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APSTIPRINĀTS  

ar Ogres tehnikuma  
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 2022.gada 28.jūlija 

rīkojumu Nr. 290 

 

Ogres tehnikuma 

2021./2022. mācību gada publiskais pārskats 

 
Saskaņā ar 2010.gada 5.maija Ministru Kabineta 

noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada 

publiskajiem pārskatiem” 

 

I Pamatinformācija 
1.Iestādes juridiskais statuss 

1.1. Ogres tehnikums (turpmāk – tehnikums) ir valsts dibināta Izglītības un zinātnes 

ministrijas pakļautībā esoša izglītības iestāde, kuras pamatuzdevums ir profesionālās 

izglītības programmu īstenošana. Tehnikuma juridiskā adrese „Ogres meža tehnikums”, 

Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads, LV-5001. 

1.2. No 2017.gada 1.septembra  Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vietas adrese ir 

arī Vecbebros, Bebru pagastā, Aizkraukles novadā. Aizkraukles novada Vecbebros 

Tehnikumam ir mācību drava, kurā īsteno profesionālās tālākizglītības programmas 

“Biškopība” mācību un kvalifikācijas praksi. 2021.gadā sadarbībā ar Aizkraukles 

novada pašvaldību un Izglītības un zinātnes ministriju sākts risināt jautājums par 

Latvijas Vēstures biškopības muzeja pārņemšanu īpašumā un pakāpenisku tā 

sagatavošanu valsts līmeņa muzeja statusam. 

1.3. No 2019.gada 1.jūlija tehnikuma programmu īstenošanas vieta ir Skolas iela 5, Rankā, 

Rankas pagastā, Gulbenes novadā. Šajā adresē Ogres tehnikums īsteno izglītības 

procesu profesionālās vidējās un pieaugušo izglītības programmās.  

1.4. Tehnikumam ir konti Valsts kasē, zīmogs ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un 

pilnu izglītības iestādes nosaukumu valsts valodā. Tehnikumam ir sava simbolika - logo 

un karogs.  

1.5. Tehnikums savu darbību īsteno saskaņā ar Ogres tehnikuma nolikumu – apstiprināts ar 

2021.gada 5.oktobra Izglītības un zinātnes ministrijas  rīkojumu Nr. 1-2e-21/311. 

1.6. Tehnikumam 2019. gada 24.janvārī ir izsniegta izglītības iestādes akreditācijas lapa Nr. 

AI 12226, akreditācijas termiņš – līdz 2025. gada 23. janvārim. 
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2. Jomas un funkcijas, par kurām iestāde atbildīga 

2.1. Tehnikuma darbības mērķis ir veidot un uzturēt izglītības vidi, organizēt un īstenot 

izglītību, kas nodrošinātu valsts profesionālās izglītības standartā un profesiju standartos 

noteikto profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu, nodrošinot profesionālās izglītības 

piedāvājumu izglītojamajiem pēc vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās 

izglītības ieguves, kā arī pieaugušajiem. 

2.2. Ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2021.gada 6.aprīļa rīkojumu Nr. 1-2e/21/119 “Par 

profesionālās izglītības kompetences centru uzdevumiem” Ogres tehnikumam noteikta 

šādu metodisko jomu virsvadība: 

2.2.1. Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju nozare – profesionālajām kvalifikācijām elektronikas tehniķis un 

elektronikas montētājs; 

2.2.2. Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) nozare - profesionālajām 

kvalifikācijām - Mežsaimniecības tehniķis, motorzāģa operators, 

mežstrādnieks, meža mašīnu operators, kokvedēja automobiļa vadītājs; 

2.2.3. Lauksaimniecības nozare – Zivkopības tehniķis, zivkopis, biškopis; 

2.2.4. Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektors, profesionālajām 

kvalifikācijām – Vides dizainera asistents ar specializācijām: Interjera 

dizainera asistents un Ārtelpu dizainera asistents; 

2.2.5. Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare, profesionālajām 

kvalifikācijām – smago spēkratu mehāniķis, smago spēkratu atslēdznieks 

2.3.Tehnikums piedāvā un īsteno profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un 

neformālās izglītības programmas, tās saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju vai 

citām institūcijām likumdošanā noteiktajā kārtībā.  

2.4.Tehnikumā izveidots Pieaugušo izglītības centrs, kura funkcijās ietilpst iepriekš minēto 

programmu īstenošana un izglītības piedāvājuma pieaugušajiem attīstīšana. 

2.5.Tehnikuma Pieaugušo izglītības centrs īsteno arī profesionālās kompetences 

novērtēšanu pieaugušajiem, kuri  zināšanas, prasmes un kompetences apguvuši ārpus 

formālās izglītības sistēmas.  

2.6.Karjeras pasākumu īstenošanai Ogres tehnikumā izveidota struktūrvienība Karjeras 

izglītības centrs, kas organizē aktivitātes, lai nodrošinātu gan karjeras izglītību 

esošajiem Ogres tehnikuma audzēkņiem, gan informētu sabiedrību par izglītības 

iespējām Ogres tehnikumā. 

2.7.Starptautisko attiecību nodaļa nodrošina Eiropas Savienības projektu izstrādi un 

īstenošanu, kā arī izglītības programmas “Starptautiskais bakalaurāts Karjeras izglītībā” 

īstenošanu. 

 

3. Pārskata gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi): 

3.1.Motivēt audzēkņus uz augstiem sasniegumiem mācībās, iesaistīties  profesionālajos 

konkursos, olimpiādēs, radīt iespējas audzēkņiem attīstīt viņu individuālās spējas,  

darboties pašpārvaldē, izteikt viedokli un veidot tehnikuma dzīvi: 

3.1.1. Izglītības procesu organizēt, lai nodrošinātu  izglītības kvalitāti  un  profesionālās 

izglītības kompetences centra prasības. 

3.1.2. Īstenot izglītības programmu "Būvdarbi” ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju 

namdaris un  “Multimediju dizains” ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju 

multimediju dizaina speciālists akreditāciju 2021.gada novembrī; 

3.1.3. Īstenot darba vidē balstītas mācības; 

3.1.4. Veicināt sadarbību ar darba devējiem, iesaistīties nozaru asociāciju darbā; 

3.1.5. Īstenot modulāro izglītības programmu aprobāciju; 

3.1.6. Izvērtēt aktualitāti un dot iespēju pedagogiem pilnveidot profesionālās prasmes 

dažādos kursos; 

3.1.7. Izglītības programmu nodaļās un vispārizglītojošajos mācību priekšmetos 

organizēt olimpiādes un radošus konkursus tehnikuma, novadu un valsts līmenī,  

nodrošināt izglītojamo iesaistīšanos novada un valsts mēroga pasākumos. 
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3.2.Attīstīt metodisko darbu, nodrošinot profesionālās izglītības kompetences centra prasību 

pilnveidošanu: 

3.2.1. Noteikt vienotas e platformas (e-vide1) lietošanu Ogres tehnikumā ikdienas 

mācību procesa nodrošināšanai; 

3.2.2. Izveidot sistēmu e-vides kā vienotas platformas lietošanai; 

3.2.3. Sadarbībā ar darba devējiem izstrādāt jaunas modulārās profesionālās izglītības 

programmas, ja nepieciešams, aktualizēt esošās izglītības programmas saskaņā 

ar nozaru ekspertu padomes, darba devēju ieteikumiem un/vai izmaiņām ārējos 

normatīvajos aktos; 

3.2.4. Izstrādāt/aktualizēt mācību kursu programmas atbilstoši jauno profesionālās 

vidējās un vispārējās vidējās izglītības standartu prasībām; 

3.2.5. Izstrādātos mācību plānus un mācību kursu programmas ievietot tehnikuma –e 

vidē; 

3.2.6. Organizēt pedagogu darbu e-vides materiālu izstrādē, publiskojamo metodisko 

materiālu izstrādi un to popularizēšanu; 

3.2.7. Sagatavot nepieciešamos dokumentus un nodrošināt tehnikumā profesionālās 

izglītības programmu akreditācijas procesu; 

3.2.8. Organizēt pedagogu tālākizglītību kompetencēs balstīta satura kvalitatīvai 

īstenošanai; 

3.2.9. Pilnveidot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu, saskaņā ar darba devēju 

ieteikumiem un modulāro izglītības programmu īstenošanas specifiku. 

3.3. Turpināt darbu pie mācību priekšmeta “Valsts aizsardzības mācība” īstenošanas - Ogres 

tehnikums ir viena no profesionālās izglītības iestādēm, kas Aizsardzības ministrijas 

pilotprojekta ietvaros no 2019./2020.mācību gadā iekļāva mācību plānos un uzsāka mācīt 

priekšmetu “Valsts aizsardzības mācība” 1.kursa audzēkņiem gan Ogrē, gan Rankā. 

Šobrīd mācību priekšmets “Valsts aizsardzības mācība” iekļauts profesionālās izglītības 

programmu “Mežsaimniecība”, “Meža darbi un tehnika” mācību plānos 140 stundu 

apjomā, ko audzēkņi apgūst 2.kursā katru gadu 70 stundu apjomā. 

3.4. Nodrošināt daudzveidīgu atbalstu Ogres tehnikuma audzēkņiem - Ogres tehnikums 

no 2017.gada veiksmīgi turpina īstenos Eiropas Sociālā fonda projektu 

Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", 

sniedzot individuālu atbalstu tiem audzēkņiem, kuriem tiek identificēts kāds no 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem. Projekta mērķis ir arī mazināt to 

jauniešu skaitu, kuri priekšlaicīgi pārtrauc mācības, neiegūstot izglītību.  

3.5. Kultūrizglītības īstenošanai Ogres tehnikumā turpināt īstenot kultūrizglītojošu 

programmu “Latvijas skolas soma”, sniedzot ikvienam audzēknim  iespēju izzināt un 

klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā 

radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.   

3.6. Ogres tehnikuma Pieaugušo izglītības centram organizēt aktivitātes pieaugušo 

izglītības nodrošināšanai - t.sk.  Eiropas Savienības  projekta  Nr. 8.4.1.0/16/I/001 

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanu. 

3.7. Ogres tehnikuma  Karjeras izglītības centram organizēt aktivitātes, kas nodrošinātu 

karjeras izglītību gan esošajiem Ogres tehnikuma audzēkņiem, gan informētu 

sabiedrību Latvijā par izglītības un izaugsmes iespējām Ogres tehnikumā. Īstenot 

darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa 

“Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs”.  

3.8. Sadarbībā ar Junior Achievement Latvija un uzņēmēju atbalstu dibināt Skolēnu 

mācību uzņēmumus (turpmāk - SMU) un organizēt izglītojošus seminārus novadu un 

valsts mērogā, popularizējot SMU darbību. Iesaistīt audzēkņus  Līderu programmā.  

3.9. Ogres tehnikuma Starptautisko attiecību nodaļai īstenot ERAF, Erasmus+ un citu 

avotu finansētus projektus, iesaistot starptautiskā pieredzes apmaiņā Ogres tehnikuma 
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audzēkņus un pedagogus, izstrādājot jaunus projektus.  

3.10.Attīstīt dažādus mobilitātes veidus un formas, kā arī īstenot virtuālās aktivitātes, 

veidojot jaunas starptautiskas partnerības starp izglītības iestādēm un profesionālām 

organizācijām. 

3.11.Sadarbībā ar uzņēmējiem turpināt īstenot izglītības programmu “Starptautiskais 

bakalaurāts Karjeras izglītībā”. 

3.12. Uzturēt kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši ISO 9001:2015 standartam Ogres 

tehnikumā un programmu īstenošanas vietās Vecbebros un Rankā, veikt ārējo auditu. 
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II Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti  

Finanšu resursi 

Ogres tehnikumam 2021.gadā finanšu resursi izdevumu segšanai iedalīti EUR 6 266 626,00 

apjomā, tai skaitā tehnikuma ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem -  EUR 

587 361,00 apjomā.  

