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1.Pamatinformācija 

1.1.Juridiskais statuss 

 Smiltenes Valsts tehnikums – profesionālā vidusskola ir Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautības 

iestāde, kas  izveidota 2011.gada 1.septembrī ar Ministru kabineta rīkojumu  Nr.84, apvienojot Smiltenes 

tehnikumu un Smiltenes profesionālo vidusskolu. 

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

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

izglītības iestāde ar senām tradīcijām, kas dibināta 1922.gadā. 2012.gadā Smiltenes tehnikums svinēja 90 

gadu jubileju. Smiltenes profesionālā vidusskola dibināta 1978.gadā.  Jaunizveidotajā izglītības iestādē  

2012./2013.m.g.  strādā 124 darbinieki, no tiem 63 pedagogi un pedagoģiskie darbinieki. Uz 2012.gada 

1.oktobri izglītības iestādē  mācās 682 audzēkņi. 

1.2. Politikas jomas, nozares, apakšnozares vai funkcijas, par kurām iestāde ir atbildīga 

Izglītība, paklpojumu sniegšana. 

1.3. Iestādes darbības virzieni un mērķi, kā arī īstenotās budžeta programmas (apakšprogrammas) 

Izglītības iestādes mērķi un uzdevumi ir izstrādāti, vadoties no Izglītības un zinātnes ministrijas  

  pamatnostādnēm 2007.- 2013. gadam, Smiltenes novada  un Vidzemes reģiona attīstības 

  programmām. 

 

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

konkurētspējīgu personību, kura nepārtraukti un apzināti pilnveido sevi. 

Smiltenes Valsts tehnikums – profesionālā vidusskola īsteno sekojošas profesionālās vidējās  izglītības 

programmas un arodizglītības programmas: 

N.p.k. Izglītības programma, 

kvalifikācija 

Programmas 

kods 

Licences 

numurs 

Akreditācijas 

lapas numurs 

un izdošanas 

datums 

Akreditācijas 

termiņš 

1. Lauku tūrisma 

pakalpojumi–lauku tūrisma 

speciālists 

33 812 02 P - 6076 AP 1635 

09.09.2012 

13.08.2012. -

17.06.2015 

2. Ēdināšanas pakalpojumi – 

ēdināšanas pakalpojumu 

33 811 02 P - 6104 AP 1638 

09.08.2012 

13.08.2012.- 

24.03.2018 



speciālists 

3. Viesnīcu pakalpojumi –

viesnīcu pakalpojumu 

speciālists 

33 811 03 P – 6088                                                                                            AP 1636 

09.08.2012 

13.08.2012.-

28.05.2013 

4. Veterinārmedicīna  –

veterinārārsta asistents 

33 640 01 P - 6075 AP 1637 

09.09.2012 

13.08.2012.-

17.06.2015 

5. Autotransports –

automehāniķis 

33 525 01 P - 6102                                              AP 1633 

09.08.2012 

13.08.2012.- 

17.06.2015 

6. Transports  –celtniecības 

un ceļu būves mašīnu 

mehāniķis 

33 525 03 P - 6270 AP 1634 

09.09.2012 

13.08.2012.-

17.06.2015 

7. Ēdināšanas pakalpojumi – 

pavārs 

35a 811 02 P - 6087 AP 1505 

01.06.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

05.06.2012.-

24.03.2018 

8. Transports  –celtniecības 

un ceļu būves mašīnu 

mehāniķis 

35b 525 03 P - 6270 AP 1723 

16.10.2012 

18.10.2012.-

17.06.2015 

 

Izglītības iestāde piedāvā arī pieaugušo tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas:        

 B kategorijas autovadītājs; 

 autogreidera vadītājs; 

 ekskavatora iekrāvēja vadītājs; 

 ceļa veltņa un asfaltēšanas mašīnas vadītājs; 

 konditors. 

 Ir izstrādātas arī citas arodizglītības un tālākizglītības programmas, piemēram, 

 Restorānu pakalpojumi ar kvalifikāciju - viesmīlis; 

 Lauksaimniecība ar kvalifikāciju – lauku īpašuma apsaimniekotājs u.c. 

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

veidota un izmantota materiālā bāze, pedagogu potenciāls, kā arī ņemtas vērā tradīcijas un pieprasījums darba 

tirgū, piemēram, Viesnīcu, Restorānu un Tūrisma nozarē, Autotransporta un Ceļu būves nozarē.  Ar 

vissenākajām tradīcijām var lepoties veterinārmedicīnas izglītības programma, kā arī ēdināšanas pakalpojumi. 

Pēc šīm programmām arī pašlaik ir liels pieprasījums. Izglītības iestādei  pašlaik ir ēdnīca, kafejnīca un divas 



dienesta viesnīcas.  

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

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

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

apgūšana audzēkņiem apgūstamajās izglītības programmās. Patreiz šim mērķim kalpo: 

- viesnīca „Kalna ligzda”; 

- kafejnīca, ēdnīca; 

- mazo dzīvnieku klīnika; 

- maizes ceptuve. 

