IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA

OGRES AMATNIECĪBASVIDUSSKOLA
Reģ. Nr. 4331001372
Mežaprospektā 13, Ogrē, Ogres novadā LV-5001
Tālrunis 65022133, fakss 65055291, e-pasts astra.rubene@inbox.lv
Ogrē
APSTIPRINU
Ogres Amatniecības vidusskolas direktore
A. Rubene ___________________
2011. gada__________

Ogres Amatniecības vidusskolas
2010. gada publiskais pārskats
Saskaņā ar 2010.gada 5.maija MK noteikumiem
Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”

1. Pamatinformācija
1.1 Ogres Amatniecības vidusskola (turpmāk tekstā – skola) ir Latvijas Republikas
Ministru kabineta dibināta izglītības iestāde profesionālās izglītības programmu
īstenošanai
1.2 Skolai ir valsts tiešās pārvaldes iestādes statuss, tā ir Izglītības un Zinātnes
ministrijas padotībā esoša izglītības iestāde, tai ir sava simbolika, konti Valsts
kasē. Skola ir tiesīga lietot zīmogu ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu
atbilstoši likumam „par Latvijas valsts ģerboni”.
1.3 Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas
nodrošinātu valsts profesionālās izglītības standartos un profesiju standartos
noteikto profesionālās izglītības mērķu sasniegšanai
1.4 Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība
1.5 Skola īsteno licencētas un akreditētas profesionālās vidējās izglītības,
arodizglītības un profesionālās tālākizglītības programmas, tās saskaņojot ar
Izglītības un zinātnes ministriju vai citām institūcijām likumdošanā noteiktajā
kārtībā (1. pielikums).
1.6 Skola var piedāvāt un īstenot profesionālās pilnveides, interešu izglītības un
citas 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):
1.7.1 Mācību procesa pilnveidošana;
1.7.2 Izglītības programmu aktualizācija;
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1.7.3 Jaunu izglītības programmu izstrāde;
1.7.4 Mācību stundu un audzināšanas darba kvalitātes uzlabošana;
1.7.5 Atskaitīto audzēkņu īpatsvara samazināšana
1.7.6 Pedagogu profesionālās pilnveides organizēšana;
1.7.7 Skolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana:
1.7.8 Ārpusstundu nodarbību nodrošināšana un pilnveidošana:
1.7.9 Skolas tradīciju saglabāšana un izkopšana;
1.7.10 Skolas publicitātes un reklāmas pasākumu organizēšana;
1.7.11 Saimnieciskās darbības uzlabošana;
1.7.12 Eiropas projektu iesniegšana un īstenošana.
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Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti
2.1 Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (2. pielikums)
2.1 Skolai 2010.gadā finanšu resursi izdevumu segšanai kopā bija iedalīti Ls
841570, faktiskā izpilde bija Ls 853268 apmērā, kā arī skolai bija ieņēmumi par
sniegtajiem maksas pakalpojumiem Ls 20523. ESF finansējums Ls 78705
projektam „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana ”
(vienošanās Nr.2009./0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001) programmā 63.06.
audzēkņu mērķstipendijas, kā arī no APAGrundtvig projekts „Mācīsimies radoši
amatniecības darbnīcās Ogrē ” programmā 70.07. par kopējo finansējuma
summu Ls 19117, kā arī ERAF finansējums Ls 93253 projektam. „Mācību
aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības
programmas
īstenošanai”
programmā
62.06
(vienošanās
Nr.2010/0167/3DP/3.1.1.1.0/10IPIA/VIAA/040)
2.2 Pārskata gadā skolā tika īstenotas sekojošas no valsts budžeta finansētas
profesionālās vidējās izglītības programmas:

N.p.k.

Programmas nosaukums

Programmas
numurs/ kods

Izglītojamo
skaits
programmā*

Licences derīguma
termiņš

1.

Interjera dizains

33 214 03

69

2.

Reklāmas dizains

33 214 04

69

3.

Multimedijudizains

33 214 12

50

4.

Apģērbudizains

33 214 11

28

5.

Koka mākslinieciskā apstrāde

33 216 02

15

6.

Kokizstrādājumu izgatavošana

33 543 04

32

7.

Komerczinības
Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks
Komerczinības
Reklāmaspakalpojumu

33 341 02

71

33 341 02

61

Uz nenoteiktu
laiku
Uz nenoteiktu
laiku
Uz nenoteiktu
laiku
Uz nenoteiktu
laiku
Uz nenoteiktu
laiku
Līdz 2015. gada
31. jūlijam
Līdz 2018. gada
16. jūnijam
Uz nenoteiktu
laiku

8.

