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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

Dibinātājs Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 

Juridiskā adrese Egļu gatve 9, Priekuļi, Cēsu novads, LV-4126 

Reģistrācijas numurs 90009613611 

Tālrunis 64130602 

e-pasts info@vtdt.edu.lv  

Mājas lapa www.vtdt.lv  

Direktors Artūrs Sņegovičs 

 
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums (turpmāk Tehnikums) ir valsts dibināta, Izglītības 
un zinātnes ministrijas (turpmāk IZM) pārraudzībā esoša, izglītības iestāde.  
Pašreizējais nosaukums Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums izglītības iestādei 
piešķirts 2019.gada 1.augustā ar Latvijas Republikas ministru kabineta rīkojumu Nr. 27 “Par 
Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolu,” Priekuļu tehnikumam pievienojot Cēsu novada 
pašvaldības padotībā esošo Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolu. 
Tehnikums  ir akreditēta izglītības iestāde ar akreditācijas termiņu 6 gadi, akreditācijas lapa Nr. 
AI 12475 ir izsniegta 2019. gada 10. jūnijā. 
Tehnikumā izglītības process tiek organizēts divās adresēs - Egļu gatvē 9, Priekuļos, Priekuļu 
pagastā, Cēsu novadā un Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā. Tehnikums īsteno vidējās 
profesionālās izglītības programmas, kas atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju 
ievadstruktūras līmenim, profesionālās tālākizglītības programmas un profesionālās pilnveides 
izglītības programmas mūžizglītības un karjeras veidošanas atbalstam, kā arī veic reģionālā un 
nozares metodiskā centra un ārpusformālās izglītības sistēmas iegūtās profesionālās 
kompetences novērtēšanas funkcijas.  
Ar 2022.gada 1.septembri Tehnikums sāk īstenot profesionālās tālākizglītības programmas 
Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem. 
Tehnikums nodrošina iespēju apgūt 15 (piecpadsmit) profesionālās kvalifikācijas 9 (deviņās) 
nozarēs ar apmācību ilgumu 4 (četri) gadi.  
Saskaņā ar IZM 2021.gada 6.aprīļa rīkojumā Nr. 1-2e/21/119 “Par profesionālās izglītības 
kompetences centru uzdevumiem,” noteikto Tehnikums veic metodiskā centra uzdevumus 4 
(četrās) nozarēs: 

1. Būvniecības nozare (profesionālās kvalifikācijas – Namdaris, Jumiķis), 
2. Lauksaimniecības nozare (profesionālās kvalifikācijas – Augkopības tehniķis, 

Augkopis),  
3. Kokrūpniecības nozare (profesionālās kvalifikācijas – Mēbeļu galdnieks, 

Būvizstrādājumu galdnieks, Tapsētājs),   
4. Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares (profesionālā kvalifikācija – Vides iekārtu 

tehniķis). 
 
1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022.māc.g.  

Izglītības 
programmas 
nosaukums  

 

Izglītības 
programmas  

kods 
 

Īstenošanas 
vietas adrese  
(ja atšķiras no 

juridiskās 
adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 
uzsākot 

programmas 
apguvi vai uzsākot 
2021./2022.māc.g. 

Izglītojamo skaits, 
noslēdzot 

programmas apguvi 
vai noslēdzot 

2021./2022.māc.g. 

Nr. Licencēšanas 
datums 

 

Administratīvie un 
sekretāra 
pakalpojumi 

33346011  P_1677 14.08.2019. 12 10 

P-11395 26.03.2015. 14 14 
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Apģērbu dizains 33214111 Valmieras iela 
19, Cēsis 

P_3870 26.08.2020. 27 23 

P_1778 21.08.2019. 14 10 

Arhitektūra 33581011  P_4993 18.08.2021. 11 10 

Augkopība 33621011  P_3225 16.07.2020. 19 15 

P-17220 02.08.2018. 7 5 

35b621013 P_1947 11.09.2019. 43 31 
30T621011  P_1132 10.04.2019. 8 8 

Autotransports 33525011  P-17059 12.07.2018. 120 73 
P_5037 25.08.2021. 15 7 
P-17061 12.07.2018. 23 17 

Būvdarbi 33582011  P_3616 13.08.2020. 23 16 
P_1803 23.08.2019. 60 49 
P_1776 21.08.2019. 24 18 

Datorsistēmas, 
datubāzes un 
datortīkli 

33483011  P-16873 30.05.2018. 83 75 

Enerģētika un 
elektrotehnika 

33522011 Valmieras iela 
19, Cēsis 

P_1821 27.08.2019. 47 37 

P_1773 21.08.2019. 10 9 
Ēdināšanas 
pakalpojumi 

33811021  P_3612 13.08.2020. 25 19 

P-17254 08.08.2018. 15 11 
Koka izstrādājumu 
dizains 

33214051 Valmieras iela 
19, Cēsis 

P_1777 21.08.2019. 17 15 

Kokizstrādājumu 
izgatavošana 

33543041 Valmieras iela 
19, Cēsis 

P_3639 17.08.2020. 31 30 

P_1775 21.08.2019. 26 20 
Lauksaimniecība 33621001  P_3676 18.08.2020. 38 32 
Lauksaimniecības 
tehnika 

33525071  P-13972 27.04.2016. 29 22 

Produktu dizains 33214151 Valmieras iela 
19, Cēsis 

Pk_3869 26.08.2020. 7 5 

Programmēšana 33484011 Valmieras iela 
19, Cēsis 

P-16875 30.05.2018. 109 90 

 
Moduļu un moduļu kopu apmācību īstenošana ESF projekta "Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros (kopā 9 (deviņas) grupas) 

Izglītības programmas 
nosaukums  

 

Izglītības 
programmas  

kods 
 

Moduļa vai moduļu kopas nosaukums Īstenošanas 
veids 

Dalībnieku 
skaits, kas 

uzsāka 
mācības 

Dalībnieku 
skaits, kas 
pabeidza 
mācības 

Programmēšana 33484011 Algoritmēšanas un 
programmēšanas pamati 

attālināti 9 7 

Apģērbu dizains 33214111 Modes mārketings un uzņēmējdarbība attālināti 15 10 

Gleznošana Valmieras 
iela 19, Cēsis 

40 12, 
28 mācības 

turpina 
Apģērbu dizaina produktu izstrāde Valmieras 

iela 19, Cēsis 
13 mācības 

turpinās 
Administratīvie un 
sekretāra 
pakalpojumi 

33346011 Personas datu aizsardzība attālināti 16 15 

Autotransports 33525011 Automobiļu elektroiekārtu un 
elektronisko sistēmu remonts 

Egļu gatve 9, 
Priekuļi 

35 mācības 
turpinās 
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1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums  
Nr.p.k. Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu mainība u.c.) 
1.  Pedagogu skaits izglītības 

iestādē, noslēdzot 
2021./2022.māc.g. 
(31.08.2022.) 

78  

2.  Ilgstošās vakances 
izglītības iestādē (vairāk kā 
1 mēnesi) 
2021./2022.māc.g. 

8 1. Pedagogu trūkums bija vērojams latviešu 
valodā, matemātikā, sabiedrības un cilvēka 
drošībā; profesionālajos 
priekšmetos/moduļos: “Lauksaimniecības 
tehnikas”, ‘’Augkopības’’, “Autotransporta”, 
‘’Datorsistēmu”, “Datubāzu un datortīklu”, 
“Programmēšanas” programmās.  
2. Mācību gada laikā daļai profesionālo 
moduļu mācīšanai izdevās piesaistīt 
pieredzējušus nozaru speciālistus gan uz 
mācību gadu, gan uz īsāku laiku. Tika veidota 
sadarbība ar citu tehnikumu un 
vispārizglītojošo skolu pedagogiem. 
Moduļos, kur nebija iespējas atrast 
pedagogus, tika organizētas prakses 
uzņēmumos tehnikuma pedagogu vadībā. 
3. Sarežģījumus radīja tas, ka mācību gada 
vidū darbu uzteica trīs pedagogi Līdz ar to 
bija jāpārplāno slodzes, jāveic stundu 
aizvietošana, jāmeklē jauni pedagogi, ko arī 
izdevās paveikt. 

