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, ir pieaudzis eksāmena kārtotāju skaits, kuri nokārto eksāmenu uz 50% un 

vairāk. Mācību sasniegumu uzlabošanai, šogad tika praktizēts darbs internetresursā 
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Vidējie rezultāti 3 gadu griezumā

2017./2018. 2016./2017. 2015./2016.
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www.uzdevumi.lv, organizētas apmācības skolotājiem darbam ar resursu, izmantota iespēja 

visam Tehnikumam 1 mēnesi lietot PROF licenču pieslēgumu, pirms centralizētajiem 

eksāmeniem tika iegādātas 200 licences, piešķirot tās izglītojamajiem (aktīvākajiem lietotājiem, 

kā arī izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām, izglītojamajiem no sociālā un ekonomiskā riska 

grupām).  

 

 2016./2017.m.g. 
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Latviešu valoda 89 40,59     3 17 27 24 10 6 1 1   

Matemātika 91 12,96 10 30 34 12 3 1 1         

Angļu valoda 81 39,14   1 17 16 12 13 9 2 5 6   

Krievu valoda 39 48,90     2 5 8 6 9 2 4 2 1 

Latvijas un pasaules 
vēsture 72 42,37     2 11 20 21 11 5 2     

Bioloģija 10 52,73         1 4 3   2     

Fizika 1 20,00       1               

Ķīmija 1 38,00         1             

 

2015./2016.m.g. 
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Latviešu valoda 100 40,57  2 5 22 20 28 12 8 2 1  

Matemātika 100 14,29 4 29 43 20 2 2      

Angļu valoda 93 37,32   11 23 24 11 16 7  1  

Krievu valoda 20 42,56   1 7 2 2 1 7    

Latvijas un pasaules 

vēsture 121 
39,56 

  4 18 44 35 13 7   
 

Bioloģija 9 36,03    1 7 1      

Fizika 1 36,13     1       

 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenos: 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. 

 

Kopējie rezultāti 2018., 2017. un 2016.gads 

Kvalifikācija/ 

Balles 
Kārtoja Neieradās 

Nenokārt

oja 
5 6 7 8 9 10 

Apavu labotājs 7/0/     4/0/ 1/0/   2/0/     
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Aprūpētājs 0/14/ 
    

/1/ /5/ /3/ /5/  

Būvstrādnieks 11/0/9     1/0/3 5/0/1 1/0/2 3/0/1 1/0/2   

Galdnieks 0/9/18 0/1/ 
 

/0/4 /2/11 /5/3 0/2/     

Teksta 

redaktora 

operators 

8/0/12 1/0/1   1/0/1 /0/2  4/0/5 2/0/2 /0/2  1/0/ 

Automehāniķis 7/10/9 0/0/4    5/3/1 0/3/1 1/2/5 1/2/1 0/0/1    

Celtniecības 

un ceļu būves 

mašīnu 

mehāniķis 

30/27/45   0/0/1  2/0/3 6/1/7 8/6/11 5/11/15 7/8/7 2/1/2 

Ēdināšanas 

pakalpojumu 

speciālists 

21/13/19     1/0/2 7/0/5 6/6/4 5/4/6 2/3/2   

Veterinārārsta 

asistents 
14/20/32     1/0/1 1/5/1 2/8/6 6/17/8 4/10/11 0/5/5 

Viesnīcu 

pakalpojumu 

speciālists 

18/15/14 1/0/   3/0/ 4/0/9 6/3/ 1/4/4 3/5/1 1/3/ 

 

 

Valsts budžeta grupas rezultāti profesionālās vidējās izglītības programmās 

   

Kurss Kārtoja eksāmenu Vidējā atzīme 7 un vairāk balles 

Mācību gads 2017.

/2018 

2016./20

17 

2015./20

16. 

2017./20

18 

2016./20

17 

2015./20

16. 

2017.

/2018 

2016./20

17 

2015./20

16. 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 

21 13 19 7 7.8 7,5 61 100% 63% 

Viesnīcu 

pakalpojumi 

18 15 14 7 8.5 6,8 61 100% 36% 

Veterinārmedicīna 14 20 23 7,8 7.5 8,4 85 80% 96% 

Transports  30 27 32 7,5 8.1 7,8 73 98% 94% 

Autotransports 7 10 9 5,7 6.3 7 28 40% 78% 

Kopā: 90 85 97 6,9 7.7 7,5 62 84% 73% 

        

Vislabāk eksāmenu nokārtoja Veterinārmedicīna un Transports programmu izglītojamie. 

Kopumā 2016./2017. mācību gada CPKE rezultāti ir augstāki nekā iepriekšējā mācību gadā, bet 

2017./2018.m.g. rezultāti ir sliktāki. Lielākā problēma ir izglītojamie ar mācīšanās grūtībām, kuri 

ir atbrīvoti no centralizēto eksāmenu kārtošanas vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, bet ne 

kvalifikācijas eksāmenos. 
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JG grupas rezultāti profesionālās vidējās izglītības programmās un arodizglītības 

programmās 

Kurss Kārtoja eksāmenu Vidējā atzīme 7 un vairāk balles 

Mācību gads 2017.

