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1. Cilvēkresursu attīstības plāna mērķis un tā pamatojums 

 

Ogres tehnikuma Cilvēkresursu attīstības plāna mērķis ir nodrošināt Ogres tehnikumu ar 

nepieciešamajiem cilvēkresursiem, sekmēt esošo cilvēkresursu attīstību, profesionālo izaugsmi un 

pilnveidi, jauno pedagogu iekļaušanos tehnikuma izglītības procesā, lai  Ogres tehnikumu būtu uz 

attīstību orientēta profesionālās izglītības iestāde, kura pilda profesionālās izglītības kompetences 

centra funkcijas, nodrošinot izglītojamajiem laikmetīgas profesionālās kompetences, tā dodot 

iespēju būt konkurētspējīgiem mainīgajā darba tirgū Latvijā, Eiropā un pasaulē.  

     Ogres tehnikuma cilvēkresursu attīstības plāns ir izstrādāts, pamatojoties uz Izglītības likumu, 

Profesionālās izglītības likumu, Ogres tehnikuma nolikumu (apstiprināts ar  Izglītības un zinātnes 

ministrijas 2016.gada 23.maija rīkojumu Nr. 177), “Ogres tehnikuma attīstības un investīciju 

stratēģiju 2015. – 2020.gadam” (saskaņota Izglītības un zinātnes ministrijā 2016.gada 30. maijā), 

Ogres tehnikuma internacionalizācijas stratēģiju 2017. – 2025.gadam” (saskaņota Izglītības un 

zinātnes miniitrija’2017.gada 15.maijā), lai: 

 

1. nodrošinātu Ogres tehnikuma stratēģiskā mērķa sasniegšanu - izveidot profesionālās 

izglītības kompetences centru “Ogres tehnikums” par vienotu mācību kompleksu, nodrošinot 

tā pilnīgu pabeigtību, lai sadarbībā ar Ikšķiles un Ogres novadu pašvaldībām, nozaru 

asociācijām, profesionālajām organizācijām un uzņēmumiem izveidotu energoefektīvu, 

iedzīvotājiem pieejamu, ar atbilstošām profesionālās izglītības programmām un mūsdienīgu 

materiāli tehnisko bāzi nodrošinātu profesionālās izglītības iestādi; 

2. izpildītu Ogres tehnikuma misiju - speciālistu, kas orientēti uz sistemātisku sevis 

pilnveidi, sagatavošana atbilstoši darba tirgus pieprasījumam, nosakot vērtības, kas 

mācību procesā jāsasniedz: profesionalitāte, laikmetīgs materiāli tehniskais 

nodrošinājums, spēja mainīties atbilstoši apstākļiem, atvērtība mikro un makro videi, 

pozitīva savstarpējo attiecību kultūra, pašattīstība, sakārtota vide; 

3. veicinātu izglītības iestādes internacionalizāciju un nodrošinātu augstas kvalitātes 

starptautiski atzītu profesionālās izglītības programmu īstenošanu, sekmējot Ogres 

tehnikuma izcilību. 

     Eiropas Savienības struktūrfondu 2014. – 2020.gada plānošanas periodā Ogres tehnikums ir 

iesaistīts Eiropas Sociālā fonda un Eiropas reģionālā attīstības fonda projektu īstenošanā, kas prasa 

papildus cilvēkresursu piesaisti projektu īstenošanā, kā arī jaunu zināšanu apguvi projektos 

iesaistītajiem Ogres tehnikuma pedagogiem: 
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1. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa 

"Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences 

pasākumus" projektā; 

2. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa 

"Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs" projektā; 

3. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa 

"Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības 

darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" projektā; 

4. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa 

"Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" projektā;  

5. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.3. specifiskā atbalsta mērķa 

"Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla 

profesionālās kompetences pilnveidi" projektā; 

6. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa 

"Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai" 

projektā. 

     Ogres tehnikums piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras izsludinātajos konkursos, lai piedalītos 

bezdarbnieku un darba meklētāju kvalifikācijas paaugstināšanā, izmantojot ESF finanšu līdzekļu atbalstu, 

īstenojot 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" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana 

jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" projektus: 

1. ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001; 

2. ESF projekta „Jauniešu garantijas” Nr. 7.2.1.1/15/I/001.  

     Ogres tehnikumam ir uzkrājusies pieredze, īstenojot Eiropas Savienības fondu  darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sākotnējās 

profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”  projektus “Sākotnējās 

profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”. Iegūtā pieredze 

nepārtraukti ir jāpapildina un jāpilnveido. 

    Turpinās valsts budžeta līdzfinansēta Eiropas Reģionā attīstības fonda finanšu līdzekļu apguve, 

īstenojot projektu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta 

mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” un 4.2.1.specifiskā atbalsta 

mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projektus, rekonstruējot dienesta 
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viesnīcu un no jauna uzceļot multifunkcionālu zāli adresē “Ogres meža tehnikums”, Aizupēs, 

Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, veidojot Ogres tehnikumu kā vienotu mācību kompleksu. 

      Cilvēkresursu attīstības plāns Ogres tehnikumam ir nepieciešams, lai nodrošinātu tehnikuma 

jauno iniciatīvu attīstību: 

1. Pieaugušo izglītības nodrošināšanai 2017.gadā Ogres tehnikumā ir izveidots Pieaugušo 

izglītības centrs, kura funkcijās ietilpst pieaugušo izglītības programmu īstenošana un 

izglītības piedāvājuma pieaugušajiem attīstīšana. Tehnikuma Pieaugušo izglītības centrs 

īsteno arī profesionālās kompetences novērtēšanu pieaugušajiem, kuri savas zināšanas un 

prasmes ieguvuši ārpus formālās izglītības sistēmas. 

2. Savukārt karjeras pasākumu īstenošanai Ogres tehnikumā ir izveidots Karjeras izglītības 

centrs, kura funkcijās ietilpst karjeras informācijas, karjeras izglītības, karjeras 

konsultāciju un karjeras pasākumu organizēšana. 

3. No 2018.gada 1.janvāra Ogres tehnikums uzsāk Starptautiskā Bakalaurāta Karjeras 

izglītības programmas īstenošanu. Lai to nodrošinātu, Ogres tehnikuma pedagogiem ir 

nepieciešamas jaunas prasmes starptautiskas izglītības programmas īstenošanā un 

sadarbības prasmes svešvalodās. 

4. 2017./2018.m.g. Ogres tehnikums ir nodibinājis Zemgales kulinārā mantojuma centru un 

iestājies Eiropas kulinārā mantojuma centrā. 

     Ogres tehnikumā, pamatojoties uz Profesionālās izglītības likumu, kā koleģiāla padomdevēja 

institūcija darbojas konvents ar mērķi veicināt  Ogres tehnikuma attīstību atbilstoši darba tirgus 

prasībām. Ogres tehnikuma konventā darbojas Izglītības un zinātnes ministrijas, Ikšķiles, Ogres un 

Kokneses novadu, Ogres tehnikumā īstenoto izglītības programmu jomu nozaru asociāciju (Latvijas 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas 

rūpniecības asociācijas, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas, Latvijas Dizaineru savienības, 

Latvijas Neatkarīgās mežizstrādātāju asociācijas) deleģēti pārstāvji un direktore. 

      Pamatojoties uz Izglītības likumu, Ogres tehnikumā darbojas padome, kura sniedz 

priekšlikumus Ogres tehnikuma attīstībai un tajā iekļauti  pedagogu, audzēkņu un vecāku deleģēti 

pārstāvji. 
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4. Ogres tehnikuma personāla darba organizācija, vadība un darba 

kvalitātes nodrošināšana 

 

Personāla piesaiste un atlase 

Pamatojoties uz Ogres tehnikuma nolikumu, pedagogus un darbiniekus darbā pieņem 

direktors. Personāla atlasi tehnikumā plāno direktors sadarbībā ar attiecīgās jomas direktora 

vietnieku, nodaļas vadītāju un personāla speciālistu. Personāla piesaistē priekšroka tiek dota 

esošajiem tehnikuma darbiniekiem, dodot iespējas karjeras izaugsmei. Personāla piesaiste notiek, 

izvietojot darba sludinājumu Nodarbinātības valsts aģentūrā, tehnikuma mājas lapā www.ovt.lv un 

portālā www.ogrenet.lv . Personāla atlasē vērā tiek ņemta atbilstoša izglītība un darba pieredze 

atbilstošā jomā.  

 

Darba organizācijas struktūra un vadība 

Ogres tehnikuma darbība tiek īstenota saskaņā ar tehnikuma nolikumu un iekšējiem 

noteikumiem. No 2017.gada 1.septembra Ogres tehnikumam ir izglītības programmu īstenošanas 

vieta Vecbebros.  

                Ogres tehnikuma struktūra tiek apstiprināta ar Ogres tehnikuma direktores rīkojumu, to 

veido: 

I. Četras izglītības programmu nodaļas: 

 

1.Mežsaimniecības un koka izstrādājumu izgatavotāju nodaļa. 

 

2. Datorzinātnes, elektronikas un administratīvā darba nodaļa. 

 

3. Dizaina un mākslas nodaļa. 

 

4. Viesmīlības un restorānu pakalpojumu nodaļa. 

 

II. Administratīvi saimnieciskā nodaļa, kuras pārziņā ir arī dienesta viesnīcas. 

 

III. Projektu nodaļa. 

 

IV. Sporta nodaļa. 

 

V. Meža un medību saimniecības nodaļa. 

 

VI. Ēdināšanas pakalpojumu nodaļa. 

 

VII. Grāmatvedības nodaļa. 

(Ogres tehnikuma struktūra pielikumā Nr.1). 