3.  Izglītības iestādē pieejamais 
atbalsta personāls izglītības 
iestādē, noslēdzot 
2021./2022.māc.g. 

8 Viens karjeras konsultants, viens sociālais 
pedagogs, muzeja pedagogs, 5 (pieci) 
dienesta viesnīcas audzinātāji 2 (divās) 
dienesta viesnīcās 

 
1.3.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos 

rezultātus 2022./2023.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības iestādei un izglītības 
iestādes vadītājam)   

2022./2023.mācību 
gada darba 
prioritātes 

Plānotie sasniedzamie rezultāti 
(kvalitatīvi) 

Plānotie sasniedzamie rezultāti 
(kvantitatīvi) 

1.Izglītības procesu 
virzīt uz katra 
izglītojamā izaugsmi, 
izmantojot 
daudzveidīgas mācību 
metodes atbilstoši 
izglītojamo zināšanām 
un mācību saturam. 

1. Sniegts atbalsts 
izglītojamajiem no sociālā riska 
grupām, individualizēta pieeja 
saskaņā ar izglītojamo 
vajadzībām. 
2. Izglītojamajiem pieejamas 
konsultācijas un atbalsts. 
3. Sniegts atbalsts un veicināta 
izglītojamo izcilība piedaloties 
starptautiskos projektos 
profesionālajos konkursos, 
mācību priekšmetu olimpiādēs, 
sacensībās u.c..  

1. Priekšlaicīgi atskaitīto 
izglītojamo skaits samazinājies 
par 2%. 
2. 15% izglītojamo no kopējā 
izglītojamo skaits piedalījušies 
profesionālajos konkursos, 
mācību priekšmetu olimpiādēs, 
sacensībās u.c.. 
3. Mācību gada laikā tehnikums 
organizējis 10 (desmit) konkursus 
izglītojamajiem. 
4. Izveidoti 3 (trīs) izglītojamo 
mācību uzņēmumi (iesaistoties 
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4. Izstrādāti diferencēti mācību 
materiālu komplekti 
individuālas pieejas 
nodrošināšanai klātienes un 
attālinātajām mācībām. 
5. Veicināta darba videi 
pietuvinātu mācību satura un 
metožu apguve. 
6. Palielināts darba vidē balstītu 
mācību īstenošanā iesaistīto 
izglītojamo skaits 
7. Sadarbojoties ar darba 
devējiem, izglītojamajiem 
nodrošinātas prakses vietas. 
8. Veikta mācību materiālu 
digitalizācija, pārejot uz skolo.lv 
platformu. 

Junior Achievement pasākumos). 
5. 2 (divi) pedagogi iesaistījušiem 
Junior Achievement programmā 
un vada izglītojamo mācību 
uzņēmumu izveidi; 
6. Tehnikums 2 (divas) reizes 
mācību gadā organizējis 
pedagogu profesionālās 
pilnveides un kvalifikācijas 
celšanas kursus;  
7. Darba vidē balstītu mācību 
īstenošanā iesaistīti 14% no 
kopējā  izglītojamo skaita.  
8. Digitalizēti vismaz 50% no 
visiem mācību materiāliem.  
9. No GoogleClassroom visi 
materiāli pārvietoti uz skolo.lv. 

2.Veidot augsti 
kvalificētu, 
kompetentu, uz 
izcilību orientētu 
pedagogu kolektīvu 

1. Pilnveidota pedagogu prasme 
un  aktīva sadarbība mācību 
procesā, izglītojamo mācīšanās 
vajadzību identificēšanai un 
atbalstam. 
2. Nodrošināta pedagogu 
stažēšanās pie sadarbības 
partneriem. 
3. Tehnikums pilnībā nodrošināts 
ar pedagoģisko personālu. 

1. Pedagogi attīstījuši savstarpējās 
mācīšanās un sadarbības prasmes 
mērķtiecīgi savstarpēji vērojot 
stundas, organizējot meistarklases, 
daloties ar labās prakses 
piemēriem, piedaloties Erasmus+ 
un citos starptautiskajos projektos, 
darbojoties tehnikuma 
organizētajās metodiskajās 
pēcpusdienās, piedaloties 
profesionālās pilnveides kursos 
u.c.. 
2.Nozaru nodaļās izstrādāti 
profesionālās pilnveides plāni. 
3. Tehnikums sadarbībā ar 
nozarēm, citām izglītības iestādēm 
mācību procesam piesaistījis 
jaunus pedagogus un nozaru 
profesionāļus. 

3. Uzsākt ekoskolu 
programmas 
īstenošanu 

1. Izveidota ekopadome, kurā 
darbojas izglītojamie no katras 
nozares programmām. 
2. Izstrādāta Tehnikuma 
ekoskolas programma. 
3. Veikts vides novērtējums. 

1. Iegūts ekoskolas Zaļais 
sertifikāts (2.līmenis). 
2. Viens skolotājs un 4 (četri) 
izglītojamie piedalījušies Ūdens 
nedēļas aktivitātēs Brno (Čehija). 

 
 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  
2.1.Izglītības iestādes misija – dinamiska un radoša profesionālās izglītības iestāde – izcilības 

un inovāciju centrs, kas, realizējot kvalitatīvas, ilgtspējīgas un inovatīvas izglītības 
programmas, nodrošina konkurētspējīgu, tautsaimniecībai nepieciešamu profesionāļu 
sagatavošanu un izaugsmi visa mūža garumā. 
 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – darba tirgū pieprasīti un konkurētspējīgi augsti 
kvalificēti speciālisti. 
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2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – PROFESIONALITĀTE jeb meistarība 

darbos un vārdos, t.sk. cilvēkkapitāls, kas ietver profesionālus, atbildīgus, pašmotivētus, 
radošus uz sadarbību un mūžizglītību orientētus darbiniekus; 
SADARBĪBA jeb dalīšanās, mācīšanās un strādāšana, sniedzot atbalstu cits citam, t.sk. 
mērķtiecīga un jēgpilna sadarbība ar uzņēmumiem, darba devēju organizācijām, 
starptautiskajiem partneriem un sabiedrību; 
ATBILDĪBA par individuālu un kolektīvu rīcību, lēmumiem un to rezultātiem jeb 
pienākuma apziņa. 
 

2.4.2021./2022.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti 
2021./2022.mācību gada 

darba prioritātes 
Sasniegtie rezultāti 

1. Vispārējās vidējās 
izglītības kompetenču 
satura ieviešana 
profesionālās izglītības 
satura reformas 
īstenošanas kontekstā 

1. Pedagogiem organizēta metodiskās dienas – semināri: 
“Praktiskā pieredze mācību procesa modernizācijā, organizācijā 
un pedagogu sadarbībā”; 
“Profesionālo izglītības iestāžu pedagogu sadarbība kompetenču 
pieejas mācību satura īstenošanā. Vērtēšana”; 
“Komunikācija digitālajā laikmetā”. 
2. Nozaru nodaļās organizētas sadarbības tikšanās ar 
vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogiem, modulāro 
programmu sagatavošanas un īstenošanas procesā.  
3. Vispārizglītojošajos mācību priekšmetos izveidoti tēmu 
uzdevumi saistībā ar konkrētu profesiju. 
4. Sadarbojoties vispārējās un profesionālās izglītības 
pedagogiem dizaina un tehnoloģiju jomā izveidoti un novadīti 
trīs kursi: ‘’Olu ēdieni - parasti neparastais’’ (38 dalībnieki, 
pamatskolu skolotāji), ‘’Aušanas pamati. Dizaina un tehnoloģiju 
mācību stunda no idejas līdz gatavam izstrādājumam’’ (44 
dalībnieki, pamatskolu skolotāji), 
‘’Pamati darbā ar CNC darbmašīnām’’ (20 dalībnieki, 
pamatskolu skolotāji). Kursu sagatavošanas procesā notika 
profesionālās izglītības satura salāgošana un, ņemot vērā 
pamatizglītības un vidējās izglītības satura pēctecību. 
5. Mūžizglītības moduļu saturs pielāgots katrai konkrētajai 
kvalifikācijai, atbilstoši nozares prasībām. 