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

 labiekārtot tūrisma objektus, izveidot mācību poligonu un auto servisu. 

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

ierakstīti Zemesgrāmatā.  Daļa no ēkām ir Valsts kultūras pieminekļu sarakstā. 

1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi: 

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

virzienos: 
 

                   *  Nacionālas nozīmes: 

                           1.    – Veterinārmedicīna; 

                           2.    - Ceļu būve 

        *  Vidzemes nozīmes: 

                        3.    -  Viesnīcu un restorānu pakalpojumi. 

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

centra virzieniem, gan tautsaimniecības aktuālajām vajadzībām. 
Veterinārmedicīnas izglītības programmas veidot ar iespēju specializēties: 

- mazo dzīvnieku veterinārijā; 

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

       Veidot izglītības programmu vidusskolas absolventiem.   

3. Saimniecisko darbību organizēt tā, lai  materiālā bāze kalpotu audzēkņu praktisko iemaņu pilnveidošanai. 

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

- Veterinārmedicīnas programmā; 

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

 



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

6. Izstrādāt jaunas izglītības programmas kvalifikācijām: 
- Celtniecības un ceļu būves tehniķis; 
- Klientu apkalpošanas speciālists. 

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

8. Paplašināt pieaugušo apmācību, sadarbojoties ar Labklājības ministriju. 
9. Turpināt izglītības iestādē veidot pievilcīgu estētisko vidi. 

   

1.5. Padotībā esošās iestādes 

Padotībā esošu iestāžu nav. 

2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 

1. tabula . Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā 2011.gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 2012. 

apstiprināts likumā faktiskā izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

1054073 1950645 1930883 

1.1. dotācijas 981382 1673583 1658360 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

72129 220000 215590 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 562 57062 56933 

1.4. ziedojumi un dāvinājumi    

2. Izdevumi (kopā) 1052518 1950645 1869190 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 470314 1471543 1401522 

2.1.1. kārtējie izdevumi 394417 1264308 1198352 

2.1.2. procentu izdevumi    

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti 

75897 207235 203170 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas 
Kopienas budžetā un starptautiskā 

sadarbība 

   

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti    

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 582204 479102 467668 

 

2.2. Iestādes, kuras no valsts budžeta tiek finansētas daļēji, kā arī budžeta nefinansētas iestādes, kas nav 

valsts aģentūras. Norāda arī pēdējos finanšu resursu avotus, ieņēmumu apmēru un izlietojumu. 

Smiltenes Valsts tehnikumam – profesionālajai vidusskolai šādu iestāžu nav. 

2.3. Darbības stratēģijās plānotās budžeta programmu un apakšprogrammu ietvaros finansētās galvenās 

aktivitātes un to mērķi, plānotie darbības rezultāti, kā arī rezultātu izpildes analīze un valsts budžeta 



līdzekļu izlietojuma efektivitātes izvērtējums. 

Valsts finansētās grupas 

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

Ēdināšanas pakalpojumi          30 26 31 42 129 

Lauku tūrisma pakalpojumi      11 13 16 40 

Viesnīcu pakalpojumi              26 21 24 29 100 

Veterinārmedicīna 28 27 28 16 99 

Autotransports 17 13 22 23 75 

Transports 55 45 51 52 203 

                               Kopā: 156 143 169 178 646 

 

2012./2013.m.g. ir uzņemti audzēkņi ar vidusskolas izglītību viengadīgajā arodizglītības programmā 

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

,, Transports” ar kvalifikāciju – celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis - mācību laiks 1,5 gadi. Šīs 

programmas tiek finansētas no ESF līdzekļiem. 

 

ESF finansētās grupas 

Izglītības programma 1.kurss Kopā 

Ēdināšanas pakalpojumi          25 25 

Transports 11 11 

                          Kopā: 36 36 

 

2.4. Informācija par pārskata gadā īstenotajām jaunajām politikas iniciatīvām, ja pārskata gadā tādas 

tika apstiprinātas, norādot piešķirto valsts budžeta līdzekļu apmēru to īstenošanai 

Smiltenes Valsts tehnikuma – profesionālās vidusskolas īstenotie projekti: 
 

Eiropas Savienības Mūžiglītības programmas projekti:  
1. Leonardo da Vinci  

a.Sagatavošanās vizīte 

Nosaukums, nr. aktivitāte 

Nr. 2012-1-LV1- Mērķis: atrast sadarbības partnerus nākotnes praksēm viesnīcas un 



LEO06-04123  ēdināšanas kursa audzēkņiem  

Darbības laiks: 2012. gada 13. – 16. augusts  
Valsts: Spānija  

Dalībniece: Inguna Avota  
Finansējums: 856.00 EUR  

 

b. Mobilitātes projekts 

Nosaukums, nr. aktivitāte 

„Prakse Eiropā šodien 
– darbs Eiropā 
nākotnē” 