2

9.

komercdarbinieks
Miltu izstrādājumu ražošana

10. Viesnīcu pakalpojumi

33 541 04

95

33 811 03

22

Līdz 2016. gada
14. jūnijam
Uz nenoteiktu
laiku

*Audzēkņu skaits norādīts uz 31.12.2010.

2.3 Skolas darbības rezultāti ir audzēkņu sasniegumi kvalifikācijas eksāmenos,
centralizētajos vispārizglītojošo priekšmetu eksāmenos, olimpiādēs un
konkursos u. tml., atskaitīto audzēkņu skaita samazināšanās, absolventu
nodarbinātība.
2.3.1 Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti
2009. / 2010. mācību gadā86 izglītojamie ieguva izglītību, kas atbilsttrešajam
profesionālās kvalifikācijas līmenim.
31 audzēkņi kārtoja darba grupu veidotos kvalifikācijas eksāmenus profesijās
„Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks”, ,,Mēbeļu galdnieks”, kas sastāda
35,2% no kopējā audzēkņu skaita,
otri 64.8% kārtoja izglītības iestādes darba grupu izstrādātos un ar Izglītības un
zinātnes vai Kultūras ministrijām saskaņotos eksāmenus.

Nr
p.k.

Izglītības programma/
kvalifikācija

1.

Miltu izstrādājumu
ražošana/
Maizes un miltu
konditorejas
izstrādājumu
speciālists
Kokizstrādājumu
izgatavošana/
Mēbeļu galdnieks
Komerczinības/
Reklāmas pakalpojumu
komercdarbinieks
Interjera dizains/
Interjera noformētājs
Reklāmas dizains/
Vizuālās reklāmas
noformētājs
Lietišķā māksla/
Trikotāžas apģērbu
modelētājs
Kopā:

2.

3.

4.
5.

6.

Audzēkņu
skaits,
kuri bija
pieteikti
CPKE
(2010.
gada
marts)

Audzēkņu
skaits,
kuri bija
pielaisti
pie CPKE

16

Audzēkņu
skaits,
kuri
kārtoja
CPKE

Audzēkņu
skaits,
kuri
neradās
uz CPKE

16

15

1

14

14

14

19

18

17

19

18

18

18

16

15

15

15

9

9

9

9

93

90

88

Audzēkņu
skaits, kuri
ieguva
atbilstošu
kvalifikāciju

Audzēkņu
skaits, kuri
neieguva
atbilstošu
kvalifikāciju

15

14

1

2

15

86

2

2

3

Kopumā ir samazinājusies tendence pārtraukt mācības pēdējos kursos, īsi pirms skolas
beigšanas vai kvalifikācijas prakses laikā, tomēr daļai audzēkņu ir zudusi kvalifikācijas
ieguves nepieciešamība, jo:
• daļa no pēdējo kursu audzēkņi ir atraduši darbu ārzemēs,
• ir nodibinājuši ģimenes un atsevišķas audzēknes atrodas bērna kopšanas
atvaļinājumā.
Audzēkņu skaits pa vērtējuma grupām:

izcili
teicami
ļoti labi
labi
gandrīz labi
viduvēji
gandrīz viduvēji
vāji

5
11
19
13
17
21
2
0

Kopā:

88

augsts līmeņa raksturojums
optimāls līmeņa raksturojums
vidējs līmeņa raksturojums
vājs līmeņa raksturojums

2009. / 2010. mācību gadā Ogres Amatniecības vidusskolas audzēkņu vidējā atzīme
kvalifikācijas eksāmenos ir 7 balles,kas atbilst optimāla līmeņa raksturojumam.
2 4.2. 2010. gada centalizētio eksāmenu, kuru norises organizāciju nodrošina Valsts
izglītības satura centrs un pašvaldības izglītības pārvaldes kopīgi ar izglītības
iestādēm rezultāti
Mācību priekšmets

