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Nosūtošā organizācija: Ogres tehnikums 

 

Dalībnieki (12.04.2015. – 25.04.2015.):  

• Alens Līdaks – 1. kursa topošais multimediju dizaina speciālists 

• Darja Krasovska – 2. kursa topošā klientu apkalpošanas speciāliste 

• Lāsma Runcīte – 2. kursa topošā klientu apkalpošanas speciāliste  

• Linda Jaunīte – 1. kursa topošā apģērbu modelētāja 

• Ritvars Vāvers – 3. kursa topošais būvizstrādājumu galdnieks 

 

Pedagoģiskie darbinieki: 

• metodiķe tālākizglītības jomā Linda Meņģe 12.04. – 20.04.2015 

• pedagogi – Ramona Polmane un Lilita Meldere 19.04-25.04.2015 

 

Uzņemošā organizācija: „Future Focus”, Floriana, Malta  

Projekta kopējais finansējums: 14080.00 EUR 



Projekta mērķis: 
 

Attīstīt Ogres tehnikuma audzēkņos uzņēmējspējas un sniegt iespēju 

pedagogiem pilnveidot sevi, lai spētu atbalstīt audzēkņus inovāciju 

radīšanā, nodrošinot ilgtspējīga mācību uzņēmuma attīstību un veicinot 

audzēkņos interesi par jaunu uzņēmumu veidošanu pēc Ogres 

tehnikuma absolvēšanas. 

 

• Veicināt uzņēmējdarbību; 

• ģenerēt idejas jaunu, inovatīvu produktu izstrādei, lai attīstītu tās 

mācību uzņēmumā; 

• apgūt prasmes, kompetences un jaunas iemaņas, kas veicina 

personisko izaugsmi; 

• uzlabot svešvalodu zināšanas. 



Par Maltu 
Malta ir piecu salu grupa Vidusjūras centrālajā daļā.  

Malta ir viena no pasaulē mazākajām un visblīvāk apdzīvotajām valstīm. 

Maltas galvaspilsēta ir Valleta, bet lielākā pilsēta ir Birkirkara. 

Maltā ir Subtropu-Vidusjūras klimats, ar siltām ziemām un karstām vasarām. 

D 



Future Focus, kā uzņēmums ir apņēmies 

sniegt augsta līmeņa apmācības 

studentiem no visas pasaules.  

Tā ir viena no vadošajām privātajām 

mācību organizācijām Vidusjūras 

reģionā. 

 Future Focus studentiem no visas 

pasaules sniedz iespēju apgūt prasmes 

un zināšanas,  

kas ir svarīgas mūsdienu mainīgajā 

biznesa un darba vidē. 

Uzņemošā organizācija 
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Projekta programma īsumā 

• Viesošanās Newark School, Government 

Secondary School, St. Martins College 

• Ekskursija Farsons rūpnīcā, divas nakts 

ekskursijas pa Maltu gida pavadībā, 

vesela diena gida pavadībā Gozo salā 

• Iepazīšanās ar finanšu uzņēmuma Malta 

Enterprise un Malta Freeport darbību 

• Nodarbības ar Hector Cassola un Chris 

McDonald 

• Aktivitātes ar Junior Achievement Young 

Enterprise Malta  
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Newark school 

Newark School ir alternatīva 

skola, kas bērnu izglītību 

sabalansē atbilstoši katra 

bērna spējām un vecāku 

vēlmēm. 

Audzēkņiem ir iespēja apgūt 

ar biznesu un 

uzņēmējdarbību saistītos 

priekšmetus jau agrīnā 

vecumā. 

RI 



Government 

Secondary School 

Lielākā valsts skola, kas nodrošina 

izglītību bērniem no 5-16 gadiem. 

Skola īsteno arī profesionālās 

ievirzes programmu. 

Vēsturiski bijusi skola tikai zēniem, 

bet šobrīd skolā jau pirmo gadu 

mācās arī meitenes.  
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St. Edwards Collage 

1929.gadā un šobrīd 

atrodas vēsturiskajās 

telpās. Sākotnēji bijusi 

katoļu zēnu skola. 

Skolā mācās bērni un 

jaunieši no 2-18 gadiem. 

Mācībās tiek ievērotas 

klasiskās Britu privātskolu 

tradīcijas. 
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St. Martins College 

Vadošā un lielākā privātā 

mācību iestāde Maltā. 

Skola dibināta 1905.gadā. 

Bērniem tiek piedāvāta 

ekskluzīva mācību vide un 

attieksme. 



Malta Enterprise 

Malta Enterprise ir vadošais valsts 

finanšu uzņēmums, kas nodarbojās 

ar biznesa inkubatora funkciju 

pildīšanu, jauno uzņēmēju 

atbalstīšanu, starptautisku sakaru 

veidošanu.  