 
Nr. 2012 – 1 – LV1 – 

LEO01 – 03508  
 

SVTPS aktivitāte 
Mērķis: audzēkņu teorētisko zināšanu pilnveide praktiskajās 
mācībās, valodu nostiprināšana un citas kultūras iepazīšana  

Darbības laiks: 2012. gada oktobris – 2014. gada maijs  
Valstis: Austrija, Malta, Norvēģija, Nīderlande, Grieķija, Dānija, 

Somija, Zviedrija  
Dalībnieki: 30 SVT – PV lauku tūrisma, veterinārmedicīnas, 
ēdināšanas pakalpojumu kursu audzēkņi 

Finansējums: 79190,00 EUR  
Projektu koordinatore: Inguna Avota  

 

 
2. Comenius  

a. Skolu daudzpusējās partnerības 

Nosaukums, nr. aktivitāte 

 „ The More 
Differences The More 
Tolerances”  

Aktivitāte:  
Nr. 2012-1-CZ1-

COM06-09803 2 
 

Projekta mērķis: iepazīties ar Eiropas dažādību kultūras, valodas, 
izglītības un dzīvesveida ziņā.  
Darbības laiks: 2013. gada septembris – 2014. gada 31. augusts  

Dalībvalstis un skolas:  
Stŗedni odborna škola Česky Brod, Česky Brod – Liblice Čehija, 

www.sos-cebrod.cz   
Escola secundaria com 3 ciclo de Monte da Caparica, Monte 
Caparica Portugāle, www.esec-monte-caparica   

Agrupamento de Escolas de Tabua, Tabua, Portugāle, 
www.esec-tabua.rcts.pt    

General secondary school Trabzona, Turcija, 
www.arsnanadolu.k12.tr   
Smiltenes Valsts tehnikums – profesionālā vidusskola, Smiltene 

Latvija www.smiltenestehnikums.lv   
Dalībnieki: 16-19 SVT – PV audzēkņi 

Projekta finansējums: 21000,00 EUR  
Projekta koordinatore: Inguna Avota 

 
3. Eiropas sociālā fonda projekti: 

  

Nosaukums, nr. aktivitāte 

IZM projekts 
"Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības 

veicināšana" 
Vienošanās Nr. 

2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001  

Mērķis: uzlabot sākotnējās profesionālās 
izglītības programmu pievilcību un palielināt 

jauniešu īpatsvaru, kas iegūst profesionālo 
izglītību un kvalifikāciju 

Īstenošanas  ilgums: 02.03. 2009-31.08.2013. 
Dalība projektā: partneris  
Finansējums: 357376 Ls. 

Mērķauditorija: audzēkņi, kuri apgūst kādu no 
sākotnējās profesionālās izglītības programmām 

akreditētā valsts, pašvaldību vai 
privātā  profesionālā izglītības iestādē 
Mērķstipendijas: pirmā kursa audzēknim ir no 10 

http://www.sos-cebrod.cz/
http://www.esec-monte-caparica/
http://www.esec-tabua.rcts.pt/
http://www.arsnanadolu.k12.tr/
http://www.smiltenestehnikums.lv/


līdz 20 latiem mēnesī, otrā, trešā un ceturtā kursa 

audzēknim no 20 līdz 50 latiem mēnesī. 
Tās piešķir un izmaksā katru mēnesi, izvērtējot 

audzēkņa iepriekšējā mēneša sekmes, mācību 
procesa apmeklētību, dalību profesionālās 
izglītības iestādes aktivitātēs ārpus mācību laika, 

kā arī ieguldījumu profesionālās izglītības 
iestādes pozitīva tēla veidošanā 

Papildus informācija: 
http://izm.izm.gov.lv/ESF/prof- izgl-
pievilciba.html  

 

 

 

4. Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekti 

„Mācību aprīkojuma modernizācija un 
infrastruktūras uzlabošana Smiltenes 

Profesionālajā vidusskolā profesionālās 
izglītības programmu īstenošanai” 

 

Projekta mērķis ir infrastruktūras uzlabošana 
Smiltenes Profesionālajā vidusskolā 

profesionālās izglītības programmu 
„Mašīnzinības” un „Autotransports” apgūšanai, 
nodrošinot mērķa grupai pieejamu izglītības 

procesu un iegūstamās kvalifikācijas atbilstību 
darba tirgus prasībām.  

1. aktivitāte „Izglītības programmu 
modernizācija”, kuras ietvaros Smiltenes 
Profesionālajā vidusskolā prioritārajām 

izglītības programmām iegādāsies jaunas 
mēbeles, jaunākās paaudzes informācijas 

tehnoloģijas un mūsdienīgu, praktiskām 
nodarbībām atbilstošu mācību aprīkojumu. 
2. aktivitāte „Izglītības iestādes renovācija” , 

kuras ietvaros paredzēts renovēt Smiltenes 
Profesionālo vidusskolu, siltinot jumtu un 

fasādi, nomainot logus, demontējot vecās ēku 
neeksplodētās daļas, uzlabojot programmu 
īstenošanai nepieciešamo telpu tehnisko 

stāvokli un pielāgojot telpu funkcionalitāti 
atbilstoši projektā plānoto mērķa grupas 

vajadzību apmierināšanai. 

