ATBILSTĪBA PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRA STATUSA
KRITĒRIJIEM 2020./2021.M.G.

Nr.
p.k.
1

2

Kritēriji pēc MK 19.03.2013.
noteikumiem Nr.144

Īss un konkrēts apraksts
(pilns, detalizēts apraksts pielikumos)
Smiltenes tehnikumā (ieskaitot visas programmu īstenošanas
vietas) profesionālo vidējo un arodizglītību (kopā) uz
01.10.2020. ieguva 757 izglītojamie, t.sk. 689 izglītojamie
profesionālās vidējās izglītības un 68 izglītojamie arodizglītības
programmās (dati no PROF-2).
Līdz ar to ir izpildītas 2.1. kritērija prasības.

2.1. profesionālo
vidējo
un
arodizglītību attiecīgajā izglītības
iestādē iegūst:
2.1.1. ne
mazāk
par
800
izglītojamiem – Rīgā;
2.1.2. ne
mazāk
par
500
izglītojamiem
–
citā
administratīvajā teritorijā;
Pavisam kopā uz 01.10.2020. izglītības iestādē pēc PROF-2
mācās 821 izglītojamie (tajā skaitā 777 valsts budžetā, 0 ESF
(ESF grupas no 01.01.2021.), 44 neklātiene).
2.2. pēdējo divu mācību gadu laikā 2020./2021.m.g.
(no
01.09.2020.
līdz
31.08.2021.)
nepietiekama mācību sasniegumu nepietiekama mācību sasniegumu vērtējuma, neattaisnotu
vērtējuma, neattaisnotu mācību mācību kavējumu vai nepareizas karjeras izvēles dēļ ir atskaitīti
kavējumu vai nepareizas karjeras 3,9 procenti no izglītojamiem, kuri mācās attiecīgajā izglītības
izvēles dēļ ir atskaitīti ne vairāk kā iestādē (mācās visos kursos un izglītības programmās uz
astoņi procenti no izglītojamiem, 01.10.2020.).
kuri mācās attiecīgajā izglītības Izglītības iestādē 2020./2021.m.g. (visās programmās, kursos)
iestādē;
kopā atskaitīti 10
izglītojamie, t.sk. nepietiekama mācību sasniegumu vērtējuma,
neattaisnotu mācību kavējumu vai nepareizas karjeras izvēles
dēļ tika atskaitīti 32 izglītojamie.
2019./2020.m.g. nepietiekama mācību sasniegumu vērtējuma,
neattaisnotu mācību kavējumu vai nepareizas karjeras izvēles
dēļ bija atskaitīti 3,8 procenti no izglītojamajiem, kuri mācās
attiecīgajā izglītības iestādē (mācās visos kursos un izglītības
programmās uz 01.10.2019.). Izglītības iestādē 2019./2020.m.g.
(visās programmās, kursos) kopā atskaitīti 116 izglītojamie, t.sk.
nepietiekama mācību sasniegumu vērtējuma, neattaisnotu
mācību kavējumu vai nepareizas karjeras izvēles dēļ tika
atskaitīti 34 izglītojamie.
Līdz ar to ir izpildītas 2.2.kritērija prasības.
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2.3. pēdējo divu mācību gadu laikā
ne
mazāk
kā
sešdesmit
procentiem
izglītojamo,
kuri
ieguvuši profesionālo kvalifikāciju,
vērtējums
profesionālās

