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Pamatinformācija

1.1

Ogres Valsts tehnikums (turpmāk – tehnikums) ir izveidots saskaņā ar Latvijas Republikas

Ministru kabineta 2011.gada 1.marta rīkojumu Nr. 87 „Par Ogres Amatniecības vidusskolas, Ogres
Meţa tehnikuma un Ogres Profesionālās vidusskolas reorganizāciju un Ogres Valsts tehnikuma izveidi”,
apvienojot iepriekš minētās izglītības iestādes, tehnikuma juridiskā adrese „Ogres meţa tehnikums”,
Aizupes, Tīnūţu pagastā, Ikšķiles novadā, LV-5001.
1.2

Tehnikums ir Latvijas Republikas Ministru kabineta dibināta izglītības iestāde profesionālās

izglītības programmu īstenošanai.
1.3

Tehnikumam ir valsts tiešās pārvaldes iestādes statuss, tai ir konti Valsts kasē. Tehnikumam ir

zīmogs ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un pilnu izglītības iestādes nosaukumu valsts valodā.
Tehnikumam ir sava simbolika (logo).
1.4

Tehnikuma darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas

nodrošinātu valsts profesionālās izglītības standartos un profesiju standartos noteikto profesionālās
izglītības mērķu sasniegšanu.
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1.5

Tehnikums īsteno licencētas un akreditētas profesionālās vidējās izglītības, un profesionālās

tālākizglītības programmas, tās saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju vai citām institūcijām
likumdošanā noteiktajā kārtībā (1. pielikums).
1.6

Tehnikums piedāvā un īsteno profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas, tās

saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju vai citām institūcijām likumdošanā noteiktajā kārtībā (1.
pielikums).
1.7

Pārskata gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi):

1.8

akreditēt profesionālās vidējās izglītības programmas „Meţsaimniecības tehnika” (mācību

ilgums četri gadi un 1,5 gadi);
1.9

pilnveidot sadarbību ar darba devēju organizācijām, apvienībām, asociācijām nozaru un

reģionālajā līmenī;
1.10

pilnveidot audzēkņu sagatavošanu vidusskolas un profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem,

uzlabot audzēkņu mācību sasniegumu vidējo vērtējumu;
1.11

sistematizēt, aktivizēt izglītības programmu nodaļu darbu, nodaļu sadarbību;

1.12

izstrādāt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas

sistēmu tehnikumā;
1.13

motivēt audzēkņus izvēlētās profesijas apguvei;

1.14

organizēt metodiskos pasākumus u.c. pasākumus un izstādes tehnikumā,

1.15

izveidot mācību uzņēmumus;

1.16

organizēt pedagogu profesionālo pilnveidi;

1.17

organizēt tehnikuma publicitātes un reklāmas pasākumus;

1.18

iesniegt un īstenot Eiropas projektus.
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Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti

2.1

Valsts budţeta finansējums un tā izlietojums (2. pielikums).

2.2

Tehnikumam 2011.gadā finanšu resursi izdevumu segšanai kopā bija iedalīti Ls 1602619,

faktiskā izpilde bija Ls 826016 apmērā, kā arī tehnikumam bija ieņēmumi par sniegtajiem maksas
pakalpojumiem Ls 26404 ESF finansējums Ls 130577 projektam „Sākotnējās profesionālās izglītības
pievilcības

veicināšana

”

(vienošanās

Nr.2009./0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001,Nr.

2010./0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001, Nr.2010./0072/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/025, ESF
Comenius Nr.2011-1-LT1-COM06-04914 izlietotas Ls 11807, Leonardo da Vinči Nr. LLP-LdV-TOI2009-LT-0044 izlietots Ls 10500, projektos KPFI-5/39(Vides investīciju fonds),ERAF 3.1.1.1. par
kopējo summu Ls 142025.
2.2.1

Pārskata gadā tehnikumā tika īstenotas šādas no valsts budţeta finansētas profesionālās vidējās

izglītības programmas:
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Izglītojamo
skaits
programmā*

Izglītības
programma

Profesionālā
kvalifikācija

1.

Elektronika

Elektronikas
tehniķis

33 523 02

111

2.

Kokizstrādājumu
izgatavošana

Būvizstrādājumu
galdnieks

33 543 04

85

3.

Datorsistēmas

Datorsistēmu
tehniķis

33 481 01

128

4.

Grāmatvedība

Grāmatvedis

33 344 02

86

N.p.k.

Kods

Administratīvie
un sekretāra
pakalpojumi
Administratīvie
un sekretāra
pakalpojumi

Sekretārs

33 346 01

16

Klientu
apkalpošanas
speciālists

33 346 01

26

7.

Būvdarbi

Namdaris

33 582 01

40

8.

Meţsaimniecība

Meţsaimniecības
tehniķis

33 623 00

137

9.

Meţsaimniecības
tehnika

Meţa mašīnu
mehāniķis

33 525 08

82

10.

Meţsaimniecības
tehnika

Meţa mašīnu
operators

33 525 08

32

11.

Saimniecības
vadīšana

Saimniecības
vadītājs

33 811 01

11

12.

Kokizstrādājumu
izgatavošana

Mēbeļu galdnieks 33 543 04

16

13.

Koka
mākslinieciskā
apstrāde

Koka
māksliniecisko
izstrādājumu
izgatavotājs

33 216 02

10

14.

Interjera dizains

Interjera
noformētājs,

33 214 03

65

Reklāmas dizains

Vizuālās
reklāmas
noformētājs

33 214 04

66

5.

6.

15.

Licences
derīguma termiņš

P -5351; no 2011. gada
12. septembra uz nenoteiktu
laiku
P -5352; no 2011. gada
12. septembra. uz nenoteiktu
laiku
P -5350; no 2011. gada
12. septembra. uz nenoteiktu
laiku
P -5348; no 2011. gada
12. septembra uz nenoteiktu
laiku
P-5349; no 2011. gada
12. septembra uz nenoteiktu
laiku.
P-5346; no 2011. gada
12. septembra uz nenoteiktu
laiku
P-5381, no 2011. gada
12. septembra līdz 2015.
gada 31. jūlijam
P-5382, no 2011. gada
12. septembra līdz 2015.
gada 31. Jūlijam
P-5344; no 2011. gada
12. septembra uz nenoteiktu
laiku
P-5345; no 2011. gada 12.
septembra uz nenoteiktu
laiku
P-5384, no 2011. gada
12. septembra līdz 2015.
gada 31. jūlijam
P-5394; no 2011. gada 12.
septembra uz nenoteiktu
laiku
P-5375; no 2011. gada 12.
septembra uz nenoteiktu
laiku
P-5377; no 2011. gada 12.
septembra uz nenoteiktu
laiku
P-5379; no 2011. gada 12.
septembra uz nenoteiktu
laiku
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16.

Multimediju
dizains

Multimediju
dizaina
speciālists

33 214 12

70

17.

Apģērbu dizains

Apģērbu
modelētājs

33 214 11

34

33 341 02

36

33 341 02

72

18.

Komerczinības

19.

Komerczinības

20.

Miltu
izstrādājumu
raţošana

21.

Viesnīcu
pakalpojumi

Reklāmas
pakalpojumu
komercdarbinieks
Tūrisma
pakalpojumu
komercdarbinieks
Maizes un miltu
konditorejas
izstrādājumu
speciālists
Viesmīlības
pakalpojumu
speciālists

33 541 04

33 811 03

P-5375; no 2011. gada 12.
septembra uz nenoteiktu
laiku
P-5372; no 2011. gada 12.
septembra uz nenoteiktu
laiku
P-5340; no 2011. gada 12.
septembra uz nenoteiktu
laiku
P-5369; no 2011. gada 12.
septembra līdz 2018. gada
16. Jūnijam

88

P-5364 no 2011. gada 12.
septembra līdz 2016. gada
14. Jūnijam

38

P-5376; no 2011. gada 12.
septembra uz nenoteiktu
laiku

*Audzēkņu skaits norādīts uz 31.12.2011.