Latviešu valoda
Angļu valoda
Matemātika
Vēsture

Izglītojamo skaits,
kuri bija pieteikti
eksāmeniem

Izglītojamo skaits, kuri kārtoja eksāmenus, t. Sk.
Līmeņi
Kopā
A
B
C
D
E
F

81

3

9

22

39

8

79

3

7

26

32

11

84

1

1

16

34

32

174

7

27

47

55

38

Salīdzinot eksāmenu rezultātus iepriekšējos mācību gados, palielinājies licēju skaits. Ļoti
liels skaits audzēkņu par savu izvēles eksāmenu izvēlas vēsturi, piemēram, 2006./2007.
mācību gadā eksāmenu kārtoja 59 audzēkņi, 2007./2008 mācību gadā – 86, 2008./2009
mācību gadā – 119, šogad- 174.
Joprojām salīdzinoši zemi ir rādītāji latviešu valodas un literatūras, angļu valodas un
matemātikas eksāmenos, tas izskaidrojams ar to:
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esošajās izglītības programās vidējais stundu skaits minētajos mācību
prioekšmetos ir mazāks kā vidusskolās, piemēram, pirmajā svešvalodā – angļu
valodā ir 222 stundas;
• audzēkņiem iestājoties skolā ir salīdzinoši vāji apgūtas zināšanas pamatizglītības
programmās;
• daļa audzēkņi uzskata, ja viņi runā (sarunvalodas līmenī) un raksta latviešu valodā,
tad eksāmenam var nopietni negatavoties.
•

Pēdējos gados turpina mazināties atšķirības starp to audzēkņu skaitu, kuri tiek pieteikti
centralizētajiem eksāmeniem un kuri tos kārto. Tas tādeļ, ka īpaša uzmanība tiek
pievērsta, lai jau septembrī (atkārtoti- novembra sākumā un martā) visi audzēkņi
iepazītos ar visiem dokumentiem, kuri saistīti ar centalizētajiem eksāmeniem, tomēr arī
šogad atsevišķi izglītojamie neatnāk uz eksāmenu bez attaisnojoša iemesla.
2.3.2 Konkursu, olimpiāžu, sacensību rezultāti
Pasākums

Profesionālie konkursi
Starptautiskais mākslas un dizaina
vidusskolu audzēkņu konkurss
datorgrafikā „Nedekorē - komunicē”

Dalībnieku
skaits

Sasniegtie rezultāti

2
(no OAVS)

Kopā septiņas godalgas.
Viesturs Kaļeiņikovs 1.-2. kursu grupā ieguva
godalgotas vietas piecās nominācijās:
• 1.vieta pasniedzēju vērtējumā par „Mājas
darbu”
• 1.vieta pasniedzēju vērtējumā par „Konkursa
darbu”
• 2.vieta žūrijas vērtējumā par „Mājas darbu”
• 2.vieta žūrijas vērtējumā par „Konkursa darbu”
• 3.vieta žūrijas vērtējumā par „Mājas darbu
lietišķajā grafikā”
Kopumā augstākais punktu skaitu konkursā.

Valsts asinsdonoru centra radošo ideju
konkurss "Ziedo idejas!"

3
(no OAVS)

Starptautisks radošo darbu konkurss
„Eiropa skolā”.
( Notiek Latvijā un vairāk kā desmit
Eiropas valstīs. Tā mērķis ir veicināt
bērnu, skolēnu un skolotāju izpratni un
cieņu pret kultūras dažādību Eiropā,
sekmēt eiropeiskās apziņas,
starptautiskās sadarbības un
demokrātijas izpratni, kā arī attīstīt spēju
ar radošu darbu palīdzību paust
personisko attieksmi un pamatvērtības
par Eiropu un dzīvi daudzkulturālā

1
(no OAVS)

KatrīnaUžule3.-4. kursu grupā ieguva godalgotas
vietas skatītāju vērtējumā:
• 2.vieta par „Mājas darbu”
• 3.vieta par „Konkursa darbu”
• Galvenā balva un trīs laureāti ideju konkursā
„Ziedo idejas”.
• Pēc žūrijas vērtējuma starp labākajiem
darbiem atzina trīs OAVS audzēkņu darbus
• Galvenās balvas laureāta reklāmas dizaina
programmas 3.kursa audzēkņa Mārtiņa
Gerasimovadarbu izmantos reklāmas plakāta
izveidei, tas tiks izvietots 50 Rīgas sabiedriskā
transporta pieturu vietās, lai popularizētu
Pasaules asins donoru dienu
Laureāta diploms
Multimediju dizainaprogrammas 2.kursa
audzēknisAlberts Savickis ieguvalaureāta diplomu
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sabiedrībā. Konkursa darbu tēmas
nosaka saskaņā ar Eiropas 2010.gada
moto „Cīņa pret nabadzību un sociālo
atstumtību”)
Valsts profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņukonkurss “Jaunais profesionālis
2010” Ķīpsalā