1.pielikums “Atskaitīto izglītojamo skaits atbilstoši
atskaitīšanas iemesliem pa izglītības programmām
2020./2021.m.g.”.
2020./2021.m.g. 82 procentiem izglītojamo, kuri ieguvuši
profesionālo
kvalifikāciju,
vērtējums
profesionālās
kvalifikācijas eksāmenos (PKE) nav bijis zemāks par
septiņām ballēm.
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kvalifikācijas eksāmenos nav bijis Smiltenes tehnikumā (ieskaitot visas programmu īstenošanas
zemāks par septiņām ballēm;
vietas un izglītības programmas) profesionālās kvalifikācijas
eksāmenu kārtoja 215 izglītojamo un tos nokārtoja 214
izglītojamie, no tiem 177 izglītojamiem vērtējums PKE nav bijis
zemāks par septiņām ballēm.
2019./2020.m.g. 77,3 procentiem izglītojamo, kuri ieguvuši
profesionālo kvalifikāciju (75,3 % no tiem, kas kārtoja),
vērtējums profesionālās kvalifikācijas eksāmenos (PKE) nav
bijis zemāks par septiņām ballēm.
Tehnikumā (ieskaitot visas programmu īstenošanas vietas un
izglītības programmas) profesionālās kvalifikācijas eksāmenu
kārtoja 235 izglītojamo un tos nokārtoja 229 izglītojamie, no
tiem 177 izglītojamiem vērtējums PKE nav bijis zemāks par
septiņām ballēm.
Līdz ar to ir izpildītas 2.3.kritērija prasības.
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2.4. izglītības iestāde atbilstoši
īstenojamām
izglītības
programmām sadarbojas ar darba
devēju organizācijām vai to
apvienībām
un
nozares
komersantiem un ir saņēmusi viņu
rakstisku viedokli par sadarbību,
kā arī par mācību prakses vietas
un darba vidē balstītu mācību
organizēšanu;

2.pielikums “Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti pa
izglītības programmām 2019./2020. un 2020./2021.m.g.” (t.sk.
profesionālās tālākizglītības programmās).
2020./2021.m.g. Smiltenes tehnikums atbilstoši 26 īstenojamām
izglītības programmām (“Veterinārmedicīna”, “Lopkopība”,
“Būvniecība”, “Transports”, “Autotransports”, “Ēdināšanas
pakalpojumi”, “Viesnīcu pakalpojumi”, “Grāmatvedība”,
“Sociālā aprūpe”, “Kokizstrādājumu izgatavošana”, “Šūto
izstrādājumu ražošanas tehnoloģija”, “Dārzkopība”, “Ādas
apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana”, ir
sadarbojusies ar 269 darba devēju organizācijām (vai
apvienībām) un 19 nozares komersantiem.
Par īstenoto sadarbību ir saņemti darba devēju organizāciju (vai
apvienību) un nozares komersantu 13 rakstiski viedokļi,
saņemtas 3 atzinības, noslēgti 5 sadarbības līgumi.
3.pielikums “Darba devēju organizācijām vai to apvienību un
nozares komersantu rakstiskie viedokļi par īstenoto sadarbību”
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4.pielikums “Sadarbība ar darba devēju organizācijām, to
apvienībām un nozares komersantiem, t.sk. mācību prakses un
DVB organizēšanā”.
2.5. tajā iespējams izglītot darbam Smiltenes tehnikums var izglītot darbam ar jaunākajām
ar jaunākajām tehnoloģijām arī citu tehnoloģijām izglītojamos šādās nozarēs: Lauksaimniecības
profesionālās izglītības iestāžu (“Veterinārmedicīna” un “Lopkopība”), Būvniecības (ceļu
izglītojamos;
būves, transportbūves, hidrobūves), Mašīnzinību nozares
(Transports, Autotransports) un Tūrisma nozares izglītības
programmu jomās.
Pamatojoties uz karjeras konsultanta sniegtajiem datiem un
nodaļu atskaitēm, izglītošana ar jaunākajām tehnoloģijām ir
notikusi tiešsaistē, karjeras aktivitātēs tiešsaistē ar īpaši
izstrādātu praktisko programmu 2020./2021.m.g. tehnikums ir
notikušas 36 grupu un individuālas tiešsaistes un izglītojis
darbam ar jaunākajām tehnoloģijām arī citu izglītības iestāžu
izglītojamos - Madonas, Balvu, Valmieras, Gulbenes,

Smiltenes, Valkas, Tukuma, Engures, Jaunpils u.c. novadu
8.-9. un 10-12. klašu skolēnus, izglītības pārvaldes, dienas
centru, grupu un pusceļa māju, SAC darbiniekus Smiltenes
tehnikumā īstenotajās izglītības programmās un jomās.
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Lielākie pasākumi Vidzemes Uzņēmēju dienas Valmierā.