ERAF 3.1.1.1. aktivitātes ietvaros. Vienošanās 
NR.2010/0149/3DP/3.1.1.1.0./10/IPIA/VIAA/013 

1. kārta 
Laiks: 03.08.2010-31.12.2011. 
Finansējums: 761089 Ls. 

Rezultāti: 

 plānots modernizēt veterinārmedicīnas, 

viesnīcu un tūrisma pakalpojumu 
izglītības programmas.  

 Pabeigta mācību ēkas 1.stāva renovācija 
Smiltenes Valsts tehnikumā; 

 iegādāta arī daļa no paredzētās 

datortehnikas. 

 

5. Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta finansētie, VARAM un Vides investīciju fonda projekti 

Nosaukums, nr. aktivitāte 

Smiltenes tehnikuma mācību 
ēkas, Kalnamuižas 10 un 
dienesta viesnīcas ēkas, 

Kalnamuižas 44 

 

http://izm.izm.gov.lv/ESF/prof-izgl-pievilciba.html
http://izm.izm.gov.lv/ESF/prof-izgl-pievilciba.html


energoefektivitātes uzlabošana  

 

projekts Nr. 12/198 
 „Biomasas katlumājas 

būvniecības un saules 
kolektoru sistēmas uzstādīšana 

Smiltenes tehnikumā” 

Rezultāts: Projekta laika ir uzstādīts katls ar kopējo uzsildāmo 
siltuma jaudu 3000 kW un saules kolektoru sistēmas ar kopējo 

jaudu 88.26 kW, kā rezultātā tiek samazinātas siltumnīcefekta 
gāzu emisijas un palielinātas atjaunojamo energoresursu 

īpatsvars Latvijas energobilancē. 
Līguma datums: 2011.gada 4.augusts (īstenošanas laiks 10 
mēneši) 

Projekta kopējās izmaksas (LVL) 283 783.63,  
Projekta attiecināmās izmaksas (LVL) 283783.63 

 KPFI finansējuma apmērs (LVL) 212837.72  

„Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana un 
energoefektivitātes 

paaugstināšana Smiltenes 
Profesionālās vidusskolas 

dienesta viesnīcā ”  
projekts Nr. KPFI-5/25 

projekta īstenotājs ir Smiltenes Valsts tehnikums –profesionālā 
vidusskola. 
 Projekta īstenošanas vieta: Dārza iela 9, Smiltene 

Īstenošanas laiks: 2011-2012 
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 509960,00 LVL, no 

kurām 85,00% jeb 433466,00 LVL sedz KPFI un 15% jeb 
76494,00 LVL tiek segti no valsts budžeta finanšu līdzekļiem. 

   

2.5.Valsts aizdevumu izlietojums projektu īstenošanai, kā arī to aizņēmumu izlietojums un īstenošanas rezultāti, 

par kuriem valsts ir galvojusi. 

Izglītības iestādei 2012.gadā nav bijis valsts aizdevumu projektu īstenošanai. 

2.6.Iestādes veiktie un pasūtītie pētījumi. Iestādes norāda pētījuma mērķi, līguma summu, pētījuma veicēju, 
galvenos rezultātus, kā arī iedzīvotāju iespējas saņemt plašāku informāciju. 

Izglītības iestāde nav pasūtījusi pētījumus. 

2.7. Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu ietvaros īstenoto projektu 

rezultāti un līdzekļu izlietojums. 

Leonardo da Vinci projektu ietvaros notiek sadarbība ar Lietuvas un Igaunijas izglītības iestādēm. Ir iestrādes 
Baltijas jūras valstu izglītības ietāžu sadarbībai. 

2.8. Būtiskākie pakalpojumi (maksas, bezmaksas, adresēti personai, personu lokam, sabiedrībai kopumā), 
uzlabojumi pakalpojumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšanā, strukturizējot pa šādiem pakalpojumu 

veidiem 

     

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

 

     

 

     

  

 

     

  

 
           



 

MAKSAS  PAKALPOJUMU  IZCENOJUMI  

           

 

I z g l ī t ī b a s   u n   z i n ā t n e s   m i n i s t r i j a 

 
resora nosaukums 

           

 

PROFESIONĀLĀ IZGLīTĪBA 

 
programma (nosaukums) 

           

 

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS MĀCĪBU IESTĀDES UN PASĀKUMI 

 
apakšprogramma (nosaukums) 

           

 

S M I L T E N E S  V A L S T S  T E H N I K U M S - P R O F E S I O N Ā L Ā  V I D U S S K O L A 

 
iestādes nosaukums 

           
Nr.p.k

. 
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu veidi  Mērvienība 

Izcenojum
s (par 

vienību) Ls  

PVN           
12% 

PVN           
21% 

Kopā            
(ar PVN) 