2.2.2

Pārskata gadā tehnikumā tika veikti grozījumi Izglītības iestāţu reģistrā par tehnikumu un veikti

grozījumi licencēs un akreditācijas lapās visām īstenojamām izglītības programmām (1. pielikums).
2.2.3

Pārskata gadā tika akreditētas izglītības programmas:



„Meţsaimniecības tehnika”, kods 35b 525 08 un,



pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumu Nr.852 „Kārtība, kādā

akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus”
51 un 58.punktu, akreditēta izglītības programma „Meţsaimniecības tehnika”, kods 33 525 08.
2.2.4. 2011. gadā

īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās izglītības programmu,

pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”, vienošanās Nr.
2010/0284/1DP.1.2.1.1.3/10IPIA/VIAA/001 izglītības programma „Meţsaimniecības tehnika” ar
profesionālo kvalifikāciju – meţa mašīnu operators.
2.2.5.Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru, sākot no 2011.gada novembra tika organizēta
bezdarbnieku – darba meklētāju apmācība tālākizglītības programmā „Grāmatvedība” (960 stundas).

2.3

Tehnikuma darbības rezultāti ir audzēkņu sasniegumi kvalifikācijas eksāmenos, centralizētajos

vispārizglītojošo priekšmetu eksāmenos, olimpiādēs un konkursos u. tml., atskaitīto audzēkņu skaits
samazināšanās, absolventu nodarbinātība.
2.3.1

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti.
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2011. gadā 86 izglītojamie ieguva izglītību, kas atbilst trešajam profesionālās kvalifikācijas
līmenim.
181 izglītojamie kārtoja darba grupu veidotos kvalifikācijas eksāmenus, kas sastāda 58,6% no
kopējā audzēkņu skaita,
96 izglītojamie kārtoja izglītības iestādes darba grupu izstrādātos un ar Izglītības un zinātnes
ministriju saskaņotos eksāmenus, kas sastāda 31% no kopējā audzēkņu skaita,
32 izglītojamie kārtoja izglītības iestādes darba grupu izstrādātos un ar Kultūras ministriju
saskaņotos eksāmenus, kas sastāda 10,4% no kopējā audzēkņu skaita.
Profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultāti 2011. gadā
Izglītības programma

Kvalifikācija

Vidējais vērtējums*

Datorsistēmu tehniķis
Elektronikas tehniķis
Būvizstrādājumu galdnieks

6,6
5,3
6,7

Grāmatvedis
Sekretārs

7,1
7,3

Meţsaimniecības tehniķis
Meţa mašīnu operators
Meţa mašīnu mehāniķis
Namdaris
Saimniecības vadītājs
Interjera noformētājs
Vizuālās reklāmas noformētājs
Maizes un miltu konditorejas
izstrādājumu speciālists
Mēbeļu galdnieks

7,1
5,6
6,8
6,0
7,9
8,1
8,4
7,8

15.

Datorsistēmas
Elektronika
Kokizstrādājumu
izgatavošana
Grāmatvedība
Administratīvie un
sekretāra pakalpojumi
Meţsaimniecība
Meţsaimniecības tehnika
Meţsaimniecības tehnika
Būvdarbi
Saimniecības vadīšana
Interjera dizains
Reklāmas dizains
Miltu izstrādājumu
raţošana
Kokizstrādājumu
izgatavošana
Komerczinības

6,1

16.

Komerczinības

Reklāmas pakalpojumu
komercdarbinieks
Mākslas komercdarbinieks

Nr.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

6,0

6,8

*Audzēkņu vidējais vērtējums rēķināts, pamatojoties uz VISC un izglītības iestāţu (Ogres Amatniecības vidusskola, Ogres
Meţa tehnikums un Ogres Profesionālā vidusskola) datiem uz 31.08.2011. un 25.11.2011.

2011. gadā Ogres Valsts tehnikuma izglītojamo vidējā atzīme kvalifikācijas eksāmenos ir 6,7 balles,
kas atbilst optimāla līmeņa raksturojumam. (3. pielikums).
Audzēkņu skaits pa vērtējuma grupām:

izcili
teicami
ļoti labi
labi
gandrīz labi
viduvēji
gandrīz viduvēji

7
33
65
70
66
54
7

augsts līmeņa raksturojums
optimāls līmeņa raksturojums
vidējs līmeņa raksturojums

5

2.4

vāji
loti vāji

5
2

KOPĀ

309

vājs līmeņa raksturojums

2011. gada centalizētio eksāmenu, kuru norises organizāciju nodrošina Valsts izglītības satura

centrs un pašvaldības izglītības pārvaldes kopīgi ar izglītības iestādēm rezultāti
Centralizēto eksāmenu rezultāti 2011. gadā tehnikuma ēkā „Aizupēs”
A

B

C

D

E

F

Kopā izglītojamo
skaits

Vēsture
0
2
8
33
18
6
63
Latviešu valoda
0
2
3
13
54
6
78
Angļu valoda
0
0
11
14
30
21
76
Matemātika
0
0
1
10
36
29
76
Krievu valoda
1
12
9
2
0
0
24
KOPĀ
0
14
50
157
163
48
43,5% iegūtajiem sertifikātu ir E līmenis otrs lielākais iegūto sertifikātu īpatsvars ir D līmenis.
Tomēr ir palielinājies F līmeņa sertifikātu skaits par 3%. To var skaidrot ar obligāto matemātikas
eksāmenu, jo lielākais šī līmeņa sertifikātu skaits ir tieši matemātikā.
Centralizēto eksāmenu rezultāti 2011. gadā tehnikuma ēkā Upes prospektā 16
A

B

Vēsture
Latviešu valoda
Angļu valoda
Matemātika
Fizika
KOPĀ

0
0
0
0
0
0

C

5
3
6
0
0
14

D

23
12
14
1
0
50

E

54
33
43
25
2
157

Kopā izglītojamo
skaits

F

26
48
33
48
8
163

5
6
6
28
3
48

113
102
102
102
13

Kopumā eksāmenu rezultāti ir nemainīgi, jo, lai gan vidēji par 6% palielinājies iegūto F līmeņu
skaits, un samazinājies D un E iegūto līmeņu skaits, tad B un C līmeņu skaits procentuāli ir palielinājies
par 1,5%.
Centralizēto eksāmenu rezultāti 2011. gadā tehnikuma ēkā Meža prospektā 13
A

Vēsture
Latviešu valoda
Angļu valoda
Matemātika
KOPĀ

B

1
0
1
0
2

C

3
3
3
0
9

D

25
11
17
2
55

40
35
32
20
127

E

21
44
30
39
134

F

2
9
20
41
120

Kopā izglītojamo
skaits

92
102
103
102
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Kopumā eksāmenu rezultāti ir nemainīgi angļu valodas un matemātikas eksāmenos. Vidēji par
5% palielinājies iegūto F līmeņu skaits, un samazinājies D un E iegūto līmeņu skaits, tad A un C līmeņu
skaits procentuāli ir palielinājies par 1%.
2.4.1

Konkursu, olimpiāţu, sacensību rezultāti.

Tehnikuma audzēkņi iesaistās vispārizglītojošo mācību priekšmetu olimpiādēs (latviešu valoda,
matemātika, informātika), kā arī profesionālajos konkursos.


2011. gadā meţa nozares izglītojamie veiksmīgi piedalījās konkursā „Starptautiskais jauniešu

meţa konkurss” Maskavā un ieguva veicināšanas balvu.


2011. gada septembrī tehnikuma audzēkņi piedalījās starptautiskajā fināla konkursā „Young

people in European forests” Polijā (Ruciane – Nida un Rīno), kurā komandu vērtējumā ieguva bronzas
godalgu.