/2018 

2016./20

17 

2015./20

16. 

2017./20

18 

2016./20

17 

2015./20

16. 

2017.

/2018 

2016./20

17 

2015./20

16. 

Pavāri 8 11 6 7 7,0 7,8 63 55% 63% 

Konditori  0 6   7,8   100% 

Veterinārmedicīna 8 9 9 7,6 8,5 8,1 75 100% 89% 

Transports 20 12 13 7,1 7,5 6,6 85 58% 38% 

Grāmatvedība 8 11 18 7,6 6,6 7,8 63 36% 94% 

Kopā: 44 43 52 7,2 7,4 7,6 72 62% 77% 

 

Struktūrvienībā arodizglītības programmās izglītojamie kārto izglītības programmā 

noteiktos eksāmenus profesionālajos mācību priekšmetos, kā arī profesionālās kvalifikācijas 

eksāmenus programmas noslēgumā. Korekcijas grupai – būvstrādnieks ir arī valsts pārbaudes 

darbi vispārizglītojošos priekšmetos. Rezultāti tiek apspriesti metodiskajās sanāksmēs mācību 

gada beigās. 

Valsts budžeta grupas rezultāti profesionālās arodizglītības programmās 
 

Kurss Kārtoja 

eksāmenu 

Vidējā atzīme 7 un vairāk 

balles 

Mācību gads/ programma  
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Profesionālās pamatizglītības 

programmas “Ēdināšanas 

pakalpojumi”, (kvalifikācija “Pavāra 

palīgs” programmas kods 22 811 02 1 

13 13 11 6,6 5,5 6,3 9 3 5 

Profesionālās pamatizglītības 

programmas “Būvdarbi”, (kvalifikācija 

“Būvstrādnieks” programmas kods 

22 582 01 1) 

11  9 6,8  6,8 5  5 

Arodizglītības programmas “Datoru 

lietošana”, (kvalifikācija “Teksta 

redaktora operators” programmas 

kods 32 482 00 1) 

8  12 7,4  7,2 7  9 

Arodizglītības programmas “Ādas 

apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu 

izgatavošana”, (kvalifikācija “Apavu 

labotājs” programmas kods 

 32 546 00 1) 

7   6,0   4   

Arodizglītības programmas “Šūto 

izstrādājumu ražošanas tehnoloģija”, 

(kvalifikācija “Šuvējs” programmas 

 9 11  8,2 8,7  7 9 
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kods 32 542 02 1) 

Arodizglītības programmas “Ēdināšanas 

pakalpojumi”, (kvalifikācija “Pavārs” 

programmas kods 32 811 02 1) 

 8   6,9   5  

Arodizglītības programmas “Sociālā 

aprūpe”, (kvalifikācija “Aprūpētājs” 

programmas kods 32 762 03 1)  

 14   8,9   14  

Arodizglītības programmas “Koka 

izstrādājumu izgatavošana”, (kvalifikācija 

“Galdnieks” programmas 

 kods 32 543 04 1) 

  18   5,9   3 

Kopā: 39 44 61 6,7 7,4 6,9 25 29 31 

 

          

Iegūtie vērtējumi lielākajai daļai izglītojamo atbilst ikdienā saņemtajiem, nereti 

kvalifikācijas praksē iegūtais novērtējums ir augstāks nekā kvalifikācijas eksāmenā iegūtais. 

Struktūrvienībā eksāmenu rezultātos ir zemāki rādītāji, ko ietekmē 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. Izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām 

lielākajai daļai izglītojamo intelektuālās darbības sagādā lielākas grūtības nekā praktisko iemaņu 

apguve. 

 

Vajadzības tālākai attīstībai: Vispārizglītojošo mācību priekšmetu un nozaru metodiskās 

komisijas skolotājiem kopā ar kursu audzinātājiem meklēt iespējas izglītojamo motivācijas 

mācīties paaugstināšanai un personīgo sasniegumu uzlabošanai. Turpināt attīstīt darba vidē 

balstītu mācību procesu un uzņēmēju plašāku līdzdalību mācību procesa īstenošanā. 

 

Vērtējums: labi 

3.4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM: 
3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts 

Tehnikumā strādā sociālais pedagogs un izglītības psihologs, kas regulāri sniedz 

individuālas psihologa konsultācijas izglītojamajiem, viņu vecākiem, pedagogiem un tehnikuma 

darbiniekiem psiholoģisko grūtību gadījumos un realizējot preventīvo un profilaktisko darbu. 