1
(no OAVS)

Praktiskais seminārs „Hercoga Jēkaba
skulptūras sēdēšanai Ventas krastā”
(Piedalījās desmit profesionālās vidējās
izglītības iestādes)

2
(no OAVS)

Valsts profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņu uzņēmējdarbības biznesa
plānu konkurss

4
(no OAVS)

Sudraba medaļa konkursā
4. kursakokizstrādājumu izgatavošanas
programmas audzēknis Edgars Liepa konkursā
“Jaunais profesionālis 2010” ieguva 2. vietu.
• Pateicība par piedalīšanos
• 2. kursa kokizstrādājumu izgatavošanas
programmas audzēkņi Jāzeps Pastars un Jānis
Mikolonis izgatavoja skulptūras sēdēšanai Ventas
krastā

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu olimpiādes, konkursi
Ogres rajona/novada audzēkņu publiskās
runas konkursi

Godalgotās vietas

Latvijas skolu jauniešu audzēkņu
publiskās runas konkurss

1
(no OAVS)

Septītā vieta 306 dalībnieku konkurencē

Ogres novada kultūras vēstures
olimpiāde
Latvijas
jauniešu
eseju
konkurss
„Veltījums Oskaram Kalpakam”

3 audzēkņi
no OAVS
1
(no OAVS)

•

Trešā vietaun atzinības raksti

•
•

Pirmā vieta
Atzinība no Eiropas Parlamenta deputātes
Prof. Ineses Vaideres un sertifikāts apmeklēt
Eiropas Parlamentu Briselē OAVS Interjera
dizaina programmas audzēknei Inesei Pučekai

Sporta pasākumi
Ogres Amatniecības vidusskolas sporta
sacensības
Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes, Ķeguma
novadu skolēnu sporta spēļu sacensības
Republikas arodvidusskolu sporta kluba
AMI 20. sporta spēļu sacensības 9 sporta
veidos

320
530
69

Pirmās, otrās, trešās vietasvai atzinības raksti
visās vecumu grupās
Republikas arodvidusskolu sacensībās 1 km
distancē, 100 m skrējienā, 400 m distancē
•
RufīnaiMacikai 2. vieta
•
LīgaiRiekstiņai – 3. vieta

•
•

Republikas arodvidusskolu 20. sporta spēļu
sacensībās telpu futbolā jaunietēm -3. vieta
Republikas arodvidusskolu sporta kluba AMI
sacensībās šautriņu mešanā mērķī
Aigaram Kažam1. vieta
Komandai 2. vieta

Republikas
arodvidusskolu
21.sporta
spēļu
sacensībās vieglatlētikā Viktorija Ļebedeva izcīna
2.vietu šķēpa mešanā
OAVS audzēknes Sabīne Červeņaka un
LinetaKrēmane Republikas arodvidusskolu sporta
kluba AMI futbola izlases komandas sastāvā
piedalījās 33. Starptautiskajās jaunatnes sporta
spēlēs Vācijā, izcīnot 1. vietu
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2.3.3 Atskaitīto audzēkņu īpatsvars
2010. gada sākumā skolā mācījās 494 audzēkņi.
Gada laikā pārnākuši mācīties no citām izglītības iestādēm vai turpina iepriekš
pārtraukto izglītības ieguvi - 20 audzēkņi
Gada laikā atskaitīti 103 audzēkņi (4. pielikums)

Kā redzams diagrammā, 26% no atskaitītajiem audzēkņiem izvēlas
turpināt izglītību citā skolā, visbiežāk tuvāk savai dzīves vietai vai materiālo
pasvērumu dēļ izbrauc uz dzīvi ārzemēs, 9% atskaitīto audzēkņu kopā ar ģimeni
maina dzīvesvietu, bieži izbraucot uz ārzemēm. 34% atskaitīto audzēkņu skolu
nepameklēja un 17% nebija pietiekams zināšanu vērtējums, jo kļūdījās profesijas
izvēlē, vai, materiālu apsvērumu dēļ nolēma strādāt.
2.3.4 Informācija par 2010.gada absolventu nodarbinātību.
24 % audzēkņu pēc skolas beigšanas strādā apgūtajā profesijā, daļa
no tiem turpina strādāt uzņēmumos, kuros strādājuši kvalifikācijas
prakses laikā (sīkāka informācija 5. pielikumā).
2.5 Atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 2009. gadā
izstrādātajam „Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas plānam 2010. –
2015. gadiem” noteiktajām prioritārajām nozarēm, skolā šobrīd tiek īstenotas un
2010. gadāaktualizētas izglītības programmas radošo industriju nozares speciālistu
sagatavošanai:
Izglītības
programmas
kods

