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1. Izglītības iestādes vispārējā informācija 

1.1. Kopsavilkums par profesionālās izglītības iestādi 
 

 Smiltenes tehnikums īsumā: 
 reģistrācijas numurs Nodokļu reģistrā 90009611201; 

 izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4434002982; 
 valsts tiešās pārvaldes un IZM pakļautībā esoša iestāde; 
 dibināta 1922.gada 1.oktobrī; 
 2013.gada 1.septembrī tika piešķirts Profesionālās izglītības kompetences centra 

statuss; 

 ir akreditēts līdz 2027.gada 14.martam (akreditācijas Nr. AI 14390); 
 likvidējot Alsviķu arodskolu (2015.gada 27.maija MK rīkojums Nr.278 “Par Alsviķu arodskolas 

likvidāciju”), Smiltene tehnikumā ir izveidota Alsviķu teritoriālā struktūrvienība 
(Alsviķi); 

 2015.gada 2. jūnijā ar MK rīkojumu Nr.282 ir pievienota Jaungulbenes profesionālā 
vidusskola. 

 
Smiltenes tehnikuma darbības tiesiskais pamats ir: 
• Izglītības likums; 

• Profesionālās izglītības likums; 
• citi normatīvie akti; 
• Smiltenes tehnikuma nolikums, kas aktualizēts ar 2020.gada 10.marta Ministru kabineta 

(MK) rīkojumu Nr.129. Ar 2015.gada 1.septembri. 
 
Smiltenes tehnikuma: 
• juridiskā adrese: “Kalnamuiža – 10”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729; 
• mājas lapa www.smiltenestehnikums.lv; 

• e-pasts smiltenestehnikums@gmail.com; 

• tel.Nr. 64772567, 26183654, 64772773. 
 
 Alsviķu: 
• adrese – “Alsviķi”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333; 

• e-pasts: arodskola@alsviki.lv; 

• tel.Nr. 26158008. 
 

 Jaungulbenes profesionālā vidusskolā - Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes 
novads, LV- 4420 - faktiska darbība šajā īpašumā netiek īstenota, īpašumu komplekss tiek 
gatavots nodošanai A/S “Valsts Nekustamie īpašumi”. 
 
 Smiltenes tehnikuma mācību programmas, ievērojot prasības iepriekš iegūtajai 
izglītībai, realizē divās īstenošanas vietās – Smiltenē un Alsviķos. Smiltenes tehnikumā ir 
noteikti četri galvenie programmu attīstības virzieni. 
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1. attēls Galvenie izglītības programmu 
virzieni 

 
 

 

1.2. Misija, vīzija, vērtības, mērķauditorija un unikalitāte 
 

4. attēls Smiltenes tehnikuma misija, vīzija 
 

 

Smiltenes tehnikuma izaugsme būs iespējama, ja Smiltenes tehnikuma vērtības tiks 
īstenotas ikdienas darbā, tiks saņemts efektīvs un savlaicīgs atbalsts, Smiltenes tehnikuma 
darbinieki un izglītojamie būs iekšēji vienoti, bet ar vēlmi realizēties gan reģionā, gan 
starptautiski, ja nepārtraukti tiks pilnveidotas visu iesaistīto prasmes un tiks realizēti labas 
pārvaldības principi. Smiltenes tehnikuma VĒRTĪBAS ir: 
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Smiltenes tehnikuma UNIKALITĀTE ir: 

• unikālas IP, kas netiek piedāvātas citviet Latvijā vai tiek piedāvātas ļoti ierobežotā apjomā, 

jo īpaši veterinārijā, ceļu būvē un iekļaujošā izglītībā; 

• 100 gadu darbībā balstītas tradīcijas, kuras integrējam mūsdienīgos izglītības procesos, 

t.sk. veterinārmedicīnas izglītības programma, kuru bez pārtraukuma īstenojam jau 75 

gadus (kopš 1945.gada); 
• plaša infrastruktūra – gan kultūrvēsturiskais mantojums, gan mūsdienu prasībām 

atbilstošs tehniskais nodrošinājums un tehnoloģijas. 
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1.3. Stratēģiskās prioritātes 2021.-2027.gadam 

 
 

Katra no stratēģiskām prioritātēm aptver būtisku Smiltenes tehnikuma pakalpojumu, funkciju 
un procesu spektru. Stratēģiskās prioritātes ir izvēlētas un definētas tā, lai tās sekmētu 
Smiltenes tehnikuma kopējo attīstību, ņemot vērā gan ārējās, gan iekšējās vides faktorus. 
Īstenojot Smiltenes tehnikuma darbību visu izvēlēto stratēģisko prioritāšu sasniegšanā 
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1.4. Stratēģiskie mērķi 2021.-2027.gadam 
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2. Mācību vides infrastruktūras raksturojums 

Pēdējos 10 gados būtiskākie veiktie ieguldījumi Smiltenes tehnikuma mācību 
vides infrastruktūrā 
 

Ieguldījumu objekts Ieguldījumu veids Finansējums 

EUR 

Finansējuma 

avots 

Veterinārmedicīnas 

programmu nodaļa 
Ēku pārbūve, 

aprīkojuma iegāde 

1 245 551 ES programmu 

finansējums, 

Valsts budžets 

Mašīnzinību un 

būvniecības nozares 

programmu nodaļa 

Ēku pārbūve, 

ēkas jaunbūve, 

aprīkojuma iegāde 

3 699 703 ES programmu 

finansējums, 

Valsts budžets 

Tūrisma nozares 

programmu nodaļa un 

vispārizglītojošo 

priekšmetu nodaļa 

Ēku pārbūve, 

aprīkojuma iegāde 

2 469 990 ES programmu 

finansējums, 

Valsts budžets 

Dienesta viesnīcas Ēku pārbūve, 

energoefektivitātes 

pasākumi, 

aprīkojuma iegāde 

4 160 161 ES programmu 

finansējums, 

Valsts budžets 

Sporta zāle (jaunbūve) Ēku pārbūve, 

aprīkojuma iegāde 
1 418 592 Valsts budžets 

Katlu māja Energoefektivitātes 

pasākumi 

395 575 ES programmu 

finansējums, 

Valsts budžets 

Publiskā pieejamība Teritorijas 

sakopšana un 

labiekārtošana 

200 482 ES programmu 

finansējums, 

Valsts budžets 

Alsviķi Energoefektivitātes 

pasākumi, 

vides pieejamība, 

teritorijas sakopšana un 

labiekārtošana 

2 199 851 ES programmu 

finansējums, 

Valsts budžets 

KOPĀ 15 789 905 
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3. Metodiskais darbs un tā attīstība 

Metodiska darba virzieni 

4. Karjeras attīstības atbalsts   

 

Karjeras attīstības atbalsta virzieni 
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5.  

 Komunikācijas mērķi un uzdevumi 

 