 

http://www.ovt.lv/
http://www.ogrenet.lv/
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Ogres tehnikuma kā profesionālās izglītības iestādes galvenais uzdevums ir īstenot 

profesionālās izglītības programmas. Tehnikums īsteno: 

1. licencētas un akreditētas profesionālās izglītības programmas audzēkņiem pēc vispārējās 

pamatizglītības ieguves; 

      2.licencētas un akreditētas profesionālās izglītības programmas pēc vispārējās vidējās 

izglītības ieguves; 

3.licencētas un akreditētas profesionālās tālākizglītības programmas; 

4.tālākizglītības programmas;  

5. neformālās izglītības programmas e – vidē;  

6. audzēkņu darba vidē balstītas mācības; 

7.ārpus formālā ceļā apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana. 

 

Metodiskā darba organizācija un raksturojums 

Metodisko darbu Ogres tehnikumā nodrošina izglītības programmu nodaļas: 

1. Mežsaimniecības un koka izstrādājumu nodaļa; 

2. Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļa; 

3. Dizaina un mākslas nodaļa; 

4. Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļa. 

 Izglītības programmu nodaļas vadītāja uzdevumi ir: 

1. nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu nodaļā sadarbībā ar nozaru asociācijām un 

uzņēmējiem, ieviešot inovatīvas mācību metodes, īstenojot darba vidē balstītas mācības, 

modulāras izglītības programmas, lai panāktu sagatavoto specialistu atbilstību darba tirgus 

prasībām; 

2. kontrolēt mācību procesa norisi nodaļā; 

3. piedalīties tehnikuma iekšējo normatīvo aktu izstrādē ar mērķi uzlabot mācību un 

metodiskā darba kvalitāti; 

4. īstenot profesionālas pilnveides pasākumus audzēkņiem, pedagogiem un nozarē 

strādājošajiem; 

5. izstrādāt materiālā nodrošinājuma plānu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai nodaļā; 

6. sagatavot profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturu un veidot teorētiskās un praktiskās 

daļas jautājumu un uzdevumu datu bāzi; 

7. nodrošināt metodisko darbu nodaļā;  

8. sadarbībā ar nozares asociācijām un direktora vietnieku izglītības jomā aktualizēt 

īstenojamās izglītības programmas; 
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9. sadarbībā ar nozares asociācijām, direktora vietniekiem un uzņēmējiem izstrādāt jaunas 

izglītības programmas; 

10. sniegt metodisko atbalstu pedagogiem; 

11. organizēt publisko metodisko materiālu izstrādi nodaļā; 

12. analizēt un vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus nodaļā, izvirzīt jaunus uzdevumus un 

informēt par to pedagogus, sniedzot informāciju izglītības komisijas sēdēs; 

13. veikt stundu vērošanu un organizēt atklāto stundu norisi; 

14. decembrī un jūnijā veikt profesionālo priekšmetu pedagogu pašnovērtējuma analīzi, un 

sniegt priekšlikumus direktora vietniekam izglītības jomā par pedagoga darba kvalitātes 

vērtējumu. 

15. veidot pozitīvu mikroklimatu nodaļā un tehnikumā; 

 

Personāla darba kvalitātes nodrošināšanas un kontroles sistēma 

Tā kā no 2016. gada janvāra izglītības process tiek īstenots Eiropas  Reģionālās attīstības 

fonda «Ogres tehnikuma infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija» 

projekta ietvaros rekonstruētajā mācību korpusā un jaunuzceltajā mācību angārā  labiekārtotās 

mācību telpās, katram pedagogam klasē ir nodrošināts projektors un apskaņošanas sistēma, tāpat 

katram pedagogam ir nodrošināts dators ar interneta pieslēgumu. Pedagogi savā darbā var izmantot 

arī dokumentu kameras un citas informācijas tehnoloģiju sistēmas. Visi pedagogi ir izmanto e-klasi. 

Ogres tehnikumā ir pieejama arī e-vide, kuru var izmantot e-mācību vides veidošanai un 

izmantošanai mācību procesā. Visiem darbiniekiem ir izveidoti un pieejami darba e-pasti, kas 

atvieglo saziņu ar kolēģiem un tehnikuma vadību. 

Informācijas aprite starp pedagogiem notiek, veicot saraksti e-klasē, e-pastā, nodaļas 

sanāksmēs, pedagoģiskās padomes sēdēs, regulāri informējot pedagogus par veicamajiem 

uzdevumiem un dažādām aktualitātēm tehnikumā.  

Pedagogu darba novērtēšanas kārtību Ogres tehnikumā nosaka 2017.gada 14.septembra 

iekšējie noteikumi Nr.18 “Pedagoga darba samaksas kārtība”.  Pedagogu darba novērtēšana notiek 

vienu reizi gadā, mācību gada noslēgumā. Katrs pedagogs iesniedz savu pašvērtējumu izglītības 

programmu nodaļas vadītājam līdz 1.jūlijam. Pedagoga novērtēšana notiek sadarbībā ar izglītības 

programmu nodaļas vadītāju līdz 5.septembrim. Pedagogu darba kvalitāti par iepriekšējo mācību 

gadu novērtē ar direktora rīkojumu izveidota Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas komisija.  

Ogres tehnikuma darbinieku darba kvalitāte tiek novērtēta ikgadējā vērtēšanā saskaņā ar 

2012.gada 10.jūlija Ministru kabineta  noteikumiem Nr. 494 „Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes 



9 

 

iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanu” un Ogres tehnikuma 2014.gada 8.decembra 

iekšējiem noteikumiem Nr.162 „Darbinieku darba izpildes novērtēšanas kārtība”. 

Lai nodrošinātu augstu izglītības kvalitāti, tehnikums 2015.gada 28. decembrī sertificēts 

atbilstoši ISO 9001:2015 standartam darbības sfērā: profesionālās vidējās izglītības un 

mūžizglītības programmu izstrāde un īstenošana, profesionālās izglītības kompetences centra 

funkciju nodrošināšana. Katru gadu decembrī Ogres tehnikums veic sertifikācijas uzraudzības 

auditu atbilstoši standarta ISO 9001:2015 prasībām, lai nodrošinātu  kvalitātes vadības sistēmas 

atbilstību kvalitātes prasībām. 

 

Darba motivācijas un stimulēšanas sistēma 

Ogres tehnikumā darbinieku motivēšana noteikta, pamatojoties uz 2016.gada 5.jūlija Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un Ogres tehnikuma 

2017.gada 14.septembra iekšējiem noteikumiem Nr. 18 „Pedagoga darba samaksas kārtība”. 

Tehnikumā ir izveidota Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija. 

Komisijas uzdevums ir izvērtēt iesniegtos priekšlikums prēmijas vai naudas balvas piešķiršanai, 

mācību gada sākumā piedalīties tarifikācijas sagatavošanā un likmes noteikšanā.  

Tehnikumā tiek izmantota gan materiālā, gan nemateriālā motivēšanas sistēma. Nemateriālajā 

motivēšanas sistēmā ietilpst – atzinība vai pateicība par sasniegumiem darbā, paaugstināšana amatā, 

iesaiste dažādos projektos, stažēšanās ārzemēs, iespēja apmeklēt apmaksātus kursus, atbalsts 

mācībām augstskolā, darba audzinātāja piesaistīšana jaunajiem darbiniekiem. Tehnikuma 

darbiniekiem tiek apmaksāts darba mobilais telefons.  

 

Darba apstākļi un psihosociālā vide 

Eiropas  Reģionālās attīstības fonda finansēta «Ogres tehnikuma infrastruktūras attīstība 

un mācību aprīkojuma modernizācija» projekta ietvaros Aizupēs, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles 

novadā ir rekonstruēts mācību korpuss un no jauna uzbūvēts mācību angārs mežsaimniecības un ar 

koka izstrādājumu izgatavošanas jomu saistīto izglītības programmu īstenošanai.  

Tehnikumā ir labiekārtotas telpas mācību procesa nodrošināšanai, tās ir labiekārtotas un 

aprīkotas ar nepieciešamajām informācijas tehnoloģijām. Tehnikuma vadībai ir savi kabineti, 

tehnikuma personālam ir nodrošināti ļoti labi apstākļi kvalitatīvai pienākumu veikšanai. Tiek 

nodrošināta darba aizsardzības prasībām atbilstoša darba vide.  

2017.gada 2.martā aktualizēti un apstiprināti iekšējie noteikumi Nr..5 “Ētikas kodekss” ar 

mērķi veicināt un pilnveidot Ogres tehnikuma izglītojamo, pedagogu un darbinieku kopības garu, 

veidot labvēlīgu, atbildīgu un atvērtu kolektīvu. Ētikas kodeksa pamatā ir savstarpējās cieņas 
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principu ievērošana visiem Tehnikuma kolektīva locekļiem neatkarīgi no tā, kādā statusā katrs no 

viņiem atrodas.  

Tehnikumā ir izveidojušās vairākas tradīcijas: 

 Par nozīmīgu ieguldīju profesionālās izglītības un tehnikuma attīstībā sadarbībā ar 

audzēkņiem, sasniedzot augstus mācību rezultātus, tehnikums izvirza savus darbiniekus 

Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības rakstu saņemšanai.  

 Pedagogi, kuriem ir augsta darba kvalitāte, tiek sveikti Ogres un Ikšķiles novadu, kā arī 

tehnikuma organizētajos Skolotāju dienas pasākumos.  

