OGRES TEHNIKUMA
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRA STATUSA IEGŪŠANAS
APLIECINĀJUMA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJIEM
APRAKSTS
Nr.p.k.
Kritēriji
Īss un konkrēts apraksts
(pilns, detalizēts apraksts pielikumos)
1
2.1. profesionālo vidējo Ogres tehnikumā 2015./2016.mācību gadā profesionālo
izglītību
attiecīgajā vidējo izglītību iegūst 890 izglītojamie. Pavisam kopā mācās
izglītības iestādē iegūst: 988 izglītojamie (tajā skaitā 890 valsts budžetā, 98 Eiropas
2.1.1. ne mazāk par 800 sociālā fonda finansētās grupās, 0 neklātienē).
izglītojamiem – Rīgā;
2.1.2. ne mazāk par 500
izglītojamiem – citā
administratīvajā
teritorijā;
2
2.2. pēdējo divu mācību 2014./2015.mācību gada laikā nepietiekama mācību
gadu laikā nepietiekama sasniegumu vērtējuma, neattaisnotu mācību kavējumu vai
mācību
sasniegumu nepareizas karjeras izvēles dēļ ir atskaitīti 0,82% no
vērtējuma, neattaisnotu izglītojamiem, kuri uzsākuši mācības Ogres tehnikumā un
mācību kavējumu vai mācās no valsts budžeta finansētās grupās.
nepareizas
karjeras 2015./2016.mācību gada laikā nepietiekama mācību
izvēles dēļ ir atskaitīti ne sasniegumu vērtējuma, neattaisnotu mācību kavējumu vai
vairāk kā astoņi procenti nepareizas karjeras izvēles dēļ ir atskaitīti 0,11%
no izglītojamiem, kuri (1 audzēknis) no izglītojamiem, kuri uzsākuši mācības Ogres
uzsākuši
mācības tehnikumā un mācās no valsts budžeta finansētās grupās.
attiecīgajā
izglītības
iestādē;
3
2.3. pēdējo divu mācību 2014./2015. mācību gadā 61.88% izglītojamo, kuri ieguva
gadu laikā ne mazāk kā profesionālo kvalifikāciju valsts budžeta finansētās izglītības
sešdesmit
procentiem programmās
Dizaina, Datorsistēmu un elektronikas un
izglītojamo,
kuri Mežsaimniecības un Meža tehnikas jomās vērtējums
ieguvuši
profesionālo profesionālās kvalifikācijas eksāmenos nav bijis zemāks par
kvalifikāciju, vērtējums septiņām ballēm.
profesionālās
2015./2016. mācību gadā 78.88% izglītojamo, kuri ieguva
kvalifikācijas eksāmenos profesionālo kvalifikāciju valsts budžeta finansētās izglītības
nav bijis zemāks par programmās
Dizaina, Datorsistēmu un elektronikas un
septiņām ballēm;
Mežsaimniecības un Meža tehnikas jomās vērtējums
profesionālās kvalifikācijas eksāmenos nav bijis zemāks par
septiņām ballēm.
2014./2015. mācību gadā Eiropas sociālā fonda finansētās
profesionālās vidējās izglītības programmās “Mežsaimniecības
tehnika”,
“Datorsistēmas”,
arodizglītības
programmā
“Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” 72% izglītojamo
vērtējums profesionālās kvalifikācijas eksāmenos nav bijis
zemāks par septiņām ballēm.
2015./2016. mācību gadā Eiropas sociālā fonda finansētās
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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 saņemts viņu
rakstisks viedoklis par
īstenoto sadarbību, kā arī
nodrošina darba tirgus
prasībām
atbilstošas
prakses vietas visiem
izglītojamiem;

profesionālās vidējās izglītības programmās “Mežsaimniecības
tehnika”, “Mežsaimniecība”, “Datorsistēmas”, “Elektronika”
“Reklāmas
dizains”,”
arodizglītības
programmās
“Administratīvie
un
sekretāra
pakalpojumi”
un
“Mežsaimniecības tehnika” 86%
izglītojamo vērtējums
profesionālās kvalifikācijas eksāmenos nav bijis zemāks par
septiņām ballēm.
2015./2016.mācību gadā Ogres tehnikums, atbilstoši
īstenojamām izglītības programmām: Mežsaimniecība,
Mežsaimniecības tehnika, Datorsistēmas, Elektronika,
Kokizstrādājumu izgatavošana, Būvdarbi, Grāmatvedība,
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, Viesnīcu
pakalpojumi, Ēdināšanas pakalpojumi, Miltu izstrādājumu
ražošana, Dizains, sadarbojas ar nozaru asociācijām, ir
noslēgti sadarbības līgumi ar:
Latvijas Kokrūpniecības federāciju un tajā ietilpstošajām
asociācijām „Latvijas Koks“, Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju
un eksportētāju asociācija, Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju
asociācija, Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības
institūtu (MEKA), biedrību „Meža sports“, Latvijas
Lauksaimniecības universitāti, Meža nozares arodu biedrību,
Latvijas valsts mežzinātnes institūtu „Silava”(kokapstrādes un
mežsaimniecības jomā);
Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociāciju
(elektronikas jomā);
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociāciju
(datorzinību jomā);
Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju, Latvijas Pārtikas
uzņēmumu federāciju, Latvijas Maiznieku biedrību, biedrību
„Siera klubs” (viesnīcu pakalpojumu un pārtikas ražošanas
jomā);
Latvijas Dizaineru savienību, SIA „CoMedia” (dizaina jomā).
Saskaņā ar 2015. gada 23.aprīļa grozījumiem Profesionālās
izglītības likumā, ar 2016. gada 14. janvāra direktores
rīkojumu izveidots Ogres tehnikuma konvents un grozīts
Ogres tehnikuma nolikums, apstiprināts ar Izglītības un
zinātnes ministrijas 2016.gada 23.maija rīkojumu Nr. 177.
Konventā darbojas Alla Imanta, Izglītības un zinātnes
ministrijas Izglītības departamenta vecākā referente, Indulis
Trapiņš, Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs, Artūrs
Mangulis, Ogres novada domes priekšsēdētājs, Artūrs
Bukonts, Latvijas Neatkarīgās mežizstrādātāju asociācijas
izpilddirektors, Latvijas Kokrūpniecības federācijas deleģētais
pārstāvis, Alvis Vagulis, AS „HansaMatrix” viceprezidents,
Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības
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2.5. tajā
iespējams
izglītot
darbam
ar
jaunākajām
tehnoloģijām arī citu
profesionālās izglītības