2.Atbalsta sistēmas 
izveidošana pedagogiem, 
kuri strādā ar 
izglītojamajiem ar īpašām 
vajadzībām 

1. Izstrādāts rīcības plāns saskaņota atbalsta sniegšanai 
izglītojamiem ar PMP riskiem un mācību grūtībām: 

1.1. izveidota metodiķa (izglītojamo mentora) amata vienība. 
Metodiķis, sadarbībā ar grupu audzinātājiem un 
administrāciju, apzināja situāciju, veica izglītojamo 
anketēšanu, izstrādāja individuālos mācību plānus atbilstoši 
izglītojamo vajadzībām, veica individuālas sarunas ar 
izglītojamajiem par motivāciju, uzvedību mācību stundās un 
mācību sasniegumiem, vadīja izglītojošas nodarbības 
pedagogiem-interesentiem, vadīja nodarbības izglītojamajiem 
audzināšanas stundu ietvaros; 
1.2. obligātie pārbaudes darbi un moduļu noslēguma pārbaudes 
darbu uzdevumi veidoti iekļaujot diferencētus uzdevumus; 
1.3. sadarbībā ar sociālo pedagogu sniegts atbalsts 
izglītojamajiem, kuriem tas nepieciešams; 
1.4. izglītojamajiem sagatavoti individuāli darba uzdevumi. 
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1.5. regulāri organizētas tehnikuma konsultācijas, papildus 
nodarbības izglītojamajiem; 
1.6. ESF projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) ietvaros 
mācību gada laikā 17 (septiņpadsmit) pedagogi ir realizējuši 
1183 individuālas konsultācijas 
1.7. izglītojamo emocionālo vajadzību noteikšanai un  
psiholoģiskā atbalsta sniegšanai grupu audzinātāji un sociālais 
pedagogs izmantoja digitālo atbalsta rīku EMU:Skola. 

 
2. Rasta iespēja metodiķa amata vienības izveidei, lai 
nodrošinātu nepieciešamo atbalstu pedagogiem: 

2.1. izveidota metodiķa (pedagogu mentora) amata vienība. 
Metodiķis veica izglītojošu un metodisku darbu ar 14 
(četrpadsmit) jaunajiem pedagogiem, un pedagogiem, kuri 
strādā 2.-3. gadu – palīdzība e-klases aizpildīšanā, mācību 
procesa organizēšanas kārtības ievērošanā, vērtējumu 
izlikšanā, iekšējās kārtības noteikumu ievērošanā gan pašiem 
gan izglītojamajiem, vienotu prasību ievērošanā un attālinātā 
mācību procesa nodrošināšanā, diferencētu uzdevumu 
veidošanā;  
2.2. mācību stundu vērošanas procesā tika pētīta un pievērsta 
papildus uzmanība metodēm, kā strādāt ar izglītojamajiem, 
kuriem ir nepieciešama īpaša pieeja;  
2.3. jaunajiem pedagogiem organizēta informācijas-pieredzes 
apmaiņas saruna ‘’Mācību semestra izaicinājumi un 
ieguvumi’’; 
2.4. izstrādāta “Rokasgrāmata jaunajam pedagogam”. 

 
3. Izstrādāta audzināšanas darba programma 2022./2023.m.g. – 
2024./2025. m.g., kurā integrētas tēmas par  sava pasaules 
redzējuma apzināšanos un citu pasaules redzējuma respektēšanu, 
par starpkultūru dialoga novērtēšanas nepieciešamību sadzīves, 
sociālpolitisku un sociālekonomisku problēmu risināšanā, par 
prasmi izvērtēt sabiedrībā valdošos stereotipus un aizspriedumus 
pret dažādām minoritātēm un tolerantu attieksmi pret citādo/ 
atšķirīgo. 

3.Pedagogu profesionālo 
kompetenču pilnveide 

1. Veikta pedagogu profesionālās pilnveides prasmju attīstības 
vajadzību izpēte, lai aktualizētu profesionālās pilnveides 
vajadzības: 

1.1. nozaru vadītāji, vēroja savas nozares pedagogu stundas, 
veica pārrunas ar tiem, konstatēja pedagogu stiprās un vājās 
puses, izteica priekšlikumus mācību stundu vadīšanas 
kvalitātes uzlabošanai, noteica profesionālās pilnveides 
vajadzības; 
1.2. pedagogu profesionālās pilnveides vajadzības papildus 
aktualizētas nozaru nodaļu sanāksmēs; 
1.3. pēc profesionālās pilnveides vajadzību noteikšanas 
mācību gada laikā organizētas 6 (sešas) metodiskās 
pēcpusdienas par pedagogiem aktuālām 
tēmām/problēmjautājumiem. 
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2. Pilnveidota pedagogu profesionālā kompetence darbā ar 
izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, PMP riskiem un 
mācību grūtībām: 

2.1. organizēts seminārs – pieredzes apmaiņa starp VTDT 
Koka un dizaina nozaru nodaļas pedagogiem un RTRIT 
Modes, stila un dizaina nodaļas pedagogiem ‘’Efektīva, uz 
kompetencēm balstīta mācību stunda’’, kurā ietverti jautājumi 
par uzdevumu izstrādi audzēkņiem ar dažādiem zināšanu 
līmeņiem; 
2.2. 3 (trīs) tehnikuma pedagogi piedalījās projekta 
SENsationalSTEM starptautiskajā nometnē. Dalībnieki - 
Somijas, Igaunijas, Latvijas izglītojamie ar īpašām 
vajadzībām, viņu skolotāji un komandu mentori; 

 
3. Dažādotas pedagogu sadarbības formas profesionālās 
pilnveides kontekstā: 

3.1. metodisko pēcpusdienu ietvaros demonstrētas 
meistarklases un labās prakses piemēri; 
3.2. pedagogi savstarpēji vērojuši stundas; 
3.3. organizētas 3 (trīs) mācību ekskursijas, sadarbojoties 
angļu valodas un fizikas pedagogiem un, sadarbojoties finanšu 
dokumentēšanas un korporatīvās komunikācijas moduļu 
pedagogiem; 
3.4. sadarbojoties latviešu, krievu un angļu valodas 
pedagogiem noorganizēts rokrakstu konkurss; 
3.5. sadarbojoties fizikas, ķīmijas un bioloģijas pedagogiem 
noorganizēta radošā darbnīca ‘’Kukaiņu dzīve’’ 10 (desmit) 
komandām no 7 (septiņām) skolām. 