33 214 03
33 214 04
Reklāmas
dizains

Izglītības programmas nosaukums
kvalifikācija

Mācību
valoda

Iepriekš
izglītība (klases)

Mācību
ilgums

Interjera dizains
Interjera noformētājs

L

9

četri gadi

Reklāmas dizains
Vizuālāsreklāmas noformētājs

L

9

četri gadi
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2010. gadā izstrādātas jaunas izglītības programmas, tai skaitā ar iepriekšējo –
vidējo izglītību:
Izglītības
programmas
kods

20P 542 02
32 542 02
32a 542 02

32 811 02
32a 811 02

Izglītības programmas nosaukums
kvalifikācija

Šūto izstrādājumu ražošanas
tehnoloģija;
Apģērbu piegriešana un
modelēšanas pamati
Šūto izstrādājumu ražošanas
tehnoloģija;
Drēbnieks
Šūto izstrādājumu ražošanas
tehnoloģija;
Drēbnieks
Ēdināšanas pakalpojumi;
Konditors
Ēdināšanas pakalpojumi;
Konditors

Mācību
valoda

Iepriekš
izglītība (klases)

L

Mācību
ilgums (gadi)

186 stundas

L

12

viens gads

L

12

viens gads

L

12

viens gads

L

12

viens gads

2.6. Lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu, pilnveidotu mācību materiālo bāzi,
skola katru gadu realizē ESF, ERAF, VKKF, APA u.c. projektus. Skolā regulāri notiek
visdažādākie, tai skaitā starptautiskie projekti, semināri un simpoziji (6. pielikums)
2.7. Skolas vadības shēma nosaka skolas organizatorisko struktūru, skolas 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, kā arī
nepieciešamības gadījumā 5 minūšu apspriedē pie direktora un informatīvajās
darbinieku sanāksmēs. Pieņemot lēmumus, tiek ņemta vērā informācija, kas iegūta
pedagoģiskās padomes sēdēs, administrācijas sēdēs, vecāku sapulcēs,
informatīvajās darbinieku sanāksmēs, stipendiju komisiju sēdēs, izglītojamo
sanāksmēs, audzēkņu pašpārvaldes sēdēs.
3

Personāls
3.1 Pārskata gadā skolā vidējais štata vienību, likmju skaits ir 90.34, kurās strādā 59
pedagogi un 25 tehniskie darbinieki. Skolā strādā 62 sievietes, kas sastāda 74%
no kopējā darbinieku skaita.
3.2 Visiem skolas darbiniekiem ir normatīvajiem dokumentiem atbilstoša izglītība,
vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotājiem gandrīz 100% ir augstākā
pedagoģiskā izglītība, profesionālo mācību priekšmetu skolotājiem ir augstākā
pedagoģiskā vai augstākā nepedagoģiskā un normatīvajiem dokumentiem
atbilstoša pedagoģiskā izglītība (7. pielikums). Skolā strādā 21 pedagogs ar
maģistra grādu, 4 pedagogi šobrīd studē Latvijas augstskolu maģistrantūras
programmās, trijiem ar amata meistara grāds Pedagogi pilnveido savu
profesionālo kvalifikāciju, atbilstoši pastāvošajai likumdošanai
3.3 Darbinieku sadalījums pēc vecuma. Kā redzams diagrammā, vairāk kā puse
(55%) skolas darbinieku ir jaunāki par 49 gadiem (detalizētāka informācija 7.
pielikumā).
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4

Komunikācija ar sabiedrību
4.1 Skolas izstrādātās izglītības programmas ir atzinīgi novērtējušas un to pilnveidi
atbalsta profesionālās organizācijas un asociācijas. Skola ir LIKTA un Viesnīcu
un restorānu asociācijas biedrs. Sadarbība izpaužas kā atbalsts prakses vietu
nodrošināšanā, konsultēšanā par jaunāko nozares attīstībā, jaunākās
informācijas nodrošināšanā par skolotāju profesionālo pilnveidi. Sadarbība ar
darba devējiem norit pēc Skolas iniciatīvas, daudzi daba devēji ir ieinteresēti un
vēlas pieņemt skolas audzēkņus praksē, daļa no audzēkņiem paliek strādāt
prakses uzņēmumā. Skolai ir noslēgti sadarbības līgumi ar nozaru uzņēmumiem,
lai nodrošinātu izglītojamos ar kvalifikācijas prakšu vietām (8. pielikums).
4.2.