asociācijas (LETERA) deleģētais pārstāvis, Aldis Gulbis, AS
„Komerccentrs DATI grupa” valdes priekšsēdētājs, biedrības
„Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
asociācija” deleģētais pārstāvis, Santa Graikste, Latvijas
Viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektore, Latvijas
Viesnīcu un restorānu asociācijas deleģētā pārstāve, Gunārs
Platpīrs,
Ogres novada mākslinieks, Latvijas Dizaineru
savienības deleģētais pārstāvis un Ilze Brante, Ogres
tehnikuma direktore. Ogres tehnikuma konvents risina ar
Ogres tehnikuma attīstību saistītus jautājumus. Ogres
tehnikuma konvents sanāk reizi ceturksnī vai pēc
nepieciešamības biežāk. Tehnikuma konventa sēdēs 2016.gada
6.janvārī, 2016.gada 8.martā, 2016.gada 29.jūnijā tika
saskaņota Ogres tehnikuma attīstības un investīciju stratēģija
2015.-2020.gadam,
izvērtēti
Ogres
tehnikuma
2015./2016.mācību gada rezultāti un paveiktais stratēģijas
plāna izpildē, profesionālo izglītības programmu attīstības
virzieni, izvirzīti uzdevumu nākamajam mācību gadam.
Sadarbībā ar darba devēju organizācijām Ogres tehnikums
nodrošina darba tirgus prasībām atbilstošas prakses vietas,
piemēram: Mežsaimniecības un kokapstrādes jomā ar
uzņēmumiem A/S „Latvijas Valsts meži“, SIA “R- Grupa”,
SIA “Niedrāji MR”, SIA „INTRAC“, SIA “Unicentrs”, SIA
“Stiga RM”, SIA „Husqvarna“, SIA “RTK PLUSS”, SIA
„Robert Bosch“, SIA “Festool”, SIA “Makkita” un citi.
Datorsistēmu jomā ar uzņēmumiem Ogres novada pašvaldība,
SIA „NT piedzīvojumi”, SIA „Megaclub”, SIA „EK tehnika”,
SIA „Biznet”, SIA „Multisoft” un citi.
Elektronikas jomā ar uzņēmumiem SIA „FESTO“, AS
„Hanzas elektronika”, Ogres novada pašvaldība, Pašvaldības
iestāde "Ventspils Digitālais centrs", Ventspils Augstskola,
nodibinājums “Ogres Biznesa un Inovāciju centrs”, SIA
„J.Smilgas Tehnoloģiskais birojs” un SIA „Lexel Fabrika” un
citi.
Pārtikas ražošanas un viesmīlības jomā ar uzņēmumiem SIA
„Malevss“, SIA „Ogres prestižs“, SIA „Fazer Latvija“un citi.
Grāmatvedības un administratīvais darba jomā ar
uzņēmumiem Ogres novada pašvaldība, Ogres novada
pašvaldības aģentūra "Ogres Namsaimnieks", SIA "Inesarm",
SIA "SIMOSIS" , AS „SEB Banka”, SIA „Lattelecom” un citi.
2015. gada 9.oktobrī noorganizēts republikāniskais
tālākizglītības seminārs "Jaunākās mežizstrādes tehnoloģijas.
Ponsse meža mašīnas." sadarbībā ar SIA "Konekesko Latvija",
kas mežizstrādes tehnikas nozarē Latvijā pārstāv Ponsse
zīmolu. Seminārā piedalījās profesionālās izglītības iestāžu

iestāžu izglītojamos;
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2.6. izglītības
iestāde
nodrošina
nozarē
strādājošo
un
citu
personu
profesionālo
tālākizglītību
un
pilnveidi;