 Darbiniekiem tiek organizēti tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas 

semināri sadarbībā ar nozares profesionālajām organizācijām. Īpaša tradīcija – pieredzes 

apmaiņas semināra maršrutā tiek iekļauts kāds nozares uzņēmums, kurā strādā tehnikuma 

absolvents.  

 Reizi gadā tiek rīkotas izbraukuma pedagoģiskās sēdes, iepazīstot kultūrizglītības vērtības, 

citu izglītības iestāžu pieredze. Piemēram, Sadarbībā ar Vidzemes koncertzāli “Cēsis” 

2017.gada 6.janvārī tehnikuma pedagogiem tika organizēts profesionālās kompetences 

pilnveides seminārs “Vidzemes koncertzāles “Cēsis” iespējas Ogres tehnikuma izglītības 

programmu pilnveidē”.  

Pret visiem Ogres tehnikuma darbiniekiem ir vienlīdzīga attieksme, tiek uzklausīti katra 

darbinieka priekšlikumi tehnikuma darbības pilnveidei. Visi tehnikuma darbinieki tiek aicināti 

piedalīties un iesaistīties tehnikuma organizētajos pasākumos, mācību un izglītojošās ekskursijās, 

starptautiskajos projektos. 

Ogres tehnikuma Cilvēkresursu attīstības rīcības plāns pielikumā Nr.2. 
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5. Cilvēkresursu raksturojums un cilvēkresursu kapacitātes celšanas 

pasākumi 
 

Tehnikumā ir visu profesionālās izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls. 

Ogres tehnikumā 2017.gada 1.janvārī darbinieku skaits kopā ir 147 darbinieki:  

 t. sk. pedagogi - 70  

 t.sk. pedagoģiskie darbinieki – 27 darbinieki;  

 t.sk. pārējie darbinieki – 50 darbinieki. (Ogres tehnikuma struktūra pielikumā). 

Visiem tehnikuma darbiniekiem ir normatīvajiem dokumentiem atbilstoša izglītība,  

vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, profesionālo 

mācību priekšmetu pedagogiem ir augstākā izglītība nozarē un/vai pedagoģiskā izglītība. 

Tehnikumā strādā 38 pedagoģiskie darbinieki ar maģistra grādu, 3 pedagogiem ir Latvijas 

Amatniecības kameras amata meistara diploms. 2016./2017. mācību gadā Ogres tehnikumā strādā 

26 pedagogi, kas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā ieguvuši trešo kvalitātes 

pakāpi un 6 pedagogi, kas ieguvuši ceturto kvalitātes pakāpi.  

Pedagogu sadalījums pēc vecuma (pedagogi pamatdarbā uz 2017.gada 1. oktobri) 

 

Profesionālās izglītības un vispārējās vidējās izglītības skolotāju skaits  

pavisam 
tai skaitā sievietes 

 

Skolotāji pavisam 

(ar algas nodokļa grāmatiņu) 
65 48 

līdz 24 gadiem 2 2 

25–29 gadi 8 4 

30–34 gadi 7 5 

35–39 gadi 8 7 

40–44 gadi 3 1 

45–49 gadi 3 2 

50–54 gadi 6 5 

55–59 gadi 15 14 

60–64 gadi 8 5 

65 gadi un vairāk 5 3 

No kopējā skaita skolotāji pensijas vecumā 6 4 

 

Tehnikumā strādā sociālais pedagogs, kurš plāno un īsteno sociālpedagoģisko darbību, sniedz 

individuālas konsultācijas izglītojamajiem, viņu vecākiem, pedagogiem un tehnikuma darbiniekiem. 

Sociālais pedagogs sniedz atbalstu dienesta viesnīcas jauniešiem un pedagogiem, vadot izglītojoša 

rakstura pasākumus. 

Tehnikumā katru mācību gadu tiek izstrādāts pedagogu profesionālās pilnveides plāns un 

pedagogi seko līdzi savai profesionālajai pilnveidei, aktīvi iesaistās tālākizglītībā.  

Tehnikuma pedagogi regulāri pilnveido savu profesionalitāti, piedaloties dažādos pieredzes 

apmaiņas semināros, konferencēs, meistarklasēs un stažēšanās pasākumos, kā arī dažādos 

konkursos un valsts vai starptautiska mēroga projektos.  
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Pedagogs sadarbībā ar nodaļas vadītāju un direktores vietnieku izvērtē tālākizglītības 

aktualitāti. Pedagogs, izvēloties kursus, iesniedz direktorei adresētu rakstisku iesniegumu, ko 

finansiālo iespēju robežās un, izvērtējot konkrēto kursu nepieciešamību, tehnikums apmaksā. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.173 „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst 

speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” 14. punktu, 

tehnikums 2016.gada decembrī un 2017.gada janvārī visiem tehnikuma pedagogiem un 

darbiniekiem organizēja profesionālās pilnveides kursus “Bērnu tiesību aizsardzība” (8 un 12 

akadēmisko stundu apjomā).  

Profesionālās pilnveides vajadzību izzināšanai ir veikta darbinieku anketēšana, iegūtā 

informācija apkopota Ogres tehnikuma Cilvēkresursu attīstības plāna 3.pielikumā. 
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Lietvedis

OGRES  TEHNIKUMA STRUKTŪRA
Ogres tehnikuma padome

Ogres tehnikuma Cilvēkresursu attīstības plāna

1.pielikums

Personāla 

speciālists

Grāmatvedības 

nodaļa                 

Galvenais 

grāmatvedis

Direktora vietnieks 

izglītības  jomā

Direktora vietnieks 

kvalitātes, attīstības un 

tālākizglītības jomā

Konvents

Direktors 
Pedagoģiskā padome

Mācību medību kolektīvs

Izglītojamo pašpārvalde

Direktora vietnieks 

kultūrizglītības un 

audzināšanas jomā

Direktora vietnieks izglītības programmu 

īstenošanas vietā Vecbebros

Administratīvi 

saimnieciskās nodaļa 

Nodaļas vadītājs

Arhivārs Grāmatveži
Mācību daļas 

vadītājs Karjeras 

izglītības centrs

Pieaugušo 

izglītības 

centrs

Interešu izglītības 

pedagogi 

mākslinieciskās 

pašdarbības jomā

Muzejpedagogs
Sporta 

pedagogi/Interešu 

izglītības pedagogi 

sporta jomā
Noliktavas 

pārzinis 
Garderobists 

Darba aizsardzības 

speciālists

Vispārizglītojošo 

priekšmetu pedagogi

Mācību dravas 

vadītājsMetodiķis 

tālākizglītības 

jomā

Projektu 

vadītāji

Iekārtu 

ekspluatācijas 

inženierisMežsaimniecības un koka 

izstrdādājumu  nodaļa
Bibliotekāri

Viesnīcu un restorānu 

pakalpojumu nodaļa
Projektu vadītāji Grupu audzinātāji DV skolotāji Elektriķis 

Datorsistēmu 

tehniķis
Profesionālo 

priekšmetu pedagogi Profesionālo priekšmetu 

pedagogi

Pedagogi karjeras 

konsultanti

DV ēku un teritorijas 

uzraugi 

Skolas ēku un 

teritorijas 

uzraugi

Meža un medību 

saimniecības nodaļa 

Nodaļas vadītājs 
DV sētnieks 

Skolas 

sētnieks 

Datorikas, elektronikas un 

administratīvā darba nodaļa

Dizaina un mākslas nodaļaMeža mašīnu 

autovadīšanas 

instruktori

Remontstrādnieki Santehniķis

Ēdināšanas 

pakalpojumu nodaļa               

Kafejnīcas vadītājs

Profesionālo priekšmetu 

pedagogiProfesionālo 

priekšmetu 

pedagogi

Automobīļa vadītājs 

Pavāri

Kasieris

Virtuves darbinieks Struktūrā izmantotie saīsinājumi:

DV - dienesta viesnīca

Transporta pārraugs

Projektu nodaļa  Projektu nodaļas 

vadītājs

Starptautiskā 

Bakalaurāta Karjeras 

izglītības programmas 

koordinators

Projektu 

vadītāji
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1. Valstī atpazīstams tehnikums. 1. Starptautiski atpazīstams 

tehnikums. 

2018.-

2022.gads 

Visi Ogres 

tehnikuma 

pedagogi un 

darbinieki. 

1. ES valstu audzēkņi vēlas mācīties/papildināt 

zināšanas Ogres tehnikumā, izmantojot Ogres 

tehnikuma materiālo bāzi. 

2. Attīstīta sadarbība ar darba 

devējiem, labas atsauksmes no 

darba devējiem. 

2. Stiprināt un paplašināt 

sadarbību ar darba 

devējiem, izglītojot darba 

devējus, veicinot viņu 

izpratni par profesionālās 

izglītības procesiem. 

2018.-

2022.gads 

Direktora 

vietnieks 

izglītības 

jomā, 

izglītības 

programmu 

nodaļu 

vadītāji. 

2. Palielinājies iesaistīto darba devējus skaits 

saņemot ESF līdzfinansējumu, uzņemot 

audzēkņus DVB mācībās, darba devēji izglīto 

savus darbiniekus un darba devēji izprot 

profesionālās izglītības procesus u.c. 

3. Pozitīvas atsauksmes no 

audzēkņu vecākiem, 

absolventiem un esošajiem 

audzēkņiem. 

3. Attīstīt sadarbību ar 

audzēkņu vecākiem, 

iesaistīt vecākus Ogres 

tehnikuma profesionālās 

izglītības pasākumu 

īstenošanā. 