Ar informatīvi praktiskajiem stendiem un praktiskajām
darbnīcām, virtuālās tiešsaistes un konferences valstī
noteiktās epidemioloģiskās situācijas dēļ.
Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ nenotika daudzi
Tehnikumā plānotie pasākumi, tai skaitā profesionālo izglītības
iestāžu konkurss Erudīts 2020, kurā bija pieteikušās 18
profesionālo izglītības skolu komandas, programmā plānojot
izglītošanas darbu ar jaunākajām tehnoloģijām.
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5.pielikums. “Citu profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo
izglītošana darba ar jaunākajām tehnoloģijām”.
2.6. izglītības iestāde nodrošina Lai nodrošinātu nozarē strādājošo un citu personu
nozarē strādājošo un citu personu profesionālo tālākizglītību un pilnveidi, izglītības iestāde
profesionālo
tālākizglītību
un 2020./ 2021. m.g. ir piedāvājusi mācības 41 (skaits) nozarē
pilnveidi;
strādājošiem un 62 citām personām. Programmu īstenošanas
termiņus mainīja valstī noteiktā ārkārtas situācija un
ierobežojumi mācību organizēšanā
Kopā pieaugušo izglītībā uzsāktas un tiek īstenotas 6
tālākizglītības programmas šādās kvalifikācijās: “Pavārs”
(960 stundas), “Konditors” (960 stundas), “Grāmatvedis” (960
stundas), “Lopkopības tehniķis” (976 stundas), “Transportbūvju
būvtehniķis” (960 stundas), “Šuvējs” (480 stundas) – 41 nozarē
strādājošiem un 28 citām personām, t.sk. bezdarbniekiem.
Pieaugušo izglītībā ir īstenotas arī 2 neformālās izglītības
programmas - modulis “Mehanizēto darbu veikšana” (integrēta
traktortehnikas (TR2) vadītāju sagatavošana) 31 personām un
moduļi “Vīļu un mezglu šūšanas prakse”, “Šūto izstrādājumu
izgatavošana 3 personām.
Veiktas citas neformālās izglītības aktivitātes vismaz 130 nozarē
strādājošiem un citām personām.
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2.7. sadarbībā
ar
nozares
organizācijām un komersantiem
attiecīgā izglītības iestāde vismaz
divās nozarēs (attiecībā uz Kultūras
ministrijas
padotībā
esošām
iestādēm – vienā nozarē) (turpmāk –
atbilstošā nozare), kurās tā īsteno
profesionālās vidējās izglītības
programmas, veic reģionālā vai
nozares metodiskā centra, pedagogu
tālākizglītības centra un ārpus
formālās izglītības sistēmas apgūtās
profesionālās
kompetences
novērtēšanas funkcijas, tai skaitā:
2.7.1. nodrošina vienlaikus ne
mazāk kā 100 izglītojamiem
mācības izglītības programmās

6.pielikums “Nozarē strādājošo un citu personu profesionālās
tālākizglītības un pilnveides īstenošanas apraksts”
Sadarbībā ar nozares organizācijām un komersantiem Smiltenes
tehnikums 2 nozarēs, kurās tas īsteno profesionālās vidējās
izglītības programmas, veic reģionālā (vai nozares) metodiskā
centra funkcijas, pedagogu tālākizglītības centra funkcijas un
ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās
kompetences novērtēšanas funkcijas, tai skaitā:
nodrošina vienlaikus mācības 2020./2021.m.g. uz
01.10.2020.:
204 izglītojamiem Veterinārmedicīnas un Lauksaimniecības
nozarē ar kvalifikāciju Veterinārārsta asistents”, “Lopkopības
tehniķis);
240 izglītojamiem Būvniecības nozarē (ceļu būve un
hidrobūve) ar kvalifikāciju “Būvniecības un ceļu būves mašīnu
tehniķis”, “Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis”,
“Transportbūvju
būvtehniķis”,
“Ceļu
būvtehniķis”,
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katrā no
kopumā;

atbilstošām

nozarēm “Hidrobūvju būvtehniķis”,
specializējusies.