Budžeta izpildes rādītāji 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā -

2020. gadā 

(faktiskā izpilde 

EUR) 

Pārskata 2021. gadā (EUR) 

apstiprināts 

likumā 
faktiskā izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 

5 651 296 6 170 410 6 266 626 

1.1. dotācijas 4 933 513 5 330 290 5 284 979 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

459 496 450 000 587 361 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība* 254 554 379 614 383 780 

1.4 transferti 3 733 10 506 10 506 

1.5. ziedojumi un dāvinājumi** 0 0 0 

2. Izdevumi (kopā) 5 582 977 6 658 286 5 812 884 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 4 911 089 6 398 286 5 563 514 

2.1.1. kārtējie izdevumi 4 254 239 5 699 579 4 866 808 

2.1.2. procentu izdevumi 0 0 0 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie 
pabalsti 

656 850 698 707 696 706 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas 
Kopienas budžetā un 

starptautiskā sadarbība 

0 0 0 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti 0 0 0 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 671 888 260 000 249 370 

* ārvalstu finanšu palīdzība no Eiropas Savienības struktūrfondiem 

** ziedojumi un dāvinājumi no cita veida finansējuma 

2021. gadā īstenotie Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu 

instrumentu finansētie projekti 

Nr. Projekta veids Projekta nosaukums 

Projekta 

kopējais 

darbības 

laiks 

Piešķirtais 

2021. gadā 

(EUR) 

Faktiskā 

izpilde 

(EUR) 

1.  Eiropas Sociālais fonds 

Profesionālo izglītības iestāžu 

audzēkņu dalība darba vidē balstītās 

mācībās un mācību praksēs 

uzņēmumos 

30.04.2017.-

31.12.2023. 
19780,00 19684,00 

2.  Eiropas Sociālais fonds 
Karjeras Atbalsts vispārējās un 
profesionālajās izglītības iestādēs 

19.09.2017.-
31.08.2022. 

29084,00 28819,00 
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3.  Eiropas Sociālais fonds 
Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai 

30.09.2017.-

31.11.2022. 
12272,00 12272,00 

4.  Eiropas Sociālais fonds 
Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide 

02.10.2017.-

31.12.2023. 
433471,00 398901,00 

5.  ERASMUS+ 
Digitally Signed Credentials and 

Open Badges In VET and HE 

30.05.2021-

31.10.2022. 
21738,00 5985,00 

6.  ERASMUS+ EUROPEAN UTILITY ARBORIST 
01.09.2018.- 
31.08.2021. 

35,00 3717,00 

7.  ERASMUS+ 

Visual Path-Visualising skills and 

Learning Paths and supporting 

Acknowledgement of Competences 

29.09.2020.-

31.05.2022. 
9937,00 7309,00 

8.  ERASMUS+ 

Digitālā komunikācija un inovatīvas 

mācību metodes pieaugušo 
izglītošanā 

02.09.2019.-

01.09.2021 
5666,00 5666,00 

9.  ERASMUS+ 
Baltic Examples of Excellence in 

WBL 

01.09.2021-

28.02.2022. 
9544,00 8838,00 

10.  ERASMUS+ Learn for life – dare for more 
01.09.2020. - 
31.08.2023. 

23776,00  1703,00 

11.  ERASMUS+ 

Innvative digital approaches in 

learning environment in European 

schools 

01.11.2021.-

31.10.2023. 
190666,00 59805,00 

12.  

ERASMUS+ 

Virzoties uz izcilību 
26.07.2019.-

01.07.2021. 
      235510,00  

Atmaksāts 

VIAA 

13.  

ERASMUS+ 

Young Entrepreneurs Sustaining 
26.07.2019. – 

31.08.2021. 
9756,00 4109,00 

14.  ERASMUS+ Personu mobilitāte mācību nolūkos 
 01.09.2021.-
30.11.2022. 

128831,00 0,00 

15.  ERASMUS+ 
Young Entrepreneurs Sustaining the 

earth 

01.09.2019.- 

31.08.2022. 
23457,00 1383,00 

16.  ERASMUS+ 

PEACEMAKER, 

 ”PEACE & HUMAN RIGHTS & 

DIVERSITY & TOLERANCE” 

01.09.2018.- 
28.02.2021. 

948,00 117,00 

17.  ERASMUS+ 

Veicinot starptautiskā vidē balstītas 

mācības 
 

01.09.2020.- 

31.10.2023. 
 

210814,00 0,00 

18.  ERASMUS+ 

SCHOOLS GO DIGITAL – 

MOBILE ASSESSMENT TOOLS 

FOR STUDENTS, 

01.09.2018.- 

28.02.2021. 

 

84,00 0,00 
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III Iestādes darbības rezultāti 

1. Pārskata periodā tehnikumā īstenotās profesionālās izglītības programmas un 

izglītojamo skaita dinamika 

2021./2022. mācību gadā Tehnikums īsteno šādas licencētas un akreditētas 18 profesionālās 

vidējās izglītības programmas vienpadsmit izglītības programmu grupās audzēkņiem pēc 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguves: 

1. Izglītības procesa kvalitatīvai nodrošināšanai Tehnikumā izveidotas nodaļas, kurās 1297 

audzēkņi iegūst profesionālo vidējo izglītību (audzēkņu skaits uz 2021.gada 1.janvāri): 

1.1. Mežsaimniecības,  kokizstrādājumu un medību nodaļa - 502 audzēkņi: 

1.1.1. 484 audzēknis valsts budžeta finansētās izglītības programmās pēc iegūtas 

vispārējās pamatizglītības; 

1.1.2. 18 audzēkņi valsts budžeta finansētās izglītības programmās pēc iegūtas 

vispārējās vidējās izglītības. 

1.2. Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļa - 328 audzēkņi valsts 

budžeta finansētās izglītības programmās pēc iegūtas vispārējās pamatizglītības; 

1.3. Dizaina un mākslas nodaļa - 341 audzēknis valsts budžeta finansētās izglītības 

programmās pēc iegūtas vispārējās pamatizglītības. 

1.4. Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļa - 185 audzēkņi valsts budžeta finansētās 

izglītības programmās pēc iegūtas vispārējās pamatizglītības. 

2. Ogres tehnikumā īstenotas šādas profesionālās izglītības programmas: 

2.1. Ogres tehnikums 2021./2022. mācību gadā īstenoja licencētas un akreditētas 

septiņpadsmit profesionālās vidējās izglītības programmas vienpadsmit izglītības 

programmu grupās audzēkņiem pēc vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības ieguves: 

Nr.p.k 
Profesionālās vidējās 

izglītības programma 

Profesionāla 

kvalifikācija 

Audzēkņu 

skaits uz 

2020.gada 

1.janvāri* 

Audzēkņu 

skaits uz 

2021.gada 

1.janvāri* 

Audzēkņu 

skaits uz 

2022.gada 

1.janvāri* 

1.  Datorsistēmas, datubāzes un 

datortīkli 

Datorsistēmu tehniķis 111 131 150 

2.  Elektronika Elektronikas tehniķis 37 36 48 

3.  Administratīvie un sekretāra 

pakalpojumi  

Klientu apkalpošanas 

speciālists 

44 57 

( t.sk. 9 ar 

vid.izgl) 

62 

4.  Grāmatvedība Grāmatvedis 56 63 68 

5.  Būvdarbi Namdaris 37 46 40 

6.  Kokizstrādājumu izgatavošana Mēbeļu galdnieks 41 45 57 

Būvizstrādājumu 

galdnieks 

9 5 0 

7.  Ēdināšanas pakalpojumi  Pavārs 128  126  112 

8.  Viesnīcu pakalpojumi Viesmīlības 

pakalpojumu speciālists 

72 65 73 

9.  Mašīnzinības Smago spēkratu 

mehāniķis 
17 42 65 

10.  Meža darbi un tehnika (t.sk. 

programmu īstenošanas vietā 

Rankā) 

Meža mašīnu operators 152 191 

 

166  
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11.  Mežsaimniecības tehnika (t.sk. 

programmu īstenošanas vietā 

Rankā) 

Meža mašīnu operators   20 

Meža mašīnu mehāniķis 43 23 11 

12.  Mežsaimniecība Mežsaimniecības 

tehniķis 

105 122 125 

13.  Multimediju dizains Multimediju dizaina 

speciālists 

103 129 92 

14.  Reklāmas dizains Vizuālās reklāmas 

dizaina speciālists 

20 39 35 

Audiovizuālās 

komunikācijas dizainera 

asistents 

  20 

Grafikas dizainera 

asistents 

  15 

15.  Interjera dizains  Interjera dizainera 

asistents 

38 57 37 

Interjera dizaina 

speciālists 

  27 

16.  Vides dizains Vides labiekārtojuma un 
objektu dizaina 

speciālists 

45 47 13 

Vides dizainera asistents   29 

17.  Vizuālās saziņas līdzekļu 

māksla 

Video operators 77 73 73 

 KOPĀ 1135 1297 1356 

*izmantoti dati no PROF2 atskaites uz 2020. gada 1. janvāri, 2021.gada 1.janvāri, 2022.gada janvāri 

2.2. Profesionālās vidējās izglītības ieguvei Ogres tehnikums piedāvā audzēkņiem apgūt 

vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu kursus atbilstoši programmas 

nosacījumiem un kārtot centralizētos eksāmenus vispārizglītojošajos mācību 

priekšmetos, nodrošinot iespēju turpināt izglītību augstākās izglītības iestādēs. 

2.3. No 2017. gada Tehnikuma pedagogi un audzēkņi ir iesaistījušies Latvijas Darba devēju 

konfederācijas īstenotajā Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā “Profesionālo 

izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs 

uzņēmumos” Nr. 8.5.1.0/16/I/001, projekta īstenošanas termiņš ir 2017. gada 27. janvāris 

– 2023. gada 31.augusts un mērķis - palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu 

audzēkņu skaitu pēc to dalības DVB mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās 

un mācību praksēs. Kopumā Tehnikums no 2013. gada septembra īsteno audzēkņu darba 

vidē balstītas mācības.  

2021./2022.m.g. darba vidē balstītās mācībās iesaistījās 51 uzņēmums un 178 audzēkņi: 

 Profesionālās vidējās izglītības programmā “Mežsaimniecības tehnika” ar  profesionālo 

kvalifikāciju meža mašīnu operators; 

 Profesionālās vidējās izglītības programmā “Mežsaimniecības tehnika” ar  profesionālo 

kvalifikāciju meža mašīnu mehāniķis; 

 Profesionālās vidējās izglītības programmā “Mašīnzinības” ar  profesionālo 

kvalifikāciju spēkratu mehāniķis; 

 Profesionālās vidējās izglītības programmā “Koka izstrādājumu izgatavošana” ar  

profesionālo kvalifikāciju mēbeļu galdnieks; 

 Profesionālās vidējās izglītības programmā “Būvdarbi” ar profesionālo kvalifikāciju 

namdaris; 
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 Profesionālās vidējās izglītības programmā “Elektronika” ar profesionālo kvalifikāciju 

elektronikas tehniķis; 

 Profesionālās vidējās izglītības programmā “Grāmatvedība” ar profesionālo 

kvalifikāciju grāmatvedis; 

 Profesionālās vidējās izglītības programmā “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” 

ar profesionālo kvalifikāciju klientu apkalpošanas speciālists; 

 Profesionālās vidējās izglītības programmā “Ēdināšanas pakalpojumi” ar profesionālo 

kvalifikāciju ēdināšanas pakalpojumu speciālists; 

 Profesionālās vidējās izglītības programmā “Ēdināšanas pakalpojumi” ar profesionālo 

kvalifikāciju pavārs; 

 Profesionālās vidējās izglītības programmā “Viesnīcu pakalpojumi” ar profesionālo 

kvalifikāciju viesmīlības pakalpojumu speciālists. 