 
4. Pilnveidota pedagogu izpratne par formatīvās un summatīvās 
vērtēšanas lietojumu: 

4.1. organizēta sadarbības tikšanās ar RTRIT metodiskā centra 
vadītāju un administrāciju par tēmu ‘’Formatīvā vērtēšana’’;  
4.2. pedagogiem organizēti kursi ‘’Profesionālo izglītības 
iestāžu pedagogu sadarbība kompetenču pieejas mācību satura 
īstenošanā. Vērtēšana.’’, ko vadīja RTU prof., Dr. paed. Karinē 
Oganisjana. 
4.3. nozaru sanāksmēs skaidrots formatīvā un summatīvā 
vērtējuma lietojums, sniegts atbalsts prakšu aizstāvēšanas 
vērtēšanas kritēriju izstrādē un ieteikumi noslēguma darbu 
izstrādē; 
4.4. organizēts sadarbības seminārs-skate ar RTRIT Tēma: 
“Stila apģērbu un aksesuāru skates organizēšana – mērķi, 
uzdevumi un vērtēšanas kritēriji”; 
4.5. sporta pedagogi metodiskajā sanāksmē dalījās ar labās 
prakses piemēriem par vērtēšanas kritērijiem, formatīvās 
vērtēšanas biežumu un praktisko pielietojumu. 
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3. Kritēriju izvērtējums  
3.1.Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības  

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Profesionāla un pieredzējusi komanda. Organizēt apmācības par darba efektivitāti un 

plānošanu kā vienotai komandai. 
Ir prasmes un zināšanas strādājot ilglaicīgi 
izglītības sistēmā. 

Sekot līdzi profesionālās izglītības aktualitātēm 
gan Latvijā, gan Eiropā.  
Nodrošināt prakses iespējas citās profesionālās 
izglītības iestādēs.  

Ir profesionālas zināšanas par tehnikuma 
administratīvajiem procesiem. 

Sekot līdzi aktualitātēm un normatīvajiem 
aktiem, kas attiecas uz tehnikuma 
administratīvajiem jautājumiem.  
Organizēt apmācības par lietvedības un 
grāmatvedības aktualitātēm. 

Tehnikuma darbinieki un skolotāji strādā 
nozaru nodaļu komandās. 

Organizēt regulāras nozaru un nodaļu vadītāju 
apmācības, lai uzlabotu viņu darbu. 

Skaidra tehnikuma struktūra un pienākumu un 
atbildības sadalījums. 

Tehnikuma struktūras un pienākumu 
sadalījuma aktualizēšana ik gadu, atbilstoši 
nepieciešamībai. 

 
 
3.2.Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības  

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Ilglaicīga pieredze izglītības jomā. Sekot līdzi profesionālās izglītības aktualitātēm 

gan Latvijā, gan Eiropā. Prakses iespējas citās 
profesionālās skolās.  

Regulāra jaunu zināšanu apguve. Turpināt piedalīties semināros, kursos, dažāda 
veida apmācībās. 

Vadības komanda strādā/ir strādājusi gan kā 
skolotāji, gan citos amatos tehnikumā. 

Turpināt pilnveidoties un iejusties katra 
tehnikuma darbinieka darbā. 

Regulāri tiek sniegta atgriezeniskā saite 
skolotājiem un tehnikuma darbiniekiem. 

Spēt sniegt pēc iespējas kvalitatīvāku 
atgriezenisko saiti tehnikuma darbiniekiem. 

Ir zināšanas un prasmes, lai veiksmīgi strādātu 
komandā un arī, lai veiksmīgi vadītu 
komandas. 

Turpināt pilnveidot savas vadības prasmes un 
zināšanas. 

 
3.3.Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības  

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Regulāra saziņa un informācijas aprite ar 
dibinātāju. 

Turpināt veiksmīgo sadarbību un regulāri 
apmainīties ar aktuālāko informāciju. 

Regulāras tehnikuma konventa sanāksmes. Turpināt saziņu un regulārās tikšanās. 
Aktīva līdzdalība Cēsu novada aktivitātēs. Turpināt sadarboties un būt aktīviem vietējās 

kopienas dalībniekiem. 
Sadarbības ar augstskolām Vidzemē un 
Latvijā, sadarbība ar uzņēmumiem un NVO. 

Turpināt sadarbību. 

Regulāra sadarbība ar izglītojamo 
pašpārvaldi. 

Turpināt tikties ar pašpārvaldes 
izglītojamajiem.  

Regulāras tikšanās ar vecākiem. Turpināt aktīvu saziņu ar jauniešu vecākiem. 
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3.4.Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības 
vajadzības  

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
1. Pedagoģiskais personāls izvērtē savu 
profesionālo darbību atbilstoši aktualizētajai 
kārtībai. 
 
2. Visu tehnikuma izglītības programmu 
plānošanas un īstenošanas procesā 
iesaistās uzņēmumu vadītāji, kas 
nodrošina gan izglītojamo praksi, gan 
vadot mācību stundas, gan darbojoties 
kvalifikācijas eksāmenu komisijās, 
nodrošinot izglītojamajiem Darba vidē 
balstītu mācību vai prakšu īstenošanu, kā 
arī dodot iespēju tehnikuma pedagogiem 
un izglītojamiem piedalīties  profesionālās 
pilnveides semināros. 
 

3. Pedagogi regulāri paaugstina savas 
profesionālās kompetences, piedaloties 
profesionālo asociāciju organizētajās 
konferencēs, dažādās izstādēs un semināros, 
kā arī iesaistās ESF projektus īstenošanā. 
 
4. Tehnikuma pedagogi darbojas mācību 
priekšmetu pedagogu asociācijās, modulāro 
programmu C daļas moduļu izstrādēs, valsts 
centralizēto eksāmenu darbu labošanā un 
centralizēto profesionālās kvalifikācijas 
eksāmenu satura izstrādes darba grupās. 
 
5. Tehnikumā ir pedagogu kodols, kuriem 
darbs tehnikumā ir pamatdarbs, kas palīdz 
veidot vienotas uzvedības, komunikācijas un 
audzināšanas pieejas tehnikuma 
izglītojamiem. 

1. Aktualizēt pedagogu profesionālās darbības 
pašvērtējuma veidlapas. 
 
2. Sadarbojoties ar nozarēm, citām izglītības 
iestādēm mācību procesam piesaistīt jaunus 
pedagogus un nozaru profesionāļus. 
 
3. Motivēt sekmīgos un tehnikumam lojālos 
izglītojamos  tālākizglītībai pedagoģijas 
jomā un p e d a g o ģ i s k ā  darba  uzsākšanai 
tehnikumā. 
 
4. Katra mācību gada sākumā aktualizēt 
tehnikuma pedagogu profesionālas pilnveides 
plānu atbilstoši mācību gada uzdevumiem,   
jauninājumiem pedagoģijā un pedagogu 
individuālajām vajadzībām. 
 
5. Turpnāt īstenot pieredzē balstītas pedagogu 
profesionālās pilnveides formas. 
 
6. Veicināt pedagogu svešvalodu apguvi, lai 
pēc iespējas vairāk pedagogu varētu 
iesaistīties starptautiskos projektos 
pedagoģisko kompetenču pilnveidošanai. 
 
 

 
4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2021./2022.māc.g. 

4.1.to īsa anotācija un rezultāti: 

Nr.  
p.k. 

Projekta numurs un 
nosaukums 

Apraksts 

1. Nr.8.3.4.0/16/I/001 
„Atbalsts   priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” 

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas 
veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un 
vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar 
risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu 
atbalstu.  
2021./2022.m.g. tika iesaistīti 92 (deviņdesmit divi) 
izglītojamie un 19 (deviņpadsmit) tehnikuma 
darbinieki. Projekta riska grupām attiecināmie 
izglītojamie saņēma finansiālo atbalstu ēdināšanas, ceļa 
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izdevumu un dienesta viesnīcas kompensācijās par 
kopējo summu 3782,56 eiro un individuālās 
konsultācijas kopā 1183 stundu apjomā. 