2018.-

2022.gads 

Direktora 

vietnieks 

kultūrizglītības 

un 

audzināšanas 

jomā, 

pedagogi- 

karjeras 

konsultanti. 

3. Audzēkņu vecāku atbalsts, iesaiste Ogres 

tehnikuma organizēto profesionālās izglītības 

pasākumu norisē. 

4. Tehnikuma iekšējo kultūru 

nosaka tehnikuma iekšējie 

noteikumi. 

4. Tehnikuma iekšējos 

noteikumos noteikto 

prasību precīza izpilde. 

2018.-

2022.gads 

Visi Ogres 

tehnikuma 

pedagogi un 

darbinieki. 

4. Ogres tehnikuma darbinieki un audzēkņi 

precīzi un savlaicīgi izpilda Ogres tehnikums 

iekšējos noteikumos noteikto, darbinieki 

gandarīti, veidojas pozitīva saskarsme un 

sadarbība. 
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5. Tehnikumā darbojas 

audzēkņu mācību uzņēmumi 

(SMU). 

5. Nepieciešams pilnveidot 

pedagogu zināšanas par 

skolēnu mācību uzņēmumu 

(SMU)  veidošanu, darba 

organizēšanu un rezultātu 

sasniegšanu.  

2018.-

2022.gads 

Pedagogi. 5. Palielinās skolēnu mācību uzņēmumu skaits 

tehnikumā. Vairāk audzēkņu iesaistīti 

uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanā, mācoties 

tehnikumā. 

  

6. Tehnikumā darbojas 

audzēkņu pašpārvalde. 

6. Nepieciešams pilnveidot 

zināšanas pedagogiem – 

konsultantiem darbā ar 

audzēkņu pašpārvaldi. 

2018.-

2022.gads 

Direktora 

vietnieks 

kultūrizglītības 

un 

audzināšanas 

jomā. 

6. Tehnikuma pašpārvalde ir iesaistīta Ogres 

tehnikuma padomē, pasākumos un lēmumu 

pieņemšanā. 

7. Tehnikumā darbojas interešu 

izglītības pulciņi (tautas deju 

kolektīvs, instrumentālais 

ansamblis, koris, vokālais 

ansamblis). 

7. Interešu izglītības 

pedagogiem nepieciešams 

papildināt zināšanas par 

māksliniecisko 

priekšnesumu 

sagatavošanu, inovatīvu 

metožu izmantošana 

interešu izglītībā u.c. 

2018.gads-

2022.gads 

Direktora 

vietnieks 

kultūrizglītības 

un 

audzināšanas 

jomā, interešu 

izglītības 

pedagogi 

7. Palielinājies audzēkņu skaits, kuri apmeklē 

interešu izglītības pulciņus.  

8. Ogres tehnikumā ir 

labiekārtota un moderna 

bibliotēka, kura saslēgta 

tīklojumā ar Ogres novada 

Centrālo bibliotēku sistēmā 

“Alise”. Bibliotēkas darbinieki 

organizē audzēkņiem 

pasākumus no mācībām brīvajā 

laikā. 

8. Turpināt modernizēt 

bibliotēku, piedāvājot 

audzēkņiem un pedagogiem 

apgūt bibliotēkas krājumu 

fondu, izmantojot jaunākās 

IKT tehnoloģijas. 

Nepieciešams izglītot 

bibliotekārus darbam ar 

jaunākajām IKT 

tehnoloģijām. 

2018.-

2022.gads 

Direktora 

vietnieks 

izglītības 

jomā, 

bibliotekāri. 

8. Palielinās Ogres tehnikuma prestižs. 

Bibliotēkas krājumu fonds tiek izmantots, 

pielietojot modernās IKT tehnoloģijas. Ar 

jaunākajām tehnoloģijām strādāt gatavi 

bibliotekāri. 
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9. Līdzās Ogres tehnikuma kā 

izglītības iestādes akreditācijai 

un izglītības programmu 

akreditācijai, Ogres tehnikums 

ir sertificēts atbilstoši ISO 

9001:2015 standartam darbības 

sfērā: profesionālās vidējās 

izglītības un mūžizglītības 

programmu izstrāde un 

īstenošana, profesionālās 

izglītības kompetences centra 

funkciju nodrošināšana. 

9. Turpināt kvalitātes 

vadības sistēmas uzturēšanu 

un pilnveidošanu. 

2018.-

2022.gads 

Visi Ogres 

tehnikuma 

darbinieki. 

9. Noturīga tehnikuma profesionālās izglītības 

kvalitāte. 

  

10. Komunikācija sociālajos 

tīklos, moderna, saprotama 

mājas lapa. 

10. Turpināt pilnveidot 

Ogres tehnikuma mājas 

lapu un komunikāciju 

sociālajos tīklos. Izveidot 

Ogres tehnikuma mājas 

lapas versiju angļu valodā. 

2018.-

2022.gads 

Direktora 

vietnieks 

kvalitātes, 

attīstības un 

tālākizglītības 

jomā. 

10. Izveidota Ogres tehnikuma mājas lapas 

versija angļu valodā. 
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1. Moderns materiāli tehniskais 

nodrošinājums Ogres tehnikuma 

profesionālās izglītības  

programmu īstenošanai. 

1. Pedagogiem 

nepieciešams regulāri 

pilnveido zināšanas, 

apmeklējot tālākizglītības 

kursus un seminārus, lai 

moderno aprīkojumu 

izmantotu   mācību procesā. 

2018.-

2022.gads 

Direktora 

vietnieks 

izglītības 

jomā, visi 

pedagoģiskie 

darbinieki. 

1.Apmeklēto tālākizglītības kursu un semināru 

skaits, lai moderno materiāli tehnisko 

nodrošinājumu izmantotu mācību procesā. 

Pedagogu skaits, kuri piedalījušies 

tālākizglītības kursos un semināros. 

Atgriezeniskās saites ieguve/informācija par 

kursos/semināros gūto zināšanu pielietojumu 

mācību procesā. 

Daudzveidīgās metodes tiek izmantotas 

mācību procesā. Izstrādātie metodiskie 

materiāli tiek ievietoti e-vidē. 

2. Tiek nodrošināta pedagogu 

dalība tālākizglītības kursos un 

semināros. 

 

2. Turpināt nodrošināt 

pedagogu dalību 

tālākizglītības semināros un 

kursos, tai skaitā IKT jomā. 

2018.-

2022.gads 

Direktora 

vietnieks 

izglītības 

jomā, 

pedagogi. 

2. Atgriezeniskās saites ieguve/informācija par 

kursos/semināros gūto zināšanu, t. sk., IKT  

pielietojumu mācību procesā. 

3. Izveidots Pieaugušo izglītības 

centrs. 

3. Attīstīt pieaugušo 

izglītību, izmantojot 

Eiropas Savienības fondu 

finansiālo atbalstu. 

2018.-

2022.gads 

Direktora 

vietnieks 

kvalitātes, 

attīstības un 

tālākizglītības 

jomā, 

izglītības 

programmu 

nodaļu 

vadītāji. 

3. Palielinājies pieaugušo izglītības 

programmās iesaistīto dalībnieku skaits. 

Pedagogiem ir darba vieta, palielinās 

atalgojums. Pedagogi ir apguvuši zināšanas 

darbā ar pieaugušo auditoriju. Rodas jaunas 

darba vietas. Palielinājies piedāvāto izglītības 

programmu skaits. 

4. Izveidots Karjeras izglītības 

centrs. 

4. Attīstīt karjeras izglītības 

pasākumus, izmantojot 

Eiropas Savienības fondu 

finansiālo atbalstu. 

2018.-

2022.gads 

Direktora 

vietnieks 

kvalitātes, 

attīstības un 

tālākizglītības 

jomā, 

4.Palielinājies audzēkņu skaits Ogres 

tehnikumā. Pedagogiem ir darba vieta un 

palielinās atalgojums. Rodas jaunas darba 

vietas. 
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izglītības 

programmu 

nodaļu 

vadītāji, 

pedagogi 

karjeras 

konsultanti. 

5. Ir saņemts finansējums, lai, 

izmantojot ERAF un valsts 

budžeta līdzfinansējumu 

pabeigtu Ogres tehnikuma kā 

vienota mācību kompleksa 

izveidi, rekonstruējot dienesta 

viesnīcu un uzbūvējot 

multifunkcionālu halli. 

5. Dienesta viesnīcas 

pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveide 

darbā ar dienesta viesnīcas 

audzēkņiem no mācībām 

brīvā laikā un interešu 

izglītības pedagogu un 

sporta pedagogu 

profesionalitātes pilnveide. 

2018.-

2022.gads 

Administratīvi 

saimnieciskās 

nodaļas 

vadītāja, 

dienesta  

viesnīcas 

pedagogi, 

interešu 

izglītības 

pedagogi, 

sporta 

pedagogi. 

5.Izglītoti dienesta viesnīcas, interešu izglītības 

un sporta pedagogi, audzēkņi nodarbināti no 

mācībām brīvajā laikā, iesaistīti pasākumos. 

6. Ir izstrādāti un darbojas 

Ogres tehnikuma iekšējie 

noteikumi “Darba samaksas 

noteikumi”, kuros noteikts, 

darba kvalitatīvie rādītāji 

atspoguļojas pašvērtējuma 

ziņojumā. 

6. Nepieciešams izglītot 

pedagogus pašvērtējuma 

ziņojuma sagatavošanā un 

pašvērtējuma analīzes 

veikšanā, vērtējot 

pašvērtējuma ziņojumus. 