pedagogi un audzēkņi, nozares pārstāvji un darbinieki.
Semināra
dalībnieki
saņēma
apliecinājumus
par
profesionalitātes pilnveidi 8 stundu apjomā.
2016.gada 9.-13.maijā noorganizēts starptautiskais pasākums,
seminārs „Baltijas jūras valstu modes dienas 2016”, piedalījās
profesionālās izglītības iestāžu pedagogi un izglītojamie no
Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Latvijas.
Lai nodrošinātu nozarē strādājošo un citu personu profesionālo
tālākizglītību
un
pilnveidi,
Ogres
tehnikums
2015./2016.mācību gadā ir veicis šādus pasākumus:
Neformālās izglītības programmu īstenošanu:
„B” kategorijas autovadītājs, kursantu skits – 49;
„Mednieks”, kursantu skaits – 30;
„Motorzāģa vadītājs” (ar priekšzināšanām), kursantu skaits –
31;
„Meža atjaunošana un kopšana”, sadarbībā ar AS Latvijas
Valsts meži, kursantu skaits 67;
„Mašinizētā mežizstrāde”: sadarbībā ar AS Latvijas Valsts
meži, kursantu skaits 37.
2015. gada 30. novembrī un 2016. gada 27. maijā noorganizēts
seminārs “Apaļo kokmateriālu sortimentu uzmērīšana”.
Semināra dalībnieki: 6 MEKA pārstāvji, 9 Ogres tehnikuma
izglītojamie un 3 pedagogi. Semināra dalībnieki saņēma
apliecinājumus par profesionalitātes pilnveidi 8 stundu
apjomā.
2016. gada no 5.līdz 28. aprīlim noorganizēts apmācību kurss
darbā ar simulatoru VAS “Latvijas Valsts meži” personālam.
Apmācību kursu apguva 80 dalībnieki.
2016.gada jūlijā-augustā veikta 2 bezdarbnieku apmācība
neformālās izglītības programmā ” Web lapu izstrāde”.
Tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu
īstenošanu:
Ogres tehnikuma piedāvājums ir iekļauts Nodarbinātības valsts
aģentūras (NVA) sarakstā „Svešvalodu un datorzinību
izglītības programmu īstenošana”:
Angļu valoda (bez priekšzināšanām);
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary);
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate);
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate);
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate);
Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher
Intermediate);
Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Advanced);
Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Very advanced);
Krievu valoda (bez priekšzināšanām);

7

2.7. sadarbībā ar nozares
organizācijām
un
komersantiem attiecīgā
izglītības iestāde vismaz
divās nozarēs (attiecībā
uz Kultūras ministrijas
padotībā
esošām
iestādēm – vienā nozarē)
(turpmāk – atbilstošā
nozare), kurās tā īsteno
profesionālās
vidējās
izglītības programmas,
veic
reģionālā
vai
nozares
metodiskā
centra,
pedagogu
tālākizglītības centra un
ārpus formālās izglītības
sistēmas
apgūtās
profesionālās
kompetences
novērtēšanas funkcijas,
tai skaitā:
2.7.1. nodrošina
vienlaikus ne mazāk kā
100 izglītojamiem
mācības
izglītības
programmās katrā no
atbilstošām
nozarēm
kopumā;

Krievu valoda (ar priekšzināšanām);
AutoCAD; Solid Works; Corel Draw Graphics;
Web risinājumu izstrāde;
Personālo datoru operētājsistēmu un lietojumprogrammu
instalēšana, konfigurēšana un uzturēšana;
Darbs ar biroja programmatūras pakotni OpenOffice;
Datorprasmes grāmatvedībā (programma „Zalktis”);
Ar NVA noslēgts sadarbības līgums pilotprojekta
“Profesionālās
tālākizglītības
programmu
īstenošana
bezdarbniekiem valsts vai pašvaldību dibinātās iestādēs” otrās
kārtas īstenošanā Nr.1.1-10.14/1:
Kokizstrādājumu izgatavošana (būvizstrādājumu galdnieks)
960 st.;
Datorsistēmas (datorsistēmu tehniķis) 960 st.;
Kokizstrādājumu izgatavošana (galdnieks) 640 st.
Ogres tehnikums kā profesionālās izglītības kompetences
centrs izglīto šādās nozarēs:
1.Mākslas (dizaina) nozare:
Interjera dizains (profesionālā kvalifikācija interjera
noformētājs);
Apģērbu dizains (profesionālā kvalifikācija apģērbu
modelētājs);
Multimediju dizains (profesionālā kvalifikācija multimediju
dizaina speciālists);
Reklāmas dizains (profesionālā kvalifikācija reklāmas dizaina
speciālists);
Vizuālās saziņas līdzekļu māksla (profesionālā kvalifikācija
video operators)
Izglītojamo skaits – 211
2.Elektronikas un datorikas nozare:
Elektronika (profesionālā kvalifikācija elektronikas tehniķis);
Datorsistēmas (profesionālā kvalifikācija datorsistēmu
tehniķis).
Izglītojamo skaits -139
3.Mašīnzinību nozare:
Mežsaimniecības tehnika (profesionālās kvalifikācijas meža
mašīnu operators, meža mašīnu mehāniķis un kokvedēja
automobiļa vadītājs). Izglītojamo skaits - 175
4.Mežsaimniecības nozare:
Mežsaimniecība (profesionālā kvalifikācija mežsaimniecības
tehniķis);
Kokizstrādājumu izgatavošana (profesionālās kvalifikācijas
būvizstrādājumu galdnieks un mēbeļu galdnieks;
Būvdarbi (profesionālā kvalifikācija namdaris).
Izglītojamo skaits - 161