1. Maksas pakalpojumi tehnikuma audzēkņiem: 

1.1. Dienesta viesnīcas izmantošana (bez gultas 
veļas) 

mēn. 5,50 --- --- 5,50 

1.2. Dienesta viesnīcas izmantošana (ar gultas 

veļu) 
mēn. 6,00 --- --- 6,00 

1.3. Dienesta viesnīcas īre (papildus aprīkojums)  

par 1 
vienību uz 

istabiņu/ 
mēn. 2,50 --- --- 2,50 

1.4. Veļas mašīnas izmantošana  1 kg 0,33 --- 0,07 0,40 

1.5. Bibliotēkas pakalpojumi:           

   - kopēšana A4 formātam 1 puse 0,05 --- --- 0,05 

   - kopēšana A4 formātam 2 puses 0,08 --- --- 0,08 

   - printēšana A4 formāts 1 lapa 0,05 --- --- 0,05 

  

 - interneta izmantošana audzēkņiem 
lasītavā 1 st. 0,30 --- --- 0,30 

1.6. Sekmju izziņu izsniegšana 1 gab. 2,00 --- --- 2,00 

1.7. Audzēkņu apliecības dublikāta izsniegšana 1 gab. 1,00 --- --- 1,00 

1.8. Sekmju grāmatiņas dublikāta izsniegšana 1 gab. 2,00 --- --- 2,00 

1.9. Traktortehnikas kursi 1 pers. 20,00 --- --- 20,00 

1.10. Ēdināšana sporta sacensībās 1 pers. 2,00 --- --- 2,00 

2. Maksas pakalpojumi citām personām: 

2.1. 
Dienesta viesnīcas (Kalnamuiža, Smiltenes 
pag.) izmantošana 

1d/nakts 3,00 
--- --- 

3,00 

2.2. 
Dienesta viesnīcas (Dārza iela 9, Smiltene) 
izmantošana 

1d/nakts 4,00 
--- --- 

4,00 

2.3. 
Dienesta viesnīcas (Dārza iela 9, Smiltene) 
izmantošana:         

  

   - dzīvoklis Nr.216 
1 

dzīv./mēn. 62,21  ---  --- 62,21 

   - dzīvoklis Nr.326 
1 

dzīv./mēn. 74,67  ---  --- 74,67 

   - dzīvoklis Nr.328 
1 

dzīv./mēn. 40,63  ---  --- 40,63 

   - dzīvoklis Nr.420 
1 

dzīv./mēn. 39,25  ---  --- 39,25 

   - dzīvoklis Nr.424 
1 

dzīv./mēn. 48,91  ---  --- 48,91 

   - dzīvoklis Nr.428 
1 

dzīv./mēn. 40,63  ---  --- 40,63 

   - dzīvoklis Nr.324 
1 

dzīv./mēn. 61,78  ---  --- 61,78 

   - dzīvoklis Nr.418 
1 

dzīv./mēn. 36,66  ---  --- 36,66 

   - dzīvoklis Nr.421 
1 

dzīv./mēn. 49,05  ---  --- 49,05 

   - dzīvoklis Nr.320 
1 

dzīv./mēn. 36,19  ---  --- 36,19 



2.4. 
Viesnīcas "Kalna ligzda" izmantošana (bez 
brokastīm):                         

  
 - vienvietīgā numurā  1d/nakts 8,93 

                              
1,07  ---- 10,00 

   - divvietīgā numurā 1d/nakts 17,86 2,14  --- 20,00 

   - divvietīgā numurā (1 personai) 1d/nakts 14,29 1,71  --- 16,00 

   - trīsvietīgā numurā 1d/nakts 21,43 2,57  --- 24,00 

   - četrvietīgā numurā 1d/nakts 28,57 3,43  --- 32,00 

2.5. 
Viesnīcas "Kalna ligzda" izmantošana 
bērniem (bez brokastīm):       

  
  

   - 3 - 12 gadiem  1d/nakts 3,57 0,43  ---- 4,00 

   - līdz 3 gadiem  1d/nakts  ----  ----  ----  ---- 

2.6. 
Viesnīcas "Kalna ligzda" izmantošana (ar 
brokastīm):                                            

   - vienvietīgā numurā  1d/nakts 10,71 1,29  ---- 12,00 

   - vienvietīgā numurā  1d/nakts 11,61 1,39  ---- 13,00 

   - divvietīgā numurā  1d/nakts 21,43 2,57  ---- 24,00 

   - divvietīgā numurā  1d/nakts 23,21 2,79  ---- 26,00 

   - divvietīgā numurā (1 personai)  1d/nakts 16,07 1,93  ---- 18,00 

   - divvietīgā numurā (1 personai)  1d/nakts 16,96 2,04  ---- 19,00 

   - trīsvietīgā numurā  1d/nakts 26,79 3,21  ---- 30,00 

   - trīsvietīgā numurā  1d/nakts 29,46 3,54  ---- 33,00 

   - četrvietīgā numurā  1d/nakts 35,71 4,29  ---- 40,00 

   - četrvietīgā numurā  1d/nakts 39,29 4,71  ---- 44,00 

2.7. 
Viesnīcas "Kalna ligzda" izmantošana 
bērniem (ar brokastīm):       

  
  

