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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās profesionālās vidējās izglītības programmas 2021./2022.māc.g. 

Izglītības programmas nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas vietas 

adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās adreses) 

Izglītojamo skaits, 

uzsākot programmas 

apguvi (prof. izgl.) 

vai uzsākot 

2021./2022. māc.g. 

(01.09.2021.)  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi 

(prof. izgl.)  vai 

noslēdzot 

2021./2022.māc.g. 

(31.05.2022.) 

Administratīvie un sekretāra 

pakalpojumi 

33346011 

 

 61 59 

Audiovizuālā māksla un 

tehnoloģijas 

33213011  62 58 

Būvdarbi 33582011  42 38 

Datorsistēmas, datubāzes un 

datortīkli 

33483011 

 

 154 138 

Elektronika 33523021 

 

 47 42 

Ēdināšanas pakalpojumi 33811021  124 105 

Grāmatvedība 33344021 

 

 73 66 

Interjera dizains 

 

33214031 

 

 69 60 

Kokizstrādājumu izgatavošana 33543041 

 

 61 50 

Komunikācijas dizains 

 1AV, 1GD 

33214011  25 

17 

20 

16 

Mašīnzinības  

1SM, 2SM,3SM 

33525001 

 

 29 

34 

28 

32 

Meža darbi un tehnika 33623011 

 

 132 113 

Meža darbi un tehnika 33623011 

 

Skolas iela 5, 

Ranka, Rankas 

pagasts Gulbenes 

novads, LV-4416 

27 21 

Meža darbi un tehnika 35b623011 

 

 17 18 

Mežsaimniecība 

 

33623001 

 

 129 122 

Mežsaimniecības tehnika 

4MH, 4MO 

33525081 

 

 12 

18 

11 

10 

Mežsaimniecības tehnika 33525081 

 

Skolas iela 5, 

Ranka, Rankas 

pagasts Gulbenes 

novads, LV-4416 

8 4 

Mežsaimniecības tehnika 35b525081  21 18* 

 

Multimediju dizains 33214121  95 89 

Reklāmas dizains 

 

33214041  37 34 
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Vides dizains 

1VD,2VD 

3VD,4VD 

 

33214021 

 

  

35 

18 

 

26 

11 

Viesnīcu pakalpojumi 33811031  78 69 

Vizuālās saziņas līdzekļu māksla 33213011  15 14 

KOPĀ 1440 1254 

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: 

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 

 

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 
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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 

 

Neformālās izglītības programmas 

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 

 

Tehnikums ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu ir noslēdzis 22 deleģēšanas līgumus, kas paredz 

izglītības iestādei veikt valsts pārvaldes uzdevumu - ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās 

profesionālās kompetences novērtēšanu.  

1.2.Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes maiņai un 

mācību pārtraukšanai izglītības programmā (2-3 secinājumi par izglītojamiem, kuri uzsākuši 

vai pārtraukuši mācības izglītības iestādē): 

1.2.1. 2021./2022. mācību gada laikā no Ogres tehnikuma dzīvesvietas maiņa dēļ ir 

atskaitīti 12 izglītojamie; 

1.2.2. 2021./2022. mācību gada laikā no Ogres tehnikuma pārejot mācīties uz citu izglītības 

iestādi dēļ ir atskaitīti 48 izglītojamie; 

1.2.3. 2021./2022. mācību gada laikā no Ogres tehnikuma ģimenes apstākļu dēļ ir atskaitīti 

104 izglītojamie. 

 Tehnikumā izveidota sistēma, ka grupas audzinātājs ir pieejams visu dienu, līdz ar to ir 

nodrošināta iespēja regulāri komunicēt ar audzēkņiem un viņu vecākiem, palīdzēt risināt 

problēmjautājumus, tomēr atskaitītie audzēkņi: 

- nav motvēti izglītoties; 

- nav izvēlējušies interesēm atbilstošo profesiju; 

- ir sarežģīti apstākļi ģimenē; 

- dodas strādāt uz ārzemēm u.c. 

 Tehnikuma vadība,  grupu audzinātāji un pedagogi meklē visus iespējamos risinājumus, 

lai palīdzēt katram audzēknim un nodrošinātu viņam iespēju iegūt profesionālo vidējo 

izglītību. 

1.3.Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums  

 

NPK Informācija Skaits 

Komentāri (nodrošinājums un 

ar to saistītie izaicinājumi, 

pedagogu mainība u.c.) 
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1.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē (vairāk 

kā 1 mēnesi) 2021./2022. māc.g. (līdz 

31.05.2022.) 

2 Tehnikumā jau otro gadu ir 

matemātikas pedagoga vakance: 

1. Valstī kopumā trūkst 

matemātikas pedagogu; 

2. profesionālās izglītības 

iestāžu specifika (nav brīvlaiku, 

mainīgs stundu saraksts, daudz 

izglītojamo dažādos kursos u.c.) 

nelabvēlīgi ietekmē pedagogu 

izvēli strādāt profesionālās 

izglītības iestādē. 

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2021./2022. māc.g. (līdz 31.05.2022.) 

1 Psihologs (“Darbības 

programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā 

atbalsta mērķa “Samazināt 

priekšlaicīgu mācību 

pārtraukšanu, īstenojot 

preventīvus un intervences 

pasākumus” īstenošanas 

noteikumi” projekta ietvaros). 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2021.gadā Ogres tehnikumam sadarbībā ar Nozares ekspertu padomēm, konventu, Ogres 

tehnikuma padomi un citiem sadarbības partneriem izstrādāta “Ogres tehnikuma attīstības un 

investīciju stratēģija 2021.-2027.gadam”, kur, izvērtējot iepriekšējo periodu, izvirzīta misija, 

vīzija, jauni sasniedzamie rezultāti un izstrādāti rīcības plāni: 

2.1.Izglītības iestādes misija – veidot Ogres tehnikumu par Nozaru izcilības un inovāciju centru, 

balstoties uz pīlāriem - personalizācija, mūžizglītība, digitalizācija, internacionalizācija un 

zaļās prasmes. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – Ogres tehnikuma izglītojamais ir motivēts, 

atbildīgs jaunietis, kurš augstā līmenī apgūst profesionālas kompetences izvēlētajā profesijā, 

pēc tehnikuma absolvēšanas iekļaujas darba tirgū un ir Ogres tehnikuma, sava novada un 

valsts patriots. 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā –  

 “Ogres tehnikuma attīstības un investīciju stratēģijā 2021.-2027.gadam” ir definētas galvenās 

tehnikuma vērtības, kas virzītas cilvēkcentrētā veidā: 

 

1.vērtība Izglītojamie, kas novērtē iegūto izglītību 

OT vērtība ir audzēknis, kurš ir motivēts un izrāda interesi par apkārt notiekošo, kurš zina savas 

stiprās un vājās puses, prot izvirzīt mērķi un mērķtiecīgi virzās uz to. OT audzēknis ir izglītots ne 

tikai savā specialitātē, bet izmanto OT piedāvātās iespējas un regulāri papildina zināšanas, 

saprotot, ka izglītības iestāde sniedz visas iespējas attīstīt radošumu un domāšanu. 

2.vērtība Kolēģi, kas vienoti strādā komandā 

Darba vidē vienots darbs ar kolēģiem nodrošina darba ražīgumu un efektivitāti. OT darbiniekiem 

ir koleģiālas attiecības savā starpā, tie viens otru  motivē, atbalsta un iedvesmo. Efektīvā 

komunikācija un sadarbība palīdz sasniegt noteiktos uzdevumus un iestādes uzstādītos mērķus, 

veicinot OT prestižu un atpazīstamību gan valsts, gan starptautiskā līmenī.  

3.vērtība Darbs, kas rada gandarījumu 

Nenoliedzami svarīga loma paredzēto darbu kvalitatīvai veikšanai un vadītāja lēmumu produktīvai 
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izpildei ir darbinieku apmierinātība. Ja darbinieks izjūt gandarījuma sajūtu par sasniegtajiem 

rezultātiem un ar prieku lūkojas pretī nākamajiem darba uzdevumiem un amata pienākumiem, ko 

pilda, viņš kļūst arvien nozīmīgāks organizācijai. OT piedāvā ikvienam darbiniekam izmantot 

savas prasmes un spējas, radošo pieeju un sniedz atgriezenisko saiti, tādējādi liekot darbiniekam 

justies saredzētam un sadzirdētam.  

4.vērtība Atbalstoši, izprotoši un attīstību vērsti sadarbības partneri 

Izvēloties sadarbības partnerus, OT pievērš uzmanību vairākiem kritērijiem: profesionalitātei, 

attīstības vīzijai, abpusēji izdevīgiem sadarbības nosacījumiem un virzieniem, ieinteresētībai 

veidot ilgtermiņa sadarbību un ietekmei uz OT mērķu sasniegšanu. OT ir gandarīts un lepns par 

līdzšinējo sadarbību ar uzņēmējiem uz sociāliem partneriem, kuri vienmēr atbalsta OT iniciatīvas 

un veicina OT attīstību.  