Ogres tehnikums veic reģionālā (vai nozares) metodiskā
centra funkcijas:
No 2013. gada 1. septembra tehnikums ir uzsācis audzēkņu
darba vidē balstītas izglītības īstenošanu. 2014./2015.māc.g.
darba vidē balstītā izglītībā iesaistījās 39 uzņēmumi un 102
audzēkņi. 2015./2016.māc.g. darba vidē balstītā izglītībā ir
iesaistīti 59 uzņēmumi un 219 audzēkņi.
Ogres tehnikums ir organizējis metodisko darbu: aktualizējis
izglītības programmas, izstrādājis prakses programmas
audzēkņu darba vidē balstītas izglītības nodrošināšanai,
izstrādājis audzēkņu darba vidē balstītas prakses līgumu
paraugus, izstrādājis metodiku audzēkņu darba vidē balstītas
izglītības nodrošināšanai.
Pedagogu tālākizglītības centra funkcijas:
Noorganizēti semināri:
2015. gada 9.oktobrī republikāniskais tālākizglītības seminārs
"Jaunākās mežizstrādes tehnoloģijas. Ponsse meža mašīnas"
sadarbībā ar SIA "Konekesko Latvija", kas mežizstrādes
tehnikas nozarē Latvijā pārstāv Ponsse zīmolu. Seminārā
piedalījās profesionālās izglītības iestāžu pedagogi un
audzēkņi, nozares pārstāvji un darbinieki. Semināra dalībnieki
saņēma apliecinājumus par profesionalitātes pilnveidi 8 stundu
apjomā;
2016. gada 5. aprīlī, sadarbībā ar Ikšķiles novada pašvaldību
Rīgas reģiona mājturības un tehnoloģiju (zēniem) pedagogu
profesionālās pilnveides seminārs. Semināra dalībnieki saņēma
apliecinājumus par profesionalitātes pilnveidi 8 stundu
apjomā;
2016. gada 14. aprīlī, sadarbībā ar Valsts izglītības satura
centru Latvijas profesionālās izglītības iestāžu ēdināšanas
pakalpojumu profesiju pedagogu profesionālās kompetences
pilnveides
seminārs
„Kreativitāte
un
laikmetīgums
konditorejas izstrādājumu gatavošanā”;
2016. gada 21. aprīlī, sadarbībā ar biedrību “Siera klubs”
profesionālās pilnveides seminārs „Jaunāko tendenču
meistarklase pavārmākslā”.
Semināra dalībnieki saņēma
apliecinājumus par profesionalitātes pilnveidi 8 stundu
apjomā;
2016. gada 22.aprīlī, sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību,
Ogres novada informātikas skolotāju metodiskās apvienības
seminārs “IKT izmantošana profesiju apguvē”.
Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās
kompetences novērtēšanas funkcijas īstenošana:
Noslēgti 18 deleģēšanas līgumi, kas paredz ārpus formālās
izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences
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2.7.2. izstrādā
profesionālās izglītības
programmu
saturu
atbilstošo
nozaru
profesijās;
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2.7.3. nodrošina
pedagogu
pieredzes
apmaiņu un stažēšanos
gan
valsts,
gan
starptautiskā līmenī;

novērtēšanu.
Novērtētas ārpus formālās izglītības sistēmā iegūtās
profesionālās
kompetences
(nokārtots
profesionālās
kvalifikācijas eksāmens) 3 pretendentiem:
2016. gada 20.jūnijā - profesionālajā kvalifikācijā meža
mašīnu operators (1 pretendents);
2016. gada 22.jūnijā - profesionālajā kvalifikācijā
mežsaimniecības tehniķis (2 pretendenti).
Ogres tehnikums 2015.gada 28.decemrī sertificēts atbilstoši
ISO 9001:2015 standartam darbības sfērā: profesionālās
vidējās izglītības un mūžizglītības programmu izstrāde un
īstenošana, profesionālās izglītības kompetences centra
funkciju nodrošināšana.
2015./2016.m.g. ir izstrādāts
profesionālās izglītības
programmu saturs šādās nozaru profesijās un saņemtas
licences:
“Reklāmas dizains” ar profesionālo kvalifikāciju vizuālās
reklāmas noformētājs (mācību ilgums 2 gadi, valsts budžeta
finansējums);
“Multimediju dizains” ar profesionālo kvalifikāciju
multimedija dizaina speciālists (mācību ilgums 2 gadi, valsts
budžeta finansējums);
“Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” ar profesionālo
kvalifikāciju klientu apkalpošanas speciālists (mācību ilgums
1,5 gadi, ES fondu finansējums);
“Vides dizains” ar profesionālo kvalifikāciju vides
labiekārtojuma un objektu dizaina speciālists (mācību ilgums
4 gadi, valsts budžeta finansējums).
Izstrādātas semināru programmas:
semināra “Apaļo kokmateriālu sortimentu uzmērīšana”,
programma 8 stundu apjomā;
semināra “Augošu koku uzmērīšana”, programma 6 stundu
apjomā.
Ogres tehnikums ir nodrošinājis pedagogu pieredzes apmaiņu
un stažēšanos valsts līmenī 83 pedagogiem 95 dažādos
pieredzes apmaiņas un stažēšanās pasākumos, piemēram 2015.
gada 2.oktobrī 42 pedagogi ieguva profesionālās pilnveides
apliecību "Latvijas kultūras kanona vērtības arhitektūrā un
dizainā ". 2016.gada 11.aprīlī 11 pedagogi piedalījās Ikšķiles,
Carnikavas, Garkalnes, Ķekavas Olaines, Salaspils, Siguldas
novadu apvienības mājturības un tehnoloģiju (zēniem)
profesionālās pilnveides programmā un ieguva profesionālās
pilnveides apliecību 8 stundu apjomā.
Starptautiskā līmenī: katru mācību gadu Ogres tehnikums
piedāvā pedagogiem piedalīties pieredzes apmaiņas projektos.
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2.7.4. organizē
seminārus, konferences,
konkursus, olimpiādes
un
metodiskos
pasākumus
izglītojamajiem
un
pedagogiem gan valsts,
gan starptautiskā līmenī;