2.4. 2021./2022. mācību gadā ir nodrošināts daudzveidīgs izglītības programmu 

piedāvājums pieaugušajiem:   

2.4.1. iesaistoties Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu 

profesionālo kompetenci” projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu 

profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanā; 

Profesionālās tālākizglītības programmas:  

Izglītības 

programmas 
nosaukums 

Piešķiramā 

kvalifikācija 
Kods 

Licence 

Akreditācijas 

termiņš 

Audzēkņu 

skaits 

2021./2022. 
mācību gadā 

 

Nr. Datums 

Meža darbi un 
tehnika 

Mežsaimniecības 
tehniķis 

30T 623 00 1 P_15813 14.08.2017. 07.12.2023. 27 

Būvdarbi Namdaris 30T 582 01 1 P_2356 21.04.2020. 24.11.2027. 41 

Kokizstrādājumu 
izgatavošana 

Mēbeļu galdnieks 30T 543 04 1 P_15461 13.05.2017. 25.11.2025. 18 

Kokizstrādājumu 

izgatavošana 

Datorizēto 

kokapstrādes iekārtu 
operators 

30T 543 04 1 P_2317 07.04.2020. 25.11.2025. 8 

Biškopība Biškopis 30T 621 05 4 P_15901 01.09.2017 31.05.2027. 85 

Dārzu un parku 

kopšana 
Kokkopis (arborists) 20T 622 04 1 P_15828 14.08.2017. 30.07.2024. 23 

Kokizstrādājumu 
izgatavošana 

Būvizstrādājumu 
galdnieks 

3OT 543 04 1 P_4261 05.03.2021.  13 

Datorizētu 

kokapstrādes iekārtu 
programmēšana 

(CAD/CAM 

programmas: 

Rhinocero, 
Alphacam) un Detaļu 

izgatavošana ar 

datorizētām 
kokapstrādes 

iekārtām 

Datorizētu 

kokapstrādes iekārtu 
operators 

30T 543 04 1 P_2317 07.04.2020. 25.11.2025. 13 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 
Konditors 30T 811 02 1 P_1162 12.04.2019. 25.11.2025. 27 

KOPĀ 255 
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Profesionālās pilnveides izglītības programmas:  

Izglītības programmas 

nosaukums 
Kods 

Licence 

Akreditācijas 

termiņš 

Audzēkņu 

skaits 

2021./2022.mācību 

gadā 
Nr. Datums 

Dārza ainavu plānošana 30P 581 02 1 P_4458 13.04.2021. 24.11.2027. 359 

Meža apsaimniekošanas 

pamati  
20P 623 03 1 P_5462 23.11.2021. 07.12.2023. 49 

Video izstrāde-

filmēšanas un montāžas 

pamati 

30P 213 01 1 P_4459 13.04.2021. 21.12.2026. 93 

Darbs ar programmu 
InDesign CC drukas un 

mediju tehnoloģiju 

nozarē 

30P 214 12 1 P_16465 17.01.2018. 24.11.2027. 59 

Ainavu arhitektūra, 

teritorijas plānošana 
30P 581 02 1 P_15811 14.08.2017. 17.06.2024. 133 

Meža atjaunošana, 

kopšana un atjaunoto 
meža platību aizsardzība 

20P 623004 P_ 15007 04.01.2017. 07.12.2023. 11 

KOPĀ 704 

 

2.4.2. Interesentiem ir arī iespēja apgūt neformālās izglītības programmas, ieguldot savu 

finansējumu, lai apgūtu interesējošas prasmes, vai, izmantojot darba devēja atbalstu, 

apgūt darba devējam nepieciešamās prasmes: 

Neformālās izglītības programmas nosaukums Audzēkņu skaits 

TR3 kategorijas traktortehnikas vadītāju apmācība (pilns kurss) Rankā 20 

B kategorijas autovadītājs 16 

TR2 kategorijas traktortehnikas vadītājs 6 

Apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi (ar priekšzināšanām) 16 

Mednieks 15 

Mašinizētā meža izstrāde 5 

Harvestera operatora darbi 2 

Dendroloģija un Dabas aizsardzība 1 

                                                                                                                                KOPĀ 81 

2.4.3. Tehnikums piedāvā iespējas iegūt profesionālo kvalifikāciju, izmantojot ārpus 

formālās izglītības ieguves iespējas -  ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu ir 

noslēgti 22 deleģēšanas līgumi.   

Nr. p.k. Profesionālā kvalifikācija Līguma datums/numurs Līguma termiņš 

1.  Mežsaimniecības tehniķis  2021.gada 13.septembra Deleģēšanas 

līgums Nr.3-17/e66 

07.12.2023. 

2.  Grāmatvedis  2021.gada 13.septembra Deleģēšanas 
līgums Nr.3-17/e62 

08.09.2024. 

3.  Klientu apkalpošanas speciālists  2021.gada 13.septembra Deleģēšanas 

līgums Nr.3-17/e63 

08.09.2024. 

4.  Datorsistēmu tehniķis  2021.gada 13.septembra Deleģēšanas 
līgums Nr.3-17/e64 

08.09.2024. 

5.  Elektronikas tehniķis  2021.gada 13.septembra Deleģēšanas 

līgums Nr.3-17/e65 

08.09.2024. 

6.  Biškopis  2021.gada 6. septembra Deleģēšanas 
līgums Nr.3-17/80 

05.09.2024. 

7.  Mēbeļu galdnieks  2020. gada 23.aprīļa Deleģēšanas 

līgums Nr.3-15/39 

22.04.2023. 

8.  Būvizstrādājumu galdnieks  2020.gada 23.aprīļa Deleģēšanas 
līgums Nr.3-15/42 

22.04.2023. 
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9.  Viesmīlības pakalpojumu 

speciālists  

2020. gada 23. aprīļa Deleģēšanas 

līgums Nr. 3-15/43 

07.12.2022. 

10.  Audiovizuālās komunikācijas 

dizainera asistents 

2021. gada 16. decembra 

Deleģēšanas līgums Nr. 3-17e/181 

14.12.2024. 

11.  Grafikas dizainera asistents 2021. gada 16. decembra 

Deleģēšanas līgums Nr. 3-17e/177 

14.12.2024. 

12.  Vides dizainera asistents 2021. gada 16. decembra 

Deleģēšanas līgums Nr. 3-17e/182 

09.05.2023. 

13.  Interjera noformētājs 2021. gada 16. decembra 

Deleģēšanas līgums Nr. 3-17e/178 

14.12.2024. 

14.  Vizuālās reklāmas dizaina 
speciālists   

2020. gada 23. aprīļa Deleģēšanas 
līgums Nr. 3-15/33 

22.04.2023. 

15.  Video operators 2021. gada 21. janvāra Deleģēšanas 

līgums Nr. 3-15/9 

13.01.2024. 

16.  Kokvedēja automobiļa vadītājs  2020. gada 23. aprīļa Deleģēšanas 
līgums Nr. 3-15/35 

22.04.2023. 

17.  Kokkopis (arborists)  2020. gada 23. aprīļa Deleģēšanas 

līgums Nr. 3-15/38 

22.04.2023. 

18.  Pavārs  2020. gada 23. aprīļa Deleģēšanas 
līgums Nr. 3-15/40 

22.04.2023. 

19.  Konditors  

 

2020. gada 23. aprīļa Deleģēšanas 

līgums Nr. 3-15/41 

20.04.2023. 

20.  Spēkratu mehāniķis 2021. gada 21. janvāra Deleģēšanas 

līgums Nr. 3-15/6 

13.01.2024. 

21.  Meža mašīnu operators  2021.gada 21.janvāra Deleģēšanas 
līgums Nr.3-15/7 

04.12.2023. 

22.  Namdaris 2022.gada 6.jūlija Deleģēšanas 

līgums Nr.3-17e/62 

04.07.2025. 

2021./2022.m.g. profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, izmantojot ārpus formālās izglītības 

sistēmas iegūtas prasmes, kārtoja  8 personas: 1 grāmatvedis, 1 pavārs, 1.klientu apkalpošanas 

speciālists, 5 mežsaimniecības tehniķi, bet augusta mēnesī profesionālās kvalifikācijas 

eksāmenu pieteikušies kārtos 1 namdaris un 10 kokkopji/arboristi. 

2. Profesionālās izglītības programmu izstrāde un aktualizācija 

2.1. Atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktajam tehnikumā ir aktualizētas visas 

īstenojamās profesionālās vidējās izglītības programmas. Mācību kursu programmas, ja 

nepieciešams, tiek aktualizētas atbilstoši aktuālākajam nozarē un darba devēju 

ieteikumiem, kā arī atbilstoši izmaiņām profesiju standartos.  

2.2. 2021./2022.m.g. izstrādātas jaunas profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides 

un neformālās izglītības programmas: 

Modulārās profesionālās tālākizglītības programmas: 

 Meža darbi un tehnika, profesionālā kvalifikācija meža mašīnu operators (mācību ilgums 960 

stundas),  programmas kods 30T 623 01 1, programma licencēta 2021. gada 10. novembrī, licences 
Nr. P-5303; 

 Meža darbi un tehnika, profesionālā kvalifikācija kokvedēja automobiļa vadītājs, (mācību ilgums 

640 stundas), programmas kods 20T 623 01 1, programma licencēta 2021. gada 10. novembrī, 

licences Nr. P-5302; 

 Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, profesionālā kvalifikācija klientu apkalpošanas 
speciālists (mācību ilgums 960 stundas), programmas kods 30T 346 01 1, programma licencēta 

2021. gad 12. novembrī, licences Nr. P-5322. 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas: 

 Datorizētā grāmatvedība iesācējiem (mācību ilgums 170 stundas), programmas kods 30P 344 02 

1, programma licencēta 2021. gada 23. novembrī, licences Nr. P-5458; 

 Kontrolleru, mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmu programmēšana (mācību ilgums 280 
stundas), programmas kods 30P 523 02 1, programma licencēta 2021. gada 23. novembrī, licences 

Nr. P-5459; 
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 Iegulto sistēmu inženierijas projekta izstrāde (mācību ilgums 280 stundas), programma licencēta 
2021. gada 21. novembrī, licences Nr. P-5460; 

 Mežizstrāde (mācību ilgums 160 stundas), programma licencēta 2021. gada 23. novembrī, 

licenves Nr. P-5461; 

 Meža apsaimniekošanas pamati (mācību ilgums 184 stundas), programma licencēta 2021. gada 

23. novembri, licences nr. P-5462. 

Neformālās izglītības programmas: 

 Datorzinības ar priekšzināšanām ( mācību ilgums 120 stundas); 

 Datorzinības bez priekšzināšanām (mācību ilgums 120 stundas); 

 Personālo datoru operētājsistēmu un lietojumprogrammu instalēšana, konfigurēšana un 

uzturēšana (mācību ilgums 120 stundas: 

 AutoCAD (mācību ilgums 150 stundas); 

 Datorprasmes grāmatvedībā (programma Jumis) (mācību ilgums 120 stundas); 

 Latviešu valoda (pamatlīmenis A1)( mācību ilgums 120 stundas); 

  Latviešu valoda (pamatlīmenis A2)( mācību ilgums 120 stundas); 

 Latviešu valoda (vidējā līmeņa 1. pakāpe (B1))( mācību ilgums 120 stundas); 

 Latviešu valoda (vidējā līmeņa 2. pakāpe (B2))( mācību ilgums 120 stundas); 

 190K-Adobe Illustrator (mācīnu ilgums 120 stundas) 

 

2.3. Saskaņā ar informāciju Ekonomikas ministrijas 2020. gada ziņojumu “Informatīvais 

ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm” 2027. gadā nepietiekams 

piedāvājums paredzams vidējās profesionālās izglītības posmā. Saskaņā ar 30.06.2020. 

seminārā nozaru ekspertu padomēm (NEP) teikto: “darbaspēka nepietiekamības 

problēma var atgriezties jau tuvāko 2 – 3 gadu laikā. Izteiktākā darbaspēka 

nepietiekamība var veidoties pēc vidējās kvalifikācijas speciālistiem ar profesionālo 

izglītību.” Visvairāk piedāvājums pietrūks dabaszinātņu, matemātikas un informācijas 

tehnoloģiju, veselības aprūpes un sociālās labklājības, pakalpojumu (galvenokārt 

mašīnzinību, elektroiekārtu un elektronikas, pārtikas pārstrādes un kokapstrādes, 

būvniecības jomās) tematiskajās grupās. Tas liecina, ka Ogres tehnikuma piedāvātās 

izglītības programmas: Mežsaimniecības tehnika, Koka izstrādājumu izgatavošana, 

Elektronika, Datorsistēmas, Grāmatvedība, Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, 

Ēdināšanas pakalpojumi un Viesnīcu pakalpojumi ir aktuālas un darba tirgū pieprasītas.  
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1.attēls. Prognozējamais darbaspēka pārpalikums/iztrūkums un absolventu skaits pa izglītības 

posmiem un jomām 2027. gadā1 

2.4. Tehnikumam ir laba sadarbība ar darba devējiem, tāpēc izglītības programmu aktualizācija 

un jaunu programmu izstrāde notiek atbilstoši darba devēju pieprasījumam, iesaistoties gan 

darba devējiem, gan pedagogiem, gan tehnikuma vadībai. Programmu aktualizācija 

nodrošina mācību procesa atbilstību darba tirgum un inovāciju apguvi.   