Izglītības programmas „Kokizstrādājumu izgatavošana” pedagogi un izglītojamie piedalījās

Valsts izglītības un satura centra (turpmāk VISC) organizētajā seminārā „Rokas instrumentu
pielietošana kokizstrādājumu izgatavošanā” Rīgas Pārdaugavas profesionālajā vidusskolā, kurā saņemta
īpaša atzinība no instrumentu izplatītāju firmas „Makita”.


Izglītojamie piedalījās VISC organizētajā konkursā „Krēsls -2011” visās nominācijās. Iegūta

otrā vieta nominācijā „Finierēts krēsls”.


2011. gadā izglītības programmas „Kokizstrādājumu izgatavošana” pedagogi un audzēkņi

piedalījās praktiskās darbības seminārā vides labiekārtošanā Kuldīgā. Šajā

gadā komanda ieguva

„Festool” atzinību.


Starptautiskā fotokonkursā jauniešiem „Kultūras mantojums fotogrāfijā" par Latvijas atlases

uzvarētāju kļuva izglītības programmas „Multimediju dizains” 2. kursa audzēknis.


2011. gada novembrī tehnikuma audzēkņi piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas

Brīvo arodbiedrību savienības organizētajā konkursā darba aizsardzībā un darba tiesībās „Profs 2011”,
kurā ieguva 2.vietu valsts mērogā.


Izglītības programmas „Elektronika” izglītojamie piedalījās robotikas sacensībās Cēsīs un

ieguva 1.vietu valsts mērogā.


Audzēkņi regulāri piedalījās profesionālo organizāciju

rīkotajos konkursos, piemēram,

piedalīšanās starptautiskajā konkursā “Intertextil Balticum 2011” u. c..
2.4.2

Piedalīšanās pasākumos.

2011. gada audzēkņi ar saviem darbiem piedalījās izstādēs, modes skatēs un pasākumos, piemēram,


tehnikuma izstādē „Etnogrāfija”;



tehnikuma pasākumā „Dzejas dienas”;
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pasākumā „Baltie stari”, kuru organizējām sadarbībā ar Ogres novada domi, Ogres Vēstures un
mākslas muzeju, Latvijas Dizaineru savienību, Latvijas Mākslas akadēmiju, u. c., plakātu izstādēs
Ogrē un Rīgā;



Latvijas Amatnieku parka un tirdzniecības centra “Mols” organizētājā izstādē;



E- ţurnāla “Dīva” dzimšanas dienai veltītajā modes skatē un zīmola prezentācijā klubā “Coyte Fly”;



projektu nedēļas atvērtajās meistardarbnīcās;



veidoja noformējumu tehnikuma foajē un valsts svētku noformējumu.



2011. gada novembrī ceturtā kursa audzēkņi- topošie mēbeļu galdnieki un trešā kursa audzēkņitopošie būvizstrādājumu galdnieki izgatavoja molbertus pēc Valsts kancelejas pasūtījuma.
Tehnikuma pedagogi motivē audzēkņus iesaistīties uzņēmējdarbībā, piemēram, 2011.gada
1.decembrī tika nodibināts skolēnu mācību uzņēmums (SMU) „OVT informācijas, tūrisma un klientu
apkalpošanas centrs” (8. pielikums).

Izglītojamo piedalīšanās sporta sacensībās
Sporta pasākumi*

Nozīmīgākie sasniegtie rezultāti

Ogres Valsts tehnikuma sporta
sacensības
Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes,
Ķeguma novadu skolēnu sporta
spēļu sacensības




Republikas arodvidusskolu sporta
kluba AMI 21. sporta spēļu

sacensības visos sporta veidos 

Piedalās visu tehnikuma izglītības programmu un kursu audzēkņi
Pirmās, otrās, trešās vietas vai atzinības raksti visās vecumu
grupās, piemēram,
3.vieta futbola sacensībās,
1.vieta volejbolā ( Policijas kauss),
1.vieta basketbola sacensībās zēniem (Ogres skolu kauss),
3.vieta basketbola sacensībās meitenēm (Ogres skolu kauss).
3.vieta galda teniss sacensībās meitenēm,
2.vieta basketbola fināla sacensībās,
3.vieta handbola sacensībās.

*Informācija norādīta par laika periodu no 01.09.2011. līdz 31.12.2011.

2.4.3




Atskaitīto audzēkņu īpatsvars.

2011. gada septembra mēnesī tehnikumā mācības uzsāka 1363 audzēkņi, no tiem par valsts
budţeta līdzekļiem -1303 audzēkņi.
Laika posmā no 2011. gada septembra līdz 2011. gada 31. decembrim atskaitīti 72 audzēkņi (4.
pielikums).
2011.gada 1. septembrī izglītības programmā „Meţsaimniecības tehnika” ar profesionālo
kvalifikāciju meţa mašīnu operators (mācību ilgums 2120 stundas) mācības uzsāka 60 izglītojamie
– pirmā kursā 2 grupas, kopējais audzēkņu skaits – 35, otrā kursā viena grupa – 25 audzēkņi.
2011.gada septembrī un oktobrī tika uzņemti vēl 2 audzēkņi, līdz ar to audzēkņu skaits 2011. gada
31. decembrī sasniedz- 62.
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nav vai nepietiekams mācību
sasniegumu vērtējums

8%
28%

par izglītības iestādes
neapmeklēšanu
dzīves vietas maiņas dēļ

36%
1%

ģimenes apstākļu dēļ

10%
pārgāja uz citu izglītības iestādi

17%
citi iemesli

Kā redzams diagrammā, 36% no atskaitītajiem audzēkņiem izvēlējās turpināt izglītību citās
izglītības iestādēs, visbieţāk tuvāk savai dzīves vietai vai materiālo pasvērumu dēļ izbrauca uz dzīvi
ārzemēs, 10% atskaitīto audzēkņu kopā ar ģimeni mainīja dzīvesvietu, bieţi izbraucot uz ārzemēm. 1%
atskaitīto audzēkņu skolu nepameklēja un 28% nebija pietiekams zināšanu vērtējums, jo kļūdījās
profesijas izvēlē vai, materiālu apsvērumu dēļ, nolēma strādāt.
2.4.4

Informācija par 2011.gada absolventu nodarbinātību.

2011. gadā Ogres Valsts tehnikumu absolvēja tikai 19 jaunie meţa mašīnu operatori, kuriem visiem
darba devēji piedāvāja strādāt apgūtajā profesijā. Reorganizētās izglītības iestādes 2011. gadā absolvēja
un profesionālo kvalifikāciju ieguva 270 absolventi, no kuriem apmēram 30 % pēc izglītības iestādes
beigšanas strādā apgūtajā profesijā, daļa no tiem turpina strādāt uzņēmumos, kuros strādājuši
kvalifikācijas prakses laikā.
2.6. Lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu, pilnveidotu mācību materiālo bāzi, tehnikums realizē
ESF, ERAF, KKFI, „Leonardo da Vinči”, COMENIUS u. c. projektus (6. pielikums). Tehnikumā
regulāri notiek visdaţādākie, tai skaitā starptautiskie projekti, semināri un simpoziji.
2.7. Tehnikuma vadības shēma nosaka organizatorisko struktūru, darba plāns un vadības ciklogramma
nosaka gada un katra mēneša darba organizāciju mācību iestādē. Lēmumi tiek pieņemti, balstoties uz
datu analīzi. Izvērtējumā tiek pielietots komandas darbs. Vadības sanāksmes notiek regulāri un
mērķtiecīgi. Kardināli jautājumi tiek mērķtiecīgi, sistemātiski realizēti visa mācību gada laikā, taču
operatīvas izmaiņas tiek veiktas administrācijas sēdēs reizi nedēļā un apspriedēs pie direktora vai
informatīvajās darbinieku sanāksmēs. Pieņemot lēmumus, tiek ņemta vērā informācija, kas iegūta skolas
padomes, pedagoģiskās padomes sēdēs, administrācijas sēdēs, nodaļu vadītāju sēdēs, vecāku sapulcēs,
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informatīvajās darbinieku sanāksmēs, stipendiju komisiju sēdēs, izglītojamo sanāksmēs, audzēkņu
pašpārvaldes sēdēs.
3

Personāls
3.1

Pārskata gadā tehnikumā strādā 219 darbinieki, 135 pedagogi un 84 tehniskie darbinieki.