2015./2016.mācību gadā 15 tehnikuma pedagogi stažējās
ārvalstīs Erasmus+ projektu ietvaros:
„Laiks maiņizglītībai!”, īstenošanas vieta Austrija, Vācija un
Grieķija, kopā 7 pedagogi.
Projekta mērķis - iepazīt duālo izglītības moduli Eiropas
Savienības valstīs, kas palīdzētu Ogres tehnikumam veiksmīgi
turpināt uzsākto darbu, kā arī īstenot darba vidē balstītas
mācības citās izglītības programmās.
„Integration into vocational training, employment and social
partaking in European context”, īstenošanas vieta Vācija,
Čehija un Rumānija, kopā 3 pedagogi.
Projekta mērķis: īstenot pasākumus audzēkņu atbiruma
samazināšanai profesionālajās izglītības iestādēs.
„Choose your future”, īstenošanas vieta Dānija, Igaunija un
Rumānija, aktivitātes īstenoja 3 tehnikuma pedagogi.
Projekta mērķis – uzlabot audzēkņu profesionālās un
personīgās kompetences, kā arī radīt jauniešos ieinteresētību
izglītoties, priekšlaicīgi nepametot mācības.
„ROBOT - rescue, offer help, be a friend, open doors, take on
Europe”, īstenošanas vieta Vācija un Spānija, piedalījās 2
pedagogi.
Projekta mērķis: veidot un programmēt Lego robotus, kas
palīdzētu cilvēkiem dažādās problēmsituācijās, piemēram,
vecāka gada gājuma cilvēkiem un invalīdiem sadzīvē,
cilvēkiem pēc plūdiem vai citām dabas katastrofām.
2015./2016.m.g. Ogres tehnikums ir organizējis olimpiādes,
profesionālos konkursus un metodiskos pasākumus
pedagogiem un izglītojamiem valsts līmenī:
Ikšķiles novada skolu fizikas olimpiādi, sadarbībā ar Ikšķiles
novada pašvaldību;
Ikšķiles novada skolu matemātikas olimpiādi, sadarbībā ar
Ikšķiles novada pašvaldību;
Siguldas, Ķekavas, Salaspils, Olaines, Carnikavas un Ikšķiles
novadu mājturības un tehnoloģiju (zēniem) olimpiādi,
sadarbībā ar Ikšķiles novada pašvaldību;
Latvijas
profesionālās
izglītības
iestāžu
audzēkņu
profesionālās
meistarības
konkursu
“Konditorejas
izstrādājumu gatavošana”, sadarbībā ar Valsts izglītības satura
centru;
Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu rudens
sporta spēles, sadarbībā ar sporta klubu “AMI”.
pedagogiem un izglītojamiem starptautiskā līmenī:
2016.gada 9.-13.maijā noorganizēts konkurss Baltijas valstu
mežsaimniecības izglītības programmu izglītojamajiem (
piedalījās Igaunijas, Lietuvas, Latvijas komandas);
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2.7.5. izstrādā
nepieciešamos mācību
un
metodiskos
materiālus izglītojamiem
un
pedagogiem
un
publicē tos izglītības
iestādes tīmekļa vietnē;
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2.7.6. nodrošina ārpus
formālās
izglītības
sistēmas
apgūtās
profesionālās
kompetences
novērtēšanu;

2016.gada 9.-13.maijā noorganizēts starptautiskais pasākums
“Baltijas jūras valstu modes dienas 2016”, piedalījās
profesionālās izglītības iestāžu pedagogi un izglītojamie no
Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Latvijas.
2015./2016.māc.g. Erasmus+ projekta „Integration into
vocational training, employment and social partaking in
European context” ietvaros Ogres tehnikuma pedagogi
piedalījās 3 pakāpju pedagoģiskā modeļa izstrādē, kas paredz
pakāpenisku mācību un darba rezultātu uzlabošanu, virzoties
no vienkāršākā uz sarežģītāko, un kura mērķis ir panākt
audzēkņu ar pamatizglītības grūtībām mācību rezultātu
uzlabošanos un iesaistīšanos reālā darba vidē, balstoties uz 3
pakāpju pedagoģisko modeli. Izstrādātais materiāls ir
apskatāms interneta vietnē http://involt.jfv-pch.de.
2015./2016. mācību gadā Ogres tehnikuma pedagogi ir
izstrādājuši un publicējuši tīmekļa vietnē www.moodle.lv
digitālos mācību līdzekļus mācību priekšmetā “Meža mašīnu
uzbūve
un
ekspluatācija”
mežsaimniecības
jomas
profesionālās izglītības programmu audzēkņiem un
pedagogiem.
Regulāri tiek veikta digitālo mācību materiālu satura
aktualizācija mežsaimniecības, datorsistēmu, elektronikas un
administratīvā darba jomās.
Ogres tehnikuma pedagogi A. Bičols un M. Dreimane ir
izveidojuši savas web vietnes, kurās publicē materiālus,
izmanto tos stundās un saziņai ar audzēkņiem.
Ogres tehnikumā ir nodrošināta iespēja iegūt profesionālo
kvalifikāciju tiem, kuri savas zināšanas un prasmes ieguvuši
ārpus formālās izglītības sistēmas vai darba laikā šādās
profesijās:
Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists2014.gada 21.jūlija deleģēšanas līgums Nr.3-24/120.
Mēbeļu galdnieks - 2014.gada 21.jūlija deleģēšanas līgums
Nr.3-24/119.
Namdaris – 2015.gada 13.oktobra deleģēšanas līgums 324/122.
Būvizstrādājumu galdnieks - 2015.gada 13.oktobra
deleģēšanas līgums Nr.3-24/123.
Apģērbu modelētājs - 2015.gada 13.oktobra deleģēšanas
līgums Nr.3-24/121.
Mežsaimniecības tehniķis - 2015.gada 13.oktobra deleģēšanas
līgums Nr.3-24/119.
Meža mašīnu operators- 2015.gada 13.oktobra deleģēšanas
līgums Nr.3-24/120.
Grāmatvedis- 2015.gada 13.oktobra deleģēšanas līgums Nr.3-
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2.8. piedalās
Eiropas
Savienības struktūrfondu
vai citos ārvalstu finanšu
instrumentu finansētajos
projektos;