2.5. 2021.gada novembrī īstenota akreditācija ar ekspertu komisiju šādām profesionālās 

izglītības programmām: 

 profesionālās vidējās izglītības programmai “Būvdarbi”, profesionālā kvalifikācija 

namdaris; 

 profesionālās vidējās izglītības programmai “Multimediju dizains”, profesionālā 

kvalifikācija multimediju dizaina speciālists. 

Programmas akreditētas uz maksimālo laiku – 6 (seši) gadi. Ieteikumi, ko sniedz ekspertu 

komisija, ir ņemti vērā un tiek īstenoti. 

2.6. 2021.gada maijā izstrādāts un iesniegts Izglītības zinātnes ministrijā izvērtēšanai 

plānošanas dokuments “Ogres tehnikuma attīstības stratēģija 2021.-2027.gadam”. 

Stratēģija saskaņota 2022. gada 25. februārī. 

 

3. Tehnikuma izglītojamo un pedagogu sasniegumi pārskata periodā 

2021./2022. mācību gadā Ogres tehnikumā mācības notika gan klātienē, gan attālināti, jo 

valstī spēkā uz noteiktu periodu bija Covid-19 ierobežojumi. Ārkārtējās situācijas valstī laikā 

Ogres tehnikums nodrošināja izglītības procesu, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes, 

t.sk. tiešsaistes lekcijas.  

3.1. Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 

3.1.1. 2021/2022. mācību gadā  profesionālās kvalifikācijas eksāmenu valsts budžeta 

finansētas profesionālās vidējās izglītības programmās profesionālās kvalifikācijas 

iegūšanai kārtoja 217 audzēkņi, pamatā sasniedzot profesionālās izglītības 

kompetences centra rādītājus – vidējais vērtējums 7.86 balles: 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 

Izglītības 

programmas 
nosaukums 

Piešķiramās 

kvalifikācijas 
nosaukums 

Vidējais vērtējums 

izglītības iestādē 
Vidējais vērtējums valstī 

2020. 

gads 

2021. 

gads 

2022. 

gads 

2020. 

gads 

2021. 

gads 

2022. 

gads 

Mežsaimniecība 
Mežsaimniecības 

tehniķis 
7.89 7.89 7.84 7.89 7.89 7.84 

Mežsaimniecības 

tehnika 

Meža mašīnu operators 8.09 7.20 7.56 8.09 7.20 7.56 

Meža mašīnu mehāniķis 8.6 6.56 5.73 8.6 6.56 5.73 

Mašīnzinības Spēkratu atslēdznieks - - 6.50 - - 6.50 

Koka 

izstrādājumu 

izgatavošana 

Būvizstrādājumu 

galdnieks 
8.25 6,8 - 7.06 6.87 - 

Mēbeļu galdnieks 7.00 7.43 7.83 6.77 7.21 7.21 

Būvdarbi Namdaris 7.00 6.36 8.20 7.38 6.68 7.71 

Datorsistēmas, 

datubāzes un 

datortīkli 

Datorsistēmu tehniķis 7.23 7.04 7.19 7.42 7.41 7.30 

Elektronika Elektronikas tehniķis 7.44 7.13 7.00 6.8 7.08 7.23 

Grāmatvedība Grāmatvedis 5.64 8.67 7.17 7.45 8.69 7.99 

                                 
1 Avots: 2020. Gada Ekomonikas ministrijas ziņojums “Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un 

ilgtermiņa prognozēm”. Pieejams: 

https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMzino_03062020-ar-pielikumiem.pdf 

https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMzino_03062020-ar-pielikumiem.pdf
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Administratīvie 

un sekretāru 

pakalpojumi 

Klientu apkalpošanas 
speciālists 

7.46 8.09 7.42 7.63 7.61 7.98 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 

Ēdināšanas 
pakalpojumu speciālists 

7.75 7.61 - 7.68 7.84 - 

Pavārs 7.78 - 8.26 7.73 - 7.78 

Virtuves darbinieks 

(profesionālās 
pamatizglītības 

programma) 

 8,5 -  7.52 - 

Viesnīcu 
pakalpojumi 

Viesmīlības 
pakalpojumu speciālists 

7.06 8.33 7.41 7.47 6.91 7.58 

Interjera dizains 
Interjera dizaina 

speciālists 
- 8.17 8.50 - 8.5 8.34 

Reklāmas dizains 
Vizuālās 

reklāmas  dizaina 

speciālists 

- - 8.17 - - 8.40 

Vides dizains 

Vides labiekārtojuma un 

objektu dizaina 
speciālists 

8.09 8.40 7.75 8.09 8.40 7.75 

Multimediju 

dizains 

Multimediju dizaina 

speciālists 
9.25 8.46 8.41 8.4 8.20 7.70 

Vizuālās saziņas 
līdzekļu māksla 

Video operators 7.89 8.09 8.36 8.48 8.30 8.20 

 

3.1.2.Tehnikumā profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti labi un ļoti labi – sasniedzot 

līmeni 7.86 balles: 

 Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļā eksāmenu vidējais vērtējums - 7,90 balles; 

 Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļā eksāmenu vidējais vērtējums - 

7,70 balles; 

 Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļā eksāmenu vidējais vērtējums - 

7,23 balles; 

 Dizaina un mākslas nodaļā eksāmenu vidējais vērtējums - 8,34 balles. 

 

3.1.3. Latvijā Tehnikums ir vienīgā profesionālās izglītības iestāde, kas sagatavo speciālistus 

mežsaimniecības jomā, tāpēc PKE rezultātu salīdzinājumu ar kopvērtējumu valstī nav 

iespējams veikt. Mašīnzinību jomā Spēkratu mehāniķu profesionālajai kvalifikācijai 

šogad pirmo reizi tika organizēts eksāmens iekļaujošajai kvalifikācijai - Spēkratu 

atslēdznieks. Izvērtējot eksāmenu rezultātus, konstatēti nepieciešamie mācību metožu 

uzlabojumi profesionālās kvalifikācijas apguvei. 

3.1.4. Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļā 2022. gadā uzlabojušies CPKE 

rezultāti Datorsistēmu tehniķu profesionālajā kvalifikācijā. Datorsistēmu tehniķa, 

Elektronikas tehniķa, Grāmatveža un Klientu apkalpošanas speciālistu profesionālajās 

kvalifikācijās CPKE rezultāti ir zemāki ar vidējo vērtējumu valstī. 

3.1.5.Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļā zemāki CPKE rezultāti, salīdzinot ar vidējo 

vērtējumu valstī, ir viesmīlības pakalpojumu speciālistu profesionālajai kvalifikācijai. 

Pavāru profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti būtiski pārsniedz vidējo  

vērtējumu valstī. 

3.1.6. Dizaina un mākslas nodaļā zem vidējā vērtējuma valstī 2022.gadā ir Vizuālās reklāmas 

dizaina speciālistu CPKE rezultāti. Multimediju dizaina specialistu profesionālajā 

kvalifikācijās PKE rezultāti tehnikumā ir būtiski augstāki nekā vidējie vērtējumi valstī.  

3.2. Centralizēto eksāmenu rezultāti 

Centralizēto eksāmenu norises organizāciju vispārizglītojošajos mācību priekšmetos 

tehnikums nodrošina sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, Ogres  un Gulbenes novada 

Izglītības pārvaldēm. 
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2022. gadā obligātos centralizētos eksāmenus kārtoja 416 tehnikuma audzēkņi, pie tam 

2022.gadā pirmo reizi eksāmenu matemātikā kārtoja 2.kursa audzēkņi vispārējā līmenī. 

Priekšmets 

 

 

Vērtējums 

Angļu valoda Latviešu valoda Matemātika Krievu valoda 

90% - 100% 12   5 

80% - 89% 46 3 3 7 

70% - 79% 43 6 3 8 

60% - 69% 28 27 16 5 

50% - 59% 27 44 30 1 

40% - 49% 14 65 32 5 

30% - 39% 17 63 58  

20% - 29% 5 30 89 4 

10% - 19% 13 9 109 1 

5%  -  9% 8 1 63  

Zem 5%   13  

Vidējais vērtējums 62,9 % 43,17% 23,86% 68,59% 

Valstī 69,1% 52,2% 37,9% 77,7% 

Kārtotāju  

skaits 
213 248 416 31 

Analizējot centralizēto eksāmenu rezultātus, secināms, ka lielākā daļa jauniešu, kuri 

apgūst profesionālo izglītību, vairāk pievēršas profesionālo zināšanu un prasmju apguvei nekā 

vispārizglītojošo zināšanu iegūšanai augstā līmenī, tāpat, atnākot no pamatskolas, zināšanu 

līmenis, īpaši eksaktajos mācību priekšmetos ir zemā līmenī. 

4. Tehnikuma izglītojamo un pedagogu sasniegumi konkursos, olimpiādēs un citos ar 

izglītības nodrošināšanu saistītos pasākumos  

4.1. 2021./2022.gadā izglītības process norisinājās gan klātienes, gan attālinātajā režīmā, tomēr, 

tehnikuma audzēkņi parādīt savas prasmes gan dažādos konkursos, gan pasākumos: 

 No 2021.gada 8.novembra līdz 28.novembrim Ogres tehnikuma 1.kursa datorsistēmu 

tehniķi piedalījās VISMA organizētajam loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkursā 

”Bebr[a]s”, kā arī Ventspils digitālā centra rīkotajā konkursā “Ventspils IT izaicinājums 

2021”, kurā izdevās iekļūt 2.kārtā. 

 2022.gada 23. un 24.martā Liepājas Valsts tehnikuma organizētais profesionālās 

meistarības konkurss “Biznesa kanvu izaicinājums”, kurā Ogres tehnikuma komanda 

izcīnīja 3.vietu. 

 2022.gada 28.aprīlī notika Jēkabpils Agrobiznesa koledžas organizētais profesionālās 

meistarības konkurss “Gudrais grāmatvedis 2022”, kurā piedalījās arī Ogres tehnikuma 

komanda. 

 2022.gada 29.aprīlī Ogres tehnikumā notika elektronikas konkurss, kurā piedalījās piecas 

vidējās profesionālās izglītības iestādes (PIKC Rīgas Tehniskā koledža, Jēkabpils 

Agrobiznesa koledža, Saldus tehnikums, Daugavpils tehnikums un Ogres tehnikums). 

Konkurss notika netradicionāli, jo jaunieši no dažādām izglītības iestādēm sadalījās 8 

jauktās komandās. Konkursā 1. un 2.vietu izcīnīja divas komandas, kurās bija Ogres 

tehnikuma audzēkņi.  