3.2

Visiem skolas darbiniekiem ir normatīvajiem dokumentiem atbilstoša izglītība, lielākajai daļai

vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu ir augstākā pedagoģiskā izglītība, profesionālo mācību
priekšmetu skolotājiem ir augstākā pedagoģiskā vai augstākā un normatīvajiem dokumentiem atbilstoša
pedagoģiskā izglītība. Tehnikumā strādā 57 darbinieki ar maģistra grādu, 4 pedagogi studē Latvijas
augstskolu maģistrantūras programmās, 3 pedagogiem ir amata meistara grāds.
3.3

Tehnikumā ir izstrādāts pedagogu profesionālās pilnveides plāns, un pedagogi seko līdzi savai

profesionālajai pilnveidei, aktīvi iesaistās tālākizglītībā.
3.4

Tehnikumā strādā 70 vīrieši un 149 sievietes, kas sastāda 67.7% no kopējā darbinieku skaita.

3.5

Darbinieku sadalījums pēc vecuma. Kā redzams diagrammā, vairāk kā puse (52.3%) skolas

darbinieku ir jaunāki par 49 gadiem (7. pielikums).

7%

24 gadi un jaunāki

3%
10%

25 – 29 gadi

10%
8%

30 – 34 gadi
35 – 39 gadi

17%

11%

40 – 44 gadi
45 – 49 gadi
50 – 54 gadi

9%
15%

10%

55 – 59 gadi
60 – 64 gadi
65 gadi un vecāki

4

Komunikācija ar sabiedrību
4.1
Tehnikumam ir izveidota veiksmīga sadarbība ar nozaru asociācijām – LETERA (Latvijas
elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija), LIKTA (Latvijas Informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas asociācija), “Latvijas kokrūpniecības federācija” un tajā ietilpstošajām asociācijām, Latvijas
Tūrisma informācijas organizāciju asociāciju (LATTŪRINFO), Vidzemes Tūrisma asociāciju, Tūrisma Attīstības
Valsts aģentūru, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju, Latvijas Maiznieku biedrību, Latvijas Pārtikas
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Uzņēmumu federāciju, Latvijas Dizaineru savienību, Latvijas Amatniecības kameru u. c.. Sadarbība izpauţas kā
atbalsts prakses vietu nodrošināšanā, konsultēšanā par jaunāko nozares attīstībā, jaunākās informācijas
nodrošināšanā par skolotāju profesionālo pilnveidi. Ir noslēgti sadarbības līgumi ar darba devējiem par

praktisko mācību un kvalifikācijas prakšu īstenošanu. Darba devēji ir iesaistīti skolas izglītības procesa
kvalitātes novērtēšanā.
4.2

Darba devēji iesaistās tehnikuma padomes darbā, piedalās profesionālo mācību priekšmetu

programmu izstrādē, mācību metodisko materiālu izvērtēšanā, prakšu nodrošināšanā, kvalifikācijas
eksāmenu komisiju darbā, kopīgu pasākumu organizēšanā un sniedz padomus un priekšlikumus mācību
procesa uzlabošanā.
4.3

Tehnikumam ir noslēgti sadarbības līgumi ar nozaru uzņēmumiem, lai nodrošinātu izglītojamos

ar kvalifikācijas prakšu vietām,
4.2.

Pārskata gadā tehnikuma audzēkņi un pedagogi aktīvi līdzdarbojušies daţādos starptautiskajos,

valsts, Ogres pilsētas un novada kultūras un sporta pasākumos, ir notikusi skolas prezentācijas un
reklāmas kampaņas Ogres rajona un citu novadu mācību iestādēs (8. pielikums).
5

Nākamajā gadā plānotie pasākumi
5.1
Turpināt darbu pie tehnikuma izvirzīto mērķu sasniegšanas.
5.2

Turpināt attīstīt sadarbību starp izglītības programmu nodaļām.

5.3

Uzsākt vienotu e-mācību vides ieviešanu.

5.4

Pilnveidot sadarbību ar darba devēju organizācijām, apvienībām, asociācijām nozaru un

reģionālajā līmenī:
5.4.1

sadarbojoties ar valsts institūcijām, sociālajiem partneriem, nozaru asociācijām un sadarbības

partneriem izstrādāt mūsdienīgas un elastīgas profesionālās izglītības programmas:
5.4.1.1 aktualizēt sākotnējās izglītības programmas;
5.4.1.2 izstrādāt un īstenot jaunas un darba tirgū pieprasītas tālākizglītības, profesionālās pilnveides un
neformālās izglītības programmas:


sadarbībā ar SIA „Ogres Trikotāţa” un NVA organizēt izglītības programmas „Šūto

izstrādājumu tehnoloģija” īstenošanu un organizēt jaunu izglītības programmu izstrādi uzņēmumā
nepieciešamo speciālistu apmācībai;


sadarbībā ar NVA turpināt darbu pie tālākizglītības programmu īstenošanas bezdarbniekiem,

darba meklētājiem;


F kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai;



meţu apsaimniekošanas kursus privāto meţu īpašniekiem;



medību vadītāju kursus;
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kokvedēja vadītāja – operatora kvalifikācijas iegūšanai u. c..

5.4.1.3 jāturpina darbs pie šobrīd aktuālo neformālās izglītības programmu īstenošanas.
5.4.2

Sadarbībā ar VISC organizēt pieredzes apmaiņas seminārus, kursus, kuros notiek apmācības

izglītojamajiem, pedagogiem, un prakses vadītājiem;
5.4.3

veidot metodiskās izstrādnes;

5.4.4

attīstīt un pilnveidot tehnikumā apgūstamās izglītības programmas.

5.5

Turpināt darbu pie projektiem:

5.5.1

ERAF projekta 3.1.1.1.aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras

uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” īstenošanā;
5.5.2

ESF projekta 1.2.1.1.4. „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” īstenošanā,

5.5.3

Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un

kompetenču

apguve

izglītības

un

profesionālās

karjeras

turpināšanai”,

vienošanās

Nr.

2010/0284/1DP.1.2.1.1.3/10IPIA/VIAA/001 īstenošanā;
5.6

ESF projekta „Profesionālo mācību priekšmetu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un

praktisko kompetenču paaugstināšana”, vienošanās Nr. 2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001,
īstenošanā, nodrošinot Ogres Valsts tehnikuma pedagogu apmācību.
5.7

KKFI projektu īstenošanā:



„Ogres

Profesionālās

vidusskolas

dienesta

viesnīcas

renovācija

atbilstoši

augstām

energoefektīvitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un
izstrādājumus”,



„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ogres Amatniecības
vidusskolas ēkās”.
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1.pielikums

Ogre Valsts tehnikuma izglītības programmas
Tehnikumā ir licencētas un akreditētas 25 sākotnējās profesionālās izglītības programmas:
Izglītības
programma

Profesionālā
kvalifikācija

Kods

1.

Elektronika

Elektronikas tehniķis

33 523 02

2.

Kokizstrādājumu
izgatavošana

Būvizstrādājumu
galdnieks

33 543 04

3.

Datorsistēmas

Datorsistēmu
tehniķis

33 481 01

4.

Grāmatvedība

Grāmatvedis

33 344 02

5.

Administratīvie un
sekretāra
pakalpojumi

Sekretārs

33 346 01

6.

Administratīvie un
sekretāra
pakalpojumi

Klientu apkalpošanas
speciālists

33 346 01

7.

Būvdarbi

Namdaris

33 582 01

N.p.k.

8.