2018.-

2022.gads 

Direktora 

vietnieki, 

izglītības 

programmu 

nodaļu 

vadītāji. 

6. Pedagogi izglītoti pašvērtējuma 

sagatavošanā. Gandarīti par sasniegtajiem 

rezultātiem. 

 

7. Ogres tehnikumā strādā 

personāla speciālists.  

 

7. Nepieciešama 

profesionālā pilnveide 

personāla atlases 

jautājumos. 

2018.-

2020.gads 

Direktors, 

personāla 

speciālists. 

7. Tiek organizēta efektīva personāla atlase un 

ir izstrādāti iekšējie noteikumi personāla 

atlasei. 
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1. Ir izstrādāti un darbojas 

Ogres tehnikuma iekšējie 

noteikumi “Darba samaksas 

noteikumi”, kuros noteikta 

kārtība un kritēriji,  atbilstoši 

kuriem tiek piešķirta atlīdzība 

pedagogiem no valsts budžeta 

finanšu līdzekļiem. 

1. Nepieciešams, uzsākot 

jaunu mācību gadu, 

pārskatīt iekšējās kārtības 

noteikumus “Darba 

samaksas noteikumi” un 

nepieciešamības gadījumā 

aktualizēt tos. 

2018.-

2022.gads 

Direktors, 

direktora 

vietnieks 

kvalitātes, 

attīstības un 

tālākizglītības 

jomā. 

1. Pedagogiem ir caurskatāma sistēma darba 

samaksas noteikšanā. Apmierināti pedagogi, 

vērsti uz attīstību un izaugsmi (samazinājies 

audzēkņu atbirums, pieaugusi audzēkņu 

sekmība, audzēkņiem augsti sasniegumi 

profesionālās meistarības konkursos). 

2. Pedagogiem ir iespēja strādāt 

ne tikai valsts budžeta, bet arī 

ESF finansētās izglītības 

programmās. 

2. Iegūt finansējumu ESF 

finansētu profesionālās 

izglītības programmu 

īstenošanai. Pedagogiem 

nepieciešams papildināt 

zināšanas par ESF finansētu 

projektu īstenošanu. 

2018.-

2022.gads 

Direktora 

vietnieks 

kvalitātes, 

attīstības un 

tālākizglītības 

jomā, 

pieaugušo 

izglītības 

centrā 

iesaistītie 

darbinieki. 

2. Palielinās atalgojums esošajiem 

pedagogiem, saņemot finansējumu no diviem 

finansējuma avotiem. Rodas jaunas darba 

vietas. 

3. Pedagogiem ir iespēja strādāt 

prestižās starptautiskās 

izglītības programmās, īstenojot 

Starptautiskā Bakalaurāta 

Karjeras izglītības programmu. 

3. Palielināt pedagogu 

skaitu, kuri spēj īstenot 

Starptautiskā Bakalaurāta 

Karjeras izglītības 

programmu. Pedagogiem 

nepieciešams papildināt 

zināšanas par Starptautiskā 

Bakalaurāta izglītības 

programmām un prasībām 

to īstenošanai. 

2018.-

2022.gads 

Direktors, 

direktora 

vietnieks 

izglītības 

jomā, projektu 

nodaļas 

vadītājs. 

3. Palielinās pedagogu konkurētspēja. 

Uzlabojas pedagogu svešvalodu zināšanas. 

Pieaug Ogres tehnikuma prestižs. Palielinās 

audzēkņu skaits. Palielinās  pedagogu darba 

alga. 

4. Pedagogiem ir iespēja īstenot 

Eiropas Savienības Erasmus + 

un citu finanšu instrumentu 

4. Palielināt pedagogu 

skaitu, kuri spēj svešvalodā 

īstenot Eiropas Savienības 

2018.-

2022.gads 

Projektu 

nodaļas 

vadītājs. 

4. Palielinās Ogres tehnikuma prestižs. Pieaug 

pedagogu skaits, kuri brīvi komunicē 

svešvalodās. Palielinās īstenoto Eiropas 
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finansētus projektus. Erasmus + un citu finanšu 

instrumentu finansētus 

projektus. Nepieciešams, lai 

pedagogi papildina savas 

svešvalodu zināšanas. 

Savienības finansēto projektu skaits. Pedagogi, 

izmantojot Eiropas Savienības finansējumu ir 

iepazinuši dažādu Eiropas valstu profesionālās 

izglītības pieredzi. Pedagogi strādā ar 

audzēkņiem no Eiropas Savienības valstīm 

Ogres tehnikumā. 

5. Pedagogiem  ir nodrošinātas 

sociālās garantijas: 

5.1.atvaļinājums (40 darba 

dienas), papildus atvaļinājums 

līdz 3 dienām, ja ir bērni 

vecumā līdz 14 gadiem); 

5.2.apmaksāts mācību 

atvaļinājums pedagogiem, kuri 

mācās; 

5.3.apmaksāti izdevumi par 

sanitārās grāmatiņas 

noformēšanu, arodārsta 

apmeklējumu; 

5.4.atbilstoši iekšējās kārtības 

noteikumos noteiktajam, tik 

kompensēta optisko redzes 

līdzekļu iegāde EUR 71.00 

apmērā. 

5. Nodrošināt Ogres 

tehnikuma darbiniekiem 

veselības apdrošināšanas 

polises iegādi. 

2018.-

2022.gads 

Direktors. 5.Ogres tehnikum darbinieki ir saņēmuši 

veselības apdrošināšanas polisi. 

 

6. Lai nodrošinātu mācību 

procesa kvalitāti, 

pedagogiem/darbiniekiem 

pamatojoties uz ārējiem un 

iekšējiem noteikumiem, 

izvērtējot argumentētu 

pamatojumu, ievērojot iekšējās 

kārtības noteikumos noteikto, 

tiek apmaksāts: 

6.1. tālākizglītības kursi un/vai 

semināri; 

6.2.sabiedriskā transporta 

6. Ievērojot un izvērtējot 

darbinieku ieguldījumu 

Ogres tehnikuma attīstībā, 

turpināt pilnveidot atbalsta 

sistēmu darbiniekiem. 

2018.-

2022.gads 

Direktors, 

direktora 

vietnieki. 

6. Palielinās Ogres tehnikuma darbinieku 

labklājība. 
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izdevumi braucienam uz un no 

kursiem/semināriem; 

6.3.personīgā transportlīdzekļa 

izmantošanas izdevumi, ja 

dodas uz vietu, kurā nevar 

nokļūt ar sabiedriskā transporta 

līdzekli; 

6.4.komandējuma izdevumi, 

dodoties valsts vai ārvalstu 

komandējumos. 
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4.1. Fiziskā darba vide/darba apstākļi 

1.Katram darbiniekam ir 

nodrošināta darba vieta, mācību 

kabinets gaišās, modernās un 

labiekārtotās telpās. Katra 

pedagoga darba vieta ir aprīkota 

ar datoru un interneta 

pieslēgumu. 

Darbiniekiem ir iespēja 

izmantot bibliotēkā esošos 

datoru ar interneta pieslēgumu. 

Katram darbiniekam ir iespēja 

rakstīt iesniegumu un pieprasīt 

darba vajadzībām 

nepieciešamās kancelejas 

preces, materiālus un 

instrumentus. 

1. Nepieciešams mācību 

kabinetus aprīkot ar 

skapjiem un plauktiem. 

2018.-

2022.gads 

Direktors. 1. Pabeigta mācību kabinetu labiekārtošana. 

Ogres tehnikuma darbinieki apmierināti ar 

darba apstākļiem. 

 

2. Ogres tehnikumā ir izstrādāta 

kārtība modernizēto telpu 

uzturēšanai kārtībā. 

 

2. Regulāri aktualizēt 

izstrādāto Ogres tehnikuma 

kārtību par saudzīgu 

attieksmi pret 

modernizētajām telpām. 

Regulāra kontrole par 

kārtības izpildi. 

Pedagogiem ir 

nepieciešams seminārs par 

atbildību, izmantojot valsts 

īpašumu un valsts budžeta 

finanšu un ESF līdzekļus. 

2018.-

2022.gads 

Visi 

darbinieki. 

2. Sakopts un uzturēts tīrs Ogres tehnikums, 

mācību kabineti, darbnīcas, teritorija. Augsta 

darba kultūra, atbildība. 
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3. Ogres tehnikums īsteno 

ERAF finansētu un valsts 

budžeta līdzfinansētu  darbības 

programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā 

atbalsta mērķa “Palielināt 

modernizēto profesionālās 

izglītības iestāžu skaitu” un 

4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa 

“Veicināt energoefektivitātes 

paaugstināšanu valsts ēkās” 

projektu, rekonstruējot dienesta 

viesnīcu un no jauna uzceļot 

multifunkcionālu zāli. 

3. Nodrošināt: 

3.1. rekonstruēto dienesta 

viesnīcu ar modernām un 

mūsdienīgām mēbelēm; 

3.2.Jaunuzcelto 

multifunkcionālo halli ar 

mūsdienīgu un modernu 

aprīkojumu sporta 

nodarbību un svinīgu 

pasākumu īstenošanai. 

Pedagogiem nepieciešams 

papildināt zināšanas par 

Eiropas Savienības 

finansētu projektu iespējām. 

2018.-

2022.gads 

Direktors, 

projektu 

nodaļas 

vadītājs. 

3. Ogres tehnikums izveidots kā vienots 

mācību komplekss. Darbiniekiem ļoti labi 

darba apstākļi. 