Tehnikumā tiek plānots, organizēts un pārraudzīts atbalsta personāla darbs. Regulāru atbalstu 

izglītojamiem sniedz izglītības psihologs, grupu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji, skolas 

vadība, bibliotekāres un audzēkņu pašpārvalde. Izglītības psihologa atbalsta formas 

izglītojamiem: individuāls darbs, darbs jauniešu grupās, ieskaitot psihodiagnostiku (attiecības 

vienaudžu vidē, atkarību jautājumi, mācību sasniegumi, kavējumi, motivācija, attiecības ar 

pedagogiem, emocionāla rakstura grūtības, kolektīva saliedēšana, konflikti, mobings u.c.).  

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. Katram kursam ir izstrādātas ieteicamās audzināšanas stundu tēmas. 

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.  

Atbalstu savas kompetences ietvaros izglītojamiem sniedz pedagogi, medicīnas darbinieki, 

psihologs, sociālais pedagogs. Atbalsts īpaši svarīgi ir Struktūrvienībā, kur pamatā mācās 
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personas ar invaliditāti, tai skaitā apmēram 1/3 daļa ir arī psihoemocionāli traucējumi. Ir iespēja 

saņemt sekojošu atbalstu: 

 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.  

 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.  

 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. 

Izglītības iestādes atbalsta personāls sniedz palīdzību izglītojamiem, kam nepieciešams 

emocionālais vai psiholoģiskais atbalsts. Izveidota sociālā pedagoga darba dokumentācija. 

Izglītojamajiem nodrošinātas sociālā pedagoga individuālas konsultācijas par dažādiem 

problēmjautājumiem, pirmo gadu izglītojamajiem tika nodrošinātas sociālo prasmju apguves 

nodarbības (izmantota sociālpedagoģiskā darba koncepcija un metodika). Struktūrvienībā 

audzēkņi nonāk ar dzīves pieredzi, kurā ir smagi un ļoti smagi psiholoģiski pārdzīvojumi, nereti 

daudzi un ilgstoši. Psihologa konsultācijas ir resurss, kā pārstrādāt pārdzīvojumu un uzlabot 

sociālo funkcionēšanu un līdz ar to mācību darbu.  

Īpašie sasniegumi šogad: 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 Struktūrvienībā sniegts psihologa individuāls atbalsts 32 

izglītojamajiem, kopā 151 individuāla konsultācija klātienē. 11 izglītojamajiem sniegts 

papildus psiholoģisks atbalsts telefoniski un/vai sociālajos tīklos saistībā ar personīgām 

krīzes situācijām. Izglītojamie un pedagogi ir iepazīstināti ar psihologa darbu. Ir “normalizēta” 

attieksme pret psiholoģisko palīdzību. Mācību gada otrajā pusgadā audzēkņi visbiežāk 

psiholoģisko palīdzību ir meklējuši paši.  

Daļa izglītojamo, ar kuriem izveidojusies sadarbība, vēlas arī turpmāk saņemt psihologa 

konsultācijas. Daļai no audzēkņiem tās ir nepieciešamas, lai mazinātu psiholoģisko trauksmi un 

spētu apgūt mācību procesu, kā arī atsevišķos gadījumos, lai mazinātu veselības apdraudējuma 

risku emocionālās trauksmes dēļ. Tie audzēkņi, kuri skolas psihologu apmeklējuši regulāri un 

ilgstoši, atzīmē pašsajūtas uzlabošanos, izzūd suicidālas domas, novērojama aktīvāka 

iesaistīšanās skolas pasākumos, mācību procesā. 

Psihologs vadījis lekcijas gan pedagogiem (Alūksnes novada izglītības iestāžu vadītājiem 

un atkārtoti PIKC Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālās struktūrvienības pedagogiem: 

“Krīzes situācijas skolā. Psiholoģiskās traumas un palīdzības iespējas”), gan izglītojamajiem 

Lekcija izglītojamajiem par drošību internetā, vardarbību, tās pazīmēm un rīcības iespējām.  
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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. 

Vajadzības tālākai attīstībai: Nepieciešams turpināt skolas personāla un izglītojamo 

psiholoģisko izglītību, informējot par jaunākajām atziņām psiholoģijas jomā, pedagogiem 

turpināt darbu piemērotu mācību metožu izvēlē katram izglītojamajam, turpināt atbalsta 

komandas darba pilnveidi. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Atbilstoši ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem darba vides uzraudzību veic darba 

aizsardzības speciālists. Par ugunsdrošību un elektrodrošību Tehnikumā atbild ar direktora 

rīkojumu noteiktas atbildīgās personas. 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. 