Meţsaimniecība

Meţsaimniecības
tehniķis

9.

Meţsaimniecības
tehnika

Meţa mašīnu
mehāniķis

10.

Meţsaimniecības
tehnika

Meţa mašīnu
operators

11.

Saimniecības
vadīšana

Saimniecības
vadītājs

33 623 00

33 525 08

Licences (NR.,
izsniegšanas
datums, licences
termiņš)
P -5351; no 2011.
gada
12. septembra uz
nenoteiktu laiku
P -5352; no 2011.
gada
12. septembra. uz
nenoteiktu laiku
P -5350; no 2011.
gada
12. septembra. uz
nenoteiktu laiku
P -5348; no 2011.
gada
12. septembra uz
nenoteiktu laiku
P-5349; no 2011.
gada
12. septembra uz
nenoteiktu laiku.
P-5346; no 2011.
gada
12. septembra uz
nenoteiktu laiku
P-5381, no 2011.
gada
12. septembra līdz
2015. gada 31.
jūlijam
P-5382, no 2011.
gada
12. septembra līdz
2015. gada 31.
jūlijam
P-5344; no 2011.
gada
12. septembra uz
nenoteiktu laiku

33 525 08

P-5345; no 2011.
gada 12.
septembra uz
nenoteiktu laiku

33 811 01

P-5384, no 2011.
gada
12. septembra līdz
2015. gada 31.
jūlijam

Akreditācijas lapa
(Nr., izsniegšanas
datums, licences
termiņš)*
AP 1180; no 2011.
gada 9. novembra
līdz 2015.gada
10.septembrim
AP 1182; no 2011.
gada 9. novembra
līdz 2015.gada
10.septembrim
AP 1186; no 2011.
gada 9. novembra
līdz 2015.gada
10.septembrim
AP 1189; no 2011.
gada 9. novembra
līdz 2015.gada
10.septembrim
AP 1191; no 2011.
gada 9. novembra
līdz 2015.gada
10.septembrim
AP 1192; no 2011.
gada 9. novembra
līdz 2015.gada
10.septembrim
AP 1152, no 2011.
gada 9. novembra
līdz 2016. gada 18.
maijam
AP 1153; no 2011.
gada 9. novembra
līdz 2012.gada 30.
maijam
AP 1154, no 2011.
gada 30. novembra
līdz 2012. gada 30.
maijam
AP 1155; no 2011.
gada 9. novembra
līdz 2016. gada 18.
maijam.
AP 1155; no 2011.
gada 9. novembra
līdz 2016. gada 18.
maijam.
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12.

13.

14.

Mājsaimniecības
pakalpojumi

Auklis

Kokizstrādājumu
izgatavošana

Mēbeļu galdnieks

Koka mākslinieciskā
apstrāde

Koka māksliniecisko
izstrādājumu
izgatavotājs

33 814 00

33 543 04

33 216 02

33 214 12

P-5375; no 2011.
gada 12.
septembra uz
nenoteiktu laiku

AP 1167; no 2011.
gada 9. novembra
līdz 2015. gada 3.
decembrim

33 214 11

P-5372; no 2011.
gada 12.
septembra uz
nenoteiktu laiku

AP 1168; no 2011.
gada 9. novembra
līdz 2015. gada 3.
decembrim
AP 1170; no 2011.
gada 9. novembra
līdz 2014.gada 2.
aprīlim

Interjera
noformētājs,

33 214 03

16.

Reklāmas dizains

Vizuālās reklāmas
noformētājs

33 214 04

18.

19.

20.

21.

Apģērbu dizains

Multimediju dizaina
speciālists

Apģērbu modelētājs

Lietišķā māksla

Trikotāţas apģērbu
modelētājs

Komerczinības

Reklāmas
pakalpojumu
komercdarbinieks

Komerczinības

Tūrisma
pakalpojumu
komercdarbinieks

33 216 00

33 341 02
33 341 02

33 341 02
22.

23.

Komerczinības

Mākslas
komercdarbinieks

Miltu izstrādājumu
raţošana

Maizes un miltu
konditorejas
izstrādājumu
speciālists

AP 1159; no 2011.
gada 9. novembra
līdz 2014. gada 2.
aprīlim
AP 1160; no 2011.
gada 9. novembra
līdz 2016. gada 26.
novembrim
AP 1163; no 2011.
gada 9. novembra
līdz 2016. gada 10.
februārim
AP 1165; no 2011.
gada 9. novembra
līdz 2016. gada 10.
februārim

Interjera dizains

Multimediju dizains

P-5375; no 2011.
gada 12.
septembra uz
nenoteiktu laiku

AP 1158; no 2011.
gada 9. novembra
līdz 2015. gada 22.
aprīlim

P-5377; no 2011.
gada 12.
septembra uz
nenoteiktu laiku
P-5379; no 2011.
gada 12.
septembra uz
nenoteiktu laiku

15.

17.

P-5385, no 2011.
gada
12. septembra līdz
2018. gada 20.
novembrim
P-5394; no 2011.
gada 12.
septembra uz
nenoteiktu laiku

33 541 04

P-5368; no 2011.
gada 12.
septembra līdz
2018. gada 7.
februārim
P-5340; no 2011.
gada 12.
septembra uz
nenoteiktu laiku
P-5369; no 2011.
gada 12.
septembra līdz
2018. gada 16.
jūnijam
P-5365; no 2011.
gada 12.
septembra līdz
2016. gada 29.
augustam
P-5364 no 2011.
gada 12.
septembra līdz
2016. gada 14.

AP 1169; no 2011.
gada 9. novembra
līdz 2014. gada 2.
aprīlim
AP 1174; no 2011.
gada 9. novembra
līdz 2015. gada 3.
decembrim
AP 1171; no 2011.
gada 9. novembra
līdz 2014. gada 2.
aprīlim
AP 1175; no 2011.
gada 9. novembra
līdz 2014. gada 2.
aprīlim
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24.

Viesnīcu
pakalpojumi

25.

Ēdināšanas
pakalpojumi

Viesmīlības
pakalpojumu
speciālists

Konditors

33 811 03

32 811 02

Jūnijam
P-5376; no 2011.
gada 12.
septembra uz
nenoteiktu laiku
P-5371; no 2011.
gada 12.
septembra. uz
nenoteiktu laiku

AP 1176; no 2011.
gada 9. novembra
līdz 2016. gada 26.
novembrim
AP 1178; no 2011.
gada 9. novembra
līdz 2014. gada 2.
aprīlim

Tehnikumā ir licencētas un akreditētas šādas profesionālās vidējās izglītības programmas:
1.

Meţsaimniecības
tehnika

Meţa mašīnu
operators

2.

Meţsaimniecības
tehnika

Meţsaimniecības
tehniķis

3.

Datorsistēmas

4.

Kokizstrādājumu
izgatavošana

5.

Administratīvie un
sekretāra
pakalpojumi

Datorsistēmu
tehniķis

Galdnieks

Lietvedis

35b 525 08

P-5386; no 2011.
gada 12.
septembra uz
nenoteiktu laiku

35b 623 00

P-5383; no 2011.
gada 12.
septembra uz
nenoteiktu laiku

35b 481 01

P -5347; no 2011.
gada
12. septembra. uz
nenoteiktu laiku

35a 543 04

P -5395; no 2011.
gada
12. septembra. uz
nenoteiktu laiku

35a 346 01

P -5396; no 2011.
gada
12. septembra. uz
nenoteiktu laiku

35b 341 02
6.

Komerczinības

Mākslas
komercdarbinieks

P-5366; no 2011.
gada 12.
septembra līdz
2016. gada 29.
augustam

AP 1249, no 2011.
gada 24. novembra
līdz 2017. gada 23.
novembrim
AP 1157, no 2011.
gada 24. novembra
līdz 2012. gada 30.
maijam
AP 1187; no 2011.
gada 9. novembra
līdz 2015. gada 10.
septembrim
AP 1183; no 2011.
gada 9. novembra
līdz 2015. gada 10.
septembrim
AP 1193; no 2011.
gada 9. novembra
līdz 2015. gada 10.
septembrim
AP 1172; no 2011.
gada 9. novembra
līdz 2014. gada 2.
aprīlim

Tehnikumā ir licencētas šādas profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas:
1.
2.
3.