Pārskata gadā skolas audzēkņi un pedagogi aktīvi līdzdarbojušies dažādos
starptautiskajos, valsts, Ogres pilsētas un novada kultūras un sporta pasākumos,
ir notikusi skolas prezentācijas un reklāmas kampaņas Ogres rajona un citu
novadu mācību iestādēs. Viens no pasākumiem, kurā aktīvi iesaistījās un
līdzdarbojās skolas audzēkņi bija mākslas dienai veltītais pasākums "Baltā laipa"
Ogres kultūras centrā, kur mūsu interešu izglītības pulciņa "Defilē" meitenes
demonstrēja vairākas mūsu audzēkņu veidotas apģērbu kolekcijas, kā arī
piedāvāja iespēju iesaistīties meistardarbnīcā pasākumu apmeklētājus. Pilsētas
skvērā un kultūras centa teritorijā, notiekošajā "Ogres novada mākslas dienā"
interesenti varēja apskatīt apgleznotu audeklu visas ielas garumā, kur arī mūsu
audzēkņi bija "pielikuši roku", izveidojot veselu sadaļu, kas raksturo Ogres
Amatniecības vidusskolas koncepciju. Aprīlī, Ogres Amatniecības vidusskolas
rīkotajās "Meistardarbnīcās" piedalījās arī Rīgas Amatniecības vidusskolas un
Rīgas Purvciema amatu skolas audzēkņi, kas apmaiņas programmas ietvaros
kopīgi izstrādāja un veidota mākslas projektus. Tādējādi tika attīstīta sadarbība
starp Latvijas amatniecības skolām, kā arī rosināta interese par Latvijas
profesionālo izglītības iestāžu radošām aktivitātēm, veicināta pieredzes apmaiņa
un mākslas jaunrades process. (9. pielikums).
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5

Nākamajā gadā plānotie pasākumi
5.1 Turpināt darbu pie projektiem:
5.1.1 ERAF projekta 3.1.1.1.aktivitātē “Mācību aprīkojuma modernizācija un
infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu
īstenošanai”izstrāde un realizācija;
5.1.2 ESF projekta 1.2.1.1.4. „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības
veicināšana” īstenošana,
5.1.3 piedalīšanās ESF projekta
konkurentspējas veicināšana
apstākļos”

aktivitātē
izglītības

1.2.2.1.5.
„Pedagogu
sistēmas optimizācijas

5.1.4 piedalīšanās KRIIC projektā „Profesionālās kultūrizglītības pedagogu
tālākizglītība”
5.2 Turpināt sadarbību ar profesionālajām organizācijām un asociācijām.
5.3 Sadarbībā ar Rīgas Amatniecības vidusskolu Eiropas Sociālā fonda programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība”, projekta apakšaktivitātē „1.2.1.1.3. „Atbalsts
sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes
uzlabošanai un īstenošanai” izstrādāt modulārās izglītības programmas dizaina
un lietišķā mākslas jomā.
5.4 Uzsākt jaunu- modulāru, profesionālās vidējās izglītības, profesionālās
pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmu izstrādi skolas īstenotajās
izglītības programmās.

10

1.pielikums
Ogres Amatniecības vidusskolas izglītības programmas
Profesionālās vidējās izglītības programmas
N.p.k.

Programmas nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Interjera dizains
Reklāmas dizains
Multimedijudizains
Apģērbudizains
Koka mākslinieciskā apstrāde
Kokizstrādājumu izgatavošana
Komerczinības
Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks
8. Komerczinības
Reklāmaspakalpojumu komercdarbinieks
9. Komerczinības
Mākslas komercdarbinieks
10. Miltu izstrādājumu ražošana
11. Viesnīcu pakalpojumi

Programmas
numurs/ kods

33 214 03
33 214 04
33 214 12
33 214 11
33 216 02
33 543 04
33 341 02

Licences derīguma termiņš

Uz nenoteiktu laiku
Uz nenoteiktu laiku
Uz nenoteiktu laiku
Uz nenoteiktu laiku
Uz nenoteiktu laiku
Līdz 2015. gada 31. jūlijam
Līdz 2018. gada 16. jūnijam

33 341 02

Uz nenoteiktu laiku

33 341 02

Līdz 2016. gada 29. augustam

33 541 04
33 811 03

Līdz 2016. gada 14. jūnijam
Uz nenoteiktu laiku

Profesionālās tālākizglītības, arodizglītības un profesionālās pilnveides programmas*
N.p.k.