 2022.gada 17.maijā Ogres tehnikuma audzēkņu komanda piedalījās konkursā “Klientu 

apkalpošanas speciālists 2022”. Konkurss norisinājās Valmieras tehnikumā - Ogres 

tehnikuma komanda izcīnīja 1.vietu. 

https://ovt.lv/ogres-tehnikuma-notiek-latvijas-profesionalas-izglitibas-iestazu-audzeknu-konkurss-elektronikas-un-ikt-joma/
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 Laikā no 2022.gada21. līdz 23. aprīlim Ogres tehnikuma audzēkņi izstāžu hallē Ķīpsala 

piedalījās nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2022 septiņās 

nominācijās un ieguva augstus rezultātus: 

Smago spēkratu remonts un apkope – Andis Stepanovs – 1.vieta 

Skatlogu dizains un noformēšana – Anna Saprikina – 1.vieta 

Ēdienu gatavošana – Jekaterina Jepifanova – 2.vieta 

Datorgrafikas dizains – Jānis Valters Gaigals – 2.vieta  

Datortīklu administrēšana -Edgars Purmalis – 4.vieta 

Mēbeļu izgatavošana –  Endijs Burkovskis  - dalība konkursā 

Restorānu serviss-  Matīss Arnolds Paupe – dalība konkursā 

Īpaši atzīmējams fakts, ka 2021.gadā no 22. līdz 26.septembrim Reinis Gunārs Mednis 

(Datortīklu administrēšana) piedalījās konkursā “EuroSkills”. 

 2022.gada 2.jūlijā Ogres tehnikum sadarbībā ar nodibinājumu “Fonds Latvijas 

lauksaimniecības attīstībai” noorganizēja Latvijas profesionālās izglītības iestāžu 

audzēkņiem profesionālo prasmju sacensības traktoru vadīšanā. Sacensībās piedalījās 

audzēkņi no Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Cīravas un Saulaines 

struktūrvienībām, no Malnavas koledžas un Ogres tehnikuma. Tāpat pasākuma laikā 

Ogres tehnikuma kokgāzēju komandas dalībnieki demonstrēja profesionālās prasmes 

darbā ar motorzāģi. 

4.2.  Citi Ogres tehnikuma sasniegumi 

 Par nozīmīgu ieguldījumu profesionālās izglītības pilnveidē un izcilu sadarbību ar 

uzņēmumiem darba vidē balstītu mācību un mācību prakšu īstenošanā tehnikumam 

pasniegta Latvijas Darba devēju konfederācijas Atzinība. 

 Saskaņā ar 2020.gada maijā atjaunoto sadarbības līgumu ar Latvijas Lauksaimniecības 

universitāti (LLU) par budžeta vietām tehnikuma labākajiem absolventiem studijām 

klātienē, izlaidumā absolventiem tika svinīgi pasniegti apliecinājumi. LLU arī piedāvās OT 

audzēkņiem prakses vietas, piedalīsies OT organizētajos karjeras izglītības pasākumos, 

piedalīsies un atbalstīs OT organizētās kokgāzēju treniņnometnes, starptautiskās sacensības, 

kā arī piedalīsies OT stratēģiskās attīstības saskaņošanā. 

 2022.gadā Ogres tehnikums noslēdzis sadarbības līgumus ar Ventspils augstskolu un 

Transporta sakaru institūtu, kas piedāvās OT audzēkņiem prakses vietas, piedalīsies OT 

organizētajos karjeras izglītības pasākumos, dos iespēju Ogres tehnikuma pedagogiem 

stažēties. 

 Pedagogi, kuriem ir augsta darba kvalitāte, tiek sveikti Ogres novada, kā arī tehnikuma 

organizētajos skolotāju dienas pasākumos. 

 Ogres tehnikumam ir cieša sadarbība darba vidē balstītu mācību īstenošanā un sadarbības 

rezultātā uzņēmumi labākajiem praktikantiem pasniedz pateicību, darba līgumu un dāvanas. 

Visi sasniegumi publiskoti Ogres tehnikumā tīmekļa vietnē www.ovt.lv. 

4.3. Uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana  

4.3.1. Sadarbībā ar Junior Achievement Latvija un uzņēmēju atbalstu Tehnikumā katru gadu 

tiek dibināti Skolēnu mācību uzņēmumi (SMU), organizēti izglītojoši semināri 

novadu un valsts mērogā, popularizējot SMU darbību: 

2021./2022.mācību gadā sadarbībā ar biznesa izglītības biedrību Junior Achievement Young 

Enterprise Latvija (turpmāk - JA-YE Latvija), konsultējot Tehnikuma projektu vadītājai Alīnai 

Liepiņai un Tehnikuma pedagogam Lindai Pastarei, darbojās 4 audzēkņu mācību uzņēmumi, 

tai skaitā 1 starptautiskais skolēnu mācību uzņēmums: 

 

https://www.facebook.com/events/3163098680585926/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
http://www.ovt.lv/
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Skolēnu mācību 

uzņēmuma 

nosaukums 

Vadītājs Dalībnieki Darbības joma 

SMU Llama 

Accessories 

Artis Sleņģis Linda Brēķe, Anita 

Dunska, Rinalds Sardiko 

Dažādu veidu un stilu 

plastikāta aksesuāri un 

rotaslietas. 

SMU Vision 

Belt 

(Starptautiskais 

skolēnu mācību 

uzņēmums) 

Nils Umulis Amanda Umule, Anrijs 

Šermuksīts, Niks Zāraks 

Sensoru josta 

vājredzīgajiem. 

SMU Epoxy 

Universe 

Alekss Kivrins 

Kivrāns 

Guntars Kaņevskis Dažādi no koka un 

epoksīda izstrādāti 

interjera objekti. 

SMU CHISTS Kristiāns Graudiņš Simona Iranoviča Multifunkcionālas 

sēžamlādes – sēdēšanai, 

mantu uzglabāšanai, lai 

pakāptos, u.c. 

 

4.3.2. 2021./2022. mācību gadā Tehnikuma audzēknis Aleks Paraka kļuva par vienu no 

Junior Achievement Latvia Līderu programmas dalībnieku, lai programmas ietvaros 

apgūtu projektu vadību, saviesīgu sarunu mākslu, mediju treniņu, uzņēmējdarbības 

veidošanas pamatus un prasmi diskutēt ar Latvijā veiksmīgām personībām.  

4.3.3. 2021./2022. mācību gadā Ogres tehnikuma Starptautiskais skolēnu mācību uzņēmums 

SMU Vision Belt kļuva par vienu no 10 Junior Achievement Latvia tehnoloģiju 

uzņēmuma Printful un RTU Rīgas Biznesa skolas tehnoloģiju un  inovāciju nometnes 

dalībniekiem. SMU “Vision Belt” 20 SMU konkurencē ieguva tiesības pilnveidot savas 

uzņēmējspējas, praktiski uzsākt tehnoloģijās balstīta produkta izstrādi (1 no 10 

#TechTrack). 

4.3.4. Tehnikuma SMU “Llama Accessories” 2021./2022.mācību gadā kļuva par Junior 

Achievement Latvia, ASV vēstniecības Latvijā un karjeras skolas "Start Strong" 

uzņēmējdarbības konkursa "Start Strong 3+3" dalībniekiem. 

4.3.5.2021./2022. mācību gadā Ogres tehnikuma SMU Vision Belt piedalījās 

Starptautiskajā SMU festivālā “International Student Company Festival”, kurā ieguva 

divas nominācijas - “Most innovative produkt award” un “Signature award”. 

4.3.6.2021./2022. mācību gadā divas Ogres tehnikuma audzēknes Simona 

Iranoviča un Lāsma Laura Robežniece sadarbībā ar Junior Achievement Latvia 

veiksmīgi nokārtoja starptautisko uzņēmējdarbības prasmju eksāmenu un ieguva 

Eiropā atzītu sertifikātu, kas apliecina uzņēmējspēju kompetences apguvi.  

4.3.7.2022.gada 25. un 26. aprīlī Rīgā, tirdzniecības centrā “Domina Shopping”, norisinājās 

Starptautiskais SMU festivāls “International Student Company Festival”, kurā 

piedalījās skolēnu mācību uzņēmumi no deviņām Eiropas valstīm (Igaunijas, Somijas, 

Latvijas, Lietuvas, Austrijas, Šveices, Beļģijas, Nīderlandes un Maltas). Ogres 

tehnikumu pārstāvēja SMU “Vision Belt”. Skolēnu mācību uzņēmumi tika vērtēti 6 

nominācijās, no kurām SMU “Vision Belt” ieguva divas nominācijas: “Most 

innovative produkt award” un “Signature award”. 

5. Kvalitātes prasību nodrošināšana tehnikumā 

5.1. 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.  
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 2017.gada 28.decembrī par standarta ISO 9001:2015 prasībām atbilstošu tika 

atzīta arī Ogres tehnikuma īstenošanas vieta Vecbebros, Bebru pagastā, Kokneses 

novadā. 

 2019.gada decembrī par standarta ISO 9001:2015 prasībām atbilstošu tika atzīta 

arī Ogres tehnikuma īstenošanas vieta Rankā, Rankas pagastā, Gulbenes novadā. 

5.2.2020.gada decembrī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bureau Veritas Latvia” veic 

resertifikācijas auditu atbilstoši standarta ISO 9001:2015 prasībām ar mērķi noteikt 

kvalitātes vadības sistēmas atbilstību  ISO 9001:2015 standartam. Neatbilstības netika 

konstatētas.  

5.3. Ogres tehnikumā izveidota sakārtota sistēma, darbiniekiem un audzēkņiem saprotama 

kārtība. 

6. Audzināšanas jomā 

6.1. 6.1. Tehnikumā ir izveidota audzināšanas darba sistēma – ir izglītības programmu grupu 

audzinātāji, kas audzēkņiem un viņu vecākiem pieejami jebkurā laikā un var iesaistīties 

audzēkņiem būtisku jautājumu risināšanā. Grupas audzinātājs veic audzināšanas darbu 

tematiskās jomas izglītības programmās 1. – 4. kursa audzēkņiem, līdz ar to pārzinot visus 

kursus konkrētā izglītības programmu jomā, un spēj veidot veiksmīgu pēctecību un 

audzēkņu savstarpējo sadarbību. 

6.2. Tehnikumā izstrādāta “Audzināšanas darba programma” trīs mācību gadiem, kas ir 

reglamentējošs dokuments un nosaka  audzināšanas darba mērķus un uzdevumus. 

Audzināšanas procesā veicina audzēkņa izpratni, atbildīgu attieksmi un rīcību, kas 

apliecina šādas vērtības – dzīvība, cilvēka cieņa, brīvība, ģimene, laulība, darbs, daba, 

kultūra, latviešu valoda un Latvijas valsts.  

6.3.  Katrs grupas audzinātājs plāno gan tematiskās audzinātāja stundas, gan individuālo darbu 

ar audzēkņiem un viņu vecākiem. Regulāri notiek grupu audzinātāju sanāksmes, kad tiek 

izskatīti tehnikumam aktuāli jautājumi, kas saistīti ar audzināšanas jomu. Tāpat tehnikumā 

notiek tematiski pasākumi, kas veicina audzēkņos piederības sajūtu tehnikumam, 

patriotisma un kultūridentitātes veidošanos.  

6.4. Katra mācību gada 1. semestrī tiek organizētas 1. kursu audzēkņu Vecāku dienas, piedaloties 

direktorei, nodaļu vadītājam, direktores vietniecēm un pedagogiem. Vecākiem jebkurā 

brīdī ir iespēja ierasties Tehnikumā un tikties gan ar administrāciju, gan priekšmetu 

pedagogiem un grupu audzinātājiem, nodrošinot individuālu pieeju sadarbībai ar vecākiem. 

6.5. Tehnikumā ir izveidota audzināšanas darba sistēma. Tehnikumā audzināšanas darbu 

koordinē direktora vietnieks audzināšanas un kultūrizglītības jomā, savukārt tiešo 

audzināšanas darbu sadarbībā ar Tehnikuma vadību, izglītības programmu nodaļu 

vadītājiem, pedagogiem, izglītojamo vecākiem veic grupu audzinātāji, kas pieejami 

audzēknim un vecākiem visas darba dienas laikā. 

6.6. Grupu audzinātāji sadarbībā ar mācību priekšmetu pedagogiem sadarbojas mācību procesa 

laikā – tiek diskutēts par katrai grupai piemērotākajām mācību metodēm, risinātas 

problēmsituācijas, uzklausīti priekšlikumi darba uzlabošanai. Attālinātā mācību procesa 

laikā grupu audzinātāji pieslēdzas tiešsaistēm un palīdz iesaistīt  mācību procesā ikvienu 

audzēkni, seko līdzi audzēkņu sekmībai, vēro mācību stundu norisi. 