2. Nr.8.5.1./6-12.1.3./75 
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” 

Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības 
iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē 
balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās 
mācībās un mācību praksēs. 
Atbalsta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, 
kas mācās profesionālās vidējās izglītības un 
arodizglītības programmas. 
2021./2022.m.g. prakses nodrošinātas 147 (simtu 
četrdesmit septiņos) projekta 8.5.1. uzņēmumos 179 
(simtu septiņdesmit deviņiem) izglītojamajiem. 
Kopā DVB projekta 8.5.1. ietvaros iesaistīti 69 
(sešdesmit deviņi) izglītojamie ar 79 (septiņdesmit 
deviņām) iesaistes reizēm (līgumiem), DVB mācības – 
nodrošināja 34 (trīsdesmit četri) uzņēmumi. 
Tehnikums projekta 8.5.1. ietvaros 108 (simtu astoņus) 
izglītojamos nodrošinājis ar individuālajiem 
aizsardzības līdzekļu komplektiem 

3. Nr.8.4.1.0/16/I/001 
“Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences 
pilnveide” 
 

Mērķis -  pilnveidot nodarbināto personu profesionālo 
kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka 
kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, 
veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba 
produktivitātes     pieaugumu.  
Mērķauditorija -  strādājoši un pašnodarbināti 
iedzīvotāji vecumā no 25 (divdesmit pieciem) gadiem 
līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri. 
2021./2022.m.g. tehnikumā projekta ietvaros 70 
(septiņdesmit) izglītojamie ir apguvuši kādu no 8 
(astoņām)  piedāvātajām programmām. 

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

Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir uzlabot pieeju 
karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs. 
Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa - profesionālās 
izglītības iestādes un to izglītojamie. 
2021./2022.m.g. tika sniegtas 88 (astoņdesmit astoņas) 
individuālās karjeras konsultācijas; novadītas grupu 
nodarbības; sadarbojoties ar priekšmetu skolotājiem 
veidotas stundas, lai atpazītu caurviju prasmes karjeras 
izvēlē; izveidota programma “Izlīdzinošais kurss”.  

5. Nr.8.1.3.0/16/I/002 
“Priekuļu tehnikuma 
modernizēšana specifiskā 
atbalsta mērķa 8.1.3. 
“Palielināt modernizēto 
profesionālās izglītības 
iestāžu skaitu” ietvaros” 

Lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un 
remontu ēkas izbūve un tai piegulošās teritorijas 
labiekārtošana. 
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6.  Erasmus+ programmas 
Pamatdarbības Nr1 (KA1) 
profesionālās izglītības 
sektora projekts  Nr.2020-1-
LV01-KA102-077262 
“Profesionālā pieredze 
Eiropā – jaunu kompetenču 
ieguvums” 

Projekta mērķis – Eiropas praksēs gūtās pieredzes 
izmantošana audzēkņu un pedagogu profesionālo 
iemaņu pilnveidošanai un jaunu kompetenču iegūšanai, 
kas nodrošinātu izglītības programmās iekļauto 
praktisko apmācību kvalitatīvu izpildi un īstenotu darba 
vidē balstītu izglītību. 
Projektā iesaistīti 33 (trīsdesmit trīs) izglītojamie un 
viens pedagogs.  

7. Erasmus+ Pamatdarbības 
Nr.2. (Key Action 2) 
“Sadarbība inovācijas 
veicināšanai un labas 
prakses apmaiņa” 
programmas projekts 
Nr.2020-1-FI01-KA202-
066596 
“NextSteps@TechVet” 
(“Nākamie soļi tehniskajai 
izglītībai”) 

Projekta mērķis ir veicināt darba vidē balstītu mācību, 
kā arī skolotāju un pasniedzēju profesionālo attīstību. 
Projekta galvenās aktivitātes: 
-) situācijas un attīstības vajadzību izpēte sadarbībai 
starp tehnikumiem un darba vidi jeb uzņēmumiem. 
-) materiālu izstrāde, lai atbalstītu darba vidē balstītas 
mācības, prasmes un sadarbību starp tehnikumiem un 
uzņēmumiem. 
-) darba vidē balstītu mācību paraugprakses veidošana 
no skolotāju, izglītojamo un uzņēmēju skatu punkta. 
-) vadības prasmju uzlabošana, atzīšana un akreditācija, 
attīstot digitālo "open-badge" principu. 
Projektā piedalījās 5 (pieci) tehnikuma pedagogi, kas 
pārstāvēja autotransporta un IT nozares un 2 (divi) 
administrācijas pārstāvji. 

8. Nordplus Horizontālās 
programmas projekts 
Nr.NPHZ-2019/10048 
"Basic Skills of Digital 
Age“ (“Digitālā laikmeta 
pamatprasmes”) 

Projekta mērķis ir sagatavot mācību programmu, daļu 
materiālu un veikt aprobāciju pieaugušo izglītības 
programmai, kas pilnveidotu informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju pratību un ļautu vieglāk 
iekļauties vajadzībās, kas rodas, vēloties uzsākt mācības 
21. gadsimta tehnoloģisko risinājumu situācijās.  
Projektā no katras dalībvalsts tiek iesaistīti IT jomas 
pasniedzēji, projektu vadītāji un pati mācību 
programma (tās daļas) testētas informātikas mācību 
stundu ietvaros. 
Projektā piedalījās 4 (četri) tehnikuma pedagogi. 
2021./2022.m.g. projekts tika noslēgts.   

9. Centrālā Baltijas jūras 
reģiona programmas 
projekts Nr. CB946, 
“Pārrobežu uzņēmējdarbības 
attīstība skolēniem ar 
specialās izglītības 
vajadzībām zinātnes, 
tehnoloģiju, inženierzinātņu 
un matemātikas jomās” 

Projekta mērķis  -  risināt problēmas, kas ir saistītas ar 
sabiedrības novecošanos, darbaspēka trūkumu, zemu 
STEM balstītu prasmju līmeni darbaspēkā, zemu 
uzņēmējdarbības līmeni, aktivizējot bieži pārskatītus 
resursus - skolēnus ar speciālām izglītības vajadzībām, 
izmantojot STEM jomās balstītu uzņēmējdarbību. 
Projektā piedalījās viens tehnikuma izglītojamais un 3 
(trīs) profesionālo priekšmetu/moduļu pedagogi. 

10. Eiropas Savienības 
Erasmus+ programmas 
Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) 
pieaugušo izglītības sektora 

Projekta mērķis – Eiropā gūtās pieredzes izmantošana 
profesionālo prasmju pilnveidošanā, veiksmīgā 
konkurēšanā mūsdienu mainīgajā pasaulē, pareizi 
izvērtējot dažādus riskus un pārvarot nedrošību. 
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projekta pieteikuma 
Nr.2021-1-LV01-KA122-
ADU-000020320 “Pieredze, 
kas iedvesmo” 

Projektā iesaistīti 10 (desmit) pedagogi  

 
5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. (izglītības programmu īstenošanai)  

Sadarbības partneris Sadarbības mērķis 

 
SIA Vanadziņa 
restorāns 
 

Sadarbības mērķis ir veikt nepieciešamos pasākumus, lai veicinātu 
izglītojamo interesi par profesionālo izglītību, uzlabojot jauniešu 
motivāciju apgūt profesionālo izglītību, nodrošinot profesionālās 
Tehnikuma izglītojamos ar atbilstošu profesionālās izglītības 
mācību procesa teorētisko zināšanu apguves nodrošināšanu un 
prakses nodrošināšanu reālā darba vidē. 