5.vērtība Droša un komfortabla vide 

OT ir izveidota droša un komfortabla vide, kas nodrošina darbinieku un audzēkņu drošību, veicina 

personības un profesionālo izaugsmi. OT sniedz nepieciešamos rīkus, lai katrs sasniegtu izvirzītos 

profesionālos mērķus, pieņemtu lēmumus, atpazītu riskus un veiksmīgi atrastu risinājumus.  

 



3. 2021./2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti 

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu izpildi 

(Sasniegts/daļēji sasniegts/ Nav sasniegts) un 

komentārs 

Paaugstināt izglītības kvalitāti atbilstoši 

profesionālās izglītības kompetences 

centra prasībām 

Katru gadu Tehnikums izpilda  profesionālās izglītības kompetences centra 

prasības, kas noteiktas 2019.gada 13.marta Ministru Kabineta noteikumos 

N.144. “Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un 

anulēšanas kārtība”. Atbilstoši paveiktajam, Tehnikums analizē rezultātus, 

izvirza jaunas prioritātes, uzdevumus un sasniedzamos rezultātus, uz kā 

pamata tiek veidots gada un ikmēneša darba plāns. 

Sasniegts – izglītības kvalitātes 

paaugstināšana ir nepārtraukts process, kas 

saistīts gan ar audzēkņu iepriekš iegūto 

zināšanu un prasmju apguves līmeni, gan 

motivāciju apgūt izvēlēto profesiju. 

Tehnikuma kolektīvs ir vienots izpratnē par 

sasniedzamajiem rezultātiem izvirzītās 

prioritātes sasniegšanā. 
Galvenais kvantitatīvais rādītājs ir eksāmenu kārtojušo un augstus 

rezultātus sasniegušo audzēkņu skaits: 

2021/2022. mācību gadā  profesionālās kvalifikācijas eksāmenu valsts 

budžeta finansētas profesionālās vidējās izglītības programmās 

profesionālās kvalifikācijas iegūšanai kārtoja 217 audzēkņi, sasniedzot 

profesionālās izglītības kompetences centra rādītājus – vidējais vērtējums 

Tehnikumā 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. 

Īstenot mācību prakses un darba vidē 

balstītas mācības nozares uzņēmumos, 

ieviest elektronisko prakse 

dienasgrāmatu; 

 

Tehnikums no 2013.gada īsteno audzēkņu DVB, no 2017.gada iesaistās 

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. 

Sadarbībā ar SIA Edy365 no 2021. gada septembra Ogres tehnikumā 

uzsākta e-dienasgrāmatas (prakšu īstenošanai) lietošana.  

Sasniegts – Tehnikumam jāturpina darbs pie 

Darba vidē balstītu (turpmāk DVB) mācību 

īstenošanas, un 2022./2023.m.g. vairāk 

jāpievērš uzmanība to izglītības programmu 

izglītības programmu audzēkņu un darba 

devēju iesaistīšanā DVB, kurās tas vēl 

nenotiek 100%. 

 Darba vidē balstītas mācības 100 % tiek īstenotas šādās izglītības 

programmās: 

 Viesnīcu pakalpojumi 

 Ēdināšanas pakalpojumi 
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 Kokizstrādājumu izgatavošana 

 Būvdarbi 

 Elektronika 

Darba vidē balstītās mācībās iesaistīti 60% izglītojamo izglītības 

programmās: 

 Mašīnzinības 

 Grāmatvedība  

2021/2022.m.g. darba vidē balstītās mācībās iesaistījās 80 uzņēmumi un 

283 izglītojamie. 

2021./2022. m.g. e-dienasgrāmatu prakses vai darba vidē balstītu mācību 

īstenošanā izmantoja 283 izglītojamie. 
Veicināt sadarbību ar darba devējiem, 

iesaistīties nozaru asociāciju darbā 

Ogres tehnikumam ir veiksmīga sadarbība ar nozares uzņēmumiem mācību 

prakšu un darba vidē balstītu mācību īstenošanā, kā arī dažāda līmeņa un 

veidu profesionālās izglītības programmu  un profesionālās kvalifikācijas 

eksāmenu satura izstrādē. 

Veiksmīga sadarbība ar darba devējiem un nozares ekspetiem, aktīvs darbs 

pie programmu satura izstrādes, pedagogu profesionālās pilnveides Dizaina 

un mākslas nodaļā ir pamats, kāpēc Tehnikuma kā metodiskā joma tika 

deleģēta dizaina jomā - Vides dizainera asistenta profesionālajā kvalifkācijā 

ar specializācijām: Interjera dizainera asistents, Ārtelpu dizainera asistents, 

kā arī Lauksaimniecības jomā: biškopja un zivkopja profesionālajām 

kvalifikācijām. 

Sadarbībā ar Nozaru ekspertu padomēm tiek veidota sistēma kvalifikācijas 

eksāmenu komisiju izveidošanai. 

Sasniegts – Tehnikumam ar Izglītības un 

zinātnes minsitrijas rīkojumu ir deleģēta 

metodiskā virsvadība 5 jomās, kas apliecina 

Tehnikuma kvalitatīvo darbu un sadarbību ar 

darba devējiem un Nozaru ekespertu 

padomēm. 

2021./2022. m.g. mācību prakšu īstenošanā iesaistījās 173 uzņēmumi, darba 

vidē balstītās mācībās - 80 uzņēmumi; 

Sadarbībā ar darba devējiem izstrādātas 7 profesionālās pilnveides un 

profesionālās tālākizglītības programmas, 10 neformālās izglītības 

programmas, kā arī izstrādātas un Valsts Izglītības satura centra tīmekļa 

vietnē publicētas 4 paraugprogrammas Ogres tehnikumam deleģētajās 

metodiskajās jomās – mežsaimniecība, meža darbi un tehnika, 

mašīnzinības, elektronika. 

 

Mācību stundās maksimāli izmantot e 

vidi, dažādus informācijas avotus, tā 

veicinot izglītojamo prasmi informācijas 

atlasīšanā 

Tehnikumā uz Moodle platformas bāzes ir izveidota e-vide, kas ir noteikta 

kā galvenā mācību procesa īstenošanai. Tehnikuma pedagogi gan attālinātā 

mācību procesa laikā, gan ikdienas mācību procesa digitalizēšanai, 

Sasniegts daļēji – pamatā 20% pedagogu lielās 

noslodzes dēļ ikdienā neievieto e- vides 

materiālus vai nav apguvuši prasmes darbā ar 

IT tik labā līmenī, lai to veiktu patstāvīgi. 
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nodrošinot audzēkņiem iespēju apgūt zināšanas un prasmes jebkurā sev ērtā 

laikā un vietā, izstrādā un e-vidē ievieto mācību metodiskos materiālus. 

2021.gada jūnijā Tehnikums noslēdza sadarbības līgumu ar platformu 

skolo.lv un 2022./2023. gadā uzsāks pakāpenisku plaformas izmantošanu 

mācību procesā, kā arī mācību materiālu integrēšanā Tehnikuma e-vidē. 

60% pedagogu ikdienas mācību procesa īstenošanai izmantoTehnikuma  e- 

vidi. 20% pedagogu e-vidi izmanto dažādu mācību materiāli ievietošanai, 

lai audzēkņi varētu veiksmīgāk izpildīt uzdotos uzdevumus. 20% pedagogu 

izmanto elektroniski izveidotus mācību materiālus, taču vēl nav ievietojuši 

Tehnikuma e-vidē. 

 

Veicināt bibliotēkas un lasītavas darbību 

– krājumu audits un satura aktualizācija, 

izstādes, pasākumi 

Ogres tehnikuma bibliotēkā izmanto bibliotekāro programmu “Alise”. 

Atbilstoši darba plānam tiek organizēti dažādi izglītojoši un profesijas 

popularizējoši pasākumi. 

Sasniegts – izglītības procesa kvalitatīvai 

īstenošanai liela loma ir audzēkņu prasmei 

atrast nepieciešamo informāciju, kļūt par 

Tehnikuma, savas valsts patriotiem, līdz ar to 

bibliotēkai ir būtiska loma audzēkņu caurviju 

prasmju attšitīšanā un piederības sajūta 

viecināšanā. 

Tehnikuma bibliotēkā 2021./2022. m.g. novadītas bibliotekārās  stundas 

100%1. un 2. kursu audzēkņiem, iepazīstinot ar bibliotēkas noteikumiem 

un izmantošanas kārību, ar bibliotēkā pieejamajām vārdnīcām un 

enciklopēdijām, to izmantošanu mācību satura apguvē. Bibliotēkas telpās 

noorganizētas  13 tematiskās izstādes, kas saistītas ar mācību procesā 

apgūstamajām tēmām, piemēram: dzejas dienām veltīta izstāde “Dzeja 

dzīvo”, Eiropas valodu dienai veltīta izstāde, Izstāde “Grafiti-pilsētas 

māksla”, Dzimtās valodas dienai veltīta izstāde, Starptautiskajai Meža 

dienai veltīta izstāde, Izstāde “Gleznotājam V. Purvītim – 150”. Bibliotēkas 

darbinieces noorganizējušas 3 pasākumus audzēkņiem un darbiniekiem, kas 

siatīti ar audzināšanas jomā izvirzītajām prioritātēm. 