6.7. Tehnikumā regulāri notiek stipendiju piešķiršanas komisijas sēdes, izglītības programmu 

nodaļu sēdes, izglītības komisijas sanāksmes un pedagoģiskās padomes sēdes, kurās tiek 

analizēti audzēkņu kavējumi. Ar audzēkņiem, kuri regulāri neapmeklē tehnikumu, grupu 

audzinātāji strādā individuāli; nepieciešamības gadījumā uz sarunu tiek aicināti arī 

audzēkņu vecāki un tiek piesaistīts izglītības programmu nodaļas vadītājs un/vai direktores 

vietnieces. Ilgstoši neattaisnotie kavējumi tiek ievadīti valsts izglītības informācijas 

sistēmā, norādot tehnikuma veiktās darbības kavējumu novēršanai. 

6.8. Tehnikumā ir izkoptas tradīcijas, kuru īstenošanā un norisē iesaistās audzēkņi, kas veicina 

piederības apziņu tehnikumam, valstij, veido pozitīvu mikroklimatu. Tehnikums organizē 
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izglītojošus un kultūras pasākumus, piemēram, Zinību diena, Skolotāju diena, Latvijas 

valsts svētki un piemiņas dienas, Ziemassvētki, Lieldienas, Ģimenes diena, izlaidums.  

6.9. Tehnikumā ir izveidojušās tradīcijas, kā tiek apbalvoti audzēkņi:  

 Valsts svētkos audzēkņi saņem tehnikuma atzinību par augstiem mācību sasniegumiem. 

 Ziemassvētkos audzēkņi saņem tehnikuma pateicības par sabiedrisko aktivitāti un 

labajiem darbiem. 

 Izlaidumā absolventi saņem pateicību par augstiem sasniegumiem mācībās, aktīvu 

sabiedrisko darbu un veikto ieguldījumu Ogres tehnikuma attīstībā. 

 Izlaidumā absolventi un izvirzītie pedagogi saņem pateicības no nozaru asociācijām, 

biedrībām. 

 Tehnikuma izcilākais absolvents/i saņem Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes 

ministrijas un VAS Latvijas Loto “Simtgades stipendiju”. 2021./2022. mācību gadā 

saņēma Kristiāns Graudiņš (4ID) un Elīza Anna Graudiņa (4EP). 

6.10. Tehnikumā darbojas audzēkņu pašpārvalde, kura iesaistās mācību un sadzīves apstākļu 

uzlabošanā, saliedē kolektīvu, aktīvi iesaistās padomes darbā, motivē audzēkņus mācīties, 

veic audzēkņu anketēšanu, apkopo audzēkņu priekšlikumus un tos īsteno, plāno un 

organizē pasākumus audzēkņiem, iesaistās starptautiskās aktivitātēs, piedalās pieredzes 

apmaiņas semināros. 

6.11. Audzēkņu izpratnes par Latvijas kultūru veicināšanai, izglītotas personības veidošanai 

aktīvi tik izmantots “Latvijas skolas somas” atbalsts. Audzēkņiem ir nodrošināta iespēja 

apmeklēt  kultūras pasākumus un piedalīties valsts nozīmīgākajos notikumos. Kopumā 

mācību gada ietvaros ir notikuši 22 pasākumi, kuros piedalījušies 1394 tehnikuma 

audzēkņi. 

6.12. Tehnikuma audzēkņiem ir iespēja iesaistīties interešu izglītības, kultūrizglītības un sporta 

pulciņos. Tehnikumā darbojas un svinīgo pasākumu norisē iesaistās  koris, instrumentālais 

ansamblis, vokālais ansamblis, tautisko deju kolektīvs “Solis”, audzēkņu pašpārvalde; 

jauniešiem ir iespēja piedalīties volejbola un basketbola (zēniem un meitenēm) pulciņos, 

sporta aktīvā, kā arī ir izmantot trenažieru zāli. 

5. Atbalsts karjeras izglītībā  

Ogres tehnikumā darbojas Karjeras izglītības centrs un tiek realizēts Eiropas Sociālā 

fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa 

"Uzlabot pieeju karjeras atbalstam audzēkņiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" 

projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

“(18.09.2017.- 31.08.2022.). Karjeras centrā darbojas divi pedagogi- karjeras konsultanti, tāpat 

Tehnikuma tīmekļa vietnē izveidota sadaļa Karjeras izglītība , kurā var uzzināt un iepazīties ar 

Karjeras izglītības atbalsta iespējām. 

7.1. 2021./2022. mācību gadā sadarbībā ar nodaļu vadītājiem, grupu audzinātājiem, mācību 

priekšmetu pedagogiem,  pedagogiem karjeras konsultantiem tika organizēti dažādi 

pasākumi gan klātienē, gan attālināti:  

7.1.1. Izglītojošas tiešsaistes lekcijas izglītojamajiem: 

 dalība tiešsaistes nodarbībā projektā “Dzīvei gatavs” par tematu “Aizņēmumu veidi” 

(09.12.2021.) 

 dalība tiešsaistes nodarbībā projektā “Dzīvei gatavs” par tematu “Nākotnē 

nepieciešamās prasmes” (14.01.2022.) 

 dalība tiešsaistes nodarbībā projektā “Dzīvei gatavs” par tematu “Neesi naudas mūlis” 

(01.02.2022.) 

7.1.2. Izglītojoša tiešsaistes diskusija izglītojamajiem “Kā es nokļuvu IKT nozarē?” 

(12.10.2021.) 

7.1.3. Izglītojamo dalība tiešsaistes Atvērto durvju dienās: 

 2 KL grupas līdzdalība Atvērto durvju dienā Lidostā “Rīga” (13.04.2022.) 
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 3DT-1, 3DT-2 grupu līdzdalība RTU virtuālajās Atvērto durvju dienās (28.01.2022.) 

 2GR, 3GR grupu līdzdalība  Banku Augstskolas virtuālajās Atvērto durvju dienās 

(08.02, 09.02.2022.) 

 3MG, 3ND, 3DT-1, 3ET, 3GR, 3SM, 3MT grupas audzēkņu dalība LLU virtuālajās 

Karjeras dienās (18.02.2022.) 

 Dizaina un mākslas izglītojamo līdzdalība Latvijas Mākslas akadēmijas virtuālajās 

Atvērto durvju dienās (21.03.-25.03.2022.) 

 1MO-2, 2MT-1 grupu līdzdalība  SIA “R-Grupa” virtuālājā Atvērto durvju dienā 

(05.04.2022.) 

 Sadarbībā ar nodaļu vadītājiem,  karjeras konsultanti organizēja Tiešsaistes Atvērto 

durvju dienas Ogres tehnikumā (26.04., 27.04., 29.04., 05.05.2021.) 

 7.1.4. Izglītojošie pasākumi: 

 “Latvijas Meža dienas 2022” Tērvetē (28.05.2022.) 

 LLU meža fakultātes Meža dienas pasākumā “Mežs ienāk Jelgavā 2022” (29.04.2022.) 

7.1.5. Informatīvas  aptaujas: 

 1.kursa audzēkņiem “Kur tu ieguvi informāciju par mācībām Ogres tehnikumā?” 

(02.09.2021.-20.09.2021.); 

 1. kursa izglītojamo vecākiem “Mana bērna karjeras izvēle” (02.09.2021.-

20.09.2021.) 

7.1.6. Kvalifikācijas prakšu aizstāvēšana, piedaloties darba devējiem;  

7.1.7. Apkopota informācija par 2020./2021. mācību gada absolventiem;  

7.1.8. Īstenotas grupu konsultācijas Ogres tehnikuma audzēkņiem “Karjera – nozīmīgs 

attīstības un izaugsmes virziens darbinieka mūža laikā/Portfolio”; 

7.9. Īstenotas grupu konsultācijas “Attālinātā komunikācija – mūsdienu realitāte” 

7.10. Sadarbībā ar karjeras konsultantiem pirmo kursu grupu audzēkņiem organizēta 

informatīvā stunda par tēmu “Tavas papildu iespējas Ogres tehnikumā” – 

audzēkņiem sniegta informācija par iespējām pilnveidoties mācību procesa laikā; 

7.11. Saskaņā ar karjeras izglītības programmu grupu audzinātāji, mācību priekšmetu 

pedagogi, pedagogi karjeras konsultanti savu mācību priekšmetu ietvaros integrē 

karjeras izglītības īstenošanas tematus.  

7.12. Sniegtas individuālas karjeras konsultācijas 

7.13. Mācību gada laikā Karjeras centrs organizē tiešsaistes karjeras pasākumus. Ikvienam 

interesentam, t.sk. vispārizglītojošo skolu skolēniem un skolotājiem, skolēnu 

vecākiem u.c., ir nodrošināta iespēja iepazīties ar Tehnikumā apgūstamajām 

profesijām, ārpusstundu aktivitātēm, karjeras atbalsta iespējām: 

 Talsu pamatskolas 9.klases skolēnu iepazīstināšana ar izglītības iespējām PIKC 

Ogres tehnikums (27.01.2022.) 

 Aizupes pamatskolas 8. un 9.klases skolēnu iepazīstināšana ar izglītības iespējām 

PIKC Ogres tehnikums (04.02.2022.) 

 Bērzaunes pamatskolas un Liezēres pamatskolas 8. un 9.kl. audzēkņu 

iepazīstināšana ar izglītības iespējām PIKC Ogres tehnikums (14.02.2022.) 

 Friča Brīvzemnieka pamatskolas 9.klases audzēkņu iepazīstināšana ar izglītības 

iespējām PIKC Ogres tehnikums (14.02.2022.) 

 Lēdmanes pamatskolas 9.klases skolēnu un Pārdaugavas pamatskolas 9.kl. 

skolēnu iepazīstināšana ar izglītības iespējām PIKC Ogres tehnikums 

(15.02.2022.) 

 Rīgas Pļavnieku pamatskolas 9.klases skolēnu iepazīstināšana ar izglītības 

iespējām PIKC Ogres tehnikums (17.02.2022.) 

 Nīkrāces pamatskolas un Inčukalna pamatskolas 9.klases skolēnu iepazīstināšana 

ar izglītības iespējām PIKC Ogres tehnikums (18.02.2022.) 
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 Pārdaugavas pamatskolas 8.klases skolēnu iepazīstināšana ar izglītības iespējām 

PIKC Ogres tehnikums (21.02.2022.) 

 Tiešsaistes Atvērto durvju dienas Ogres tehnikumā (16.03.2022.-29.03.2022.) 

 Ēnu dienas Ogres tehnikumā (06.04.2022.) 

 Ogres novada jauniešu forums par izglītības iespējām pēc 9.klases (21.04.2022.) 

 Atvērto durvju diena  Ogres tehnikumā klātienē  (27.04.2022.) 

 Vecsaules pamatskolas 9.kl. skolēnu vizīte Ogres tehnikumā (28.04.2022.) 

 Līdzdalība izstādē “Pavasaris 2022” (12.05.-14.05.2022.) 

 Vecbebru pamatskolas 7.-8. kl. skolēnu vizīte Ogres tehnikumā (19.05.2022.) 

 Druvas vidusskolas audzēkņu individuāla vizīte Ogres tehnikumā (30.05.2022.) 

7.14. pilnveidotas audzēkņu sociālās prasmes;  

7.15. īstenota sadarbība ar audzēkņu vecākiem.  

8. Īstenotie projekti   

8.1. Izglītības programmas “Starptautiskais bakalaurāts Karjeras izglītībā” īstenošana: 

8.1.1. 2020. gada 23. janvārī Ogres tehnikums sāka īstenot akreditētu starptautisku izglītības 

programmu, kura apvieno labāko pieredzi no dažādām izglītības sistēmām pasaulē, 

nodrošinot vispusīgu pieeju mācību procesam internacionālā vidē svešvalodā.  