24/124.
Klientu apkalpošanas speciālists –2015.gada 13.oktobra
deleģēšanas līgums Nr.3-24/125.
Lietvedis – 2015.gada 13.oktobra deleģēšanas līgums Nr.324/126.
Datorsistēmu tehniķis – 2015.gada 13.oktobra deleģēšanas
līgums Nr.3-24/127.
Elektronikas tehniķis – 2015.gada 13.oktobra deleģēšanas
līgums Nr.3-24/128.
Viesmīlības pakalpojumu speciālists – 2015.gada 13.oktobra
deleģēšanas līgums Nr.3-24/130.
Ēdināšanas pakalpojumu speciālists - 2015.gada 13.oktobra
deleģēšanas līgums Nr.3-24/129.
Multimediju dizaina speciālists – 2015.gada 13.oktobra
deleģēšanas līgums Nr.3-24/131.
Vizuālās reklāmas noformētājs – 2015.gada 13.oktobra
deleģēšanas līgums Nr.3-24/132.
Interjera noformētājs – 2015.gada 13.oktobra deleģēšanas
līgums Nr.3-24/134.
Video operators – 2015.gada 13.oktobra deleģēšanas līgums 324/133.
2016.gada jūnijā novērtētas ārpus formālās izglītības sistēmā
iegūtās profesionālās kompetences (nokārtots profesionālās
kvalifikācijas eksāmens) 3 pretendentiem:
2016. gada 20.jūnijā - profesionālajā kvalifikācijā meža
mašīnu operators (1 pretendents);
2016. gada 22.jūnijā - profesionālajā kvalifikācijā
mežsaimniecības tehniķis (2 pretendenti).
Ogres tehnikums 2015./2016.mācību gadā ir piedalījies sešu
Eiropas Savienības struktūrfondu (vai citu ārvalstu finanšu
instrumentu) finansēto projektu īstenošanā:
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.1.1.1. aktivitātes
„Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras
uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” 2.
projektu atlases kārtas projekts „Ogres tehnikuma
infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija”.
Projekta īstenošanas laiks: 12.06.2012. – 31.12.2015.
Apgūtais finansējums: EUR 12 582 921.14
Īstenojamās aktivitātes: mācību korpusa rekonstrukcija; angāra
jaunbūve; mācību materiālās bāzes modernizācija; IT
tehnoloģiju iegāde.
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2
(KA 2) stratēģiskās partnerības projekts „Choose your future”.
Projekta mērķis: uzlabot audzēkņu profesionālās un personīgās
kompetences, kā arī radīt jauniešos ieinteresētību izglītoties,