Elektronika
Interjera dizains
Interjera dizains

4.

Reklāmas dizains

5.

Šūto izstrādājumu
raţošanas tehnoloģija

Elektronikas
tehniķis
Interjera dizaina
speciālists
Interjera
noformētājs
Vizuālās reklāmas
noformētājs
Drēbnieks

35b 523 02

P-5399; no 2011. gada 12. septembra uz
nenoteiktu laiku

33 214 03

P-5374; no 2011. gada 12. septembra uz
nenoteiktu laiku

35b 214 03
35b 214 04
32 542 02

P-5342; no 2011. gada 12. septembra uz
nenoteiktu laiku
P-5343; no 2011. gada 12. septembra uz
nenoteiktu laiku
P-5357; no 2011. gada 12. septembra uz
nenoteiktu laiku

15

2. pielikums

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (LVL)

Finansiālie rādītāji

Nr. p. k.

Iepriekšējā
gadā
(faktiskā
izpilde)

Pārskata gadā
apstiprināts

faktiskā izpilde

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)

-

1602619

826016

1.1.

dotācijas

-

779180

655239

1.2.

maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

-

152459

26404

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

-

18941

22307

1.4.

transferti

-

652039

122066

1.5.

ziedojumi un dāvinājumi

-

899

899

Izdevumi (kopā)

-

1602619

811034

uzturēšanas izdevumi (kopā)

-

823954

662328

2.1.1.

kārtējie izdevumi

-

674948

535264

2.1.2.

procentu izdevumi

-

0

0

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

-

149006

127064

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas
budţetā un starptautiskā sadarbība

-

0

0

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

-

0

0

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

-

778665

148706

1.

2.
2.1.
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3. pielikums

2.

Mēbeļu galdnieks
Būvizstrādājumu
galdnieks
Reklāmas
pakalpojumu
komercdarbinieks
Mākslas
komercdarbinieks
Maizes un miltu
konditorejas
izstrādājumu
speciālists

5.

6.

28
12

0
0

25

22

0

19

17

5

4

15

15

vērtējums ballēs

≤4

5

6

7

9
3

13
5

6
3

1

4

5

5

5

1

5

7

3

1

6,1

2

1

6,8

6

7

1

1

7,8

1

1

4

1

7,9

1

6

6

1

8,1

5

2

7

2

8,4

9

5

13

4

1

7,1

2

8

4

3
5
2
4

10
3
5
2

5
1
6
10

1

7.

Saimniecības vadītājs

9

9

2

8.

Interjera noformētājs

17

16

1

17

16

37

37

17

16

2

25

25

6

29
25
23
23

28
23
21
22

9.
10.
11.
12.

Vizuālās reklāmas
noformētājs
Meţsaimniecības
tehniķis
Meţsaimniecības
tehnikas mehāniķis
Meţa mašīnu
operators

13.

Datorsistēmu tehniķis

14.

Elektronikas tehniķis

15.

Grāmatvedis

16.

Sekretārs

1

1

2

2

2

8
11
3

1

8

9

10

Vidējā atzīme
kvalifikāciju
ieguvušiem

Neieradās uz
CPKE

Namdaris

4.

28
16

Profesionālā
kvalifikācija

1.

3.

Nokārtoja
CPKE

Nr.

Pielaisti CPKE

Audzēkņu vērtējumu sadalījums profesionālās kvalifikācijas eksāmenos

5,9
6
2

6,7

6,8

2
4
3

6,6
5,3
8,1
7,5

4

4. pielikums

Izglītojamo kustība 2011. gadā
No valsts budţeta finansētajās grupās
Rādītāja nosaukums
Izglītojamo skaits perioda sākumā
Uzņemto izglītojamo skaits
t.sk. 1.kursā
Ieradušies no citām profesionālās izglītības iestādēm un no citiem apmācības veidiem
izglītības iestādes ietvaros un atjaunoti agrāk atskaitītie

Kopā klātienē

0
365
365
956

17

Izlaidums
t.sk. ar vidējo izglītību
Atskaitīto izglītojamo skaits kopā
slimības dēļ
tajā skaitā

nav vai nepietiekams mācību sasniegumu vērtējums
par izglītības iestādes neapmeklēšanu
dzīves vietas maiņas dēļ
ģimenes apstākļu dēļ
pārgāja uz citu izglītības iestādi
citi iemesli
izglītojamo skaits perioda beigās
t.sk. izglītojamo skaits ar speciālām vajadzībām
no tiem ar redzes traucējumiem
ar dzirdes traucējumiem
ar kustību traucējumiem
ar citām speciālām vajadzībām

25
72
20
1
7
12
26
6
1249
-

No Eiropas savienības struktūrfondiem finansētajās grupās
Rādītāja nosaukums
Izglītojamo skaits perioda sākumā
Uzņemto izglītojamo skaits
t.sk. 1.kursā
Ieradušies no citām profesionālās izglītības iestādēm un no citiem apmācības veidiem
izglītības iestādes ietvaros un atjaunoti agrāk atskaitītie
Izlaidums
t.sk. ar vidējo izglītību
Atskaitīto izglītojamo skaits kopā
slimības dēļ
tajā skaitā

nav vai nepietiekams mācību sasniegumu vērtējums
par izglītības iestādes neapmeklēšanu
dzīves vietas maiņas dēļ
ģimenes apstākļu dēļ
pārgāja uz citu izglītības iestādi
citi iemesli
izglītojamo skaits perioda beigās
t.sk. izglītojamo skaits ar speciālām vajadzībām
no tiem ar redzes traucējumiem
ar dzirdes traucējumiem
ar kustību traucējumiem
ar citām speciālām vajadzībām

Kopā klātienē

0
37
37
25
25
25
37
-
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6. pielikums

Piedalīšanās Eiropas Savienības struktūrfondos
un citos kopprojektos 2011. gadā

Projekta
veids

Projekta
nosaukums

Eiropas
Sociālais
fonds

Izglītojamo
inovatīvu un
interaktīvu prasmju
attīstīšana

Leonardo da
Vinci

„Virtuāla
uzņēmuma
veidošana
starptautiskā vidē”

Comenius*

„Wir lernen gesund
zu leben” („Mēs
mācāmies dzīvot
veselīgi”)

Leonardo da
Vinci*

1.
2.
„Qualifications for
Mechanized forest3.
harvesting”
(„Mehanizētās 4.
meţizstrādes
kvalifikācijas”) 5.

Aktivitātes
1. Sešu jaunu mācību moduļu izstrāde
(Serveru uzstādīšana un konfigurēšana; Attēlu
un video apstrādes iespējas; Web
programmēšanas pamati; Karstā gaisa
lodēšana un atlodēšana; IT izmantošana
elektronikas procesu, signālapstrādes
tehnoloģiju virtuālai izpētei; Finierēšana).
2. Mācību priekšmeta „Profesionālā
svešvaloda” izveide un materiālu izstrāde IP
„Elektronika”, „Datorsistēmas”,
„Kokizstrādājumu izgatavošana”.
3. Elektronisku mācību materiālu izstrāde 37
mācību priekšmetos.
4. Mācību intelektuālo resursu
iegāde/pavairošana.
5. Papildu konsultatīvais mācību atbalsts 37
mācību priekšmetos, t.sk., fakultatīvi
eksāmenu priekšmetos.
6. Izglītojamo profesionālo, sociālo un
komunikatīvo prasmju attīstīšana, organizējot
olimpiādes, profesiju konkursus, seminārus.
7. Praktisko mācību un mācību prakšu
īstenošana ārpus izglītības iestādes.
8. E-mācību vides risinājumu ieviešana 27
mācību priekšmetos.
1. Deviņu Ogres valsts tehnikuma izglītojamo
prakse mobilitātes ietvaros;
2. Virtuālās vides izpēte un uzņēmuma
simulācija.
Veselīga dzīvesveida veicināšana (ēšanas
paradumi ģimenē, veselīga klimata, fizisko
aktivitāšu veicināšana darbā, skolā, veselīga
dzīvesveida nepārtrauktība, daţādu valstu
tradīcijas).
Meţa tehnikas operatoru mobilitāte.
Mācību programmām atbilstoša metodisko
materiālu izstrāde.
Meţa tehnikas operatoru mācību novērtēšanas
sistēmas izstrāde.
Metodisko materiālu un mācību novērtēšanas
sistēmas publicitāte.
Pilot kurss meţa tehnikas operatoriem,
saistība ar izstrādātajiem metodiskajiem
materiāliem katrā dalībvalstī.