   - 3 - 12 gadiem  1d/nakts 5,36 0,64  ---- 6,00 

   - 3 - 12 gadiem  1d/nakts 6,25 0,75  ---- 7,00 

   - līdz 3 gadiem  1d/nakts  ----  ----  ----  ---- 

2.8. 
Viesnīcas "Kalna ligzda" izmantošana 
grupām virs 15 civēkiem (bez brokastīm)  1d/nakts 7,14 0,86  ---- 8,00 

2.9. Autoapmācības kursi: -teorētiskā apmācība 1 cilv. 39,67 --- 8,33 48,00 

2.10. G traktora vadīšanas kursi 1 cilv. 347,11 --- 72,89 420,00 

2.11. Maksa par apkuri:      -iedzīvotājiem 1 m2 0,76 0,09 --- 0,85 

                                    -iestādēm 1 m2 0,76  --- 0,16 0,92 

2.12. Maksa par auksto ūdeni 1m3 0,45  --- 0,10 0,55 

2.13. Maksa par aukstā ūdens uzsildīšanu 1m3 3,26 0,39 --- 3,65 

2.14. Maksa par kanalizāciju 1m3 0,63  --- 0,13 0,76 

2.15. Sadzīves atkritumu izvešana 1 m3 8,97  --- 1,88 10,85 

2.16. 
Mikroautobusa MB100D izmantošana 1st.+1 km 

2,48+0,2
1  --- 

0,52+0,0
4 

3,00+0,2
5 

2.17. Kravas automašīnas izmantošana 
1st.+1 km 

2,48+0,3
3  --- 

0,52+0,0
7 

3,00+0,4
0 

2.18. 
Autobusa SETRA izmantošana 1st.+1 km 

3,31+0,3
7  --- 

0,69+0,0
8 

4,00+0,4
5 

2.19. Traktora izmantošana:           

   -MTZ-80; MTZ-82 1st. 5,79  --- 1,21 7,00 

   -T-40 1st. 4,55  --- 0,95 5,50 

   -T-25 1st. 4,13  --- 0,87 5,00 

2.20. 
Dienesta vieglās automašīnas izmantošana 1st.+1 km 

1,65+0,1
7  --- 

0,35+0,0
3 

2,00+0,2
0 

2.21. Mācību klases īre 1st. 2,48  --- 0,52 3,00 

2.22. Aktu zāles īre (Smiltenes pag.Kalnamuiža):           

   - pagasta pašdarbības pulciņiem 1st. 4,96  --- 1,04 6,00 

   - pārējiem 1st. 8,26  --- 1,74 10,00 



2.23. Aktu zāles īre (Smiltene, Pils iela 8) 1 mēn. 57,85  --- 12,15 70,00 

2.24. Aktu zāles īre (Smiltene, Pils iela 8) 1st. 8,26   1,74 10,00 

2.25. Pedagoģiskā kabineta īre 1st. 4,96  --- 1,04 6,00 

2.26. Lasītavas īre 1st. 4,96  --- 1,04 6,00 

2.27. Neapdzīvojamo telpu noma (Smiltenes pag. 
Kalnamuiža 13) 1 mēn. 53,05  --- 11,14 64,19 

2.28. 
Neapdzīvojamo telpu noma (Smiltene, Pils 
iela 8) 1 mēn. 37,09  --- 7,79 44,88 

2.29. 
Neapdzīvojamo telpu noma (Smiltenes pag. 
Kalnamuiža 14) 1m2 0,65  --- 0,14 0,79 

2.30. Neapdzīvojamo telpu noma  1m2 0,35  --- 0,07 0,42 

2.31. Saunas izmantošana: - pirmās 3 stundas 3st. 24,79  --- 5,21 30,00 

        - katra nākošā stunda 1st. 4,96  --- 1,04 6,00 

2.32. 
Vasaras nometnes dalībnieku ēdināšana 
ēdnīcā  

1pers./dien
ā 

3,31 - 
4,96  --- 

0,69- 
1,04 

4,00 - 
6,00 

2.33. Sporta zāles īre 1st. 10,08  --- 2,12 12,20 

2.34. Datortehnikas izmantošana 1st. 0,41  --- 0,09 0,50 

2.35. Printera izmantošana 1 lapa 0,06  --- 0,01 0,07 

2.36. 
Kopēšana:                                    - A4 
formātam    1 puse 0,04  --- 0,01 

0,05 

   - A4 formātam 2 puses 0,06  --- 0,01 0,07 

   - A3 formātam 1 puse 0,06  --- 0,01 0,07 

   - A3 formātam 2 puses 0,08  --- 0,02 0,10 

2.37. Sekmju izziņu izsniegšana 1gab. 4,13  --- 0,87 5,00 

2.38. Diplomu dublikātu izsniegšana 1gab. 8,26  --- 1,74 10,00 

2.39. Sekmju izrakstu izsniegšana 1gab. 8,26  --- 1,74 10,00 

2.40. Kodoskopa izmantošana 1st. 0,83  --- 0,17 1,00 

2.41. Multimedija izmantošana 1st. 2,48  --- 0,52 3,00 

2.42. Portatīvā datora izmantošana 1st. 1,65  --- 0,35 2,00 

2.43. 
Par kanalizāciju (pēc līguma) Smiltenes 