priekšlaicīgi nepametot mācības.
Īstenošanas laiks: 01.09.2014.-31.08.2016.
Apgūtais finansējums: 34 523.00 EUR.
Eiropas Savienības Erasmus+ Pamatdarbības Nr.2 (KA 2)
stratēģiskās partnerības projekts „Integration into vocational
training, employment and social partaking in European
context” (INVOLT).
Projekta mērķis: izstrādāt 3 pakāpju izglītojoši pedagoģisko
modeli ar mērķi motivēt riska grupas izglītojamos darba vidē
balstītas izglītības iegūšanai un palīdzēt viņiem integrēties
sabiedrībā.
Īstenošanas laiks: 01.09.2014.-31.08.2016.
Apgūtais finansējums: 31 216.00 EUR.
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1
(KA 1) profesionālās izglītības sektora projekts “Laiks
maiņizglītībai!”.
Projekta mērķis: pilnveidot darba vidē balstītu mācību
ieviešanu un pilnveidošanu Ogres tehnikumā.
Projekts paredz divas aktivitātes:
OT pedagoģisko darbinieku pieredzes apmaiņas Austrijā
(Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Österreich);
daļēja kvalifikācijas prakse ārvalstīs OT ceturtā kursa
audzēkņiem.
Īstenošanas laiks: 01.09.2015.-31.05.2017.
Piešķirtais finansējums: 116 642.00 EUR.
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2
(KA 2) stratēģiskās partnerības projekts “ ROBOT – rescue,
offer help, be a friend, open doors, take on Europe”.
Projekta mērķis: uzlabot IKT integrāciju mācību procesā,
attīstot audzēkņu sociālu un globālu attieksmi, toleranci pret
tehnoloģijām, ietekmējot viņu iesaistīšanu un iesaistīšanos
sabiedrībā, iemācot kā izdarīt pareizo izvēli karjerā, kas
palīdzēs attīstīt viņu personiskās kompetences.
Īstenošanas laiks: 01.09.2015.-31.08.2017.
Piešķirtais finansējums: 20600.00 EUR.
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2
(KA 2) stratēģiskās partnerības projekts „Development of
vocational education programme in engineering of sustainable
and eco-friendly modular houses “ (MODUVET).
Projekta mērķis: izstrādāt, aprobēt un attīstīt novatoriskas,
atzītas profesionālās izglītības mācību programmas ilgtspējīgu
un videi draudzīgu moduļu māju būvniecībai, pamatojoties uz
ECVET un EQAVET principiem un darba tirgus prasībām.
Īstenošanas laiks: 01.09.2015. -31.08.2018.
Piešķirtais finansējums: 162 600.00 EUR.
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2.9. nodrošina karjeras
izglītības
pasākumu
īstenošanu
karjeras
vadības prasmju apguvei
un individuālās karjeras
konsultācijas
tālākās
izglītības
un
nodarbinātības izvēlei;

2016.gada pavasarī Ogres tehnikums ir sagatavojis un
iesniedzis piecus projekta pieteikumus gan kā projekta
koordinators, gan kā partneris ERASMUS + programmās:
„Grow and Develop” (Ogres tehnikums - projekta
koordinators);
„Sustainability Pieces„ (Ogres tehnikums - projekta partneris
Dānijai);
„ Development of Dual Apprenticeship in Practical Training
Units” (Ogres tehnikums - projekta partneris Lietuvai);
„ Work-based Learning in new European countries” (Ogres
tehnikums - projekta partneris Austrijai);
„ Adopt your School - Sustainable Energy Action Plan” (Ogres
tehnikums –projekta partneris Itālijai).
2015. gada 1. septembrī noslēgts sadarbības līgums ar VIAA
par Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt
nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu
nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros”
pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu
īstenošana
garantijas
jauniešiem
ietvaros”
projekta
“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana
garantijas jauniešiem ietvaros” (vienošanās
Nr.
7.2.1.2.15/I/001) īstenošanu.
Projekta ietvaros tiek īstenotas izglītības programmas:
Profesionālās vidējās izglītības programma “Mežsaimniecības
tehnika” ar profesionālo kvalifikāciju meža mašīnu operators;
Profesionālās vidējās izglītības programma “Mežsaimniecība”
ar profesionālo kvalifikāciju mežsaimniecības tehniķis;
Profesionālās vidējās izglītības programma “Datorsistēmas” ar
profesionālo kvalifikāciju datorsistēmas tehniķis;
Profesionālās vidējās izglītības programma “Reklāmas
dizains” ar profesionālo kvalifikāciju vizuālās reklāmas
noformētājs;
Arodizglītības programma “Administratīvais un sekretāra
darbs” ar profesionālo kvalifikāciju lietvedis;
Arodizglītības programma “Mežsaimniecības tehnika” ar
profesionālo kvalifikāciju kokvedēja automobiļa vadītājs.
Ogres tehnikumā ir izstrādāts karjeras izglītības pasākumu
plāns. Saskaņā ar plānoto, ir īstenoti šādi pasākumi:
mācību ekskursijas uz nozares uzņēmumiem;
tikšanās ar darba devējiem;
kvalifikācijas prakšu aizstāvēšana, piedaloties darba devējiem;
sadarbībā ar nozares pārstāvjiem veidoti video sižeti par
profesijām;
dalība dažāda līmeņa profesionālajos konkursos un to