8.1.2. Izglītības programma “Starptautiskais bakalaurāts Karjeras izglītībā” sniedz jauniešiem 

papildu iespējas gan attiecībā uz tālākiem karjeras mērķiem, gan izglītību kopumā, jo, 

pabeidzot programmu un sekmīgi nokārtojot nepieciešamos pārbaudījumus, jaunieši 

iegūst starptautiski atzītu diplomu, kas dod iespēju ar atvieglotiem nosacījumiem 

iestāties dažādās Eiropas un pasaules augstskolās un universitātēs. 

8.1.3.  2021./2022. mācību gadā izglītības programmu apgūst 33 audzēkņi no šādām Ogres 

tehnikumā īstenotajām izglītības programmām:  

1. Datorsistēmu tehniķis (2);  

2. Grāmatvedis (2);  

3. Interjera dizaina asistents (1); 

4. Multimediju dizaina speciālists (15);  

5. Mežsaimniecības tehniķis (2); 

6. Namdaris (2); 

7. Vizuālās reklāmas dizaina speciālists (2);  

8. Spēkratu mehāniķis (1); 

9. Vides dizaina asistents (1); 

10. Klientu apkalpošanas speciālists (1); 

11. Video operators (4). 

8.1.4. 2022. gadā ir saņemti 11 pieteikumi mācībām SB programmā - mācības sāksies 

2022. gada septembrī. 

8.2. ERASMUS + projektu īstenošana 

8.2.1Tehnikums katru gadu aktīvi piedalās Eiropas Savienības Erasmus+ programmu projektu 

īstenošanā gan kā koordinators, gan partneris. Dalība Eiropas Savienības Erasmus+ 

programmas projektos ir metode, kas uzlabo izglītības procesu, sagatavo audzēkņus 

multikulturālai, nepārtrauktai mainīgajai videi, paaugstina pedagogu profesionalitāti, kā 

arī ceļ izglītības iestādes prestižu.  

8.2.2. 2021./2022. mācību gadā tika organizētas dažādas virtuālās aktivitātes, mācību pasākumi, 

izstrādāti intelektuālie rezultāti deviņos Erasmus+ projektos, kā arī īstenotas mācību 

mobilitātes 55 Tehnikuma audzēkņiem. 

8.2.2. no 2022. gada 5. jūnijam līdz 11. jūnijam Ogres tehnikums Latvijā uzņēma partnerus no 

Turcijas, Horvātijas, Rumānijas un Itālijas. 
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Dalība Eiropas Savienības Erasmus+ programmu projektos 

Nr. Projekta veids Projekta nosaukums Projekta mērķis 

Plānotais 
projekta 

darbības 

laiks 

Projekta 
kopējais 

finansējums 

EUR 

1.  Erasmus+ 

Young Entrepreneurs 

Sustaining the Earth, 

Nr. 2019-1-LV01-
KA229-060362_1 

Uzlabot audzēkņu IKT un uzņēmējdarbības 

prasmes; uzlabot audzēkņu STEAM prasmes 

un ļaut audzēkņiem attīstīt radošo un inovatīvo 
potenciālu. 

01.09.2019.- 

31.08.2022. 
36 300.00 

2.  Erasmus+ 

Digitālā 

Komunikācija un 

Inovatīvas Mācību 

Metodes Pieaugušo 

Izglītošanā, 

Nr. 2019-1-LV01-

KA104-060225 

Veicināt OT PIC konkurētspēju; uzlabot 

mācību un mācīšanās procesu OT PIC; veicināt 

iestādes starptautisko sadarbību un uzlabot 

pedagogu svešvalodu zināšanas. 

02.09.2019.-

01.09.2021. 
7083.00 

3.  Erasmus+ 

Visualising Skills and 

Learning Paths and 

supporting 

acknowledgment of 

competences, Nr. 

2019-1-DE02-
KA202-006504-P3 

Projekta vispārīgais mērķis ir izstrādāt 

lietotājam draudzīgus instrumentus, ar kā 

palīdzību audzēkņi varēs personalizēt mācību 

un darba izvēlni, tādā veidā uzskatāmi redzot, 

kādas zināšanas/kompetences/prasmes viņiem 
vēl ir nepieciešamas. 

01.09.2019.-

31.05.2022. 
27 907.00 

4.  Erasmus+ 

Veicinot 

starptautiskās darba 

vidē balstītas mācības, 

Nr. 2020-1-LV01-

KA116-077248  

Projekta mērķis ir piedāvāt audzēkņiem īstenot 

DVB ārpus Latvijas starptautiskā darba vidē un 

pedagogiem gūt praktisku pieredzi DVB 

organizēšanā un dažādu sadarbības formu 

attīstīšanā ar uzņēmumiem un sociālajiem 

partneriem 

01.12.2020. 

– 

31.01.2023. 

263517.00 

5.  Erasmus+ 

Digitaly Signed 

Credentials and Open 

Badges in VET and 

HE, Līguma Nr. 2020-

1-HU01-KA202-

078793 

DISCO VET mērķis ir izstrādāt novatorisku 

rīku pakalpojumu sniedzējiem, kuri vēlas 

izsniegt Open badges kā digitāli parakstītus 

apliecinājumus, kā arī apkopot un parādīt tos 

šajā platformā.  

 

01.11.2020. 

– 

30.10.2022. 

36 230.00 

6.  Erasmus+  

Learn for life – Dare 

for more, Līguma Nr. 

2020-1-BG01-

KA229-079217_4, 

Projekts aptver tādas tēmas kā uzņēmējdarbība, 
IKT - jaunās tehnoloģijas un matemātikas 

nozari. 

Projekta mērķis ir piedāvāt audzēkņiem 

praktisku pieredzi uzņēmuma izveidošanā un 

vadīšanā, attīstīt uzņēmējdarbības, caurviju un 

digitālās prasmes, uzlabot angļu valodas un 

attīstīt matemātikas pamatprasmes, tādējādi 

mazinot audzēkņu skaitu, kuri pamet mācības 

priekšlaicīgi. 

 

01.09.2020. - 

31.08.2023. 
29 720,00 

7.  Erasmus+ 

Baltic Examples of 

Excellence in WBL: 

Tutors, Companies, 
Networks” 

(ExcellWBL) 

Projekta mērķis: apkopot izcilības Baltijas 

valstu piemērus, lai popularizētu darba vidē 
balstītas mācības, uzrunājot un mudinot 

profesionālās izglītības iestāžu vadītājus, darba 

vidē balstītu mācību mentorus, biznesa 

pārstāvjus un valsts iestādes.  

 

10.09.2021. 

– 

28.02.2022. 

17 353.00  

8.  

Erasmus+ 

Projekts 

akreditētām 

Erasmus+ izglītības 
iestādēm Nr. 2021-

1-LV01-KA121-

VET-000007027 

Projekta mērķi: 

1. turpināt uzlabot iestādes 

internacionalizāciju un izglītības 

kvalitāti; 

2. ļaut projekta dalībniekiem 

paaugstināt un nostiprināt prasmes 

un kompetences izvēlētajā 

profesijā; 
3. sekmēt pedagogu un pedagoģisko 

darbinieku mobilitāti. 

01.09.2021. 

– 

30.11.2022. 

161 039.00  
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9.  

Erasmus+ 
Innovative digital 

approaches in 

learning 
environment in 

European schools 

Projekta mērķis ir  piedāvāt iesaistītajiem 
izglītojamajiem un pedagogiem jaunu veidu, kā 

izprast tehnoloģijas un kā tās izmantot mācību 

stundās, līdz ar to  samazināt izglītojamo 

mācību stundu kavējumus, palielinot interesi 

par mācību priekšmetiem, kas saistīti ar IT un 

STEM disciplīnām. 

01.11.2021 – 

31.10.2023. 
46293.00  

10.  Erasmus+ 

New Employees’ 

Skills for growing e-
Commerce in 

isolated and rural 

areas 

Projekta galvenais mērķis ir uzlabot e-

komercijas operatoru prasmes krīzes laikā un 

atbalstīt MVU no izolētiem/lauku apvidiem 

pārejā uz ilgtspējību, digitalizāciju un 

ekonomisko izaugsmi. 

01.01.2022. 

– 

31.12.2023. 

 

21 754.00 

 

9. Vadības darbs  

9.1. Tehnikumā ir izstrādāta un pastāvīgi tiek aktualizēta tehnikuma struktūra. Struktūra 

aptver visas tehnikuma darbības jomas. Tehnikuma direktore regulāri plāno un vada 

tehnikuma darbu, direktores vietniekiem un struktūrvienību vadītājiem ir deleģēti viņu 

darbības jomai atbilstoši pienākumi. 

9.2. Katru nedēļu notiek vadības sanāksmes, kurās pieņemto lēmumu izpilde pamatojas uz 

rīkojumu. Katrā sanāksmē izskata iepriekšējā sanāksmē pieņemto lēmumu izpildi.  

9.3. Tehnikumā ir izveidota pedagoģiskā padome un tehnikuma padome. Pedagoģiskās 

padomes sēdes notiek trīs reizes gadā: uzsākot mācību gadu, noslēdzot pirmo mācību 

pusgadu un noslēdzot mācību gadu. Mazās pedagoģiskās sēdes, kurās izskata aktuālus 

jautājumus, piemēram, jautājumus par darba drošību, par audzēkņu sekmību, notiek 

atbilstoši nepieciešamībai.  

9.4. Audzēkņu mācību sasniegumi tiek analizēti Izglītības programmu nodaļu sēdēs, 

Izglītības komisijas sēdēs un Pedagoģiskās padomes sēdēs. Audzēkņu uzvedības analīzi 

regulāri veic grupu audzinātāji sadarbībā ar nodaļu vadītājiem un direktores vietnieci 

audzināšanas un kultūrizglītības jomā. 

9.5. Reizi ceturksnī tiek organizētas konventa un padomes sēdes - konvents un padome risina  

un sniedz priekšlikumus ar Ogres tehnikuma attīstību saistītos jautājumos. 

9.6. Tehnikumā darbojas Audzēkņu pašpārvalde - ar audzēkņu palīdzību tiek organizēti 

pasākumi un citas aktivitātes, pašpārvaldes pārstāvji ir iesaistīti izglītojamajiem būtisku 

jautājumu izskatīšanā, piemēram, stipendiju piešķiršana. Pašpārvaldes deleģēti pārstāvji 

piedalās mācībās un tehnikuma padomes darbā, iesaistoties tehnikuma attīstības 

jautājumu izskatīšanā. Audzēkņu pašpārvaldi konsultē direktores vietniece 

audzināšanas un kultūrizglītības jomā. 

9.7. Tehnikumā tiek organizēti pasākumi gan audzēkņiem, gan darbiniekiem, kas veicina 

ievērot vispārcilvēciskās vērtības un cieņu vienam pret otru. Pedagogi ir profesionāļi 

savā jomā, ar augstām kultūras un morālajām vērtībām, tāpēc ievēro lojalitāti Latvijai 

un Satversmei. 

9.8. Tehnikuma vadība ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas procesā, 

pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principus un nodrošina 

šo principu ievērošanu kolektīvā. 

9.9. Tehnikuma vadība atbalsta pedagogus tālākizglītības jautājumu risināšanā, dod iespēju 

iesaistīties projektos un piedalīties pieredzes apmaiņas braucienos ārpus Latvijas 

teritorijas. 

9.10. Katru gadu tehnikumā saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem notiek 

darbinieku novērtēšana valsts informācijas sistēmā „Novērtēšanas elektroniskās 

veidlapas informācijas sistēma”.  

9.11. Katra mācību gada noslēgumā pedagogi veic sava darba pašvērtēšanu par aizvadītā 

mācību gada rezultātiem. Pedagogs savu pašvērtējumu saskaņo ar tiešo vadītāju. 

Pedagogs pašvērtējumu veido, pamatojoties un profesionālās izglītības kompetences 

centra noteiktajiem kritērijiem. Pedagoga pašvērtējums ir pamats nākošā gada darba 

algas likmes noteikšanai un naudas balvas apjomam. 
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9.12. Tehnikumā ir izstrādāti iekšējie noteikumi „Darbinieku materiālās stimulēšanas 

kārtība”, kas tiek stingri ievēroti, novērtējot tehnikuma darbinieku ieguldīju tehnikuma 

attīstībā.. 