SIA “TEHAUTO” Sadarbības mērķis ir veikt nepieciešamos pasākumus, lai veicinātu 
izglītojamo interesi par profesionālo izglītību, uzlabojot jauniešu 
motivāciju apgūt profesionālo izglītību, nodrošinot profesionālās 
Tehnikuma izglītojamos ar atbilstošu profesionālās izglītības 
mācību procesa teorētisko zināšanu apguves nodrošināšanu un 
prakses nodrošināšanu reālā darba vidē. 

SIA “SANART” Sadarbības mērķis ir veikt nepieciešamos pasākumus, lai veicinātu 
izglītojamo interesi par profesionālo izglītību, uzlabojot jauniešu 
motivāciju apgūt profesionālo izglītību, nodrošinot profesionālās 
Tehnikuma izglītojamos ar atbilstošu profesionālās izglītības 
mācību procesa teorētisko zināšanu apguves nodrošināšanu un 
prakses nodrošināšanu reālā darba vidē. 

Biedrība "Europea 
Latvia" 

Sadarbības mērķis ir profesionālās izglītības iestāžu vadības, 
pedagogu un izglītojamo profesionālās pieredzes apmaiņas 
paplašināšana ar Eiropas skolām lauksaimniecības, dārzkopības, 
veterinārijas, lopkopības, mežsaimniecības, zivsaimniecības, 
biškopības un citās ar zaļo izglītību un zemi un vidi saistītās mācību 
jomās. 

Biznesa izglītības 
biedrība Junior 
Achievement Latvia 

Sadarbības mērķis ir praktiskās biznesa izglītības programmas 
ietvaros nodrošināt pieeju JA Latvia mācību programmām un 
metodiskajiem materiāliem, skolai iegūstot tiesības praktizēt 
starptautiski atzītas Junior Achievement Worldwide mācību 
programmas un mācību līdzekļus. 
 

 
6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana  

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību):  
 izkopt izglītojamajiem audzināšanas procesā būtiskākos tikumus un sekmēt patriotisko 

un pilsonisko audzināšanu; 
 pilnveidot izglītojamo iespēju komunicēt, sadarboties, risināt problēmsituācijas, spēju 

integrēties un adaptēties mainīgajā sociālajā vidē; veicināt un īstenot audzināšanas 
darba formu dažādību; 
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 sekmēt izglītojamo pilsonisko līdzdalību un izpratni par procesiem sabiedrībā, 
pilnveidot izglītojamo izpratni par sociālās un ētiskās kompetences nozīmi socializācijā, 
karjeras veidošanā un izaugsmē, mērķtiecīgi iesaistot audzināšanas procesā tehnikuma 
atbalsta personālu. 

 
6.2. 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas 

Tika pastiprināti pievērsta uzmanība patriotiskajai un pilsoniskajai audzināšanas sadaļai 
saistībā ar notikumiem Ukrainā. Tēma tika plaši diskutēta stundās un uzsvērta arī pasākumos, 
kas notika tehnikumā ar projekta “Latvijas Skolas soma” atbalstu, kā arī izglītojamie tika 
aicināti piedalīties sabiedriskās akcijās, tādējādi veicinot līdzcietību un toleranci izglītojamajos, 
un sekot līdzi notikumiem pasaulē un sabiedrībā.  
Salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu, notika aktīvāka sadarbība ar skolas atbalsta 
personālu, tajā skaitā tika veidotas nodarbības sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem, 
tādējādi iekļaujot karjeras izglītības tematiku dažādos mācību priekšmetos, kā arī tika veikts 
individuāls darbs ar izglītojamajiem, no kuriem daļa tika iesaistīti arī atbalsta programmā 
“Pumpurs”.  
Iespēju robežās tika nodrošināta interešu izglītības procesa nepārtrauktība un izglītojamo 
piedalīšanās pasākumos, konkursos un sporta sacensībās gan attālināti, gan klātienē. 
 

7. Citi sasniegumi 
7.1.(izglītības iestādei svarīgais, specifiskais).  

 
Aktivitātes tehnikumā: 
izveidota seno pavāru lietu izstāde; 
izdota izglītojamo recepšu pavārgrāmata "VTDT studentu pavārgrāmata." 
 
Olimpiādes: 

Olimpiāde Rezultāts 
Cēsu novada bioloģijas olimpiāde 2. vieta 
Cēsu novada matemātikas olimpiāde atzinība 
Cēsu novada informātikas (programmēšanas) 
olimpiāde 

3.pakāpe 

 
Konkursi: 

Konkurss Rezultāts 
PIKC "Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 
tehnikuma" rīkotais Jura Alunāna 190. 
jubilejai un Ata Kronvalda 185. jubilejai 
veltītais konkurss  

literāro darbu nominācijā pateicības un 
apliecinājumi par veiksmīgu dalību 
jaunatnes radošo darbu simpozijā  
"Sirdsvārdi Latvijai". 
5 darbu publikācijas grāmatā "Pro Patria" 

Valsts izglītības satura centra rīkotais 
Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves 
runas video konkurss 

1.pakāpes diploms 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 
konkurss profesionālo izglītības iestāžu 
audzēkņiem “Profs 2021” 

2.vieta reģionā 

Konkurss “Erudīts 2021” dalīta 2. un 3.vieta 
 
 
Profesionāle konkursi: 

Konkurss Rezultāts 
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Konkurss “Krēsls”, nominācijas Datorvadāmo 
kokapstrādes darbmašīnu operators CNC, Galdnieks 

1.,2. vieta 

„Young Car Mechanic 2022” 6. vieta 
Nozares jauno profesionāļu meistarības konkurss 
“Lauksaimniecība (Augkopība)” 

5. vieta 

Skills Latvija 2022 nominācija “Elektriskās instalācijas” 4. vieta 
Skills Latvija 2022 nominācija “Sausā būve” 5. vieta 
Skills Latvija 2022 nominācija “Web tehnoloģijas” 6. vieta 
Skills Latvija 2022 nominācija “Mēbeļu izgatavošana” 2. vieta 
Seminārs un  ikgadējais plenērs KTTT “Koka krēsla 
izgatavošana”  

Dalība 

Valsts konkurss Latvijas profesionālās vidējās izglītības 
mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem 

komandu vērtējumā 5.vieta 

Starptautiskais profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu 
profesionālās meistarības konkurss “Kurzemes 
elektromontāža 2022” 

3. vieta 

Starptautiskais jauno profesionāļu meistarības konkurss 
“NAMDARIS 2022” 

3., 6.vieta 

Starptautiskais jauno profesionāļu meistarības konkurss 
“Lauku saimnieks 2022” 

komandu vērtējumā 1.vieta 

Starptautiskais meistarības konkurss “CHAIR 2022” 4. vieta 
Starptautiskais lauksaimniecības jauno profesionāļu 
konkurss “AGRO CHALLENGE 2022”. 

komandu vērtējumā 6. vieta 

 
Sports: 

Sacensības Rezultāts 
Profesionālās izglītības sporta kluba AMI sacensības 
tautas bumbā jaunietēm 

2. vieta 

Profesionālās izglītības sporta kluba AMI sacensības 
minifutbolā 

2. vieta 

 
Tehnikuma rīkotie pasākumi: 

Pasākums Mērķauditorija 
Konkursi  

Konkurss projekta "Talantu kalve" dalībniekiem 
"Dzīvojam zaļi". 

pamatskolu skolēni un 
skolotāji 

Radošā darbnīca "Kukaiņu dzīve"  Pamatskolu 5. – 9 klašu skolēni 
Konkurss “Jaunais Amatnieks 2022”  7.klašu skolēni  
Projekts – meistarklase “Putnu būris” Cēsu Jaunās skolas  skolēni 
Starptautiskais jauno profesionāļu meistarības konkurss 
“NAMDARIS 2022” 