organizēšana;
izglītojamo vizītes vispārizglītojošajās skolās, lai skolēnus
iepazīstinātu ar iespējām
iegūt profesionālo izglītību
tehnikumā;
organizētas Atvērto durvju dienas un Profesionālo prasmju
darbnīcas;
dalība nozares izstādēs;
popularizēti absolventu veiksmes stāsti;
izveidota absolventu datu bāzi;
nodrošināta iespēja apgūt neformālās izglītības programmas;
īstenotas tematiskās audzinātāja stundas;
attīstītas portfolio veidošanas prasmes;
pilnveidotas audzēkņu sociālās prasmes;
analizēti un izvērtēti audzēkņu mācību sasniegumi;
īstenota sadarbība ar izglītojamo vecākiem.
2015. gada septembrī sadarbībā ar grupu audzinātājiem pirmo
kursu izglītojamiem organizēta informatīvā diena par tēmu
“Karjeras atbalsta iespējas Ogres tehnikumā” – izglītojamiem
sniegta informācija par iespējām pilnveidoties mācību procesa
laikā (veidot savu portfolio, CV, rakstīt motivācijas vēstules
u.c.).
Apzināti un apkopoti dati par 2015./2016.māc. gada
absolventu nodarbinātību.
2015.gada oktobrī un novembrī noorganizēti un īstenoti
karjeras pasākumi, nodrošināta tehnikuma izglītojamo un
pedagogu dalība - ikvienam interesentam (vispārizglītojošo
skolu skolēniem un skolotājiem, skolēnu vecākiem u.c.) tika
nodrošināta iespēja iepazīties ar tehnikumā apgūstamajām
profesijām, ārpusstundu aktivitātēm, karjeras atbalsta
iespējām.
Karjeras pasākumu ietvaros Ogres tehnikumu apmeklēja
vispārizglītojošo skolu izglītojamie un skolotāji:
2015. gada 12.oktobrī Ķeipenes pamatskolas 8. un 9.klases
skolēni;
2015. gada 14.okrobrī Ogresgala pamatskolas 9.klases skolēni;
2015. gada 20.novembrī Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
audzēkņi (īpaša interese par
izglītības programmām
“Mežsaimniecība”, un “Mežsaimniecības tehnika”, t.sk.,
praktisko mācību norisi mežsaimniecības jomā).
Tehnikuma izglītojamie piedalījās dažādos Karjeras
pasākumos,
kuros
vispārizglītojošo
skolu
skolēnus
iepazīstināja ar tehnikumu un iespējām apgūt profesionālās
izglītības programmas:
2015. gada 16. oktobrī Alūksnes Ernsta Glika ģimnāzijas
Karjeras dienas pasākums “Tavu iespēju diena”;
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2.10. piedāvā
iespējas
izglītojamo
dalībai
starptautiskajās
apmaiņas programmās,
kā arī praksi Eiropas
Savienības programmu
ietvaros.

2015. gada 14. oktobrī Jelgavas 2 pamatskolas Karjeras dienas
pasākums “Izzini mežu”;
2015. gada 16. oktobrī Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā
Karjeras nedēļas noslēguma pasākums - elektronikas tehniķi
un pedagogs novadīja radošo darbnīcu “Savieno pats”.
Karjeras pasākumu ietvaros tehnikuma izglītojamie piedalījās
dažādos konkursos un izstādēs:
2015. gada 8.-11. oktobrī izstāžu kompleksā “Rāmava” izstāde
“Lauksaimniecības tehnika. Lauku sēta. Šķirnes trusis” –
piedalījās
izglītības
programmu
“Mežsaimniecība”,
“Mežsaimniecības
tehnika”
un
“Kokizstrādājumu
izgatavošana” izglītojamie un pedagogi, tika izveidots
informācijas stends ar reklāmas materiāliem par tehnikumu.
Īstenota sadarbība ar darba devējiem – lai izglītojamie
veiksmīgāk integrētos darba tirgū, tika nodrošināta iespēja
apmeklēt nozares uzņēmumus, iepazīties ar darba apstākļiem,
veicamajiem darbiem uzņēmumā, veidot kontaktus, saņemt
atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.
Sadarbībā ar portālu “Prakse lv” izveidota tehnikuma karjeras
platforma, kur izglītojamiem ir iespēja elektroniski izvēlēties
prakses vietu, atrast vakanci. Grupu audzinātājiem nodrošināta
iespēja īstenot bezmaksas ekskursijas uz nozares
uzņēmumiem.
Ogres tehnikuma 3. un 4. kursa izglītojamiem īstenota tikšanās
ar Rīgas Tehniskās universitātes, Biznesa augstskolas
“Turība”, Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas
Lauksaimniecības universitātes pārstāvjiem, kas informēja par
studiju iespējām un dalījās personīgajā pieredzē.
Ogres tehnikumā īstenots projekts “Sākotnējās profesionālās
izglītības īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, karjeras
atbalsta pasākumu nodrošināšanai Projektā iesaistītajiem
izglītojamajiem nodrošināta iespēja sadarboties ar VIAA
piesaistītiem ekspertiem – karjeras konsultantiem.
2015./2016.mācību gadā Ogres tehnikums piedāvāja 46
audzēkņiem piedalīties starptautiskajās apmaiņas un prakses
programmās Erasmus+ projektu ietvaros:
„Laiks maiņizglītībai!”, īstenošanas vieta Austrija, Vācija,
Malta un Grieķija, kopā starptautisku praksi īstenoja 17
audzēkņi.
Projekta mērķis - sniegt iespēju OT audzēkņiem īstenot daļēju
kvalifikācijas praksi ārzemēs.
„Integration into vocational training, employment and social
partaking in European context”, īstenošanas vieta Vācija,
piedalījās 5 audzēkņi.
Projekta mērķis: īstenot pasākumus audzēkņu atbiruma

samazināšanai profesionālajās izglītības iestādēs.
„Choose your future”, īstenošanas vieta Dānija un Igaunija.
Pieredzes apmaiņā piedalījās 10 audzēkņi.
Projekta mērķis – uzlabot audzēkņu profesionālās un
personīgās kompetences, kā arī radīt jauniešos ieinteresētību
izglītoties, priekšlaicīgi nepametot mācības.
„ROBOT - rescue, offer help, be a friend, open doors, take on
Europe”, īstenošanas vieta Vācija un Spānija. Projekta
aktivitātes īstenoja 14 audzēkņi.
Projekta mērķis: veidot un programmēt Lego robotus, kas
palīdzētu cilvēkiem dažādās problēmsituācijās, piemēram,
vecāka gada gājuma cilvēkiem un invalīdiem sadzīvē,
cilvēkiem pēc plūdiem vai citām dabas katastrofām.
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