Tehnikumā ir izstrādātas darba drošības un aizsardzības instrukcijas mācību darbnīcās, 

kabinetos, laboratorijās un telpās, kur izglītojamo drošību var apdraudēt iekārtas un vielas, kā arī 

rīcība ārkārtas situācijās, izglītojamo personīgās un darba higiēnas noteikumi, instrukcijas par 

drošību uz ūdens un ledus, ceļu satiksmes drošību, elektrodrošību, ugunsdrošību un citas 

instrukcijas. Izglītojamo instruktāža tiek veikta divas reizes mācību gadā. Drošības noteikumu 

instrukcijas tiek savlaicīgi aktualizētas atbilstoši normatīvajiem dokumentiem un reālajiem 

apstākļiem. 14.09.2017. tika organizēts seminārs - tikšanās izglītojamajiem ar Vidzemes reģiona 

pārvaldes Valkas iecirkņa kārtības un kriminālpolicijas pārstāvjiem par preventīviem 

pasākumiem un atkarību profilaksi. 

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 un ikdienas izvēlēm.  

Pirmā palīdzība: darbiniekiem un izglītojamiem nodrošināta pirmās medicīniskās 

palīdzības materiāli. Nepieciešamības gadījumā tiek izsaukta neatliekamā medicīniskā 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). 

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. Darbinieku atbilstība: 2x gadā tiek izvērtēti darbiniekiem noteiktie 

ierobežojumi, pieprasot informāciju IeM Informācijas centra Sodu reģistram. 

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. 

Tehnikumā ir izvērtēti darba un mācību vides riski un izstrādāti darba aizsardzības 

pasākumu plāni. Darbā un mācību laikā darbinieki un izglītojamie tiek nodrošināti ar 

individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Izglītojamo ugunsdrošības instruktāža tiek veikta divas 

reizes mācību gadā. Izstrādātā ugunsdrošības instrukcija un rīcības plāns ugunsgrēka gadījuma. 
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Vajadzības tālākai attīstībai: turpināt izglītojamo drošības garantēšanu atbilstoši ārējiem 

un iekšējiem normatīvajiem aktiem. 

Vērtējums: labi 

  

 

3.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

Audzināšanas darbs plānots pēc VISC un Tehnikuma izstrādātajiem audzināšanas 

virzieniem, galvenie mērķi un uzdevumi tiek izvirzīti trim gadiem, nepieciešamības gadījumā tos 

aktualizējot.  

Kursu audzinātāji, sadarbojoties ar vecākiem, aizbildņiem, skolas un atbalsta personālu, kopā ar 

dienesta viesnīcas skolotājiem veic audzināšanas darbību un sniedz atbalstu sava kursa 

izglītojamajiem. Īpaša uzmanība tiek pievērsta kultūraudzināšanas plānam un programmai, 

akcentējot drošības pasākumus, uzvedības un disciplīnas jautājumus, savstarpējo saskarsmes 

prasmju pilnveidi, tautas tradīcijas, patriotisko audzināšanu. Izglītojamie brauc mācību 

ekskursijās uz uzņēmumiem, apmeklē dažādus pasākumus, regulāri piedalās Labo darbu nedēļas 

pasākumos, karjeras aktivitātēs (Valsts svētkiem veltīts koncerts “Kas mēs esam. Ceļš un 

Latvijas simtgadi”, Ziemassvētku pasākums “Es nāku gaismā spēlēties”, Talantu šovs, Radošais 

vakars “Valentīns un Valentīna”, Vecāku dienas koncerts “Es tev dāvinu.”, Tehnikuma 

pašdarbnieku GALĀ koncerts “Manai skolai”, Profesionālās izglītības iestāžu radošais pasākums 

“Radi, rādi, raidi!”) utt. 

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. Kolektīvi katru gadu piedalās IZM rīkotajos profesionālo 

izglītības iestāžu konkursos. Deju kolektīvs Amatnieki 2018.gada vasarā piedalījās Vispārējos 

Dziesmu un deju svētkos. 

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. 

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, izglītojamie piedalās iestādes vides sakopšanā un 

labiekārtošanā, Labo darbu nedēļas pasākumos, Lielajā talkā. Katru mēnesi par aktualitātēm 

informācija tiek ievietota Tehnikuma mājaslapā. 
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Īpašie sasniegumi šogad: 

- 2018. gada 24.-27. aprīlī Tehnikuma izglītojamie piedalījās Nacionālajā jauno 

profesionāļu meistarības konkurā “Skills Latvia” – 3.ēdināšanas pakalpojumu 

audzēkne Anna Teicāne startēja nominācijā “Restorānu serviss”, 4.viesnīcu pakalpojumu 

kursa audzēkne Baiba Broka nominācijā “Viesu uzņemšana” (1. vieta), bet 4.A transporta 

kursa jaunieši Niklāvs Ādams Pētersons un Sandis Botckis (4.vieta) Smago spēkratu 

remontā un apkopē. 