Profesionālo izglītības iestāžu 
izglītojamie no Latvijas, 
Lietuvas 

Starptautiskais jauno profesionāļu meistarības konkurss 
“Lauku saimnieks 2022” 

Profesionālo izglītības iestāžu 
izglītojamie no Latvijas, 
Igaunijas 

Skates, izstādes 
Dizaina programmu izglītojamo darbu izstāžu 
iekārtošana Cēsu centrālajā bibliotēkā un Cēsu izstāžu 
namā 

Visi interesenti 
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Stila tērpu un aksesuāru skate (sadarbībā ar RTRIT) – 
3.kursa izglītojamajiem kvalifikācijā “Apģērbu dizainera 
speciālists” 

Visi interesenti 

Pedagogu profesionālās pilnveides semināri 
Profesionālo izglītības iestāžu pedagogu sadarbība 
kompetenču pieejas mācību satura īstenošanā. Vērtēšana 

Profesionālo izglītības iestāžu 
pedagogi 

Aktualitātes profesionālās izglītības programmas 
“Augkopība” īstenošanā 

Lauksaimniecības nozares 
pedagogi 

Komunikācija digitālajā laikmetā Vidējās un pamatizglītības 
pedagogi 

Archicad izmantošana būvniecības nozares modulārās 
profesionālās izglītības programmu īstenošanā 

Būvniecības nozares pedagogi 

Lauksaimniecības nozares pedagogu sadarbība 
modulārās profesionālās izglītības programmas 
“Augkopība” īstenošanā 

Lauksaimniecības nozares 
pedagogi 

Dizains un tehnoloģijas Vidējās un pamatizglītības 
pedagogi 

Stila apģērbu un aksesuāru skates organizēšana – mērķi, 
uzdevumi un vērtēšanas kritēriji 

Apģērbu dizaina izglītības 
programmas pedagogi 

Dizaina darbu un procesu eksponēšana. Dizaina darbu 
izvērtēšana. 

Apģērbu dizaina izglītības 
programmu izglītojamie 

Jaunākās tendences mēbeļu dizainā Kokapstrādes nozares pedagogi 
Efektīva uz kompetencēm balstīta mācību stunda Profesionālo izglītības iestāžu 

pedagogi 
Olu ēdieni - parasti neparastais Pamatizglītības pedagogi 
Aušanas pamati. Dizaina un tehnoloģiju mācību stunda 
no idejas līdz gatavam izstrādājumam 

Pamatizglītības pedagogi 

Pamati darbā ar CNC darbmašīnām Pamatizglītības pedagogi 
 

8.Informācija par izglītības kvalitātes indikatoriem  
(izņemot profesionālās ievirzes izglītību) 

 
8.1.pedagogu dalība profesionālās kompetences pilnveidē  
2021./2022.māc.g. pedagogu skaits izglītības iestādē 101 
2021./2022.māc.g. profesionālo mācību priekšmetu pedagogu skaits 
izglītības iestādē 

53 

2021./2022.māc.g. profesionālo mācību priekšmetu pedagogu skaits, 
kuri ir piedalījušies profesionālās kompetences pilnveidē 

48 

2021./2022.māc.g. ieguldītie līdzekļi izglītības iestādes pedagogu 
profesionālās kompetences pilnveidē 

23350.00 euro 

 
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 

2018./2019.māc.g. uzsāka 208 
izglītojamie.  
2021./2022.māc.g. absolventu skaits 
(ieguvuši kvalifikāciju) 102. 

2020./2021.māc.g. absolventu skaits (ieguvuši 
kvalifikāciju) profesionālās tālākizglītības 
programmās salīdzinājumā ar izglītojamiem, kas 

Tālākizglītības programmā Augkopība 
kvalifikāciju ieguva 8 (astoņi) 
izglītojamie. Mācības uzsāka 10 
(desmit) izglītojamie. 
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sākuši mācības profesionālās tālākizglītības 
programmās 

 
2018./2019. m.g. mācības uzsākušo absolventu skaits pa profesionālajām kvalifikācijām 
(valsts budžeta grupās) 
Nr.p.k. Profesionālā kvalifikācija Mācības uzsāka 

01.09.2018. 
Tehnikumu absolvēja 

30.06.2022. 
1. Apģērbu dizaina speciālists 7 4 
2. Augkopības tehniķis 8 5 
3. Automehāniķis 36 11 
4. Datorsistēmu tehniķis 19 13 
5. Elektrotehniķis 12 9 
12. Klientu apkalpošanas speciālists 18 14 
6. Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis 11 2 
7. Mēbeļu dizaina speciālists 8 5 
8. Mēbeļu galdnieks 19 10 
9. Namdaris 28 18 
10. Pavārs 13 6 
11. Programmēšanas tehniķis 17 6 

 
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.) 

Izglītojamajiem: 
1. ar kustību traucējumiem mācību un darbnīcu korpusos 
Valmieras ielā 19, Cēsīs ir izveidotas uzbrauktuves. Darbnīcu 
korpusā ir uzbrauktuves, atbilstoši sanitārie mezgli un lifts. 
Tehniķu ielā 4, Priekuļos, Priekuļu pag., Cēsu nov. 
autodiagnostikas un lauksaimniecības tehnikas centrā ir 
uzbrauktuves, atbilstoši sanitārie mezgli; 
2. izglītības programmu īstenošanā  ir pieejami dažādi resursi – 
metodiskais centrs (grāmatas un  periodiskie izdevumi), muzejs, 
vispārizglītojošo un profesionālo priekšmetu kabineti, 
darbnīcas, laboratorijas, aktu zāles, ēdnīcas, jaunākās 
tehnoloģijas, piemēram, informācijas tehnoloģijas, 
datorprogrammas, audio un videoiekārtas, datu kameras, brīvi 
pieejams bezvadu internets mācību korpusos; 
3. ir iespēja dzīvot dienesta viesnīcā Egļu gatvē 15, Priekuļos 
vai Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā. Dienesta viesnīca 
Cēsīs ir pieejama izglītojamiem ar kustību traucējumiem. 
Viesnīcai ir izbūvēta uzbrauktuve , ir pieejamas 2 divvietīgas 
istabiņas ar speciālu aprīkojumu, atbilstošiem sanitāriem 
mezgliem; 
4. ir iespēja piedalīties dažādās interešu izglītības programmās, 
sevi realizēt sporta aktivitātēs ārpus mācību nodarbībām, 
piedaloties sporta sacensībās. Tehnikumā ir atbilstoša materiāli 
tehniskā bāze – sporta zāles, sporta laukums, trenažieru zāles, 
nepieciešamais sporta inventārs; 
5. ir iespēja darboties izglītojamo pašpārvaldē; 
6. programmas “Latvijas Skolas soma” ietvaros, iespēja 
apmeklēt dažādus pasākumus, ekskursijas; 
7. ir iespēja saņemt stipendiju līdz 150,- EUR; 
8. ir iespēja uzlabot mācību sasniegumus, papildināt zināšanas, 
apmeklējot individuālas konsultācijas pie pedagogiem; 
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9. ir iespēja saņemt atbalstu pie sociālā pedagoga, muzeju 
pedagoga; 
10. ir iespēja nodrošināt regulāras konsultācijas un atbalstu 
projekta SAM 8.3.4. “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” aktivitātēs; 
11. ir iespēja saņemt karjeras konsultanta individuālas 
konsultācijas, iesaistīties karjeras izglītības pasākumos, mācību 
ekskursijās apmeklēt nozares uzņēmumus atbilstoši izglītības 
programmas specifikai, piedalīties citās aktivitātēs  
12. ir iespēja iegūt jaunu profesionālo, kā arī dzīves pieredzi 
caur mobilitātēm ārvalstīs, darba vidē balstītajās mācībās. 