Projekta
kopējais
darbības
laiks

Finansējums
( LVL)

01.07.2010. 30.06.2012.

320 230,00

24.02.2011.23.06.2011.

11348,88

01.08.2011.31.07.2013.

14758,89

01.04.2011. –
30.11.2011.

6003,35
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Eiropas
Sociālais
fonds*

Sākotnējās
profesionālās
izglītības
pievilcības
veicināšana

Klimata
pārmaiņu
finanšu
instruments

Ogres Profesionālās
vidusskolas
dienesta viesnīcas
renovācija atbilstoši
augstām
energoefektīvitātes
prasībām
un
izmantojot
videi
draudzīgus
būvniecības
materiālus
un
izstrādājumus

Klimata
pārmaiņu
finanšu
instruments

„Kompleksi
1.
risinājumi
siltumnīcefekta
gāzu
emisiju
2.
samazināšanai
Ogres
Amatniecības
vidusskolas ēkās”

Eiropas
Sociālais
fonds*

Pedagogu
konkurētspējas
veicināšana
izglītības sistēmas
optimizācijas
apstākļos”
(1.2.2.1.5.
aktivitāte)

Tiek piešķirtas mērķstipendijas sākotnējā
profesionālajā
izglītībā
studējošajiem
jauniešiem par labām sekmēm mācību
procesā, tādējādi uzlabojot iegūtās izglītības
kvalitāti un veicinot jauniešu motivāciju
profesionālās izglītības un kvalifikācijas
ieguvei.
Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisijas
samazināšana un zema siltumenerģijas
patēriņa
sasniegšanas,
veicot
energoefektivitātes
paaugstināšanas
pasākumus dienesta viesnīcas ēkā, kura
atrodas Upes pr. 18, Ogrē, tai skaitā:

logu un durvju nomaiņu;

fasādes,
pagraba
sienu,
cokola,
pārseguma siltināšanu;

jumta remontu;

ventilācijas – rekuperācijas sistēmas
uzstādīšanu;

apkures,
karstā
ūdens
sistēmas
rekonstrukciju;

energoefektīva
apgaismojuma
uzstādīšanu.

20.03.2009. 31.08.2013.

335 981,00

10.01.2011. –
01.11.2012.

308 120.88

Energoefektivitātes
pasākumi
dienesta
viesnīcai (Jaunatnes 3), t.sk. fasādes
siltināšana, logu un durvju nomaiņa, jumta
siltināšana, apkures sistēmas pilnveidošana.
Energoefektivitātes pasākumi skolas ēkā
(Meţa pr. 13), t.sk. fasādes siltināšana, logu
un durvju nomaiņa, jumta siltināšana,
ventilācijas sistēmas sakārtošana.

10.01.2011. –
30.09.2012.

463 477.41

1.veicināt pedagogu konkurētspēju, iegūstot
augstu profesionālās kvalitātes līmeni;
2. pedagogu motivēšana atbalsta stipendiju
saņemšanai.
3. projekta 5.posmā 3.pedagoga kvalifikācijas
pakāpi ieguvuši 9 pedagogi; 2.pakāpi – 1
pedagogs un 5.pakāpi – 1 pedagogs.
4. projekta 6.posmā 3.pedagoga kvalifikācijas
pakāpi ieguvuši 2 pedagogi.

09.2011. –
12.2011.
5.posms
01.2012. 04.2012.
6.posms.

* tehnikumam projektā partnera statuss
7.pielikums

Darbinieku sadalījums pēc izglītības
Pedagogu sadalījums pēc izglītības

ar vidējo
profesionālo
izglītību

kopā

ar augstāko
pedagoģisko
izglītību

ar augstāko
profesionālo
izglītību

98

Ar augstāko izglītību un tai
pielīdzināto

ar vidējo
vispārējo
izglītību

135

Ar vidējo izglītību

kopā

Pedagogi:

no kopējā skaita
sievietes

Nosaukums

kopā

Darbinieku skaits

14

2

12

121

59

63

Maģistri

57

20

profesionālo priekšmetu
skolotāji

70

51

11

-

11

59

7

52

29

vispārizglītojošo
priekšmetu skolotāji

37

27

1

1

-

36

33

3

20

pārējie pedagogi

28

20

2

1

1

26

19

7

6

Pārējie darbinieki

84

51

63

20

43

21

1

20

2

KOPĀ

219

149

77

22

55

142

60

83

57

Darbinieku sadalījums pēc vecuma un dzimuma
Darbinieku vecums

Darbinieku skaits
t. sk.
kopā
vīrieši

24 gadi un jaunāki

13

6

25 – 29 gadi

21

11

30 – 34 gadi

16

3

35 – 39 gadi

23

10

40 – 44 gadi

20

3

45 – 49 gadi

22

7

50 – 54 gadi

32

5

55 – 59 gadi

37

14

60 – 64 gadi

21

5

65 gadi un vecāki

15

5
8.pielikums

Ogres Valsts tehnikuma audzēkņu piedalīšanās pasākumos
Ogres Valsts tehnikuma audzēkņu piedalīšanās izglītības jomas pasākumos
Datums

Pasākums

06.-12.10.2011.

Dzejas dienu norise.
Muzikāli – literārās dzejas
pēcpusdienas .

06.-13.10.2011.

Ogres valsts tehnikuma
„LOGO” konkurss.

24.-27.10.2011.

Vides nedēļa.

22.11.2011.

Izstāde „Etnogrāfija”

Norises
vieta
Ogres
Valsts
tehnikuma
(visās
adresēs)

Dalībnieku
skaits
400 un
vairāk

Ogres
Valsts
tehnikums
Ogres
Valsts
tehnikums
Ogres
Valsts

35 un
vairāk

Sasniegtie rezultāti


Rosināta interese par Latvijas (un
pasaules) ievērojamākiem
dzejniekiem, dzejas dienu
tradīcijām.
 Sniegta
izpratne
par
dzejas
pantmēru atšķirībām, par dziesmu
tekstu tapšanu, par prātojumiem un
prātulām.
 Veicināta pieredzes apmaiņa un
jaunrades process.
Izveidots Ogres Valsts tehnikuma logo

40 un
vairāk



Izveidota audzēkņu darbu izstāde
„Dabas aizsardzība Latvijā”

60 un
vairāk




Izveidota audzēkņu darbu izstāde.
Noorganizēta lekcija ar

21

21.- 24.11.2011.

sadarbībā ar Dizaina un
lietišķās mākslas nodaļu un
Kultūrizglītības jomas
pārstāvjiem.
Vēstures nedēļa.

profesionālu lektoru no KRIIC un
TLMS „Senā klēts” piedalīšanos.

tehnikums

Ogres
Valsts
tehnikums
Ogres
Valsts
tehnikums

120 un
vairāk

12.12.2011.

Tikšanās ar pilsētvides
projekta www.grauzti.lv
realizētāju un biedrības
„Grauzti.lv” biedriem.

15.12.2011.