- 2018.gada aprīlis – oktobris - dalība LMT Autosporta akadēmijas projektā – dalība 

pirmajās elektrokartingu sacensībās “TK Elektro klasē” – kopvērtējumā 3. vieta 

 

Vajadzības tālākai attīstībai: 

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

 

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: 

- Individuālais līmenis: Pašvērtējuma veikšana, Karjeras lēmumu pieņemšana  

- Darba pasaules iepazīšana - mācību ekskursijas uz nozares uzņēmumiem Latvijā, ārzemēs; 

tikšanās ar darba devējiem Tehnikumā, Tikšanās ar bijušajiem absolventiem, nozares darba 

devējiem – informācija jautājumi par izvēlētās profesijas ikdienas darba dzīvi un 

aktualitātēm; 

- Izglītības iespēju izpēte - Mācību semināri, meistarklases par aktuālām tēmām, tikšanās ar 

NVA pārstāvjiem, profesiju iepazīšanas pasākumi pie nozares uzņēmumiem, citiem 

ekspertiem un profesionāļiem; 

- Karjeras dienas – dalība novada, Latvijas un Eiropas mēroga aktivitātes, popularizējot 

profesiju – Karjeras nedēļa Smiltenes novadā, Ēnu dienas, dalība Eiropas profesionālo 

prasmju nedēļā, citu specialitāšu iepazīstināšana ar savu profesiju, skolu mācību ekskursijas, 

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

Gulbenē, Valmierā utt.) 

Tehnikumā 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. 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. 

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.  

Audzināšanas stundās tiek plānoti karjeras pasākumi. 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. Tehnikums audzinātāji apkopo informāciju par absolventu 

nodarbinātību un tālākizglītību. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, būtiski samazinājies to 
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absolventu skaits, kuri nav iekļāvušies darba tirgū, būtiski palielinājies to skaits, kas turpina 

mācības. 

2016./2017.m.g. izglītības iestāde ir saņēmusi Erasmus+ profesionālās izglītības un 

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

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

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

laiku – līdz 2020. gadam.  

Tehnikums turpina piedāvāt iespējas izglītojamo un pedagogu dalībai starptautiskajās 

apmaiņas programmās, kā arī praksi Eiropas Savienības programmu ietvaros. 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). 

 

Vajadzības tālākai attīstībai: Turpināt darbu, piemērojot atbalsta pasākumus katra izglītojamā 

mācību darba spējām. Turpināt konsultēt izglītojamos un vecākus par karjeras izvēles 

jautājumiem. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.4.5. Atbalsts mācību procesa diferenciācijā 

Tehnikums veicina un atbalsta talantīgo izglītojamo līdzdalību profesionālajos konkursos, 

olimpiādēs, projektos, ārvalstu praksēs u.tml. Tehnikuma pedagogi un administrācija motivē 

izglītojamos piedalīties vispārizglītojošo mācību priekšmetu olimpiādēs novadā, reģionā un 

valstī. Administrācija atbalsta pedagogus darbā ar talantīgajiem izglītojamajiem. Pedagogi 

izmanto dažādas mācību metodes mācību procesa diferenciācijai un sniedz palīdzību vai 

konsultācijas izglītojamajiem, kuriem mācības sagādā grūtības vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši 

izglītības iestādi. Tiek izmantoti Uzdevumi.lv, lai apgūtu papildus mācību vielu izglītojamajiem 

ar mācīšanās grūtībām. 

Par katru izglītojamo ar speciālajām vajadzībām struktūrvienībā 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. Katrs mācību gads iesākas ar 

“adaptācijas” mēnesi, veicot padziļinātu 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. 

 

 

Vajadzības tālākai attīstībai: 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 

 

 

3.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

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.  

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 
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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. 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 utt.), notiek konsultācijas, individuālie 

mācību plāni, tiek izstrādāti atbalsta plāni. 

 

Vajadzības tālākai attīstībai: Ciešā sadarbībā ar izglītības iestādes atbalsta personālu turpināt 

sistēmisko darbu ar izglītojamiem, kam ir mācību darbības traucējumi. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.4.7. 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 

 

Vajadzības tālākai attīstībai: 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  

 

 

3.5. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE 

3.5.1. Mikroklimats 

Tehnikums nodrošina cieņpilnu attieksmi pret Latvijas valsts simboliem un to lietošanu 

atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. 

Tehnikumam ir savas tradīcijas - 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.  

http://www.smiltenestehnikums.lv/
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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.  

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. 

 
 

Vajadzības tālākai attīstībai: Turpināt veicināt savstarpējās sapratnes un atbalsta atmosfēru. 

Vērtējums: labi  

 

3.5.2. 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, atbilst mūsdienu prasībām un vismaz 

1.stāva līmenī ir 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. 

Ēkām ir uzbrauktuves, struktūrvienībā darbojas pacēlājs, izstrādāts projekts par liftu/ pacēlāju 

izveidi struktūrvienībā, kas tiks uzsākts īstenot nākamajā gadā. 