Nodrošināt iespēju pedagogiem 

pilnveidot profesionālās prasmes 

dažādos kursos, organizēt profesionālās 

pilnveides kursus Tehnikumam 

noteiktajās metodiskajās jomās 

Ogres tehnikums nodrošina un atbalsta regulāru pedagogu profesionālo 

pilnveidi gan organizējot kursus, gan piedāvājot iespējas pedagogiem 

profesionālajai pilnveidei. 

Sadarbībā ar nozaru darba devējiem, ar Izglītības un zinātnes ministriju, 

tehnikums noorganizējis  profesionālās pilnveides kursus tādās jomā kā 

elektronika, mašīnzinības, dizains un māksla, pedagogu vispārējās 

kompetences. 

Tehnikums organizē pieredzes apmaiņas pasākumus gan par jautājumiem, 

kas siatīti ar profesionālās izglītības saturu, mācību plānu izstrādi, gan 

profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādi un organizēšana 

iespējām. 

Sasniegts – Tehnikums regulāri dalās pieredzē 

un atbalsa pedagogus profesionālajā 

pilnveidē, kas ir pamats kvalitātes celšanai 

profesionālajā izglītībā kopumā un vienotam 

redzējumam no visām iesaitītajām pusēm. 
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Tehnikuma organizētajos kursos un pieredzes apmaiņas pasākumos 

kopumā iesaistījušies vairāk kā 80 pedagogu no visām Latvijas 

profesionālās izglītības iestādēm. 

Veicināt izglītojamo pašdisciplīnu, 

izpratni par pienākumiem un tiesībām. 

Vismaz vienu reizi mēnesī īstenotas audzinošas mācību stundas; 

Radīta izpratne par iekšējiem kārtības noteikumiem, iekļautajām uzvedības 

normām, tiesībām un pienākumiem. 

 

Daļēji sasniegts: 

- Audzēkņi izprot un pieņem iekšējās 

kārtības noteikumos ietvertās uzvedības 

normas,  tiesības un pienākumus, kā arī 

ievēro tos; 

- Jāturpina darbs pie kontroles sistēmas 

pilnveidošanas, lai uzlabotu audzēkņu 

mācību stundu apmeklētību. 

 

Stiprināt izglītojamo pilsonisko 

līdzdalību, valstiskuma apziņu 

demokrātiskas sabiedrības 

nostiprināšanā valsts un tehnikuma 

līmenī, iesaistot audzināšanas, 

kultūrizglītības un interešu izglītības 

aktivitātēs. 

Īstenotas Valsts aizsardzības mācības (VAM) Ogres tehnikuma 

audzēkņiem - II kursa profesionālo kvalifikāciju “meža mašīnu operators” 

un “mežsaimniecības tehniķi” apguvuši VAM gan Tīnūžu pagasta, Ogres 

novadā, gan programmu īstenošanas vietā Rankā; 

Organizēti Latvijas valsts svētku un latviešu tradicionālo gadskārtu svētku 

pasākumi un īstenotas mācību stundas, kas rada piederības sajūtu 

tehnikumam un valstij – piem., Zinību dienas pasākums, Skolotāju diena, 

11. novembra piemiņas diena, Latvijas dzimšanas diena, Ziemassvētku 

pasākums, Barikāžu atceres dienas pasākums, Valentīndienas pasākums, 

Lieldienu pasākums, Talantu šovs “O Faktors”, Ģimenes dienas pasākums, 

Izlaidums. 

Piedāvātas dažādas interešu izglītības aktivitātes - tautisko deju kolektīvs, 

koris, instrumentālais ansamblis, vokālais ansamblis, volejbols, basketbols. 

Sasniegts – Tehnikumā īstenotie pasākumi un 

audzinātāja stundas veicina audzēkņos 

piederības sajūtu Tehnikumam, savam 

novadam, valstij. Izvirzītē prioritāte atklājas 

arī bibliotēkas darbā. 

Sekmēt sadarbību ar izglītojamā 

vecākiem (personām, kas īsteno 

aizgādību) un izglītojamā ģimeni  

Organizētas vecāku dienas, vecāku sapulces - 2021./22. m.g. 1. semestrī 

organizētas vecāku dienas visiem 1. kursu audzēkņu vecākiem / personām, 

kas īsteno aizgādību; 

Vismaz 1 x semestrī organizēts pasākums vecākiem (personām, kas īsteno 

aizgādību) - 2021./22. m.g. 2. semestrī 12 ģimenes tika godinātas pasākumā 

“Ogres tehnikuma ģimenes dienas”,   

100% vecāku / personām, kas īsteno aizgādību, regulāri e-klasē tiek 

nosūtītas ziņas par aktualitātēm Ogres tehnikumā; audzinātāji arī izmanto 

E-klasi kā saziņas platformu, kā arī regulāri sūta ziņas par audzēkņu 

panākumiem 

Sasniegts – Tehnikumā ir izveidota sistēma 

saziņai un vecāku informēšanai, kas 

izprotama gan audzēkņiem, gan viņu 

vecākiem. 
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Īstenot Erasmus+ virtuālus un klātienes 

pasākumus 

Katru gadu īstenot vismaz 3 Erasmus+ projektus, aktivitātēs iesaistot gan 

Ogres tehnikuma audzēkņus, gan pedagogus un darbiniekus - 2021./2022. 

m.g. īstenoti 10 Erasmus+ projekti, īstenotas 88 fiziskās mobilitātes un 

vairākas virtuālās mobilitātes, kurās iesaistīti 24 dalībnieki. 

Sasniegts – katru gadu ERASMUS+ 

projektos iesaistās aizvien vairāk jauniešu un 

pedagogu, līdz ar to ERASMUS + projekti ir 

motivējošs faktors augstākiem mācību 

rezultātiem. 

 

Īstenot izglītības programmas 

“Starptautiskais Bakalaurāts Karjeras 

izglītībā” 

Katru gadu uzņemt vismaz 10 audzēkņus izglītības programmā 

“Starptautiskais bakalaurāts Karjeras izglītībā”  - 2021./2022. mācību gadā 

izglītības programmā mācās 33 audzēkņi. 2022. gadā ir saņemti 11 

pieteikumi mācībām SB programmā, kuri mācības sāks 2022. gada 

septembrī. 

 

Sasniegts – 2021.gadā izglītības programmā 

“Starptautiskais bakalaurāts Karjeras 

izglītībā” ar ļoti labiem rezultātiem absolvēja 

2 audzēknes – Mežsaimniecības un Dizaina un 

mākslas nodaļā, kas apliecina Tehnikuma 

spēju nodrošināt kvalitatīvu izglītību 

starptautiskā līmenī. 

Uzsākt Ogres tehnikumā Ekoskolas 

programmas ieviešanu 

Izveidot Ogres tehnikuma Ekopadomi  - izveidota OT Ekopadome 22 

cilvēku sastāvā. Nākamajā gadā paredzēts paplašināt Ekopadomes 

dalībniekus skaitu ar pārstāvjiem no darba devēj puses un audzēkņu 

vecākiem. 

Veikt vides novērtējumu par tēmām: ūdens, pārtika, transports, enerģija, 

atkritumi - ir veikta anketēšana un izpēte, bet nav noformatēti 

novērtējumi. Plānojam to izdarīt 2022./23. mācību gada 1. semestrī.  

Daļēji sasniegts – ir veikti nepieciešamie 

priekšdarbi, lai Tehnikumā pakāpeniski 

ieviestu Ekoskolas programmu. 

Nodrošināt kvalitatīvu izglītības 

programmu piedāvājumu un  pieejamību  

pieaugušajiem 

 

 

Izstrādāti kvalitatīvi elektroniskie mācību materiāli un nodrošināta to 

pieejamība e-vidē, tādējādi nodrošinot iespējas izglītības programmas 

pieaugušo auditorijai īstenot pilnībā vai daļēji  attālināti. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu pieaugušo izglītības programmu īstenošanu, ir 

piesaistīti nozares speciālisti kā pedagogi un pieaugušo praktiskās mācības 

īstenotas nozares uzņēmumos. 

Ir izstrādāti divi individuālie mācību plāni: Dendroloģija un dabas 

aizsardzība  un Harvestera operatora darbi. Trīs mācību dalībnieki saņēma 

apliecības par zināšanu un prasmju apguvi.  

Izveidotas aptaujas anketas mācību dalībniekiem par sniegtā izglītības 

pakalpojuma kvalitāti. Apkopoti aptaujas rezultāti, iepazīstināti pedagogi. 

Aptaujas rezultāti liecina, ka tiek nodrošināta atbilstoša izglītības 

kvalitāte. 

Sasniegts – izglītības procesa īstenošana un e-

vides materiālu izstrāde ir nepārtraukts 

process, jāturpina darbs pie elektronisko 

mācību materiālu izstrādes. 

Arī turpmāk daudz jāstrādā pie sabiedrības 

informēšanas par iespējām pieaugušajiem 

iegūt profesionālo izglītību. 