kurās

izglītības

iestāde

ir

Līdz ar to ir izpildītas 2.7.1.kritērija prasības.
7.1.

2.7.2. izstrādā
profesionālās 2020./2021.m.g. Smiltenes tehnikums projekta “Nozaru
izglītības
programmu
saturu kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības
atbilstošo nozaru profesijās;
attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (Vienošanās Nr.

8.5.2.0./16/I/001) ietvaros ir piedalījies iepirkumos un
izstrādājis 9 modulāro izglītību programmu saturu šādās
nozarēs:
- Veterinārmedicīnā ar kvalifikāciju “Veterinārārsta
asistents”;
- Ceļu būvē ar kvalifikācijām Ceļu būves strādnieks,
Bruģētājs, Transportbūvju būvtehniķis, Tiltu
būvtehniķis, Sliežu ceļu būvtehniķis, Būvniecības un
ceļu būves mašīnu tehniķis”;
- Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares - ķīmija,
farmācija, biotehnoloģija, vide ar kvalifikācijām
Vides tehniķis, Vides iekārtu tehniķis;
- Lauksaimniecība ar kvalifikācijām Lopkopības
tehniķis ar specializāciju zirgkopībā un Lopkopības
tehniķis ar specializāciju aitkopībā.
Ir izstrādātas modulārās izglītības paraugprogrammas:
Ceļu būvē ar kvalifikācijām Ceļu būves strādnieks,

Bruģētājs;
Lauksaimniecība ar kvalifikācijām Lopkopis,
Lopkopības tehniķis, Lopkopības tehniķis ar
specializāciju zirgkopībā un Lopkopības tehniķis ar
specializāciju aitkopībā.
Ir izstrādātas un licencētas modulārās profesionālās
izglītības programmas:
- Būvniecības nozarē: – kopā 3 IP, t.sk. 2 profesionālās
-

-

vidējās IP, 1 arodizglītības IP.
Veterinārmedicīna nozares – kopā 3 IP: t.sk. 3
profesionālās vidējās IP.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 3. septembra
noteikumiem Nr.416 „Noteikumi par valsts vispārējās
vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības
programmu paraugiem” un Ministru kabineta 2020.gada
2.jūnija noteikumiem Nr.332 „Noteikumi par valsts
profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts
arodizglītības standartu”, aktualizēti un ievietoti VIIS sistēmā
1. un.2. kursa mācību procesa grafiki un plāni Smiltenes
tehnikumā īstenotajām 8 vidējās izglītības programmām, 5
arodizglītības un 1 profesionālās pamatizglītības programmām.
Notiek darbs pie PKE satura un moduļu pārbaudes darbu
izstrādes jaunajām modulārās izglītības programmām Ceļu
būvē, lauksaimniecībā un veterinārmedicīnā.
7.pielikums
“2020./2021.m.g.
programmas pa nozarēm”

izstrādātās

izglītības
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7.2.