 

Vajadzības tālākai attīstībai: Struktūrfondu projektu un valsts līdzekļu apgūšana 

infrastruktūras uzlabošanai un vides pieejamības nodrošināšanai 

Vērtējums: labi  

  

 

 

3.6.IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI 

3.6.1. 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 

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 
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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: 

 Visas izglītības programmas ir nodrošinātas ar nepieciešamo aprīkojumu un iekārtām, kas 

nodrošina prasmju apguvi atbilstoši profesiju standarta izvirzītām prasībām.  Tehnikums 

un sadarbības partneri nodrošina materiālo bāzi praktisko mācību īstenošanai. Ir 

pieejamas izglītības iestādes specifikai un izglītības programmu apguvei atbilstošas 

mācību grāmatas un mācību līdzekļi. 

 mācību telpas aprīkotas ar IKT iekārtām ar atbilstošu programmatūru izglītības 

programmu specifikai (interaktīvās darblapas, 4Hotel, 4Restoran, Rausis, Zalktis, 

Autocad utt).  

 Tehnikumā ir brīvi pieejams wifi pieslēgums, tai skaitā, arī dienesta viesnīcā 

izglītojamajiem brīvajā laikā; 

 Tehniskie resursi: 3D printeris, 8 interaktīvās tāfeles, 4 datu kameras, balsošanas pultis, 

datorklases katrā mācību ēkā; 

 Galdniekiem - iegādāta stacionāra lentas slīpējamā mašīna, kā arī dažādi rokas elektriskie 

instrumenti.  

 Kosmētiski izremontēta un atjaunota pavāru palīgiem mācību virtuve (iegādātas jaunas 

elektriskās plītis, izlietnes, galdi plaukti).  

 Apavu labotājiem iegādātas trīs šujmašīnas. 

 Visas tehnoloģiskās iekārtas tiek uzturētas darba drošībai atbilstošā kārtībā. Ir noteiktas 

atbildīgās personas, kas veic materiāltehnisko līdzekļu un iekārtu apkopi un remontu, par 

iekārtu uzturēšanu noslēgti apkopes līgumi ar piegādātājfirmām. 

 Tehnikumam ir dienesta viesnīca ar dzīvojamām istabiņām, sanitārajiem mezgliem, 

dušām, atpūtas telpām ar TV, ir neliela virtuvīte, kurā var saimniekot izglītojamie paši. 

 

Vajadzības tālākai attīstībai: Struktūrfondu projektu un valsts līdzekļu apgūšana 

infrastruktūras uzlabošanai un materiālo resursu bāzes pilnveidošanai. 

Vērtējums: labi  

3.6.2. Personālresursi 

Tehnikums nodrošina pedagogu pieredzes apmaiņu un stažēšanos gan valsts, gan 

starptautiskā līmenī. 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. 

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

stažēšanos gan valsts, gan starptautiskā līmenī, izmantojot gan ES fondu finansējumu, gan pašu 

resursus. Notika aktīva pedagogu dalība ESF projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva 

pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” aktivitātēs un stažēšanās nozares uzņēmumos, 

piemēram, Latvijas būvniecībā nozarē ceļu būves apakšnozarē - 8 pedagogi ceļu būvniecības 

nozares uzņēmumos, 2 pedagogi ēdināšanas jomas uzņēmumos un 2 pedagogi viesmīlības 

uzņēmumos. Mācību gada laikā tika organizēti vairāki metodisko apvienību braucieni uz nozares 

uzņēmumiem, meistarklases gan izglītojamajiem, gan pedagogiem un nozares uzņēmumu 

pārstāvjiem. 

Starptautiskā līmenī notika vairākas pedagogu mobilitātes un stratēģiskās partnerības 

ERASMUS+ projektu ietvaros. Tūrisma nozares, tai skaitā ēdināšanas un viesmīlības jomā 

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



27 

– 2-3 pedagogi katrā 5 dienu vizītē un uzsākot stratēģiskās partnerības projektu “Feeding the 

World”, kura ietvaros tika organizēta projekta vadītāju tikšanās Lielbritānijā, iepazīšanās ar 

prakses vietām. 

Veterinārmedicīnas nozarē 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, tika organizētas pedagogu vizītes Francijā, Igaunijā, Čehijā.  

2018.gada janvārī “Erasmus+” profesionālā pilnveide Granādā Spānijā 2 pedagogi 

iepazinās ar mācību darba organizāciju profesionālās ievirzes skolās un jauniešu prakses 

iespējām autoservisos “Opel Autiberia” un “Motordos”.  

Tehnikuma direktors piedalījās profesionālās pilnveides vizītē Portugālē ESF projekta 

“Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” 

ietvaros, meklējot idejas jaunām ierosmēm profesionālo izglītības iestāžu ilgtspējīgai attīstībai. 

No 2018.gada 28. līdz 30.maijam Smiltenes tehnikumā notika starptautiska 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. 