 

 

Pieaugušo izglītības programmu īstenošanā piesaistīti 63 nozares speciālisti 

kā pedagogi. 
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2021./2022. mācību gadā ir nodrošināts daudzveidīgs izglītības programmu 

piedāvājums pieaugušajiem t.sk. 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: 

 9 profesionālās tālākizglītības programmas, 255 mācību 

dalībnieki; 

 6 profesionālās pilnveides izglītības programmas,704 mācību 

dalībnieki; 

 8 neformālās izglītības programmas, 81mācību dalībnieks; 

ieguldot savu finansējumu, lai apgūtu interesējošas prasmes, vai, 

izmantojot darba devēja atbalstu, apgūt darba devējam 

nepieciešamās prasmes; 

 pamatojoties uz uzņēmēju pasūtījumu un sadarbībā ar 

uzņēmējiem izstrādātas un īstenotas nozarē strādājošajiem 

kvalifikācijas paaugstināšanas izglītības programmas, 

piemēram, sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži” profesionālās 

pilnveides programma “Meža atjaunošana, kopšana un atjaunoto 

meža platību aizsardzība”,  neformālās izglītības programma 

“Mašinizētā mežizstrāde”, sadarbībā ar SIA “Ingka Investments 

Management” neformālās izglītības programma “Droši darba 

paņēmieni darbā ar motorzāģi un krūmgriezi”. 

Pieaudzis mācību dalībnieku  skaits pieaugušo izglītības programmās, 

izstrādātas un īstenotas izglītības programmas pēc darba devēju 

pieprasījuma.  2021./2022.m.g. 25 izglītības programmas apguva 1062 

mācību dalībnieki.  

 

Organizēt ārpus formālās izglītības 

sistēmas apgūtās profesionālās 

kompetences novērtēšanu 

 

 

Nodrošināt personas ar nepieciešamajiem mācību materiāliem un papildu 

konsultācijām - Ar direktores rīkojumu personai tiek nodrošināts pedagogs-

konsultants, kurš sniedz nepieciešamo informāciju, mācību materiālus, pēc 

personas pieprasījuma nodrošina papildu konsultācijas. Kvalifikācijas 

eksāmena rezultāti ir robežās no 7-10 ballēm. 

 

Sasniegts – augstie rezultāti profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenos norāda, ka 

Tehnikums nodrošina kvalitatīvu iespēju 

iekvienam interesentam iegūt profesionālo 

kvalifikāciju. 
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Tehnikumam noslēgti 24 deleģēšanas līgumi par ārpus formālās izglītības 

sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu. 

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

formālās izglītības sistēmas iegūtas prasmes, kārtoja  9 personas: 1 

grāmatvedis, 1 pavārs, 1 klientu apkalpošanas speciālists, 5 

mežsaimniecības tehniķi, 1 namdaris, bet 24.08.2022. profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu pieteikušies kārtot 10 kokkopji/arboristi. 

 

Piedalīties  Nodarbinātības valsts 

aģentūras pasākumos un īstenot 

bezdarbnieku pārkvalifikāciju un darba 

meklētāju kvalifikācijas paaugstināšanu 

 

Izstrādāt kvalitatīvu izglītības programmu piedāvājumu un piedalīties 

Nodarbinātības valsts aģentūras izsludinājumos - iesniegtas un apstiprinātas 

13  izglītības programmas . 

 

 

Sasniegts – valstiskā līmenī jārisin jautājums 

par sadarbību ar NVA, lai nodrošinātu 

kvalitatīvu izglītību un piesaistītu 

ieinteresētās personas, jo līdzšinējā kuponu 

sistēma nepieļauj šādas iespējas. 

 Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros  

īstenota neformālās izglītības programma “Datorzinības (bez 

priekšzināšanām)” (120 st.)  Apliecības saņēma 10 izglītojamie. 

Uzturēt kvalitātes vadības sistēmu 

atbilstoši ISO 9001:2015 standartam 

Ogres tehnikumā un programmu 

īstenošanas vietās Vecbebros un Rankā,  

 

Ogres tehnikumā izveidota sakārtota sistēma, darbiniekiem un audzēkņiem 

saprotama kārtība. 

Veikt iekšējo un ārējo auditu -  Tehnikumā  no 2015.gada tiek uzturēta 

kvalitātes vadības sistēma atbilstoši ISO 9001:2015 standartam, reizi gadā 

tiek veikts iekšējais audits un organizēts ārējais audits. 2021.gada decembrī 

tika veikta Ogres tehnikuma kvalitātes vadības sistēmas resertifikācija 

atbilstoši ISO 9001:2015 standarta prasībām. Neatbilstības netika 

konstatētas. 

 

Sasniegts – kvalitaātes vadības sistēmas 

ieviešana un uzturēšana ir atbalsts iekšējo 

sistēmu regulārai pārskatīšanai un 

aktualizēšanai. 

 

Ir izstrādāti/ aktualizēti 76 iekšējie normatīvie akti. 

Nodrošināt karjeras izglītības pasāķumu 

īstenošanu  esošajiem Ogres tehnikuma 

audzēkņiem un  informētu sabiedrību par 

izglītības 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” - Karjeras pasākumu īstenošanai Ogres 

tehnikumā izveidota struktūrvienība Karjeras izglītības centrs. Karjeras 

centrā darbojas divi pedagogi- karjeras konsultanti, Tehnikuma tīmekļa 

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

Karjeras izglītības atbalsta iespējām. 

Ir izveidota absolventu datu bāze. Reizi gadā tiek veikta absolventu aptauja 

pat turpmākajām mācību un darba gaitām. 

Sasniegts – Tehnikuma audzēkņi ir 

ieinteresēti un apgūst uzņēmējdarbības 

prasmes, ka ir pamats savu uzņēmumu 

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

Achievement Young Enterprise Latvija (turpmāk - JA-YE Latvija), 

darbojās 4 audzēkņu mācību uzņēmumi, tai skaitā 1 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).  

2021./2022. mācību gadā Tehnikuma audzēknis Aleks Paraka kļuva par 

vienu no Junior Achievement Latvia Līderu programmas dalībnieku. 

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. 

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. 

2022.gadā Ogres tehnikums noslēdza sadarbības līgumus ar Ventspils 

augstskolu un Transporta sakaru institūtu, kas piedāvās OT audzēkņiem 

prakses vietas, piedalīsies OT organizētajos karjeras izglītības pasākumos. 

 

  Nodrošināt karjeras izglītības pasākumus dažādām mērķauditorijām- 

Īstenotas 5 izglītojošas tiešsaistes lekcijas izglītojamajiem,7  tiešsaistēs 

dalība Atvērto durvju dienās uzņēmumos un augstskolās, noorganizēti16 

karjeras pasākumi vispārizglītojošo skolu skolēniem un skolotājiem, 

skolēnu vecākiem ar mērķi iepazīstināt ar Tehnikumā apgūstamajām 

profesijām, ārpusstundu aktivitātēm, karjeras atbalsta iespējām, īstenotas 2 

Atvērto durvju dienas Ogres tehnikumā- tiešsaistē un klātienē, piedaloties 

potenciālajiem audzēkņiem un viņu vecākiem, skolu pedagogiem, dalība 7 
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izstādēs, aktualizēta tehnikuma mājaslapa, sniedzot iespēju interesentiem 

iepazīties ar mācību un personības izaugsmes iespējām tehnikumā, izvērsta 

informācijas sniegšana sociālajos tīklos u.c. daudzveidīgi pasākumi ar 

kuriem var iepazīties www.ovt.lv 

 

 

 

3.1.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos rezultātus 2022./2023. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi) 

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu izpildi 

(Sasniegts/daļēji sasniegts/ Nav 

sasniegts) un komentārs 

Organizēt mērķtiecīgu darbu (izglītojošo 

un atbalsta) pedagogu mācību metodisko 

materiālu izstrādei, e- vides lietošanai 

mācību procesā, izglītības tehnoloģiju 

mentoru mērķtiecīgu iesaisti mācību 

digitalizācijas procesā 

Katrā izglītības programmu nodaļā 90% skolotāju ikdienas mācību procesā 

izmanto IKT un e-vidi. 

100% peadodu ir uzsākuši lietot e- vidi, ievietojuši e-vidē elektroniski 

izstrādātus materiālus. 

Daļēji sasniegts – darbu Tehnikumā ir 

sākuši jauni pedagogi, kuri vēl nelieto 

e-vidi, tāpat daļa gados vecāko 

pedagogu nav sākuši e-vides lietošanu. 

Mācību procesā turpināt ieviest jaunas, 

mūsdienīgas mācību metodes un jauno 

kompetencēs balstīto saturu 

20%skolotāju vērotas mācību stundas. Katrā izglītības programmā 1-2 

pedagogi organizējuši atklātās stundas, dalījušies pieredzē par e-vides 

materiālu izstrādi un izmantošanu. 

Sasniegts – katru gadu tehnikumā tiek 

vērotas stundas, tāpat katru gadu notiek 

izglītības programmu akreditācija, kad 

ārējie eksperti vēro stundas  - pēc tam 

notiek stundu izvērtēšana. 