2.7.3. nodrošina
pedagogu 2020./2021.m.g. Smiltenes tehnikums ir nodrošinājis
pieredzes apmaiņu un stažēšanos pedagogu pieredzes apmaiņu un stažēšanos:
gan valsts, gan starptautiskā līmenī; 1) valsts līmenī: 45 pedagogi, lielākie pasākumi – pieredzes
apmaiņas pasākumi semināros, lekcijās meistarklasēs,
tiešsaistes darba grupās.
Procesu ierobežoja valstī noteiktā ārkārtas situācija un
ierobežojumi. Pieredzes apmaiņa un diskusijas notiek visos
pedagogu profesionālās pilnveides semināros.
2) starptautiskā līmenī: 4 pedagogi, ievērojot situāciju valstī un
pasaulē, tai skaitā attālinātās tiešsaistēs. Lielākais pasākums
pieredzes apmaiņa Erasmus + KA projekta tikšanās par jaunu
hibrīdmetožu izstrādāšana un ieviešana mācību procesā.

Pedagogu profesionālā pilnveide notiek visu mācību gadu.
Pedagogi ir mācījušies un pilnveidojušies dažādos
semināros un kursos. Attālinātais periods, nevarot
organizēt braucienus pedagogiem, ir bijis attālināto kursu
un sevis pilnveidošanas laiks.
Mācību pieredzes nodošana kolēģiem bieži notiek
metodiskās komisijas sēdēs – septembrī/oktobrī klātienē,
pārējā laikā Zoom platformā, Microsoft Teams, WhatsApp
saziņas u.c.
Pēc katra kolēģa kursu vai semināru apmeklējuma, tiek
pārrunāta iegūtā informāciju un zināšanas, dalīšanās ar
tēmu materiāliem
7.3.

2.7.4. organizē
seminārus,
konferences, konkursus, olimpiādes
un
metodiskos
pasākumus
izglītojamajiem un pedagogiem gan
valsts, gan starptautiskā līmenī;

8.pielikums “Pedagogu pieredzes apmaiņas un stažēšanās
nodrošināšana 2020./2021.m.g.”
2020./2021. m.g. Smiltenes tehnikums vai, ņemot vērā
epidemioloģisko situāciju valstī, sadarbībā ar citām institūcijām
ir organizējis vairāk kā 35 aktivitātes visa gada garumā.
No tām izglītojamajiem:
1) valsts līmenī:
9 seminārus, piedalījās vairāk nekā 280 dalībnieku daļa no
tiem tiešsaistē, nereģistrējot dalībniekus; reģistrēto
dalībnieku sarakstos piedalījās izglītojamiem no Saldus
tehnikuma,
Smiltenes
tehnikuma,
Bebrenes
vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas u.c.,
sadarbībā ar LLKC, 1 tiešsaistes konference, kopumā
konferencē 3 kanālos (LLKC mājas lapā, LLKC Facebook
kontā un youtube) bija ap 6000 skatītāju;
2 konkursus piedalījās 64 izglītojamie, tika organizētas arī
profesionālo prasmju konkursu 1. un 2. kārtas, pusfināli,
fināls – 37 dalībnieki;
vispārizglītojošo priekšmetu novada angļu, krievu valodas
olimpiādes, piedalījās 16 izglītojamie no Smiltenes
vidusskolas un Smiltenes tehnikuma;
2) starptautiskā līmenī: 1 Erasmus + seminārs vebinārs,
piedalījās 6 izglītojamie no Latvijas, Francijas, 1 lekcija:
Francijas vēstniecība (25 izglītojamie).
2020./2021. m.g. Smiltenes tehnikums ir organizējusi
pedagogiem:
1) valsts līmenī: 3 seminārus, piedalījās 261 dalībnieki no
dažādām profesionālās izglītības iestādēm, tai skaitā Smiltenes
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tehnikuma, Smiltenes vidusskolas, Malnavas koledžas,
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikuma, RMMT, Rīgas
Tehniskās koledžas, Daugavpils tehnikuma, Jelgavas
tehnikuma, Saldus tehnikuma u.c.; 1 meistarklase, kurā
piedalījās 7 pedagogi no Smiltenes tehnikuma, Ogres
tehnikuma, Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās

industrijas tehnikums” un Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma
tehnikuma un citas profesionālās pilnveides un metodiskos
pasākumus ar pedagogu un nozares pārstāvju piedalīšanos.
2) starptautiskā līmenī: 1 vebinārs (2pedagogi no Latvijas,
Francijas), 1 seminārs 6 dalībnieki, tai skaitā 4 pedagogi no
Latvijas, Francijas.
Problēmas sagādāja tiešsaistes semināros dalībnieku
reģistrācija, izvērtējuma anketu saņemšana. Tika meklēti
risinājumi.