 
8.4.izglītību ieguvušo nodarbinātība (rādītājs tiek analizēts, sākot ar 2021./2022.māc.g., ņemot 

vērā datus un informāciju par 2020./2021.māc.g.)  
Profesionālās izglītības absolventu 
proporcija, kuri nonākuši darba tirgū 1 
gada laikā 

Salīdzinājumā ar 2020./2021.māc.g., kad darba 
tirgū nonāca 64% absolventu, 2021./2022. 
mācību gadā darba tirgū ir nonākuši 75% 
absolventu.  

Profesionālās izglītības absolventu skaits, 
kuri strādā nozarē un to procentuālā 
attiecība pret nodarbinātajiem 
absolventiem 1 gada salīdzinājumā 

2021./2022.māc.g. nozarē strādā 50 absolventi, 
kas ir 65% no nodarbinātājiem absolventiem. 
Salīdzinājumam, 2020./2021.mācību gadā 
nozarē strādā 41 absolvents, jeb 62% no 
nodarbinātajiem absolventiem. 

Profesionālās izglītības absolventu skaits, 
kuri turpina mācības nozarē (t.sk. 
augstākās izglītības pakāpē) 

2021./2022.mācību gadā mācības nozarē 
turpina 21 absolvents, kas ir tikpat, cik  
2020./2021.mācību gadā.  

 
8.5. apgūto prasmju izmantošana darba vietā (rādītājs tiek analizēts, sākot ar 

2021./2022.māc.g., ņemot vērā datus un informāciju par 2020./2021.māc.g.) 
Profesionālās izglītības programmu 
absolventu skaits, kuri strādā 
izglītībai/kvalifikācijai atbilstošos amatos 
(informācija iegūta, izmantojot 10% 
absolventu aptaujas rezultātus) 

2021./ 2022.mācību gadā 50 absolventi strādā 
izglītībai/kvalifikācijai atbilstošos amatos, kas 
ir par 9 absolventiem vairāk, salīdzinājumā ar 
2020./2021. mācību gadu. 

Darba ņēmēju (absolventu) apmierinātība 
gada laikā pēc profesionālās izglītības 
programmas beigšanas ar iegūto izglītības 
kvalitāti (10% absolventu aptauja) 

Izglītojamie izteikuši apmierinātību ar iegūtās 
izglītības kvalitāti, ko sniedza pedagogi, bet 
tika minēts, ka jāuzlabo izglītības iestādes 
materiāltehniskā bāze būvniecības  un IT 
nozarē. Lielākais mīnuss izglītības programmu 
apguvē tika norādītas attālinātais mācību 
process, piemēram, praktiskās mācības. 

Darba devēju apmierinātība ar programmu 
absolventiem kopumā (fokusgrupu 
diskusijas, konventa diskusiju rezultāti) 

Darba devēji ir apmierināti ar Tehnikuma 
absolventu prasmēm. Tas izskaidrojams ar to, 
ka darba devēji izglītojamos ir ņēmuši praksē 
un attiecīgi zina, kādas ir jauniešu 
profesionālās prasmes. Jau prakses laikā 
daudzi izglītojamie tiek uzrunāti kā potenciālie 
uzņēmuma darbinieki. 

 
Profesionālās izglītības programmu absolventu skaits 2021./2022.māc.g., kuri strādā 
izglītībai/kvalifikācijai atbilstošos amatos (informācija iegūta, izmantojot 10% absolventu 
aptaujas rezultātus). 
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Izglītības programma, kods Iegūtā kvalifikācija Aptaujāto 
absolventu 

skaits 

Strādā 
profesijā 

Ēdināšanas pakalpojumi, 33811020 Pavārs 6 2 
Administratīvie un sekretāra 
pakalpojumi, 33346011 

Klientu apkalpošanas 
speciālists 

14 7 

Autotransports, 33525011 Automehāniķis 11 8 
Lauksaimniecības tehnika, 
33525071 

Lauksaimniecības 
tehnikas mehāniķis 

2 2 

Augkopība, 33621011 Augkopības tehniķis 5 4 
Būvdarbi, 33582011 Namdaris 18 14 
Datorsistēmas, datubāzes un 
datortīkli, 33483011 

Datorsistēmu tehniķis 12 2 

Koka izstrādājumu izgatavošana, 
33543041 

Mēbeļu galdnieks 10 4 

Programmēšana, 33484011 Programmēšanas 
tehniķis 

6 1 

Enerģētika un elektrotehnika, 
33522011 

Elektrotehniķis 9 6 

 
8.6. riska grupu iekļaušanās profesionālajā izglītībā (rādītājs tiek analizēts, sākot ar 

2021./2022.māc.g.) 
Dalībnieku skaits profesionālajā izglītībā, 
kas iekļauti riska grupās (PMP, citas riska 
grupas, ar kurām strādā izglītības iestāde) 

2021./2022.māc.g. mācību iestādes riska 
grupās bija iekļauti 122 izglītojamie, no 
kuriem 75 bija dalībnieki projektā “Pumpurs”. 

Riska grupu panākumu līmenis saskaņā ar 
vecumu un dzimumu (absolventu skaits 
no riska grupām, citi panākumi) 

22 absolventi, kas ir 22% no absolventu skaita, 
pieder pie kādas no riska grupām. Šie 
absolventi ir vecumā no 19-22 gadiem. Tikai 
viens no šiem absolventiem šobrīd nestrādā 
(sieviete). Pārējie absolventi no riska grupām 
ir veiksmīgi iekļāvušies darba tirgū; mācības 
viņi neturpina. 

 
8.7. profesionālās izglītības programmu pieprasījuma apzināšana darba tirgū (rādītājs tiek 

analizēts, sākot ar 2021./2022.māc.g. 
Mehānismu veidi, kas lietoti profesionālās 
izglītības piedāvājuma aktualizēšanai 
nākotnes darba tirgus vajadzībām 
(anketēšana, fokusgrupu diskusija, 
konvents u.tml.) 

Sadarbība ar uzņēmumiem – apmeklējot 
uzņēmumus ( prakses vietas) tiek veikta  
anketēšana – iegūta informācija par 
aktuālākajām tendencēm nozarē, kas saistītas 
ar izglītības programmu pilnveidošanu. 

Informācija par mehānismiem, kas lietoti, 
lai nodrošinātu ieinteresētās puses ar 
visjaunāko informāciju par nākotnes darba 
tirgus vajadzībām (piemēram, darbs, kurš 
tiek veikts ieinteresēto pušu informēšanai, 
sadarbība ar LDDK, nozaru organizācijām 
u.tml.) 

Sadarbība ar uzņēmumiem – apmeklējot 
uzņēmumus ( prakses vietas) tiek veikta  
anketēšana; analizējot, uzņēmēju rakstītos 
komentārus prakšu dokumentācijā; nozaru 
speciālistu novadītās nodarbības izglītības 
iestādē. 
Sadarbība ar LDDK – semināri, kuros piedalās 
uzņēmēji, LDDK, izglītības iestādes; 
tehnikuma rīkotā uzņēmēju diena, kurā 
piedalījās arī  LDDK pārstāvji.  



Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Sadarbība ar LLKC – praktiskās nodarbības, 
semināri, konferences pieaugušajiem un 
izglītojamajiem. 
Sadarbība ar LITA -  par jaunāko tehnoloģiju 
ieviešanu apmācību procesā.  
Sadarbība ar Agro resursu un ekonomikas 
institūtu - par jaunāko tehnoloģiju ieviešanu 
apmācību procesā.  

 
 

 
  