Īstenot STEM jomas stiprināšanu, 

sadarbībā ar profesionālo prasmju 

peadgogiem, nozares ekspertiem 

kvalitatīvu  

Noorganizēti profesionālie konkursi elektronikā, fizikā u.c. 

Sadarbībā ar augstākās izglītības iestādēm noorganizētas papildus iespējas 

apgūt STEM jomas zināšanas un prasmes spējīgākajiem audzēkņiem. 

Daļēji sasniegts- Tehnikumā 

2021./2022.m.g. notika profesionālo 

prasmju konkurss “Elektronikā” , tomēr 

nav kvalitatīvs process matemātikas 

apguves nodrošināšnā, jo ir ilgstoša 

pedagogu vakance. 

Tehnikumā audzēkņu motivēšanai 

jāmeklē iespējas dažādot  karjeras 

izaugsmes iespējas. 

Audzēkņu individuālo prasmju un spēju 

pilnveidošana un iniciatīvas attīstīšana 

intelektuālai konkurencei globālajā 

izglītības telpā 

Katrai izglītības programmu nodaļai īstenot vismaz vienu jaunu pasākumu, kas 

paver iespēju audzēkņiem individuālo prasmju izaugsmei. 

Iesaistīt audzēkņus iniciatīvās, kas rada pievienoto vērtību audzēkņa karjeras 

izaugsmei. 

Nodrošināt kvalitatīvu Darba vidē balstītu 

mācību īstenošanu pie sadarbības 

partneriem 

100% audzēkņu kvalifikācijas praksi iziet darba vidēbalstītu mācību ietvaros 

vai projekta praksi. 

Sasniegts – Tehnikums katru gadu 

nodrošina vismaz 100 jaunu dalībnieku 

(gan audzēkņu, gan darba devēju) 
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iessisti projetā par Darba vidē balstītu 

mācību īstenošanu. 

Nodrošināt maksimālu audzēkņu skaita 

saglabāšanu, nodrošinot visu iesaistīto 

pušu sadarbību (Tehnikuma vadība – 

skolotāji – audzēkņi- audzēkņu vecāki-

karjeras konsultants-atbalsta personāls) 

Katru mēnesi organizēt sadarbības dienas, kad tiek aicināti nesekmīgo 

audzēkņu vai audzēkņu, kuri regulāri neapmeklē tehnikumu vecāki un paši 

audzēkņi uz sarunu ar Tehnikuma vadību un audzinātāju. 

Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, vismaz par 2% samazināt priekšlaicīgu 

mācību pārtraukušo izglītojamo skaitu; 

organizēt tematiskus pasākumus, lai veicinātu audzēkņu izpratni par izvēlēto 

profesiju un motivētu viņus sasniegt augstākus rezultātus. 

Daļēji sasniegts – Tehnikums iegulda 

ļoti daudz darba un resursu audzēkņu 

skaita saglabāšanā, bet vēlamais 

rezultāts netiek sasniegts. Katru gadu 

tiek meklētas jaunas iespējas sadarbībai 

ar audzēkņiem un viņu vecākiem. 

Nodrošināt kvalitatīvu profesionālās 

vidējās izglītības programmu “Viesmīlības 

pakalpojumi” un “Vides 

dizains”akreditāciju 

Kvalitatīvi un atbilstoši prasībām noorganizēts akreditācijas process. Sasniegts - katru gadu Tehnikumā 

notiek programmu akreditācija. Visas 

programmas tiek akreditētas uz 6 

gadiem. 

Veicināt Ogres tehnikuma 

internacionalizāciju, kļūstot par 

starptautisku izglītības platformu un 

sadarbības tīklu dalībnieku  

Iesniegt vismaz 2 jaunus Erasmus+ vai cita finansējuma avota programmas 

projektus; 

Attīstīt sadarbību ar Austrumu reģioniem, paplašinot partnerorganizāciju tīklu. 

Sasniegts – tehnikums katru gadu īsteno 

10-15 projektus, kas nodrošina 

audzēkņiem iespējas papildināt savu 

redzesloku. 

Pilnveidot sadarbību ar nozares darba 

devējiem, lai nodrošinātu izglītības 

programmu un prasmju apguvi pēc darba 

devēju pieprasījuma. 

 

Izveidot sarakstu ar nozares uzņēmumiem, kuri ir ieinteresēti savu darbinieku 

profesionālo prasmju pilnveidē katrā Ogres tehnikuma īstenotajā izglītības 

jomā. 

Pēc nozares darba devēja pieprasījuma īstenot izglītības programmas par 

konkrētu profesionālo prasmju apguvi un pilnveidi un īstenot tās sadarbībā ar 

nozares speciālistiem. 

Sasniegts – Tehnikumam ir veiksmīga 

sadarbība ar darba devējiem, kas 

nodrošina iespējas īstenot profesionālās 

izglītības programmas, kas 

nepieciešamas darbinieku kvalitātes 

pilnveidei. 

2 reizes palielināt mācību dalībnieku skaitu ar nozares darba devēja 

pieprasījumu 

Attīstīt individuālo mācību programmu 

piedāvājumu pieaugušajiem. 

 

Popularizēt individuālās mācību iespējas pieaugušajiem. 

Nodrošināt individuālās mācību programmas izstrādi, atbilstoši personas 

interesēm. 

Sasniegts – Tehnikums jau ir 

iepriekšējā mācību gadā r nodrošinājis 

mācību procesu atbilstoši 

individuālajam plānam pieaugušajiem. 5 reizes palielināt mācību dalībnieku skaitu pēc individuālās mācību 

programmas. 

Uzturēt kvalitātes vadības sistēmu 

atbilstoši ISO 9001:2015 standartam Ogrē 

un Ogres tehnikuma programmu 

īstenošanu vietās Rankā, Vecbebros. 

 

Organizēt vienu  iekšējo un vienu ārējo auditu mācību gadā  ar mērķi konstatēt 

nepieciešamos uzlabojumus. 

Pilnveidot plānošanas un iekšējās kontroles sistēmu.sistēmu. 

Sasniegts- Tehnikumā no 2015.gada 

notiek kvalitātes vadības sistēmas 

audits, kas nu jau vairākus gadus tiek 

īstenots bez ieteikumiem. Reizi mēnesī izskatīt un pēc nepieciešamības izstrādāt/ aktualizēt iekšējos 

normatīvos aktus. 
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Īstenot karjeras izglītības pasākumus ar 

mērķi stiprināt audzēkņa izpratni par 

izglītības un darba vērtībām, veidojot 

vērtējošu attieksmi un atbildību par sevi un 

savu rīcību. 

Aktualizēt karjeras izglītības programmu. 

 Kopsadarbībā ar nozares uzņēmumiem un augstskolām izstrādāt pasākumu 

plānus un tos īstenot, piemēram Darba birža, Uzņēmēju dienas, Absolventu 

veiksmes stāsti, tikšanās ar audzēkņiem u.c. 

Sasniegts – Tehnikumā mērķtiecīgi tiek 

īstenota karjeras izglītība, kas 

nodrošina iespēju nepārtraukti 

pilnveidot karjeras izglītības 

īstenošanu. Vismaz viens īstenots sadarbības pasākums mēnesī . 

Izveidot un ieviest absolventu monitoringa 

sistēmu. 

 

Nodrošināt absolventu monitoringa sistēmas darbību. Sasniegts – Tehnikumā tiek īstenots 

absolventu tālāko gaitu monitorings, 

kas ir pamats noteiktas sistēmas 

izveidei. 

Divas reizes gadā veikt absolventu aptauju par mācību un darba gaitām. 
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4. Kritēriju izvērtējums  

 

4.1. Kritērija “Kompetences un sasniegumi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Ogres tehnikums sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju 2021.gadā ir izstrādājis Ogres tehnikuma 

Investīciju un attīstības stratēģiju 2021. -2027.gadam, kurā ir noteikti gan kvalitatīvie, gan kvantitatīvie rādītāji. 

Katru gadu izvērtēt un aktualizēt sasniedzamos 

rezultatus. 

Tehnikuma audzēkņi katru gadu sasniedz noteiktos programmas apguves rādītājus  - profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenā Tehnikumā vidējais rādītājs 2021./2022.m.g. bija 7,86 balles, pie tam 70% audzēkņu 

iegūst kvalifikācijas eksāmenā saņem 7 balles un vairāk. 

Turpināt darbu ar audzēkņiem, nodrošinot 

kvalitatīvu izglītības procesu, vairāk darba 

ieguldīt individuālam darbam ar audzēkņiem. 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu nokārto vairāk nekā 90% audzēkņu  no eksāmenam pieteiktajiem. 

Centralizētajos eksāmenos vērtējums 2021./2022.m.g. ir vidēji par 7% punktiem zemāks nekā vidējais valstī. 

Tikai matemātikā nesasniedz 35%, kas skaidrojams gan ar audzēkņu zemo zināšanu līmenī ja pēc pamatskolas, 

gan pedagogu trūkumu matemātikā. 