7.4.

2.7.5. izstrādā
nepieciešamos
mācību un metodiskos materiālus
izglītojamiem un pedagogiem un
publicē tos izglītības iestādes
tīmekļa vietnē;

9.pielikums “Organizētie semināri, konferences, konkursi,
olimpiādes un metodiskie pasākumi izglītojamajiem un
pedagogiem”.
2020./2021.m.g. izglītības iestādes pedagogi ir izstrādājuši
___ 124 mācību un metodiskos materiālus izglītojamiem un
pedagogiem.
Šie materiāli izstrādāti un pilnveidoti šajā mācību gadā un
publicēti
tīmekļa
vietnē:
http://smiltenestehnikums.lv/audzekniem/macibu-materiali.
121 (skaits) materiāli ir atverami un lietojami plašam interesentu
lokam, 3 no tiem pieejami http://smiltenestehnikums.lv/macibuprocess-alsviki/macibu-materiali
Daļa materiāli ir apkopoti tikai pielikumā, kas nav pieejami
visiem
Uzsvars materiāli pedagogiem: 2020./2021. mācību gadā
Smiltenes tehnikuma pedagogi piedalījās modulāro izglītības
programmu izstrādē, kas tiks izmantotas darbā modulāro
izglītības
programmu
īstenošanā
ceļu
būves,
veterinārmedicīnas, lauksaimniecības un vides nozarēs.

7.5.

10.pielikums “2020./2021.m.g. izstrādātie mācību un
metodiskie materiāli izglītojamajiem un pedagogiem”.
2.7.6. nodrošina ārpus formālās Smiltenes tehnikums nodrošina ārpus formālās izglītības
izglītības
sistēmas
apgūtās sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu
profesionālās
kompetences pavisam kopā 11 profesionālajās kvalifikācijās: Pavārs (4 LKI),
novērtēšanu;
Viesmīlības pakalpojumu speciālists (4LKI), Grāmatvedis (4
LKI), Ceļu būvtehniķis (4 LKI), Hidrobūvju būvtehniķis (4
LKI), Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis (4 LKI),
Automehāniķis (4 LKI)
Lopkopības tehniķis (4 LKI), Veterinārārsta asistents (4 LKI)
Šuvējs (3 LKI), Apavu labotājs (3 LKI).
2020./2021.m.g. ir veiktas 2 novērtēšanas šādās profesionālajās
kvalifikācijās:

6
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2.8. piedalās Eiropas Savienības Smiltenes tehnikums 2020./2021.m.g. ir piedalījies un piedalās
struktūrfondu vai citos ārvalstu šādās Eiropas Savienības struktūrfondu (vai citos ārvalstu
finanšu instrumentu finansētajos finanšu instrumentu) finansētajos projektos:
projektos;
 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)
 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)
 Dalība IKVD projektā “Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai” SAM 8.3.4.
ietvaros PuMPuRS (Nr. SAM 8.3.4.0/16/I/001).
 IZM organizētais pilotprojekts “EMU skola”
 ESF projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto
personu profesionālās kompetences pilnveide”
 Projekts
Karjeras
atbalsts
vispārējās
un
profesionālās izglītības iestādēs” 8.3.5. specifiskā
atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam
izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” ietvaros.