Programmas nosaukums

Programmas
numurs/ kods

Licences derīguma termiņš

1.

Interjera dizains

30T 214 03

Uz nenoteiktu laiku

2.

30T 214 03

Līdz 2018. gada 7. februārim

35b 214 03

Līdz 2016. gada 29. augustam

4.
5.
6.

Komerczinības
Mākslaskomercdarbinieks
Komerczinības
Mākslaskomercdarbinieks
Ēdināšanas pakalpojumi
Ēdināšanas pakalpojumi
Ēdināšanas pakalpojumi

35a 811 02
35 811 02
20T 811 02

Uz nenoteiktu laiku
Uz nenoteiktu laiku
Uz nenoteiktu laiku

7.

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija

35a 542 02

Uz nenoteiktu laiku

8.

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija

35 542 02

Uz nenoteiktu laiku

9.

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija

20T 542 02

Līdz 2014. gada 16. decembrim

10. Skaistumkopšanas pakalpojumi
Individuālā stila veidošanas pamati
11. Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija
Apģērbu piegriešanas un modelēšanas
pamati

20P 815 00

Līdz 2016. gada 23. martam

20P 542 02

Uz nenoteiktu laiku

3.

* programmas var realizēt par NVA, ESF projektu līdzekļiem vai kā maksas izglītības programmas
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2. pielikums
Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (latos)
Nr.p.k.

1.

Finansiālie rādītāji

Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)

Pārskata gadā
apstiprināts likumā

faktiskā izpilde

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

703727

841570

853268

1.1.

dotācijas

671904

813631

813629

1.2.

maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi

30417

27939

20523

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1406

0

0

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

0

0

0

Izdevumi (kopā)

706237

862628

856667

uzturēšanas izdevumi (kopā)

706237

769389

763429

2.1.1.

kārtējie izdevumi

593176

640839

634879

2.1.2.

procentu izdevumi

0

0

0

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu transferti

113060

128550

128550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.
2.1.

2.1.4.

2.1.5.
2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem
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3. pielikums

Pielaisti
CPKE

Nokārtoja
CPKE

Neieradās uz
CPKE

vērtējums ballēs

Vidējā atzīme
kvalifikāciju
ieguvušiem

Audzēkņu sadalījums centralizētajos profesionālās kvalifikācijas eksāmenos

1. Mēbeļu galdnieks

14

14

0

2.

Reklāmas
pakalpojumu
komercdarbinieks

18

14

1

3.

Maizes un miltu
konditorejas
izstrādājumu
speciālists

16

15

1

4.

Trikotāžas
apģērbu
modelētājs

9

9

2

2

1

2

1

1

6,4

5.

Interjera
noformētājs

18

18

3

3

4

4

3

1

7,2

6.

Vizuālās reklāmas
noformētājs

15

15

1

2

3

4

2

3

7,9

Nr.

Profesionālā
kvalifikācija

≤4

2

5

6

7

8

9

10

8

3

1

2

5,8

5

6

3

1

6,1

1

2

1

6

5

7,9
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4. pielikums
Izglītojamo kustība 2010. gadā
Rādītāja nosaukums

tajā skaitā

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
nav vai nepietiekams mācību sasniegumu vērtējums
par izglītības iestādesneapmeklēšanu
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

494
191
162
20

90
80
103
18
35
9
10
27
4
512
1

1
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5. pielikums
Informācija par 2010.gada absolventu nodarbinātību
Specialitāte

Strādā
apgūtajā
profesijā

Strādā
citā
profesijā

Turpina
izglītību

Izbraucis
strādāt uz
ārzemēm

Nav
ziņu

Kopā

6

Nestrādā
ģimenes
apstākļu
dēļ
3

Interjera noformētājs

5

3

-

1

18

Vizuālās reklāmas
noformētājs
Maizes un miltu
konditorejas izstrādājumu
speciālists

2

2

9

1

1

-

15

6

5

1

2

2

-

16

Trikotāžas apģērbu
modelētājs
Reklāmas pakalpojumu
komercdarbinieks
Mēbeļu galdnieks
Kopā

-

-

2

6

1

-

9

3

3

5

3

2

2

18

6
22

2
15

2
25

1
16

1
7

2
5

14
90

Procentuālais aprēķins informācijai par 2010.gada absolventu nodarbinātību
Specialitāte