Tehnikumā katru mēnesi izglītības komisjas sēdēs tiek analizēti audzēkņu mācību rezultāti, to dinamika. Tiek 

noteiktas turpmākās darbības darbā ar katru audzēkni, kuram ir nepietiekami vērtējumi. 

Tehnikuma audzēkņi mērķtiecīgi tiek iesaistīti starptautiskajās apmaiņas programmās un praksē ES programmu 

ietvaros, vairāk nekā 6% izglītojamo iesaistās minētajās aktivitātēs. 

 

Profesionālajā izglītībā galvenais konkurss, kurā visu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi demonstrē 

profesionālo līmeni ir konkurss “SkillsLatvija”. Tehnikuma audzēkņi katru gadu iegūst godalgotas vietas šajā 

konkursā: 

2021./2022.m.g. konkursā iegūti šādi rezultāti: 

Smago spēkratu remonts un apkope – 1.vieta 

Skatlogu dizains un noformēšana – 1.vieta 

Datorgrafikas dizains – 2.vieta 

Ēdienu gatavošana – 2.vieta 

Datortīklu administrēšana - 4.vieta 

Mēbeļu izgatavošana - 5.vieta 

Restorānu serviss- 6.vieta 

Datortīklu administrēšanas jomā Tehnikuma audzēknis piedalījās konkursā Eiroskills. 

Tāpat godalgotas vietas Tehnikuma audzēkņi regulāri iegūst dažādos profesionālajos konkursos. 

Godalgotās vietas apliecina gan pedagogu lielo ieguldījumu audzēkņu sagatavošanā, gan atbalsta sniegšanu. 

Turpināt darbu ar motivētiem, spējīgiem 

audzēkņiem, lai  arī turpmāk celtu Tehnikuma 

prestižu, motivētu vairāk audzēkņus sasniegt 

augstus rezultātus profesijas apguvē. 

Audzināšanas jomā Tehnikumā ir izveidota sava sistēma, jo audzinātāji strādā tikai ar audzēkņiem. Tiek veidota 

sadarbība ar visām iesaistītajām pusēm – audzēkņi, viņu vecāki, skolotāji, Tehnikuma vadība, līdz ar to gan 

audzināšnas darba priotitātes, gan sasniedzamie rezultāti tiek izvirzīti, iesaistoties visām pusēm. 

Turpināt darbu ar audzēkņiem un viņu vecākiem, 

pievērst vairāk uzmanības audzēkņiem ar 

speciālām vajadzībām, vairāk veikt individuālo 

darbu ar audzēkņeim. 
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4.2.  Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Tehnikumā  ir vienota izpratne par vienlīdzību un iekļaušanu- pedagoģiskās padomes sēdēs, darbinieku  

sanāksmēs regulāri tiek izskatīti jautājumi par atbalsta iespējām audzēkņiem, viņu vecākiem un sadarbības 

partneriem.  

Mācību grupās profesionālo izglītību iegūst  dažādu tautību jaunieši, un pret katru jaunieti neatkarīgi no 

viņa dzimuma vai tautības ir vienlīdz atbalstoša attieksme. 

Veikt regulāras darbinieku, audzēkņu un viņu 

vecāku anketēšanas, lai maksimāli ātri reaģētu un 

problēmjautājumiem. 

2. Anketās un intervijās vairāk nekā 85% izglītojamo, vecāku un darbinieku apliecina, ka Tehnikumā ir 

pozitīva atmosfēra- nekad nav izjutuši diskrimināciju vai cita veida neiecietību. 

 

3. Tehnikumā nodrošina ikviena izglītojamā izaugsmi, mācību procesā skolotāji vērtē tikai izglītojamo 

sasniegumus, katra jaunieša individuālo izaugsmi. 

Šobrīd, lai iedrošinātu un motivētu apgūt izvēlēto profesiju ikkatru jaunieti, Tehnikuma vadība, grupu 

audzinātāji, skolotāji uzrunā jauniešus un viņu vecākus, īpašu uzmanību pievēršot bērniem un jauniešiem 

ar speciālām vajadzībām, kā arī Ukrainas un citu tautību jauniešiem. 

Piedāvāt audzēkņiem dažādus risinājumus 

individuālo vajadzību atbalstam.  

Nodrošināt pedagogu profesionālo pilnveidi par 

aktuāliem jautājumiem. 

4. Ikmēneša Izglītības komisijas sēdēs, stipendiju piešķiršanas sēdēs tiek analizēti visu audzēkņu sasniegumi,  

nepieciešamas atbalsts, lai viņš veiksīgāk iekļautos kolektīvā un kvalitatīvi apgūtu izvēlēto profesiju. 

 

4.3. Kritērija “Pieejamība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Izglītības iestādei sadarbībā ar dibinātāju ir izveidota sistēma priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku 

mazināšanai, tās darbība ir preventīva, visas iesaistītās puses zina par šīm iespējām un aktīvi tās izmanto. 

Izglītības iestādē mācības priekšlaicīgi tiek pārtrauktas ļoti reti. 

Turpināt darbu ar audzēkņiem un viņu vecākiem, 

savlaicīgi piedāvāt risinājumus 

problēmsituācijām, kā arī pēc iespējas individuāli 

risināt jautājumus. 1. Tehnikumā ir izveidota sistēma, kā tiek plānots un piedāvāts dažāda līmeņa un veidu profesionālās 

izglītības programmu piedāvājums – sadarbībā ar darba devējiem regulāri tiek analizēts piedāvāto vidējās 

izglītības programmu klāsts  un saturs, lai nodrošinātu programmu satura atbilstību darba tirgus prasībām. 

Atblstoši darba devēju un dažādu citu institūciju (piemēram Nodarbinātības Valsts aģentūra) 

pieprasījumam Tehnikums izstrādā profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās 

izglītības programmas, kas nodrošina profesionālās izglītības pieejamību atbilstoši sabiedrības interesēm 

un vajadzībām. 

2. Profesionālās vidējās izglītības programmas apgūst jaunieši ar īpašām vajadzībām, gan arī jaunieši no 

Ukrainas. Tehnikums veiksmīgi integrē šādus jauniešus mācību procesā – piedāvā individuālos mācību 

Organizēt pedagogu profesionālo pilnveidi darbā 

ar audzēkņiem ar speciālām vajadzībām. 
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plānus, individuālas konsultācijas, kā arī nodrošina piekļuvi mācību materiāliem jebkurā laikā no dažādām 

viedierīcēm. 

Nodrošināt papildus iespējas  latviešu valodas 

apguvei, dažādu grupu kolektīvu saliedēšanas 

pasākumu īstenošanai. 3. Tehnikums iesaistījies un veiksmīgi īsteno  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. 

specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un 

intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai”. Audzēkņi izmanto visas projektā piedāvātās iespējas -t.sk. pedagogu individuālo darbu ar 

audzēkņiem. 

4. Tehnikums nodrošina iespējas visiem audzēkņiem, kam tas nepieciešams, dzīvot dienesta viesnīcās gan 

Ogrē, gan programmu īstenošanas vietā Rankā. Tehnikumā viena no dienesta viesnīcām ir pilnībā renovēta, 

pārējās dienesta viesnīcās audzēkņiem ir nodrošināti komfortabli, mūsdienu prasībām atbilstoši dzīves 

apstākļi. 

Meklēt iespējas piesaistīt dažādu veidu 

finansējumu, lai pakāpeniski renovētu visas 

Tehnikuma dienesta viesnīcas un nodrošinātu 

audzēkņiem augstākā komforta līmeņa dzīvošanas 

iespējas. 

 

 
4.4.  Kritērija “Drošība un labklājība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Ogres tehnikumā, iesaistoties gan audzēkņiem, gan Tehnikuma padomei un skolotājiem, izstrādāti iekšējās 

kārtības noteikumi. To ievērošanai seko līdzi gan grupu audzinātāji, gan Tehnikuma darbinieki un vadība, 

gan arī paši audzēkņi, jo aktīvi šajā procesā iesaistās audzēkņu pašpārvalde gan Tehnikumā, gan dienesta 

viesnīcās. 

Sadarbībā ar audzēkņiem meklēt vairāk iespējas 

motivēt audzēkņus iesaistīties gan tehnikuma, gan 

dienesta viesnīcas iekšējo kārtības noteikumu 

ievērošanā. 

Vairāk dažādu problēmsituāciju risināšanā 

piesaistīt pašpārvaldi. 
2. Tehnikumā darbojas sistēma, kā rikoties ārkārtas sistuācijā, kā arī, kā rīkoties jebkādas vardarbības vai 

jebkāda nodarījuma gadījumā. Sistēma darbojas veiksmīgi, jo audzēkņiem ir skaidra kārtība , pie kā kādos 

gadījumos vērsties. Tāpat visu Tehnikuma darbinieki ir atbalstoši un palīdz atrisināt ikviena audzēkņa 

problēmjautājumus, vai norāda, pie kā vērsties konkrētajā situācijā. Tāpat regulāri notiek audzinātāja 

stundas, kurās notiek preventīvs darbs ar audzēkņiem, lai savlaicīgi konstatētu un novērstu jebkādas 

vardarbības iespējas vai citas līdzīgas situācijas. 