Erasmus + KA 226 projekts Jaunu hibrīdmetožu
izstrādāšana un ieviešana mācību procesā
(''Development of hybrid training in VET'') 20201LT01-KA226-VET-09467



Erasmus + projekts “Jaunās iespējas” 2019-1-LV01KA116-060218
Erasmus + projekts “Esi mobils, kļūsti elastīgs” Nr.
2020-1-LV01-KA116-077158
Dalība projektā “Skolas soma”
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).
Pedagogu dalība projekta SAM: 8.5.2. Nodrošināt
profesionālās
izglītības
atbilstību
Eiropas
kvalifikācijas ietvarstruktūrai iepirkumos un
aktivitātēs
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Kvalifikācija “Ceļu būvtehniķis” – 3 personas
(14.05.2021.)
Kvalifikācija “Veterinārārsta asistents” – 3 personas
(15.06.2021.)

2.9. nodrošina karjeras izglītības
pasākumu
īstenošanu
karjeras
vadības prasmju apguvei un
individuālās karjeras konsultācijas
tālākās izglītības un nodarbinātības
izvēlei;

11.pielikums “Piedalīšanās Eiropas Savienības struktūrfondu
vai citos ārvalstu finanšu instrumentu finansētajos projektos
2020./2021.m.g.”
2020./2021.m.g. Smiltenes tehnikums ir nodrošinājis karjeras
izglītības pasākumu īstenošanu karjeras vadības prasmju
apguvei un individuālās karjeras konsultācijas tālākās izglītības
un nodarbinātības izvēlei un ir veikusi šādas aktivitātes:
- sagatavota karjeras izglītības programma un ievietota
tehnikuma
mājas
lapā;
pieejama

7

http://smiltenestehnikums.lv/images/ST_karjeras_programm
a_2021_.pdf;

-

-

-

-
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dalība pie pilnveides vadlīnijām karjeras atbalsta 2021.
– 2027.g. stratēģijas izstrādei;
5 grupām izstrādātas, sagatavotas un novadītas karjeras
izglītības integrēšanas nodarbības pilnveidotajā mācību
saturā gan ST, gan ATS (latviešu valoda, literatūra,
bioloģija, ķīmija);
sadarbībā ar Smiltenes novada Domi organizētas 4
tiešsaistes
lekcijas
izglītojamo
vecākiem,
profesionāļiem, citiem interesentiem " Pastāvēs, kas
mainīsies…. " 104 dalībnieki katrā lekcijā;
profesionālās izglītības pievilcības un izcilības
veicināšana gan grupām, gan individuāli (Madonas,
Balvu, Valmieras, Gulbenes, Smiltenes, Valkas,
Tukuma, Engures, Jaunpils u.c. novadu 8.-9. un 10-12.
klašu skolēniem 11 grupu un 20 individuālās tiešsaistes
prezentācija, saruna u.c. skolās)..
54 individuālās karjeras konsultācijas, 6 grupu
konsultācijas;
ievietotas publikācijas par projektu skolu mājas lapā.

12.pielikums “Karjeras izglītības pasākumu īstenošana karjeras
vadības prasmju apguvei un individuālās karjeras konsultācijas
tālākās izglītības un nodarbinātības izvēlei” (Tabulas veidā pilns
apraksts).
2.10. piedāvā iespējas izglītojamo 2020./2021.m.g. Smiltenes tehnikums ir piedāvājis šādas
dalībai starptautiskajās apmaiņas iespējas izglītojamo dalībai starptautiskajās apmaiņas
programmās, kā arī praksi Eiropas programmās, kā arī praksi Eiropas Savienības programmu
Savienības programmu ietvaros.
ietvaros:
 Erasmus + projekts “Atklājot iespējas” Nr:2019-1-LV01KA116-060218 - 71 dalībnieka mobilitātes (Austrija,



Spānija, Itālija, Islande, Malta, Portugāle) tai skaitā 3
ar īpašām vajadzībām;
Erasmus + projekts Esi mobils - kļūsti elastīgs! 2020-1LV01-KA116-077158 (Austrija, Grieķija, Malta –
plānotas 102, no tām īstenota 20 dalībnieku
mobilitātes.

Smiltenes tehnikuma direktors _____________________ (Andris Miezītis)

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU
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