 

Vajadzības tālākai attīstībai: 

Vērtējums: ļoti labi  

 

 

 

3.7.IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

3.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

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. 

2017.gada oktobrī tika izstrādāts un decembrī ar IZM saskaņots Tehnikuma cilvēkresursu 

attīstības plāns, kurā iekļauta Cilvēkresursu attīstības plāna izstrādes nepieciešamība, Darba 

organizācijas struktūra un vadība, personāla darba organizācija, vadība un darba kvalitātes 

nodrošināšana, tehnikuma cilvēkresursu nodrošinājums, aprakstīti kapacitātes celšanas 

pasākumi, u.c. aktivitātes. 

2017./2018. gadā uzsākta pedagogu darba kvalitātes izvērtēšana. Pašvērtējums aptver visas 

tehnikuma darba jomas un aspektus. Tehnikuma darba analīze notiek konventa, administrācijas 

sēdēs, metodisko komisiju sanāksmēs un pedagoģiskās padomes sēdēs. Visu pušu pārstāvniecība 

ļauj efektīvi risināt visus aktuālos jautājumus.  

Pedagoģiskā personāla darba kvalitātes nodrošināšanai tiek izmantots pašvērtējums, 

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. Visi pedagogi savā darbā seko līdzi darba 

novitātēm gan tehnoloģiskajā procesā, gan pedagoģijas atziņu apguvē. 

Iekšējās kontroles rezultāti tiek apspriesti metodisko komisiju sēdēs, pedagogu 

informatīvajās sanāksmēs, kā arī analizēti pedagoģiskās padomes sēdēs.  
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Efektīvai personāla pārvaldībai tiek izmantotas programmas HORIZON, Smiltenes 

tehnikuma amatpersonu (darbinieku) novērtēšanai tiek izmantota ikgadējā novērtēšanas 

“Novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēma” (NEVIS). 

 

Vajadzības tālākai attīstībai: pilnveidot sadarbību ar novada pašvaldību, darba devēju 

profesionālajām asociācijām, individuālajiem komersantiem, NEP; 

iestādes darbības plānošanā iesaistīt plašāku darbinieku loku; 

Vērtējums: labi  

 

3.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

Viena no vadības konsultatīvām struktūrām ir Tehnikuma Konvents. Konventa vadītājs ir 

novada domes priekšsēdētājs, kas atvieglo daudzu jautājumu risināšanu ikdienā. Konventa sēdes 

tiek organizētas 1-2 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. 2017. 

gada decembrī tika apstiprināta IZM pedagogu darba kvalitātes sistēma, uzsākot kvalitātes 

novērtēšanas procesu. 

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) veterinārija un 

lauksaimniecība, 2) mašīnzinības un būvniecība un 3) individuālie 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, stažēšanās nozares uzņēmumos, 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. 
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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. 

Vajadzības tālākai attīstībai: 

Vērtējums: labi 

 

3.7. 3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 
Lai nodrošinātu nozarē strādājošo un citu personu profesionālo tālākizglītību un pilnveidi: 

izstrādātas tālākizglītības programmas, 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 (www.macibaspieaugusajiem.lv): 1. kārtā 2017.gada augustā iesniegts 

pieteikums 1 tālākizglītības un 4 neformālās izglītības programmām. 2018. gada februārī 

neformālās izglītības programmu “E kategorijas traktortehnikas (autogreideri) tiesību 

iegūšana” (kopējais programmas apjoms 127 stundas) – 1. kārtā 5 absolventi; 2018. gada martā 

neformālās izglītības programmu “G kategorijas traktortehnikas (ceļu būves mašīnas) tiesību 

iegūšana” (kopējais programmas apjoms 201 stundas) – 1. kārtā 6 absolventi.  

2.kārtā 2018.gada janvārī sagatavotas un pieteiktas 3 tālākizglītības un 7 neformālās 

izglītības programmas, aprīlī neformālās izglītības programmu “E kategorijas traktortehnikas 

(autogreideri) tiesību iegūšana” (kopējais programmas apjoms 127 stundas) saņemti 9 

dalībnieku pieteikumi, “G kategorijas traktortehnikas (ceļu būves mašīnas) tiesību 

iegūšana” - saņemti 13 pieteikumi, 1 pieteikums tālākizglītības programmai Ādas apstrādes 

tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana (Apavu labotājs); 1 pieteikums modulim Elektronisko 

sistēmu remonta pamati (* modulis no akreditētas programmas Automehāniķis); 12 pieteikumi 

neformālās izglītības programmā Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā; 11 

pieteikumi Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā un 3 

pieteikumi tālākizglītības programmai Lopkopība ar kvalifikāciju Lopkopības tehniķis. Jūnijā 

mācības uzsāk 4 grupas, kurās ir vairāk par 6 dalībniekiem. 