pagasta Kalnamuiža Nr.1.,46.,47. 1m3 

0,06  --- 0,01 0,07 

2.44. Mācību automašīnas noma 1 mēn. 21,49  --- 4,51 26,00 

                 

           

           

           

           

           

           

           

           

2.9. Novērtējums par stratēģijas ieviešanu. Novērtējumu sagatavo pēc kārtējā stratēģijas plānošanas cikla 
beigām, un tajā iekļauj šādu informāciju. 

Pašlaik aktuāls ir darbs pie ERAF projekta īstenošanas. Tas norit ļoti gausi, kā rezultātā nevar nodrošināt 

atbilstošu materiāli tehnisko bāzi mūsdienīgam mācību procesam. 

Notiek darbs pie tā, lai izglītības iestāde iegūtu profesionālās izglītības kompetences centra statusu. 

2.10.Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām efektīvas darbības nodrošināšanai 
(piemēram, iekšējā kontrole, kvalitātes vadība, iekšējais audits, riska vadība, iespējamās korupcijas 

novēršana), kā arī informācija par veiktajām strukturālajām reformām un reorganizācijām. 



Regulāri tiek veikts izglītības iestādes iekšējais auditits un kontrolēta piešķirto līdzekļu izmantošana. 

Darbinieku sanāksmēs direktors un galvenā grāmatvede, kā arī nodaļu vadītāji analizē darba rezultātus un 

līdzekļu izlietojumu. Laikus tiek sagatavotas visas nepieciešamās atskaites un pārskati. Divas reizes gadā 

izglītības iestādē ierodas Valsts kontroles darbinieki un pārbauda likumdošanas prasībām atbilstošu finanšu 

līdzekļu izlietojumu.  

Regulāri notiek iglītības programmu pašnovērtēšana- programmas tiek atjauninātas un pilnveidotas. To prasa 

arī atsevišķu programmu licencēšanas un akreditācijas prasības.  

3. Personāls  

Darbinieku sadalījums uz 2012.gada 1.oktobri 

 
Darba likmju 

skaits 

Darbinieku skaits 

pavisam tai skaitā 

pamatdarbā 

no kopējā 

skaita 

sievietes 
tai skaitā 

pamatdarbā 

Pavisam  150.8 124 121 85 82 

Pedagogi  80.8 47 47 30 30 

no tiem ārvalstu      

profesionālās izglītības 

skolotāji 40.2 25 25 12 12 

vispārējās vidējās izglītības 

skolotāji 23.6 22 22 18 18 

pārējie pedagogi 17 16 13 11 8 

Medicīniskais personāls      

Pārējie darbinieki 70 61 61 44 44 
 

 

Pedagogu sadalījums pēc izglītības uz 2012.gada 1.oktobri 

 

 

Ar vidējo izglītību ar vidējo 

pedagoģisko 

izglītību vai 

apguvuši cita 

veida 

pedagoģiskās 

izglītības 

programmas  

apjoms > 320 st. 

 

Augstskolās 

un koledžās 

studējošie 

 

Ar augstāko izglītību un tai pielīdzināto 

Zinātņu 

doktori 
pavisam 

t. sk. 

pavisam 

t. sk. 

ar vidējo 

vispārējo 

izglītību 

ar vidējo 

profesionālo 

izglītību 

ar 

augstāko 

pedagoģisk

o izglītību 

apguvuši cita veida 

pedagoģiskās 

izglītības 

programmas 

apjoms > 320 st.  

Pavisam       63 35 26 1 

no tiem 

ārvalstu 
         



profesionālās 

izglītības 

skolotāji 
     25  23  

vispārējās 

vidējās 

izglītības 

skolotāji 

     22 22   

pārējie 

pedagogi 
     16 13 3 1 

 

 Pedagogu sadalījums pēc vecuma un slodzes uz 2012.gada 1.oktobri 

 

Profesionālās izglītības  un 

vispārējās vidējās izglītības 
skolotāji 

Pārējie pedagogi 

 

pavisam 

 

tai skaitā 

sievietes 

 

pavisam 

 

tai skaitā 

sievietes 

 

Pedagogu vecums 

līdz 24 gadiem 
    

25–29 gadi 2  1 1 

30–34 gadi 2 1 2 2 

35–39 gadi 
4 3  

 

