
 

 

OGRES TEHNIKUMS 

Tiešsaistes darba grupas  

Par mašīnzinību jomas profesionālās izglītības programmu ar profesionālo 

kvalifikāciju Smago spēkratu mehāniķis 

PROTOKOLS 

Ikšķiles novadā, 2021.gada 29.jūnijā 

Sanāksmi vada: Ogres tehnikuma direktores vietniece Linda Ozoliņa 

Sanāksmē piedalās: 

1. Ogres tehnikums: direktores vietniece Ilze Dzirkale, profesionālo mācību priekšmetu 

pedagogs Andris Tilaks 

2. Daugavpils Būvniecības tehnikums – Metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra vadītāja 

Jolanta Savvina, pedagogs Māris Ločmelis 

3. Kandavas Lauksaimniecības tehnikums – Struktūrvienību vadītāja (tehniskās specialitātes) 

Zigrīda Andriksone 

4. LDDK Nozaru ekspertu padomju koordinatore (būvniecība, EIKT, ķīmija, metālapstrāde un 

mašīnbūve) Gunta Beperščaite 

Sanāksmes sākums: 15.00 

  

Darba kārtība: 

1. Mācību plāna un mācību grafika izstrāde profesionālās vidējās izglītības programmai 

“Mašīnzinības” ar profesionālo kvalifikāciju spēkratu mehāniķis atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem un izstrādāto moduļu saturam. 

 

Norises gaita: 

Ogres tehnikuma direktores vietniece informē sanāksmes dalībniekus: 

Iepriekšējā darba grupas sanāksmē vienojāmies par vēl nepieciešamām izmaiņām mācību plānā: 

1. Viens C daļas izvēles modulis 5% apjomā apgūstams 2.kursā, viens – 4.kursā 
2. Moduļiem ar lielāku stundu skaitu plānoti starpeksāmeni - sesiju eksāmeni ( lai gan 

pārbaudījums kārtojams katra moduļa noslēgumā – sesiju ex nedēļas palīdz atrast laiku, ko 

zaudējam dažādās brīvdienās) 

3. Palielināts stundu skaits svešvalodai 

4. Latviešu valodu nepiedāvājam kā izvēles moduli augstākajā līmenī 
5. Obligātajā daļā (vispārizglītojošajiem mācību priekšmetiem 2.kursā samazināts stundu skaits, 

palielināts – 1.kursa stundu skaits, lai veidotu sasaisti ar profesionālo kursu moduļiem, kas 

apgūstami 1.kursā 



6. Piedāvājam izvēles iespēju (kamēr citi apgūst augstāko līmeni fizikā, matemātikā) apgūt kādu 

moduli, kas ir noderīgs konkrētajā reģionā, nozarē kopumā (skolas izvēle) no saistītajām 

kvalifikācijām (lai var izsniegt sertifikātu). 

 

L.Ozoliņa iepazīstina darba grupas dalībniekus ar paraugprogrammas saturu, stundu skaitu 

iespējamajām īstenojamajām profesionālās izglītības programmām dažādās izglītības pakāpēs. 

Dalībnieki diskutē par programma satura īstenošanas iespējām sadarbībā ar vispārizglītojošo 

mācību priekšmetu pedagogiem. 

 

Pieņemtie lēmumi: 

 

1. Saskaņot profesionālās vidējās izglītības programmas “Mašīnzinības” ar profesionālo 

kvalifikāciju smago  spēkratu mehāniķis mācību plānu un mācību grafiku. Visām 

iesaistītajām izglītības iestādēm izmantot vienotu mācību plānu. 

2. Saskaņot profesionālās vidējās izglītības programmas “Mašīnzinības” ar profesionālo 

kvalifikāciju smago  spēkratu mehāniķis paraugprogrammu, to iesniegt VISC. 

3. Izglītības iestādēs turpināt darbu ar vispārizglītojošo  un profesionālo mācību priekšmetu 

pedagogiem, lai pārrunātu profesionālo sasniedzamo rezultātu apguvei nepieciešamo 

prasmju integrēšanu vispārizglītojošo mācību priekšmetu saturā. 
 

 

Ogres tehnikuma direktores vietniece metodiskajā jomā L.Ozoliņa 

 

 

 