„Dzejas dienu 2011”
grāmatas atvēršanas svētki.

Ogres
Valsts
tehnikums

100 un
vairāk

No 16.12.2011.
līdz 14.01.2012.

Pasākums „Baltie stari”
sadarbībā ar Ogres novada
domi, Ogres Vēstures un
mākslas muzeju, Latvijas
Dizaineru savienību,
Latvijas Mākslas akadēmiju,
Valsts SIA „Pārtikas
raţotāju vidusskola”, Ogres
Mākslas skolu u. c.

Pilsētas
skvērs,
OMS
izstāţu
zāle,
OTV
izstāţu
zāle

200 no
OTV



Iepazīšanās ar jaunizveidotā tehnikuma
vadību un pedagogiem


Noorganizēta
lekcija
ar
profesionālu lektoru piedalīšanos.
 Sniegta izpratne par graustu
atšķirībām, drošības ievērošanu, par
graustiem
kā
kultūrtūrisma
objektiem
Izveidotā grāmata piedāvāja tehnikuma
audzēkņu labāko dzejoļu izlasi ar autoru
fotogrāfijām. Māksliniecisko
noformējumu veidoja Multimediju
dizaina izglītības programmu audzēkņi.
 Izveidotās izstādes piedāvāja plašu
mākslas darbu un dizaina objektu
skati daţādās Ogres pilsētas vietās.
Pilsētas skvērā iedzīvotāji varēja
apskatīt tehnikuma audzēkņu
veidoto gaismas instalāciju.

60 un
vairāk



Rosināta interese par Latvijas
profesionālo izglītības iestāţu
radošām aktivitātēm, veicināta
pieredzes apmaiņa un mākslas
jaunrades process.

Ogres Valsts tehnikuma audzēkņu piedalīšanās kultūrizglītības jomas pasākumos
Dalībnieki,
skaits
1300 un
vairāk

01.09.2011.

1.septembris Zinību diena.

Norises
vieta
Ogres
Kultūras
centrs

30.09.2011.

Skolotāju dienai veltīti
pasākumi.
Pasākums pirmajiem
kursiem „Esi mūsējais”.

Ogres Valsts
tehnikums
Ogres Valsts
tehnikums

13.10.2011.

Latvijas Amatnieku Parka
organizētais izstādes
atklāšanas pasākums.

Tirdzniecības
centrs
„MOLS”

20 un vairāk
no OTV,
tirdzniecības
centra
apmeklētāji

24.10. 2011.

Skolēnu pašpārvaldes
dalībnieku seminārs

27.un 28.10;
4.11.2011.

Vecāku sapulces.

Ogres Skautu
un gaidu
muzejs
Ogres Valsts
tehnikums

OVT
pašpārvaldes
pārstāvji
200 un
vairāk

Datums

06.10.2011.

Pasākums


300 un
vairāk



Sasniegtie rezultāti


Iepazīšanās pasākums ar
jaunizveidotā tehnikuma vadību un
pedagogiem.
 Jaunieši tika rosināti piedalīties
sportiskās aktivitātēs.
Veidojās jaunas tehnikuma tradīcijas
Pirmo kursu audzēkņi iepazinās ar
tehnikumu, izglītības programmu
nodaļām; attīstījās jaunas tehnikuma
tradīcijas
 Pirmo reizi plašāks sabiedrības
loks iepazinās ar tehnikuma
izglītības programmām.
 Tika izveidota ceļojoša izstāde.
 Tika demonstrētas audzēkņu
izveidotās labākās kolekcijas.

Vecāki guva priekšstatu par izglītības
iestādi, tās mērķiem un galvenajiem
uzdevumiem, ar īstenojamajām
izglītības programmām, kārtojamiem

22

eksāmeniem, galvenajiem iekšējiem
normatīvajiem aktiem u. c..
03.11.2011.

Helovīnu pasākums.

15.11.2011.

Ogres Valsts tehnikuma
Latvijas proklamēšanas
gada dienai veltīts
koncerts „Daudz laimes
Latvija!”

11.12.2011.

Ogres Valsts
tehnikums
Ogres
Kultūras
centrs

200 un
vairāk
800 un
vairāk

Piedalīšanās Tautas
mākslas svētkos.

Ogres
Kultūras
centrs

01. un
02.12.2011

Ţetonu vakars.

Ogres Valsts
tehnikums

20.12.2011.

Informācijas diena.

Ogres Valsts
tehnikums

OVT
darbinieki,
OVT
dizaina
nodaļa
OTV 4.
kursu
audzēkņi
Interesenti
un OTV
audzēkņi,
pedagogi

21.12.2011.

Ziemassvētku koncerts.

Ogres
Kultūras
centrs

500 un
vairāk

Jaunieši viņiem saprotamā valodā tika
iepazīstināti ar Latvijas vēstures
notikumiem.
Audzēkņi (arī pedagogi un interesenti)
iepazinās ar savu vienaudţu veikumu
tehnikuma interešu pulciņos, ar
 jauniešu deju kolektīvu „Solis”,
 mūsdienu deju kolektīvu,
 jauktais kori,
 vokālo ansambli,
 vokāli instrumentālais ansambli,
 improvizācijas teātra studiju
„Ananāsu ekspresis”.

Interesenti tika iepazīstināti ar
īstenojamajām izglītības programmām.
Audzēkņi varēja novērtēt savu
vienaudţu pirmajā mācību pusgadā
paveikto.
Audzēkņi (arī pedagogi un interesenti)
iepazinās ar tehnikuma interešu
pulciņu dalībnieku veikumu mācību
pusgadā.

Ogres Valsts tehnikuma audzēkņu piedalīšanās sporta pasākumos
Datums

Pasākums

22.09.2011.

AMI vieglatlētikas
sacensības
Sacensības futbolā 10.-12.
Kl.
AMI Sacensības krosā.

05.10. 2011.
07.10. 2011.
12.10. 2011.
14.10. 2011.
20.10. 2011.

Policijas kausa izcīņa,
volejbolā
AMI Šautriņas mešanas
sacensības
AMI sacensības galda
tenisā.

10.11. 2011.

Lāčplēša dienas
pasākums.

11.11. 2011.
16.11. 2011.

Pasākums „Lāčausis”.
Ogres skolu kauss

Norises
vieta
LSPA
Ogres skolas
Ogres Valsts
tehnikums
Ogre

Dalībnieki,
skaits
12 no OVT
12 no
OVT
12 no OVT
10 no OVT

RPRV

8 no OVT

Rīgas
Būvniecības
tehnikums
Ogres Valsts
tehnikums

8 no OVT

Ikšķile
Ikšķiles

400 un vairāk

8 no OVT
12 no OVT

Sasniegtie rezultāti
4.vieta - meitenes
5.vieta - zēni
3.vieta
4.vieta - meitenes
5.vieta - zēni
1.vieta
5.vieta-meitenes
7.vieta - zēni
3.vieta-meitenes
5.vieta - zēni
Pasākums rosināja jauniešus
piedalītie sportiskajās aktivitātēs.
Veidojās jaunas tehnikuma tradīcijas
1.vieta
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22.11. 2011.

23.11. 2011.

01.12. 2011.

basketbolā.
AMI Basketbola
sacensību grupu turnīrs
(OVT, RPT, RUK).
Mālpils profesionālās
vidusskolas atklātais
čempionāts svara stieņa
spiešanā guļus.
AMI basketbola sacensību
fināls.

07.12. 2011.

Ogres skolu kauss
basketbolā (meitenēm) .

15.12. 2011.

AMI sacensības svara
bumbu celšanā.

vidusskola
Ogres skolas

12 no OVT

1.vieta

Ogres Valsts
tehnikums

8 no OVT

Mālpils
profesionālā
vidusskola
Bulduru
Dārzkopības
vidusskola
Ogres skolas

12 no OVT

2.vieta

12 no OVT

3.vieta

8 no OVT

6.vieta
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