40–44 gadi 3 3 1 1 

45–49 gadi 7 6 2 2 

50–54 gadi 8 7 1  

55–59 gadi 9 4 3 2 

60–64 gadi 8 4 5 3 

65 gadi un vairāk 4 2 1  

No kopējā skaita pedagogi 

pensijas vecumā 
10 6 2 1 

Pedagogu slodze 

mazāk par 0,25 
1 1 2 2 

0,25–0,49 4 2   

0,50–0,74 7 2 1 1 

0,75–0,99 2 2   



1 pilna slodze   7 5 

1,01–1,49 22 13 6 3 

1,50–2,00 11 10   

 

4. Komunikācija ar sabiedrību 

Smiltenes Valsts tehnikumam – profesionālajai vidusskolai darbojas mājas lapa www.smiltenestehnikums.lv, 

kura pastāvīgi tiek atjaunota. Tajā ir visa aktuālā informācija par notiekošo izglītības iestādē.  

Laikrakstos tiek ievietoti raksti par notiekošo Smiltenes Valsts tehnikumā – profesionālajā vidusskolā, kā arī 
regulāri tiek ievietoti sludinājumi par Karjeras dienām, informācijas dienām un jauno audzēkņu uzņemšanu. 

Līdzīga informācija tiek ievietota arī reģionālajā  televīzijā un kanālā 7- notiek pārraides no studijas  interviju 
veidā, kā arī tiek veidoti sižeti. 

Mācību gada laikā skolotāji un izglītojamie apmeklē apkārtnes vispārizglītojošās skolas, lai iepazīstinātu ar 
izglītības iespējām un izzinātu potenciālo audzēkņu vēlmes. 

Regulāri notiek Informācijas un Karjeras dienu pasākumi. 

Katru gadu notiek 1.kursu un 4.kursu audzēkņu aptaujas, lai izzinātu viņu iepriekšējās intereses, viņu nākotnes 
vēlmes un novērtētu visu notiekošo izglītības iestādē.  

Smiltenes Valsts tehnikums – profesionālā vidusskola sadarbojas ar šādām darba devēju organizācijām, 

izglītības iestādēm  un nozares komersantiem:  

o Biedrību ,,Latvijas ceļu būvētājs”; 
o A/S ,,Latvijas autoceļu uzturētājs”;  
o Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju; 

o Vidzemes tūrisma asociāciju; 
o Latvijas Veterinārārstu biedrību; 

o Biedrību ,,Siera klubs” ; 
o SIA ,,Viesnīcu un restorānu mācību centrs”.  
o Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultāti; 

o Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Veterinārmedicīnas fakultāti; 
o Latvijas Universitāti; 

o Vidzemes augstskolu; 
o Smiltenes novada domi. 

 

5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi  

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

virzienos: 
                   *  Nacionālas nozīmes: 

                         1.1.   – Veterinārmedicīna; 

                         1.2.    - Ceļu būve. 

        *  Vidzemes nozīmes: 

                         1.3.    -  Viesnīcu un restorānu pakalpojumi. 

http://www.smiltenestehnikums.lv/


2. Aktualizēt izglītības programmas, ieviešot arī jaunas izglītības programmas, kas atbilstu gan 
kompetences centra virzieniem, gan tautsaimniecības aktuālajām vajadzībām. 

  Veterinārmedicīnas izglītības programmas veidot ar iespēju specializēties: 

- mazo dzīvnieku veterinārijā; 
- l/s dzīvnieku veterinārijā; 

- dzīvnieku aprūpē un kopšanā; 
       Veidot izglītības programmu vidusskolas absolventiem.   

3. Saimniecisko darbību organizēt tā, lai  materiālā bāze kalpotu audzēkņu praktisko iemaņu 
pilnveidošanai. 

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

- Veterinārmedicīnas programmā; 

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

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

6. Izstrādāt jaunas izglītības programmas kvalifikācijām: 

- Celtniecības un ceļu būves tehniķis; 
- Klientu apkalpošanas speciālists. 

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

8. Paplašināt pieaugušo apmācību, sadarbojoties ar Labklājības ministriju. 

9. Turpināt izglītības iestādē veidot pievilcīgu estētisko vidi. 
     10. Celt skolotāju kvalifikāciju, iesaistoties ESF projektu realizācijā. 

     11. Uzsākt E žurnāla ieviešanu mācību procesā. 

12. Uzlabot praktisko mācību organizāciju, metodisko nodrošinājumu un mācību metodisko bāzi. 

13.  Attīstīt un nostiprināt sadarbību ar kvalifikācijas prakšu vadītajiem un potenciālajiem darba devējiem. 

14. Turpināt darbu pie izglītojamo kontingenta saglabāšanas.  

15. Pilnveidot sadarbību ar izglītojamo vecākiem. 
16. Iesaistīt izglītojamos pašpārvaldes darbā.  

17. Pilnveidot interešu izglītības un sporta  pulciņu darbu. 
   

 