Jūnijā sagatavots pieteikums 3. kārtai, pieteiktas 2 tālākizglītības programmas, 4 

neformālās izglītības programmas. 

Sadarbībā ar Smiltenes novada domi organizētas Veselīga uztura meistardarbnīcas 

(senioriem, riska grupām, māmiņām, izglītojamajiem un viņu skolotājiem). 

Tehnikums atbalsta izglītojamo un pedagogu profesionālo pilnveidi, kā arī organizē 

seminārus, konferences, konkursus, olimpiādes un metodiskie pasākumus izglītojamajiem un 

pedagogiem. 

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.  

2017./2018.m.g. izglītības iestāde 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) 

http://www.macibaspieaugusajiem.lv/
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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 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. 

 Sadarbība ar Alūksnes, Apes un Smiltenes novadu Izglītības pārvaldes karjeras 

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, 

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

nozares komersantiem, saņemtas rakstiskas atsauksmes par sadarbību. 

 



31 

Vajadzības tālākai attīstībai: pilnveidot sadarbību ar novada pašvaldību, darba devēju 

profesionālajām asociācijām, individuālajiem komersantiem, NEP. 

 

Vērtējums: labi 

 

 

4. CITI SASNIEGUMI (izglītības iestādei svarīgais, specifiskais): 

 

 

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, kopš 2016.gada 

novembra “Erasmus+” profesionālās izglītības un mācību (PIA) mobilitātes harta, 

pierādot spēju organizēt kvalitatīvu profesionālās izglītības un mācību mobilitāti 

audzēkņiem un skolas personālam, kas 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.  

 Izglītojamo sasniegumi profesionālajos konkursos - 2017./2018. mācību gadā 4. kursa “ 

Viesnīcu pakalpojumi” izglītojamā Baiba Broka ieguva 2. vietu Nacionālais jauno 

profesionāļu meistarības konkurss Skills Latvia 2018 viesu uzņemšanas dienestā – darbs 

recepcijā. 

 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; 

 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; 



32 

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. 

 

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-

KA202-022652 ar Igauniju, Franciju un Čehiju. Tā ietvaros Smiltenes tehnikums 

sadarbībā ar līdzīgas specializācijas profesionāli izglītojošām skolām no Igaunijas, 
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Čehijas un Francijas izstrādā vienotu kompetenču apguves moduli veterinārārsta 

asistentiem, organizē mobilitātes un starptautisko konferenci .  

 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. 

 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 

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. 
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 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. 

 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 un apstiprināts 1 projektu pieteikums kā partneriem pārrobežu sadarbības 

jomā Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa ‘’Eiropas teritoriālā 

sadarbība ‘’Igaunijas – Latvijas pārrobežas sadarbības programma’’ ESTLAT 

WBL 63 Latvijas - Igaunijas pārrobežu programmas projektā “Darba vidē 

balstītas mācības Latvijā – Igaunijā’’. 

Tehnikums 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. 

 

 

5. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA: 

 
Smiltenes tehnikumā darbojas radošs un strādīgs kolektīvs, kurš cenšas nodrošināt mūsdienīgu 

darba tirgum atbilstošu mācību vidi un palīdz attīstīties un pilnveidot savas spējas janajiem 

profesionāļiem savā jomā. Cilvēku audzina vide, tradīcijas, vēsture, personības pilnveides 

iespējas, tāpēc līdztekus mācību darbam kabinetos, laboratorijās, mēs cenšamies radīt mājīgu, 

sakārtotu un rosinošu vidi, kā arī piedāvāt dažādas kultūras aktivitātes vietā, kur mūsdienīgais 

sadzīvo ar vēsturiskajā firsta Līvena muižas kompleksā un Alsviķu muižas (pils) ēkās. 

Turpmākā attīstība  ir noteikta Tehnikuma izstrādātajos stratēģiskajos dokumentos, kā atsevišķus 

darba uzdevumus izvirzot: 

 izglītības iestāžu izglītojamo un darbinieku, nozarēs strādājošo un pieaugušo profesionālo 

kompetenču pilnveide darbam ar jaunākajām tehnoloģijām, kvalifikācijas paaugstināšana, 

pārkvalifikācija vai ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences 
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novērtēšana profesionālās kvalifikācijas eksāmenos; 

 sadarbību ar darba devēju organizācijām, to apvienībām un nozaru ekspertu padomēm 

starptautiskajā, nacionālajā, nozaru vai reģionālajā līmenī programmu aktualizācijā, darba 

vidē balstītu mācību īstenošanā, infrastruktūras uzlabošanā un profesionālajā pilnveidē ; 

 profesionālās izglītības programmu izvērtēšana un pilnveide atbilstoši darba tirgus 

prasībām; 

 
Tehnikuma direktors: ____________________________  Andris Miezītis 

 (paraksts)   

Saskaņots:  

IZM  _______________________________ 

Profesionālās un pieaugušo un izglītības departaments: 