3. Tehnikumā audzēkņiem ir iespēja individuāli vērsties pie psihologa (kas vielaikus ir arī grupu audzinātājs). Meklēt papildu iespējas nodrošināt audzēkņiem 

psihologa un sociālā pedagoga pakalpojumus, jo 

šobrīd to nav pietiekamā apjomā. 

4. Tehnikumā gaiteņos un teritorijā ir izvietotas kameras, kas ir atbalsts, fiziskas vardarbības vai Iekšējās 

kārtības noteikumu pārkāpumu gadījumu identificēšanai. 

 

5. Tehnikumā regulāri notiek dažādi pasākumi, kas veicina audzēkņos piederības un līdzatbildības sajūtu par 

Tehnikumā notiekšošajiem procesiem. Tāpat ļoti daudz iesaistās audzēkņu pašpārvalde, kas gan izskaidro, 

Turpināt darbu ar audzēkņu pašpārvaldi, 

organizējot pasākumus un Tehnikuma sabiedrisko 

dzīvi. 
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gan organizē dažādus pasākumus – ne tikai izklaidējošus, bet arī izglītojošus, sniedz priekšlikumus 

Tehnikuma veides veidošanai. 

 

3.5. Kritērija “Infrastruktūra un resursi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
1. Tehnikumā visu profesionālās izglītības programmu īstenošanai ir nepieciešamo materiālo līdzekļu klāsts, 

tomēr katru gadu, atbilstoši izvirzītajām prioritātēm  un izglītības programmu nodaļu vadītāju un pedagogu 

pieprasījumam, materiālā bāze tiek pilnveidota – tas nodrošina vielīdzības un piederības sajūtas 

veicināšanu. 

 

2. Tehnikumā ir izveidota sistēma, kādas darbības jāveic, lai saņemtu nepieciešamos materiālos resursus, kā 

arī nodrošinātu to uzskaiti un katra darbinieka materiālo atbildību. 

 

3. Tehnikumā ar katru gadu tiek pilnveidota elektroniski izveidoto dokumentu un dažādu sistēmu izmantošana 

ikdienas darbā. Ikdienā tiek izmantota EDUS sistēma lietvedības dokumentu kārtošanai, HORIZON 

programma grāmetvedībā, programma “ALISE” bibliotēkas resursu nodrošināšanā, kā arī dažāddas 

platformas (piem. e-klase, skolo.lv, skolassoma u.c.) un tehnikuma e-vide mācību darbā. 

Turpināt darbu pie elektroniskās sistēmas 

pilnveides, rast iespējas apvienot elektroniskās 

programmas, izveidojot vienotu elektronisko 

dokumentu aprites sistēmu. 

4. Tehnikuma telpas ir atbilstošas gan mācību procesa īstenošanai, gan audzēkņu pārvietošanās un atpūtas 

iespējām. 

Rast iespējas piesaistīt finanšu līdzekļus telpu 

renovācijai, atbilstoši Tehnikuma stratēģijā 

plānotaajam – IP nodaļu darba kvalitātes 

pilnveidei. 
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4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.māc.g. 

 

1. Īsa anotācija par īstenotajiem projektiem un rezultāti. 

Ogre tehnikums aktīvi piedalās Eiropas Savienības Erasmus+ programmu projektu īstenošanā 

gan kā koordinators, gan partneris. 2021./ 2022. mācību gadā tika īstenoti 10 Erasmus+ projekti: 

Projekta nosaukums Projekta mērķis 

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. 

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. 

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. 

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 

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.  

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. 

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.  

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. 

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. 

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. 

 

2.  2021. / 2022. mācību gada laikā Erasmus+ projektu ietvaros tika īstenotas 88 fiziskās 

mobilitātes, kā arī četras virtuālās mobilitātes, kurās piedalījās 24 Ogres tehnikuma darbinieki 

un audzēkņi. 
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3. 2021. gadā Ogres tehnikums kļuva par Eiropas Izglītības fonda (turpmāk - European Training 

Foundation, ETF) tīklojuma biedru – Profesionālās izglītības ekselences centru (CoVE – 

Centre of Vocational Excellence). Ogres tehnikums kā CoVE piedalās vienaudžu mācību 

sesijās par zaļo izglītību, uzņēmējdarbību, digitālajām prasmēm, kā arī dalās pieredzē ar citiem 

CoVE no dažādām Eiropas un Āzijas valstīm. 

4. 2021. gada jūnijā Ogres tehnikums noslēdza iepirkuma līgumu ar ETF par “Profesionālās 

izglītības ekselences centru nozīme darba vidē balstītās mācībās”, kura ietvaros dalās pieredzē 

ar Albānijas, Armēnijas, Moldovas, Kazahstānas, Ziemeļmaķedonijas CoVE par darba vidē 

balstītu mācību ieviešanu un īstenošanu profesionālajā izglītībā.  

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi 

5.1.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. 

5.2.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 novadu pašvaldībām: 

 Ogres novada pašvaldību; 

 Aizkraukles novada pašvaldību; 

 Gulbenes novada pašvaldību. 

Sadarbība notiek arī ar novadu bāriņtiesām, Ģimenes atbalsta dienas centru, Ogres Jauniešu 

Veselības centru, Ogres novada Kultūras centru, Ogres novada Sporta centru. 

5.3.Tehnikumam noslēgti sadarbības līgumi, kas aptver visas Tehnikuma darbības jomas - noslēgti 

63 sadarbības līgumi gan ar katras tehnikumā īstenojamās profesionālās izglītības programmu 

jomas nozares uzņēmumiem, gan dažādām biedrībām un augstākās izglītības iestādēm (1. 

pielikums), 2022.gadā Tehnikums noslēdzis jaunus izglītības jomas attīstībai būtiskus 

sadarbības līgumus: 

5.4.Ar Ventspils Augstskolu (parakstīts 2022. gada 29. aprīlī, Nr. OT/3/2022) - par sadarbību 

nozares izglītības procesa nodrošināšanā, popularizēšanā un attīstības veicināšanā. 

5.5.Jaunsardzes centru (parakstīts 2022. gada 12. janvārī, no centra puses Nr. SAD/2022/1, no 

tehnikuma puses Nr. OT/1/2022) par sadarbību jautājumos par jaunatnes pilsoniskās apziņas 

un personiskās līdzdalības prasmju veidošanu, veidojot jauniešos izpratni par valsts 

aizsardzību, patriotismu un pilsonisko apziņu, tai skaitā, īstenojot jaunsargu interešu izglītību 

un valsts aizsardzības mācību. 

5.6.Tehnikumam izveidota sadarbība ar interneta vietni Ogrenet, kurā tiek publicēta visa 

informācija par pasākumiem un aktualitātēm tehnikumā. 

5.7.Tehnikums regulāri sadarbojas ar darba devējiem, piesaista jaunus sadarbības partnerus un 

slēdz jaunus sadarbības līgumus visās īstenojamajās profesionālās izglītības programmās. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1.Prioritāte (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) - nodrošināt iespēju katram 

audzēknim kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā, 

veicinot audzēkņa izpratni par vērtībām un tikumiem, sekmējot to iedzīvināšanu, bagātinot 

kultūrvēsturisko pieredzi, stiprinot piederību un lojalitāti Latvijas valstij un Latvijas 

Republikas Satversmei. 

6.2. Tehnikumā izveidota audzināšanas darba sistēma, ko koordinē direktora vietnieks 

audzināšanas un kultūrizglītības jomā, savukārt tiešo audzināšanas darbu sadarbībā ar 

Tehnikuma vadību, izglītības programmu nodalu vadītājiem, pedagogiem, izglītojamo 

vecākiem veic grupu audzinātāji, kas pieejami audzēknim un vecākiem visas darba dienas laikā. 

6.3.Tehnikumā izstrādāta “Audzināšanas darba programma” trīs mācību gadiem (2021.-

2023.gadam). Audzināšanas procesa galvenais uzdevums - veicināt audzēkņa izpratni, 
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atbildīgu attieksmi un rīcību, kas apliecina šādas vērtības – dzīvība, cilvēka cieņa, brīvība, 

ģimene, laulība, darbs, daba, kultūra, latviešu valoda un Latvijas valsts.  

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

piederības apziņu tehnikumam, valstij. Tehnikums organizē izglītojošus un kultūras 

pasākumus, piemēram, Zinību diena, Skolotāju diena, Latvijas valsts svētki un piemiņas dienas, 

Ziemassvētki, Lieldienas, Ģimenes diena, Absolventu dienas, Uzņēmēju dienas, izlaidums. 

Tehnikuma audzēkņi ar labiem panākumiem piedalās arī reģionālajos, valsts un starptautiskajos 

profesionālajos konkursos un olimpiādēs. 

6.5.2021./2022.mācību gadā audzināšnas darbā tik izvirzītas vairākas prioritātes/darba uzdevumi: 

 Sekmēt audzēkņu nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma nostiprināšanos, radot 

iespējas līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanā un saglabāšanā, 

tehnikuma, pilsētas sabiedriskās un kultūras dzīves veidošanā, apkārtējās vides izzināšanā 

un sakopšanā.  