4. Ogres tehnikumā tiek 

nodrošināts viss nepieciešamais 

mācību procesa nodrošināšanai: 

mācību literatūra, mācību 

materiāli, kancelejas preces, 

instrumenti, u.c. Izstrādāta 

kārtība. 

4. Turpināt nodrošināt 

pedagogus ar visu 

nepieciešamo mācību 

procesa nodrošināšanai. 

2018.-

2022.gads 

Direktors, 

direktora 

vietnieki, 

izglītības 

programmu 

nodaļas 

vadītāji. 

4. Pedagogi apmierināti ar darba apstākļiem, 

samazinās pedagogu mainība. 

5. Darba aizsardzība, 

ergonomiska un droša vide, 

norādes, evakuācijas izejas, 

balss apziņošanas sistēma. 

5. Darbinieku instruēšana 

divas reizes gadā par darba 

aizsardzības noteikumiem. 

Regulāras apmācības. 

2018.-

2022.gads 

Darba 

aizsardzības 

speciālists. 

5. Netiek pārkāpti darba drošības noteikumi. 

Nav nelaimes gadījumi tehnikumā. 

4.2. Psihoemocionālā darba vide 

1.Lai sasniegtu augstus mācību 

rezultātus, jānodrošina: 

1.1.izcila sadarbība starp: 

audzēkņiem – pedagogiem – 

administrāciju – darba devējiem 

– vecākiem. 

1.2.Kvalitatīvi metodiskie 

materiāli mācību priekšmeta 

pasniegšanai. 

1. Pedagogiem 

nepieciešami tālākizglītības 

kursi/profesionālās 

pilnveides semināri par: 

1.1.sadarbības prasmēm, 

darba metodēm, sekmējot 

sadarbības prasmju 

attīstību; 

1.2.vienlīdzīgu pedagogu – 

2018.-

2022.gads 

Direktors, 

direktora 

vietnieki. 

1.Uzlabojusies sadarbība starp mācību procesā 

iesaistītajiem dalībniekiem. Kvalitatīvs mācību 

process, katram pedagogam ir bagātīgs 

metodisko materiālu klāsts. 
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. audzēkņu atbildību, lai 

sasniegtu augstus mācību 

rezultātus; 

1.3.sadarbība, īstenojot 

sadarbību ar uzņēmējiem, 

DVB mācībās tai skaitā; 

1.4.sadarbības metodes ar 

vecākiem, iesaistot vecākus 

audzināšanas procesā. 

2. pedagogiem ir 

nepieciešami 

kursi/semināri/vadlīnijas 

metodisko materiālu 

izstrādei. 

2.Ogres tehnikumā ir ieviesta e- 

vide e-materiālu izmantošanai 

mācību procesā. 

 

2. Pedagogiem 

nepieciešams pilnveidot 

zināšanas tālākizglītības 

kursos/semināros, gan 

izmantojot e-vidi, gan 

pašiem sagatavojot un 

ievietojot materiālus e-vidē. 

2018.-

2022.gads 

Direktors, 

direktora 

vietnieki, 

pedagogi. 

2.Iespēja izmantot mācību materiālus 

tālmācībā un pašizglītībā. 

 

3.Darba aizsardzības speciālists 

nodrošina un organizē 

ugunsdrošības instrukciju 

izstrādi un izpildi. 

3. Pedagogiem un 

darbiniekiem  nepieciešami 

mācības darba aizsardzības 

un darba drošības, kā arī 

ugunsdrošības jautājumos. 

2018.-

2022.gads 

Visi 

darbinieki. 

3. Izslēgti darba drošības, darba aizsardzības 

un ugunsdrošības riski. 

4. Tehnikumā tiek organizēti 

kolektīva saliedēšanās 

pasākumi. 

4. Turpināt pedagogu un 

darbinieku iesaistīšanu 

saliedēšanās pasākumu 

norisē. 

2018.-

2022.gads 

Visi 

darbinieki. 

4. Kolektīvo pasākumu skaits un daudzveidība 

tehnikuma pedagogu un darbinieku 

saliedēšanai.  

5. Ogres tehnikumā ir izstrādāti 

iekšējie noteikumi “Ētikas 

kodekss”. 

5.Tehnikuma darbiniekus 

un pedagogus iesaistīt 

Ētikas kodeksa 

aktualizēšanā. 

2018.-

2022.gads 

Visi 

darbinieki. 

5. Regulāri aktualizēts Ētikas kodekss. 
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5.1. Ogres tehnikuma vadības/administrācijas, t.sk. konventa pārstāvju profesionālās kompetences pilnveide 

1. Ogres tehnikumā ir ar 

rīkojumu apstiprināta struktūra 

un noteiktas darbinieku 

atbildības. 

 

1. Katram Ogres tehnikuma 

administrācijas darbiniekam 

nepieciešams papildināt 

savas zināšanas: 

1.1. Pārmaiņu vadības jomā; 

1.2. IKT jomā; 

1.3. Svešvalodu jomā; 

1.4. Gūstot starptautisku 

pieredzi. 

2018.-

2022.gads 

Visi 

administrācijas 

darbinieki. 

1.Caurskatāma Ogres tehnikuma vadības 

sistēma. 

 

2. Ogres tehnikumā ar 

direktores rīkojumu izveidots 

konvents. 

 

2. Konventa dalībniekiem 

nepieciešams papildināt 

zināšanas profesionālās 

izglītības jomā, īstenojot 

Eiropas politiku 

profesionālajā izglītībā, 

apzinot darba tirgus 

prognozes un darba tirgus 

apsteidzošo pārkārtojumu 

risinājumus profesionālajā 

izglītībā Latvijā un Eiropā. 

2018.-

2022.gads 

Direktors, 

direktora 

vietnieki, 

izglītības 

programmu 

nodaļu 

vadītāji, 

konventa 

pārstāvji. 

2. Konventa pārstāvji pārzin Eiropas politiku 

profesionālajā izglītībā, atbalsta un sekmē 

Ogres tehnikuma attīstību. 

 

3. Ogres tehnikumā ar 

direktores rīkojumu izveidota 

padome. 

 

3. Padomes dalībniekiem 

nepieciešams papildināt 

zināšanas profesionālās 

izglītības jomā, īstenojot 

Eiropas politiku 

profesionālajā izglītībā,  

apzinot darba tirgus 

prognozes un darba tirgus 

apsteidzošo pārkārtojumu 

risinājumus profesionālajā 

izglītībā Latvijā un Eiropā. 

 

2018.-

2022.gads 

Direktors, 

direktora 

vietnieki, 

izglītības 

programmu 

nodaļu 

vadītāji, 

padomes 

pārstāvji. 

3. Padomes pārstāvji pārzin Eiropas politiku 

profesionālajā izglītībā, atbalsta un sekmē 

Ogres tehnikuma attīstību. 
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5.2. Ogres tehnikuma pedagogu un atbalsta personāla profesionālās kompetences pilnveide 

1. Ir izveidotas darba grupas un 

pedagogi piedalās modulāro 

programmu izstrādē. 

 

1. Pedagogiem 

nepieciešama izpratne par 

profesionālās izglītības 

pāreju uz modulāro 

izglītības programmu 

īstenošanu. Pedagogiem 

nepieciešami tālākizglītības 

kursi par modulāro 

izglītības programmu 

izstrādi un īstenošanu. 

2018.-

2022.gads 

Direktora 

vietnieks 

izglītības 

jomā, 

izglītības 

programmu 

nodaļu 

vadītāji. 

1.Ogres tehnikumā tiek īstenotas modulārās 

izglītības programmas. 

 

2. Ir izstrādātas pieaugušo 

izglītības programmas, notiek 

jaunu izglītības programmu 

izstrāde. 

 

2. Pedagogiem 

nepieciešamas zināšanas 

par pieaugušo izglītības 

programmu izstrādi un 

īstenošanu. 

 

2018.-

2022.gads 

Direktora 

vietnieks 

kvalitātes, 

attīstības un 

tālākizglītības 

jomā, 

izglītības 

programmu 

nodaļu 

vadītāji. 

2.Tiek piedāvāts plašs un daudzveidīgs 

(tālākizglītības, profesionālās pilnveides, 

neformālās) pieaugušo izglītības programmu  

klāsts. 

 

3. Ogres tehnikumā izveidota 

sistēma audzināšanas darba 

nodrošināšanai. Grupu 

audzinātājs organizē 

audzināšanas procesu izglītības 

programmu grupai, aptverot 

audzēkņus no 1. līdz 4.kursam. 

3.Nepieciešama vispusīga 

grupu audzinātāju 

izglītošana par 

audzināšanas jautājumiem. 

 

2018.-

2022.gads 

Direktora 

vietnieks 

kultūrizglītības 

un 

audzināšanas 

jomā. 

3.Samazinājies audzēkņu pārkāpumu skaits, 

uzlabojusies apmeklētības, sasniegti augstāki 

mācību rezultāti. 

4.Ogres tehnikumā jaunajiem 

pedagogiem tiek piestiprināts 

darbaudzinātājs. 

 

4.Pedagogiem, kuri veic 

darbaudzinātāja 

pienākumus, 

Nepieciešami 

profesionalitātes pilnveides 

kursi. 

2018.-

2022.gads 

Direktors, 

direktora 

vietnieks 

izglītības 

jomā. 

4.Jaunie pedagogi aktīvi iesaistās Ogres 

tehnikuma mācību procesā un pasākumos. 
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5. Ogres tehnikumā ir augsti 

kvalificēti un atbildīgi 

pedagogi. 

 

5.Pedagogiem nepieciešams 

attīstīt un pilnveidot 

mentora prasmes. 