9.13. Tehnikumam izveidota sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm. 

9.14. Pamatojoties uz plānošanas dokumentā “Ogres tehnikuma attīstības un investīciju 

stratēģija 2021. – 2027.gadam”  noteikto, turpina veidot Ogres tehnikumu kā vienotu 

mācību kompleksu. 

9.15. Nodrošināta sadarbība ar visām nozaru asociācijām un biedrībām, kuru pārziņā esošas 

izglītības programmas tiek īstenotas Ogres tehnikumā, piemēram,  Latvijas 

Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija (LETERA), Latvijas 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA),  Latvijas 

Kokrūpniecības federācija, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA), Latvijas 

Dizaineru savienība (LDS), biedrību “Siera klubs”, Latvijas Biškopības biedrību u.c. 

Sadarbība ar nozaru asociācijām, biedrībām balstās uz noslēgtu sadarbības līgumu. 

Nozaru asociāciju deleģētie pārstāvji darbojas Ogres tehnikuma konventā. Ogres  

tehnikuma pedagogi un izglītojamie piedalās un atbalsta nozaru asociāciju rīkotos 

pasākumus, piemēram, meistarklases, konkursus un tālākizglītības seminārus. 

9.16. Interešu izglītība, dziesma, deja un sports. Nozīmīgas ir brīvā laika pavadīšanas 

aktivitātes. Ogres tehnikumā darbojas koris, vokālais ansamblis, instrumentālais 

ansamblis, deju kolektīvs “Solis”. Vienmēr esam Dziesmu un deju svētku dalībnieki.  

9.17. Sadarbībā ar AMI sporta klubu un novadu pašvaldībām tehnikuma audzēkņi un 

darbinieki iesaistās valsts mēroga sporta aktivitātēs. 

9.18. Tehnikumā tiek uzturēta kvalitātes vadības sistēma atbilstoši ISO 9001:2015 

standartam, reizi gadā starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu organizēts ārējais audits. 

2021.gada decembrī tika veikta Ogres tehnikuma kvalitātes vadības sistēmas 

pārsertifikācija atbilstoši ISO 9001:2015 standarta prasībām. Neatbilstības netika 

konstatētas.   
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IV Personāls  

1. Darbinieku dalījums uz 2021.gada 31.decembri 

Pavisam  184 

Pedagogi: 129 

 profesionālās izglītības pedagogi 76 

 vispārējās vidējās izglītības pedagogi 25 

 pārējie pedagogi 28 

Pārējie darbinieki 55 

 

 Darbinieku skaits uz 2021.gada 31.decembri kopā 184 darbinieki, no kuriem 126 

ir sievietes un 58 vīrieši. 

Darbinieku sadalījums pēc izglītības uz 2021.gada 31.dcembri: 

  

Ar vidējo izglītību 
Koledžas 

izglītība 

(1.līmeņa 

profesionālā) 

Augstākā 

pedagoģiskā 

izglītība vai 

cita veida 

pedagoģiskās 

izglītības 

programmas  

Maģistri 

t.sk. 

Augstskolās 

un koledžās 

studējošie pavisam 

t. sk. 

ar vidējo 

vispārējo 

izglītību 

ar vidējo 

profesionālo 

izglītību 

Pavisam  129 5 15 7 58 

 
41 3 

Profesionālās 

izglītības pedagogi 
76 2 13        5 32 21 3 

Vispārējās vidējās 

izglītības pedagogi 
25 2 

0 
 

0 14 9 0 

Pārējie pedagogi 28 1 2 2 12 
11 

 
0  
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V Komunikācija ar sabiedrību 

1. Tehnikuma vadība un darbinieki sadarbojas ar Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības 

kvalitātes valsts dienestu, Valsts izglītības satura centru, Valsts izglītības attīstības aģentūru, 

Kultūras ministriju, Latvijas Nacionālo kultūras centru un Zemkopības ministriju. 

2. Tehnikums ir Latvijas Darba devēju konfederācijas biedrs. Tehnikumam ir izveidota 

veiksmīga sadarbība ar nozaru asociācijām, profesionālajām organizācijām vai biedrībām, 

augstākās izglītības iestādēm, uzņēmumiem. Noslēgti sadarbības līgumi un notiek aktīva 

sadarbība ar:  

2.1. novadu pašvaldībām; 

2.2.nozaru federācijām, asociācijām, biedrībām, savienībām, aģentūrām, arodbiedrībām, 

institūtiem, dienestiem; 

2.3.augstākās izglītības iestādēm; 

2.4.vairāk kā 300 uzņēmumiem. 

3. Tehnikumam ir noslēgti sadarbības līgumi ar darba devējiem par praktisko mācību un 

kvalifikācijas prakšu īstenošanu, kas aptver visas tehnikumā šobrīd iegūstamās profesionālās 

kvalifikācijas. 

4. Ogres tehnikuma darbinieki sadarbojas ar citām profesionālās izglītības iestādēm, gan 

izstrādājot un aktualizējot  profesionālās izglītības programmas, gan pieredzes apmaiņas 

pasākumos, kursos un semināros, gan izstrādājot dažādus mācību un metodiskos materiālus. 

5. Tehnikumam ir izveidota sava tīmekļa vietne, kurā ievietota visa aktuālā informācija, 

pieejama informācija par tehnikuma programmu īstenošanas vietām Vecbebros un Rankā. 

6. Tehnikums informāciju par aktualitātēm izglītības procesā un pasākumiem ievieto 

pašvaldību tīmekļa vietnēs. 

7. Tehnikumam noslēgts sadarbības līgums ar interneta vietni Ogrenet, kurā tiek publicēta visa 

informācija par pasākumiem un aktualitātēm tehnikumā.  
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VI Nākamajā gadā plānotie pasākumi  

Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai 

1. Nodrošināt vienādi kvalitatīvu izglītības procesu Ogrē un Ogres tehnikuma programmu 

īstenošanas vietās -  Rankā un Vecbebros. 

2. Nostiprināt izglītības programmu īstenošanas vietu Rankā, Gulbenes novadā, īstenojot 

profesionālās vidējās un pieaugušo izglītības programmas.  

3. Turpināt pilnveidot metodisko darbu gan tehnikumā, gan valsts līmenī tehnikumam 

noteiktajās metodiskajās jomās. 

4. Turpināt pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu izglītības un metodiskā darba jomā, lai 

nodrošinātu kvalitatīvu un mērķtiecīgu kompetencēs balstīta mācību satura īstenošanu. 

5. Organizēt mērķtiecīgu darbu (izglītojošo un atbalsta) pedagogu mācību metodisko materiālu 

izstrādei, e- vides lietošanai mācību procesā. 

6. Mācību procesā turpināt ieviest jaunas, mūsdienīgas mācību metodes, īstenot darbu 

tehnikuma e-vidē, pielāgot mācību procesu valstī noteiktajai kārtībai. 

7. Izglītības tehnoloģiju mentoru mērķtiecīga iesaiste mācību digitalizācijas procesā.  

8. Nodrošināt kvalitatīvu un regulāru modulāro profesionālās izglītības programmu 

monitoringu un aktualizēšanu. 

9. Organizēt profesionālo prasmju un vispārizglītojošo zināšanu konkursus. 

10. Organizēt izglītojošus seminārus gan tehnikuma, gan citu profesionālās izglītības iestāžu 

pedagogiem. 

11. Kvalitatīvi īstenot Eiropas Sociālā fonda finansētus projektus: 

 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" projektu. 

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

"Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai" 

projektu. 

Audzināšanas un kultūrizglītības  jomā 

12. Turpināt organizēt pasākumus programmas “Latvijas skolas soma”  ietvaros, nodrošinot 

audzēkņiem daudzpusīgus, izglītojošus, nacionālo piederību veicinošus kultūras pasākumus. 

13. Veicināt izglītojamo līdzatbildību par saviem mācīšanās rezultātiem, pašmotivāciju un grupu 

audzinātāju, mācību priekšmetu pedagogu un izglītojamo savstarpējo sadarbību, lai uzlabotu 

izglītojamo sniegumu. 

14. Nodrošināt Ogres tehnikuma audzēkņiem valstiskās apziņas un personiskās līdzdalības 

sajūtu, kas  ir pamatnosacījums stabilas un drošas valsts attīstībai īstenojot pilotprojektu 

“Valsts aizsardzības mācība” un iesaistot  jauniešus Jaunsardzes vienības kustībā. 

15. Īstenot psiholoģiskos, sociālpedagoģiskos atbalsta pasākumus, monitorējot katra ieguldītā 

darba posma rezultātus, nepieciešamības gadījumā veicot sistēmiskus uzlabojumus. 

16. Kvalitatīvi īstenot Eiropas Sociālā fonda finansētu „Darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību 

pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projektu. 

Pieaugušo izglītības centram  

17. Piedāvāt dažādas izglītības iespējas pieaugušo izglītības auditorijai ( klātienē, attālināti). 

18.  Pilnveidot sadarbību ar nozares darba devējiem, lai nodrošinātu konkrētu izglītības 

programmu un prasmju apguvi pēc darba devēju pieprasījuma. 

19. Attīstīt individuālo mācību programmu piedāvājumu pieaugušajiem. 
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20. Kvalitatīvi īstenot Eiropas Sociālā fonda finansētu projektu Darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto 

personu profesionālo kompetenci". 

Karjeras izglītības centram  

20. Organizēt daudzveidīgas aktivitātes gan esošajiem Ogres tehnikuma audzēkņiem, gan 

informētu Latvijas sabiedrību par izaugsmes un izglītības iespējām Ogres tehnikumā. 

21. Pilnveidot karjeras izglītības pasākumus pieaugušo auditorijai. 

22. Izstrādāt absolventu monitoringa sistēmu. 

23. Īstenot pasākumus sadarbībā ar nozares darba devējiem. 

Starptautisko attiecību nodaļai 

20. Īstenot plānošanas dokumentā  “Ogres tehnikuma attīstības un investīciju stratēģiju 2021. - 

2027.gadam” noteiktos attīstības virzienus.  

21. SAM 8.1.3. un SAM 4.2.1.2. projektu ietvaros pārbūvēto ēku (dienesta viesnīca un 

multifunkcionālās halle “Ogres meža tehnikums”, Aizupēs, Tīnūžu pagasts, Ogres novads) 

monitorings un sadarbība ar būvuzņēmējiem nepilnību novēršanā. 

22. Īstenot Internacionalizācijas stratēģijā noteikto, darboties kā e-Twinning skolai, izstrādāt, 

pieteikt un īstenot Erasmus+ un citu avotu finansētus projektus. 

23. Virzīties uz iespēju saņemt Starptautisko ekoskolas nosaukumu, zaļo karogu un Ekoskolas 

vēstnieku statusu, veidojot audzēkņu priekšstatu par vides jautājumiem un integrējot zaļo 

domāšanu un ilgtspēju kā sistēmu tehnikuma politikas veidošanā. 

24. Turpināt izglītības programmas “Starptautiskais bakalaurāts Karjeras izglītībā” īstenošanu, 

popularizējot izglītības programmu un veidojot  partnerību ar starptautiskām 

profesionālajām vidējās izglītības iestādēm un augstskolām visā pasaulē. 

Ogres tehnikuma virzībai uz augstiem sasniegumiem 

27. Turpināt attīstīt sadarbību ar augstākās izglītības iestādēm, ar novadu pašvaldībām, darba 

devējiem, nozaru ekspertu padomēm. 

28. Organizēt starptautiskus pasākumus valsts un starptautiskā mērogā, piedalīties citu 

institūciju organizētos valsts un starptautiska mēroga pasākumos.  

29. Uzturēt kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši ISO 9001:2015 standartam Ogrē un Ogres 

tehnikuma programmu īstenošanu vietās Rankā, Vecbebros. 

 

Ogres tehnikuma 2021./2022.m.g. publisko gada pārskatu sagatavoja: 

 

Ilze Brante, direktore; 
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