 Veicināt audzēkņu izpratni, atbildību un rīcību saskaņā ar saviem pienākumiem un tiesībām 

un atbalstīt viņu pilsonisko līdzdalību izglītības iestādes un vietējās kopienas dzīvē.  

 Turpināt pilnveidot audzināšanas darbu izglītības procesā, veicinot tādu ētisko vērtību 

izkopšanu kā patiesums, taisnīgums, godīgums, nesavtība, līdzjūtība un iecietība un 

sekmējot paaudžu sadarbību.  

 Motivēt audzēkņus pašizglītībai un pašattīstībai, paaugstinot audzēkņu atbildību par saviem 

mācību sasniegumiem, savu spēju, talantu un sociālo prasmju izkopšanu, savas karjeras 

izaugsmi un dzīves drošību. 

 Turpināt sekmēt pozitīvu sadarbību ar  audzēkņu likumiskajiem pārstāvjiem.  

 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas. 

 Audzēkņi ir ļoti talantīgi un motivēti attīstīt savas prasmes, līdzdarbojoties projektos, aktīvi 

iesaistoties audzēkņu pašpārvaldes darbā,  organizējot gan izklaidējošus, gan izglītojošus 

pasākumus, muzicējot, sportojot un dejojot Ogres tehnikuma interešu izglītības pulciņos. 

 Lai arī daļa mācību procesa notika attālināti, tomēr izmantojot dažādas pasākumu 

organizēšanas formas, Ogres tehnikumā atzīmēja tik ļoti cieņā turētos latviešu tradicionālos 

gadskārtu svētkus un Latvijas valsts svētkus.  

 Daudziem audzēkņiem atgriešanās klātienes mācību procesā nebija viegla, tomēr 

kopsadarbībā ar vecākiem  ir iespējams atrast veidus, kā  motivēt audzēkņus turpināt 

mācības, nepadoties un veidot cieņpilnas savstarpējās attiecības.   

 

7. Citi sasniegumi 

7.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas runāt izglītības iestāde (galvenie secinājumi par 

izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

 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, Mašīnzinības, Koka izstrādājumu izgatavošana, Elektronika, Datorsistēmas, 

Grāmatvedība, Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, Ēdināšanas pakalpojumi un 

Viesnīcu pakalpojumi ir aktuālas un darba tirgū pieprasītas.  

 Tehnikums īsteno Eiropas Savienības projektu 8.3.4.0 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riska samazināšanai”, kura ietvaros ir paredzēts papildus atbalsts 
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audzēkņiem ar īpašām vajadzībām, nodrošinot gan atbalsta personālu, gan speciālo 

transportu un individuālās konsultācijas mācību priekšmetos. 

 No 2020. gada 23. janvāra, kad tehnikums ieguva akreditāciju prestižās Starptautiskā 

bakalaurāta Karjeras izglītībā izglītības programmas īstenošanai, katru gadu programmā 

iesaistās līdz 20 audzēkņi. 

 Saskaņā ar sadarbības līgumu ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti  par 

budžeta vietām tehnikuma labākajiem absolventiem studijām klātienē. Apliecinājumi 

absolventiem tiek svinīgi pasniegti izlaidumā. Augstskola arī piedāvās Tehnikuma 

audzēkņiem prakses vietas, piedalīsies Tehnikuma organizētajos karjeras izglītības 

pasākumos, piedalīsies un atbalstīs Tehnikuma organizētās kokgāzēju treniņnometnes, 

starptautiskās sacensības, kā arī piedalīsies Tehnikuma stratēģiskās attīstības saskaņošanā. 

2022.gadā Tehnikums noslēdzis adarbības līgumus arī ar Ventspils augstkolu un 

Transporta Sakaru institūtu – abas augstākās izglītības iestādes jau 2022.gada aprīlī 

piedalījās valsts līmeņa konkursa elektronikas tehniķiem organizēšanā.  

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

organizētajos skolotāju dienas pasākumos, saņem pateicības no Nozaru asociācijām. 

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

7.2.  Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 

7.2.1. pēc izglītojamo snieguma izvērtējuma valsts pārbaudes darbos par 2021./2022. mācību 

gadu; 

7.2.2. par sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā. 

 

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 

http://www.ovt.lv/
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Grāmatvedība Grāmatvedis 5.64 8.67 7.17 7.45 8.69 7.99 

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 

 

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. 

Tehnikumā profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti labi un ļoti labi – sasniedzot līmeni 7,86 

balles: 

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

2. Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļā eksāmenu vidējais vērtējums - 7,70 

balles; 

3. Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļā eksāmenu vidējais vērtējums - 7,23 

balles; 

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

 

7.3.Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās. 

1. Ikdienas mācību procesā pedagogiem vairāk jāpievērš uzmanība diferencēta mācību 

procesa īstenošanai, jo aizvien vairāk audzēkņu ir nepieciešam individuāla pieeja. 

2. Audzēkņu vispārējo zināšanu un prasmju apguves līmeni negatīvi ietekmējis COVID19 

pandēmijas laiks (2 gadi), līdz ar to mācību procesā daudz laika jāvelta pamatzināšanu un 

prasmju atkārtošanai, skaidrošanai. 
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3. Audzēkņu jēgpilna lasītprasme ir zemā līmenī, līdz ar to pedagogiem vairāk jāskaidro 

uzdevumi un jāmac tos izpras, lai visi audzēkņi var saniegt savām spējām atbilstoši augstu 

zināšanu līmeni. 

4. Tehnikuma e-vides izmantošana ir ibligāta katrā mācību priekšmetā, tā nodrošinot 

audzēkņiem iespēju apgūt prasmi atrast un izglītības procesā izmantot nepieciešamo 

informāciju, kā arī pašvadītas mācīšanās prasmi. 
 

8.Informācija par izglītības kvalitātes indikatoriem 

(izņemot vispārējo izglītību, profesionālās ievirzes izglītību) 

 

8.1.Pedagogu dalība profesionālās kompetences pilnveidē 
 

2021./2022.māc.g. pedagogu skaits izglītības iestādē 129 pedagogi 

2021./2022.māc.g. profesionālo mācību priekšmetu 

pedagogu skaits izglītības iestādē 

76 pedagogi 

2021./2022.māc.g. profesionālo mācību priekšmetu 

pedagogu skaits, kuri ir piedalījušies profesionālās 

kompetences pilnveidē 

50 pedagogi 

2021./2022.māc.g. ieguldītie līdzekļi izglītības iestādes 

pedagogu profesionālās kompetences pilnveidē 

Tehnikuma ieguldītie līdzekļi pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveidē  -

2710,00 EUR 

 

8.2.  profesionālo izglītību ieguvušo skaits 

2021./2022.māc.g. absolventu skaits (ieguvuši 

kvalifikāciju) profesionālās izglītības programmās 

salīdzinājumā ar izglītojamiem, kas sākuši mācības 

profesionālās izglītības programmās 

2021.gadā mācības 4.kursā sāka 252 audzēkņi, 

profesionālo kvalifikāciju ieguva – 214 

izglītojamie, kas kopāir 85% izglītojamo. 

Tāpat 3.kursā zemāka līmeņa profesionālo 

kvalifikāciju ieguva 10 audzēkņi no 11, kuri sāka 

mācības 3.kursā 1.septembrī. 

2021./2022.māc.g. absolventu skaits (ieguvuši 

kvalifikāciju) profesionālās tālākizglītības 

programmās salīdzinājumā ar izglītojamiem, 

kas sākuši mācības profesionālās tālākizglītības 

programmās 

2020./2021. māc.g. mācības uzsāka 897 

audzēknis, no kuriem attiecīgu izglītības 

programmas apguves dokumentu ir saņēmuši 656 

audzēkņi, 241 audzēknis turpina mācības 

2021./2022. mācību gadā. 

 

8.3. profesionālās izglītības programmu pieejamības veicināšana 

Plāni/shēmas/programmas, kas izmantotas 

profesionālās izglītības pieejamības 

veicināšanai (atbalsta veidu pieejamība, 

piemēram, dienesta viesnīca, individuālās 

konsultācijas riska grupām, stipendijas, vides 

pieejamība u.tml.) 

Tehnikumam ir 4 (četras) dienesta viesnīcas, tostarp 

programmu īstenošanas vietā Rankā.  

Projekta PUMUPURS ietvaros izstrādāti individuālie 

mācību plānui, nodrošināti ēdināšanas pakalpojumi un 

apmaksāta uzturēšanās dienesta viesnīcās audzēkņiem. 

Tehnikumā tiek īstenots projekts 8.3.5. Uzlabot pieeju 

karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs, projekta ietvaros 

izglītojamajiem tiek nodrošinātas individuālās un grupu 

konsultācijas. (projekta īstenošanas termiņš līdz 

31.08.2022.) 

Katru mēnesi izglītojamie saņem stipendiju atbilstoši 

iekšējiem noteikumiem, ir nodrošināta iespēja saņemt 

vienreizējo stipendiju.  

Tehnikumā ir lifts.  

Tehnikuma teritorijā un gaiteņos izvietota 

videonovērošana. 

 