2018.-

2022.gads 

Direktora 

vietnieks 

izglītības 

jomā. 

5. Ogres tehnikumā palielinājies pedagogu – 

mentoru skaits. 

6. Darbam Ogres tehnikumā 

tiek piesaistīti nozares 

speciālisti. 

6. Nozares speciālistiem 

nepieciešami pedagoģijas 

kursi 72 stundu apjomā. 

2018.-

2022.gads 

Direktora 

vietnieks 

izglītības 

jomā, 

izglītības 

programmu 

nodaļas 

vadītāji. 

6. Visiem Ogres tehnikuma pedagogiem ir 

normatīvajos aktos noteiktā izglītība. 

7. Ogres tehnikuma pedagogiem 

ir normatīvajos aktos noteiktā 

izglītība. 

7. Sekot izmaiņām prasībās 

pedagogu izglītībai un 

regulāri pilnveidot 

pedagogu izglītību. 

2018.-

2022.gads 

Direktors, 

direktora 

vietnieks 

izglītības 

jomā, 

izglītības 

programmu 

nodaļu 

vadītāji, 

personāla 

speciālists. 

7. Regulāri tiek pilnveidotas pedagogu 

zināšanas. 

5.3. PII prakses vadītāju, amata meistaru, darba vidē balstīto mācību vadītāju uzņēmumos profesionālās kompetences pilnveide 

 

1. Ogres tehnikums īsteno 

kvalifikācijas prakses un 

audzēkņu DVB mācības, 

tālāizglītības un profesionālās 

pilnveides seminārus, 

profesionālās pilnveides 

izglītības programmas sadarbībā 

ar nozares darba devējiem.  

 

1. Darba devējiem ir 

nepieciešama 

informācija/izglītojoši 

semināri vai nu nozaru vai 

reģionu griezumā par ESF 

finansētu projektu iespējām, 

īstenojot projektus: 

1.1.“Palielināt kvalificētu 

profesionālās izglītības 

iestāžu audzēkņu skaitu pēc 

to dalības darba vidē 

2018.gads-

2022.gads 

Direktors, 

direktora 

vietnieks 

izglītības 

jomā, 

direktora 

vietnieks 

kvalitātes, 

attīstības un 

tālākizglītības 

jomā, 

1. Ir sasniegti ESF projektos noteiktie 

rezultatīvie rādītāji. 
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balstītās mācībās vai darba 

devēju vadītās praktiskās 

mācībās un mācību 

praksēs”. 

1.2.“Pilnveidot nodarbināto 

personu profesionālo 

kompetenci”. 

 

izglītības 

programmu 

nodaļu 

vadītāji. 
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1.  Pārmaiņu vadība: izaicinājumi un iespējas. Seminārs 25 8 h 2018.gada 1.pusgadā 

2020.gada 1.pusgadā 

2.  Personāla vadība  profesionālās izglītības iestādēs. Seminārs 15 8 h 2018.gads 

3.  Darba tirgus prognozes un darba tirgus apsteidzošo 

pārkārtojumu risinājumi profesionālajā izglītībā Latvijā 

un Eiropā. 

Seminārs 50 8 h 2019.gada 1.pusgads 

4.  Efektīva komunikācija svešvalodās. Semināru 

cikls 

20 36 h (katrā gadā) 2018.gada 2.pusgadā, 

2019.gada 2.pusgadā 

5.  Stažēšanās un pieredzes apmaiņa par profesionālās 

izglītības organizēšanu un īstenošanu Eiropas Savienības 

dalībvalstīs. 

Stažēšanās 5 40 h (piecas 

dienas) 

2018.gada 2.pusgadā, 

2020.gada 1.pusgadā 

6.  Pieredzes apmaiņa, organizējot profesionālās izglītības 

procesus ( satura izstrāde, tālākizglītības semināri, 

kvalifikācijas, prakses, DVB, eksaminācija) sadarbībā ar 

nozaru asociācijām. 

Stažēšanās 20 8 h 2018. – 2022.gads, 

stažēšanās reizi gadā 

7.  Zināšanu pilnveide darbā ar jaunākajām tehnoloģijām 

IKT jomā, elektroniskās dokumentu uzskaites sistēmas 

darbības nodrošināšana. 

Seminārs 20 16 h 2018. – 2022.gadam, 

seminārs reizi gadā 
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1.  Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde 

un īstenošana, pāreja uz kompetenču pieejā balstītu 

izglītību. 

Semināru 

cikls 

30 36 h 2018., 2019., 2020. 

organizēt reizi gadā 

(katru gadu 30 

pedagogi) 

2.  Pieaugušo izglītības programmu izstrāde un īstenošana. Seminārs 25 8 h 2018.-2020.gads 

3.  Audzināšanas darba aspekti. Sociālās atstumtības riska 

grupas bērnu un jauniešu integrācija izglītībā. Iekļaujoša 

un emocionāli droša izglītības iestādes vide pret 

bērniem vērtās vardarbības novēršanai. Attīstības 

traucējumu atpazīšana pedagoģiskajā procesā. 

Seminārs 20 8 h 2018.-2022.gads 

(organizēt reizi gadā) 
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4.  Bērnu tiesību aizsardzība. Seminārs 30 12 h 2018. – 2022.gads 

(organizēt reizi gadā) 

5.  Skolotājs – mentors. Stažēšanās mentors. B programma. Kursi 25 72 h 2019.gada 2.pusgadā 

6.  Pedagoģija. Kursi B programma. Kursi 30 72 h 2018. – 2022. gads 

(organizēt reizi gadā) 

7.  Kvalitātes vadības sistēma profesionālās izglītības 

iestādē. 

Seminārs 100 8 h 2019.gada 1.pusgadā 

8.  Metodiskās darbības pilnveide, mācību materiālu 

izveides metodika, praktiski paņēmieni. Mācību 

materiāla sagatavošana darbam e-vidē. 

Praktisks 

seminārs 

20 cilvēki 

vienā 

reizē 

24 h 2018.-2022.gads 

9.  Inovatīva pieeja karjeras izglītības organizēšanā. Seminārs 20 8 h 2018. – 2022. gads 

(organizēt reizi gadā) 

10.  Izglītības iestādes kopumā un pedagogu darba 

pašvērtējuma analīze, datu apstrāde un iegūto datu  

izmantošana attīstībai. 

Seminārs 100 (20 

cilvēki 

vienā 

reizē) 

16 h 2020.gadā- 5 semināri 

11.  Skolēnu mācību uzņēmuma darbības īstenošana, 

sekmējot audzēkņu uzņēmējdarbības prasmju 

veidošanos. 

Seminārs 5 8 h 2018. – 2022.gadā, 

organizēt reizi gadā, 

2.pusgadā 

12.  Bibliotēkas darba pilnveidošana, izmantojot IKT 

tehnoloģijas. 

Seminārs 3 8 h 2019.gada 2.pusgads 

13.  Daudzveidīgas mācību metodes, īstenojot pedagoģisko 

procesu. 

Seminārs 20 8 h 2018. – 2022.gadā, 

organizēt reizi gadā 

14.  Sadarbības prasmju veidošana profesionālās izglītības 

iestādē. 

Seminārs 20 8 h 2018. – 2022.gadā, 

organizēt reizi gadā 

15.  Darba aizsardzības prasības profesionālās izglītības 

iestādē. 

Seminārs 20 8 h 2018. – 2022.gadā, 

organizēt reizi gadā 

16.  Starptautiskā Bakalaurāta programmas pedagogu 

1.kategorijas kursi. 

Kursi 15 24 h 2018.gadā 

17.  Inovāciju izmantošana nozares speciālistu sagatavošanā, 

ievērojot industry 4 attīstību: IPC 610 standarts, darbs ar 

CNC apstrādes iekārtām u.c. 

Seminārs 5 24 h 2018. – 2022.gadā, 

organizēt reizi gadā 

18.  Latvijas kulinārā mantojuma vieta un loma Eiropas 

kontekstā. 

Seminārs 10 8 h 2018. – 2022.gadā, 

organizēt reizi gadā 

19.  Radošā domāšana jeb kreativitāte - prasme 

netradicionāli, neparasti domāt, inovatīva, oriģināla 

Seminārs 30 8 h 2018. – 2022.gadā, 

organizēt reizi gadā 
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pieeja sakarību uztverē un izmantošanā. 

20.  Profesionālās izglītības iestādes identitāte, vienotas 

izpratnes veidošana par profesionālās izglītības iestādes 

tēlu. 

Seminārs 20 8 h 2018. – 2022.gadā, 

organizēt reizi gadā 

 21.  Kursi pedagogiem- pašpārvaldes konsultantiem 

profesionalitātes pilnveidei. 

Seminārs 3 8 h 2018. – 2022.gadā, 

organizēt reizi gadā 

22.  Inovatīva pieeja interešu izglītības pasākumu 

organizēšanā. 

Seminārs 3 8 h 2018. – 2022.gadā, 

organizēt reizi gadā 
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1.  Praktiskā pedagoģija darba vidē balstītu mācību 

īstenošanai:  

1. Darba vidē balstītas mācības. 

2. Praktikanta iekļaušanās uzņēmumā. 

3. Mācību organizācija. 

4. Praktikanta un uzņēmuma darbinieku komunikācija un 

saskarsme mācībās. 

Kursi 20 72 h 2018. – 2022.gadā, 

organizēt reizi gadā  

2.  Stažēšanās un pieredzes apmaiņas gūšanas iespējas 

Latvijas uzņēmumos. 