Viesojāmies gan galvenajā 

uzņēmuma mītnē, kur par uzņēmuma 

darbu mūs informēja darbinieki, gan 

biznesa inkubatora teritorijā, kas 2. 

gadus sniedz atbalstu Startup 

programmām un tikko izveidotiem 

uzņēmumiem. 
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Nodarbības ar Hector Cassola 

Mums notika 4. lekcijas pie šī harizmātiskā un 

inteliģentā lektora, kas sniedza mums ieskatu 

gan mārketingā, gan menedžementā, biznesa 

uzbūvē un terminos, kā arī papildus izglītoja 

saistībā ar vispārīgām un pasaulīgām lietām. 
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Nodarbības ar 

Chris McDonald 

Arī šis pasniedzējis pastāvīgi 

strādā Future Focus uzņēmumā un 

sniedz lekcijas projektu 

dalībniekiem un ārvalstu 

studentiem.  

Nācis no Lielbritānijas, kur 

strādājis valsts dienestā, ir liela 

personīgā biznesa pieredze. 

Informācijas pasniegšanas veids 

klausītājiem ir orģināls un 

piesaistošs.  
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Aktivitātes ar  

JA-YE Malta 

• JA-YE Malta darbības princips un mērķi 

ir vienādi ar Latvijas organizāciju, tomēr 

veids, kā viņi organizē darbu ir nedaudz 

savādāks. 

• Maltā šajā programmā ir iesaistījušies 

aptuveni 100 jaunieši un viņu darbība 

nav piesaistīta skolai. 
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Maltas izglītības sistēma 

• 5 – 10 gadi pamatskola (primary 

school) 

 

• 11 – 15 vidusskola (secondary 

school) 

 

• 16 – 18 pēcvidusskola/tehniskā 

skola (post secondary) 

         

             

• 18 - … universitāte 



Interesantais mācību procesā 

• 3 karjeras konsultanti vienā skolā (ar 7.klasi sākot tiek 

īstenota karjeras izglītība) 

• Mācību metodes: 

o stundās (mārketings, grāmatvedība) 

o lekcijās (pie pasniedzējiem H.Cassola, C.McDonald) 



Diskusijas rezultāts 

= 

sadarbības iespējas 



Ekskursijas pa 

Maltu un Gozo 
• Projekta ietvaros mums tika 

nodrošinātas 3 ekskursijas gida 

pavadībā.  

• Divas nakts ekskursijas Maltā, 

kurās apskatījām vēsturiskus 

objektus. Ekskursijas notika 

vakarā, kad satumsa, jo 

mākslīgajā ielu apgaismojumā 

vēsturiskajās ēkās un rajonos ir 

vairāk burvības. 

• Kā arī ekskursija uz Maltai 

piederošo salu Gozo 

D 



Brīvais laiks 

Mums bija pietiekami daudz 

brīvā laika, lai mēs patstāvīgi 

varētu iepazīties ar Maltu. 

Pateicoties tam paši izpētījām 

lielu daļu Maltas vēsturisko 

centru, kā arī brīvais laiks ļāva 

mums padziļināti iepazīties ar 

maltiešu kultūru un ikdienas 

dzīves vidi. 
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Audzēkņu ieguvumi: 

Pieredze 

Uzlabotas svešvalodas zināšanas  

Personiskā izaugsme 

Iepazīta Maltas kultūra 

Paplašināts redzesloks 

Jaunas produktu idejas, kas paplašinās OT mācību uzņēmuma 

piedāvājuma klāstu. 
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Pedagogu ieguvumi: 
 

Uzlabotas angļu valodas zināšanas 

Personiskā izaugsme 

Izprasta Maltas skolu sistēma un mācību process 

Iepazīta Maltas kultūra 

Jauna pieredze ar Maltas JA – YE SMU 

Sadarbības prasmes 

Sadarbības kontakti 

«Nekur nav tik labi kā mājās!» 
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Šobrīd ir uzsākts projekta tālākās attīstības posms: 

iesaistītajiem jauniešiem ir jāsāk attīstīt idejas, 

 kas radušās projekta ietvaros,  

lai nākamajā mācību gadā tiktu paplašināts  

macību uzņēmuma piedāvājuma klāsts 

Tālākā darbība 

A 



Idejas, kuras šobrīd esam gatavi 

īstenot nākotnē 

Linda Jaunīte:  

unificēts un personalizējams  

viedtālruņa ietvars. 



Alens Līdaks:  

balstoties uz Maltas SMU pieredzi, 

ražošanas vietā, importēt produktu,  

to padarot pievilcīgāku Latvijas tirgum. 

Idejas, kuras šobrīd esam gatavi 

īstenot nākotnē 



Ritvars Vāvers:  

1.pievilcīgi un praktiski galda  organizatori no koka,  

kas atrisinātu šobrīd nopērkamo organizatoru 

nepilnības. 

2. 3D burti ar led gaismām iekšpusē. 

Idejas, kuras šobrīd esam gatavi 

īstenot nākotnē 



Darja Krasovska:  

stikla priekšmetu apgleznošana. Apgleznot stikla traukus, 

vāzes, glāzes un citus stikla priekšmetus ar porcelāna 

krāsām. 

Idejas, kuras šobrīd esam gatavi 

īstenot nākotnē 



Lāsma Runcīte: 

pasākumu un notikumu koordinēšana, īpaši vēršot uzmanību 

uz jauniešu iesaistīšanu un izglītošanu. 

Idejas, kuras šobrīd esam gatavi 

īstenot nākotnē 



Lieliskā Komanda! 



PALDIES PAR UZMANĪBU 

 

 
PALDIES  

OGRES TEHNIKUMAM 