Stažēšanās 15 40 h (5 dienas)  2018. – 2022.gadā, 

organizēt reizi gadā 

3.  Stažēšanās un pieredzes apmaiņas gūšanas iespējas ES 

dalībvalstu uzņēmumos. 

Stažēšanās 5 40 h (5 dienas)  2018. – 2022.gadā, 

organizēt reizi gadā 
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1.  Mākslas terapijas metožu izmantošana sociālajā un 

pedagoģiskajā darbā. 

Seminārs 20 8 h 2020.gads  
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2.  Iekļaujošā izglītība jauniešiem ar mācīšanās 

traucējumiem. 

Seminārs 20 8 h 2018. – 2022.gadā, 

organizēt reizi gadā 

 



 

Ogres tehnikuma pretkorupcijas pasākumu plāns 2018.gadam 
 

Nr. 

p.k. 

Korupcijas riska 

zona/funkcija, ar kuru 

saistās korupcijas 

risks 

Korupcijas risks 

Korupcijas risku 

novērtējums 
Piedāvātie pretkorupcijas 

pasākumi 

Atbildīgā 

persona 

Pasākumu 

ieviešanas 

termiņš 
Iespējamība 

Seku 

nozīmība 

1. 

Valsts amatpersonu 
funkciju izpilde interešu 

konflikta situācijā, 

pārkāpjot normatīvajos 
aktos noteiktos 

ierobežojumus 

Iespējama 
- nevienlīdzīga 

attieksme un iespēja 

pieņemt subjektīvu 
lēmumu attiecībā 

pret iekšējiem un 
ārējiem klientiem, 

iespējama atsevišķu 

sadarbības partneru 
nepamatota 

lobēšana; 
- amatu savienošana, 

kas veicina 

amatpersonu 
nonākšanu interešu 

konflikta situācijā 

Vidēja Augsta 

1. Nodrošināt dāvinājumu 
(ziedojumu) pieņemšanu 

atbilstoši ārējiem normatīvajiem 

aktiem. 
2. Regulāri pārskatīt iestādes 

sniegtos pakalpojumus 
(izglītības pakalpojumu 
līdzfinansējumu un citus 

maksas pakalpojumus). 
3. Kontrolēt iestādes darbinieku 

– valsts amatpersonu amatu 
savienošanu, identificēt un 
novērst riskus, kas veicina 

iespēju valsts amatpersonām 
nonākt interešu konflikta 

situācijā. 

Direktors Pastāvīgi 

2. 

Izglītības un 

pedagoģiskā procesa 
organizēšanas obligātās 

dokumentācijas 

atbilstības 
normatīvajiem aktiem 

nodrošināšana 

Korupcijas riski, kuri 
saistīti ar izglītības 

procesa 

organizēšanas 
pārkāpumiem 

Vidēja Vidēja 

1. Veikt pārbaudi par visu 
darbinieku lietās nepieciešamo 

dokumentu (t.sk., izglītības, 

kvalifikācijas un darba stāžu 
apliecinošo dokumentu) 

esamību. Nodrošināt izglītības, 
kvalifikācijas, tālākizglītības, 

pedagoģiskā darba stāža 

apliecinošo dokumentu kopiju 
uzkrāšanu darbinieku personu 

1. Personāla 
speciālists. 

 

2. Personāla 
speciālists. 

 
3. Direktora 

vietnieks 

izglītības jomā. 
 

1. Līdz 
31.03.2018. 

 

2. Līdz 
30.06.2018. 

 
3. Līdz 

30.06.2018. 

 
4. Līdz 



lietās. 
2. Veikt pārbaudi par 

darbinieku medicīnisko 
grāmatiņu un obligāto veselības 

pārbaužu karšu esamību un to 
derīguma termiņiem. 

3. Veikt pārbaudi par to, vai 

izglītojamo personas lietās un 
izglītojamo reģistrācijas un 

uzskaites grāmatā ir veikti un 
aktualizēti ieraksti par 

izglītojamo. 

4. Lai pārliecinātos par 
darbinieka atbilstību Bērnu 

tiesību aizsardzības likuma 
72.panta piektās un sestās daļas 

prasībām: 

- par iestādes pedagoģiskajiem 
darbiniekiem veikt pārbaudi 

sistēmā VIIS; 
- par iestādes 

administratīvajiem 

darbiniekiem veikt pārbaudi un 
nodrošināt, ka ne retāk kā reizi 

gadā ir pieprasītas ziņas no 

Iekšlietu ministrijas 
Informācijas centra Sodu 

reģistra. 

4. Personāla 
speciālists. 

 

31.08.2018. 
 

3. 

Finanšu līdzekļu 
racionālas izmantošanas 

kontrolēšana, novēršot 
neatļautu rīcību ar 

iestāžu lietošanā esošo 
valsts vai pašvaldības 

mantu 

Korupcijas riski 
saistīti ar neatļautu 

rīcību ar finanšu 
līdzekļiem un mantu, 

darbiniekam 

uzticētās mantas 
izmantošana ar 

mērķi iegūt 

Vidēja Vidēja 

1. Ja iestādē tiek plānots veikt 
publiskos iepirkumus, 

apstiprināt iestādes attiecīgā 
gada iepirkuma plānu un 

publicēt elektronisko iepirkumu 

sistēmā. 
2. Nodrošināt atbildīgās 

personas iecelšanu noslēgto 

1. Direktora 
vietnieks 

kvalitātes, 
attīstības un 

tālāk- 

izglītības jomā. 
 

2. Direktors. 

1. Līdz 
31.01.2018. 

 
2. Līdz 

31.01.2018. 

 
3. Pastāvīgi. 

 



personisku labumu, 
vai nav nodrošināta 

iekšējās kontroles 
sistēma krājumu un 

inventāra uzskaitei, 
kas kvalificētai 
trešajai personai 

ļautu konstatēt katra 
saimnieciskā 

darījuma sākumu un 
izsekot tā norisei 

pārtikas piegāžu līgumu izpildes 
kontrolei. 

3. Nodrošināt inventāra un 
pamatlīdzekļu kustību atbilstoši 

iestādes iekšējam normatīvajam 
aktam. 

4. Nodrošināt telpu nomas 

(lietošanas) līgumu noslēgšanu 
un uzskaiti atbilstoši IZM 

noteiktajai kārtībai un 
normatīvajos aktos noteiktajam 

regulējumam. 

 
3. Galvenais 

grāmatvedis. 
 

4. 
Administratīvi 
saimnieciskās 

nodaļas 
vadītājs. 

4. Pastāvīgi. 
 

 
 

4. 
Personāla atlase un 

cilvēku resursu vadība 

Dienesta stāvokļa 

izmantošana savtīgos 
nolūkos: - radinieku 

un paziņu 

pieņemšana darbā 

Vidēja Vidēja 

1. Publiskot iestādes mājas lapā 

internetā informāciju 
(sludinājumus) par visiem 

vakantajiem amatiem un amata 
pretendentiem izvirzītajām 

prasībām, un nodrošināt 

personāla atlasi atbilstoši 
iestādes noteiktajai personāla 

atlases kārtībai. 
2. Pārskatīt administratīvā 

personāla amata pienākumu 

atbilstību iestādes funkciju 
nodrošināšanas vajadzībām un 

iestādes dokumentos 
noteiktajam, izvērtēt personāla 

noslogotību un tā darba 

kontroles īstenošanu, veicot 
nepieciešamās izmaiņas amatu 

aprakstos. 

1. Direktors. 

 
2. Personāla 

specālists. 

1. Pastāvīgi. 

 
2. Līdz 

01.12.2018. 

5. 

Līdzfinansējuma 
saņemšanas par 

profesionālās ievirzes 

vai interešu izglītības 
un citiem 

Iespējama piešķirtā 
finansējuma 
izlietošana, 

neievērojot 
normatīvos aktus un 

Vidēja Vidēja 

1. Nodrošināt līdzfinansējuma 
izlietošanas kontroli atbilstoši 

normatīvajiem aktiem un 

finanšu instrumentu vadībā 
iesaistīto institūciju prasībām. 

1. Projektu 
nodaļas 
vadītājs. 

 
2. Personāla 

1. Pastāvīgi. 
 
 

 
2. Līdz 



pakalpojumiem, vai 
infrastruktūras attīstību 

nodrošināšana atbilstoši 
normatīvajiem aktiem 

un finanšu instrumentu 
vadībā iesaistīto 

institūciju prasībām 

finanšu instrumentu 
vadībā iesaistīto 

institūciju noteikto 
kārtību 

2. Pārbaudīt un nodrošināt, ka 
atbildīgo darbinieku amata 

aprakstos ir iekļauti attiecīgie 
līdzfinansējuma izlietošanas 

kontroles pienākumi, ja 
darbinieki šos pienākumus veic 

pastāvīgi. 

specālists. 30.06.2018. 

6. 

Pretkorupcijas darbības 

aktivizēšana iekšējās 
kontroles sistēmā un 

pretkorupcijas 

pasākumu plānu 
izpildes kontroles 

nodrošināšana 

Iespējama interešu 
konfliktu veidošanās 

iestādē 

Zema Vidēja 

1. Nodrošināt regulāru 

pretkorupcijas pasākumu plāna 
aktualizāciju. 

2. Nodrošināt iestādes 
pretkorupcijas pasākumu plāna 

izpildes kontroli. 

3. Iepazīstināt iestādes 
darbiniekus ar pretkorupcijas 

pasākumu plānu un regulāri 
informēt par tā aktualizāciju un 

izpildi. 

Direktors Pastāvīgi 

 

 