Strādā
apgūtajā
profesijā

Strādā
citā
profesijā

Turpina
izglītību

Izbraucis
strādāt uz
ārzemēm

Nav
ziņu

33%
60%

Nestrādā
ģimenes
apstākļu
dēļ
17%
7%

Interjera noformētājs
Vizuālās reklāmas
noformētājs
Maizes un miltu
konditorejas izstrādājumu
speciālists
Trikotāžas apģērbu
modelētājs
Reklāmas pakalpojumu
komercdarbinieks
Mēbeļu galdnieks
Vidējais procentuālais
rādītājs

28%
13%

17%
13%

7%

5%
-

38%

31%

7%

12%

12%

-

-

-

22%

66%

12%

-

17%

17%

28%

17%

11%

10%

43%
24%

14%
17%

14%
28%

7%
18%

7%
8%

15%
5%
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6. pielikums
Piedalīšanās Eiropas Savienības struktūrfondos
un citos kopprojektos 2010. gadā
A.Murāne
L.Neško
G.Strautmane
G.Volka
A.Murāne
A.Rubene

A.Murāne
A.Rubene
A.Murāne
D.Vernera

A. Rubene
D.Vernera
A. Murāne
I.Dzirkale
V. Kaļeiņikova
R.Balode
A.Heniņa
A.Krastiņa
L. Neško
A. Rubene
S. Pīlāte
D.Vernera
A.Murāne
A.Murāne
Radošie studenti
no OAVS
D. Vernera
A.Murāne
G.Garkalne
G.Vilcāne
D. Āboliņa
A. Brakmane
Visi skolas
audzēkņi un
pedagogi
L.Aizporiete
D.Aboliņa
D.Zilberte
S.Blūzmane

„Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība”. Tālākizglītības
programma “Dizaina pedagogs”. 16.09.2010.-30.06.2011.
ERAF projekts „Ogres Amatniecības vidusskolas mācību aprīkojuma
modernizācija un infrastruktūras uzlabošana izglītības programmu
īstenošanai”
2010.gada augusts – 2012. gada decembrim
KPFI projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Ogres Amatniecības vidusskolas ēkās”
01.11.2010. – 30.11. 2011.
NVA un ESF projekts "Neformālās izglītības programmu īstenošana
ESF projekta "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām"
ietvaros" (Iepirkuma identifikācijas numurs - NVA Nr.2010/59_ESF/M)
2010.gada oktobris - 2013.gada 31.decembris

ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos (1.2.2.1.5.).
2009.marts -2012. decembris

Mūžizglītības programma „Grundtvig” radošās darbnīcas projekta
nosaukums „Mācīsimies radoši amatniecības darbnīcās Ogrē” 01.07.07.07.2010.
Ogres novada domes projekts.
Projekta nosaukums ,,Aktīvs jaunietis.
15.05.2010. – 30.10.2010.
Starptautiskais projekts ar Vana Vigala Tehnisko skolu (Igaunija) par
mācību priekšmetu: ētika, estētika, vadības pamati, klientu
apkalpošana, vides aizsardzība,profesionālā svešvalodas apmācība
(2010.septembris-2011.marts)
ESF projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības
veicināšana ” no 2009.gada 1. septembralīdz 2013.gada decembrim.
ESF projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai
prioritārajos mācību priekšmetos”,
01.09.2010 – 30.06.2010.
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7. pielikums
Darbinieku sadalījums pēc izglītības
Darbinieku
skaits

Pedagogu sadalījums pēc izglītības

kopā

no kopējā skaita sievietes

kopā

ar vidējo vispārējo
izglītību

ar vidējo
profesionālo
izglītību

kopā

ar augstāko
pedagoģisko
izglītību

ar augstāko
profesionāloizglītīb
u

Ar augstāko izglītību un tai
pielīdzināto

Štata
vienību,
likmju
skaits

67.56

59

48

9

3

6

50

25

25

21

profesionālo
priekšmetu skolotāji

33,41

32

24

5

1

4

27

9

18

13

vispārizglītojošo
priekšmetu skolotāji

21.36

14

11

1

1

-

13

11

2

4

pārējie pedagogi

12.79

13

13

3

1

2

10

5

5

4

Pārējie darbinieki

22,8

25

14

17

9

8

8

1

7

-

KOPĀ

90.36

84

62

26

12

15

58

26

32

21

Nosaukums

Pedagogi:

Ar vidējo izglītību

maģistri

Darbinieku sadalījums pēc vecuma un dzimuma
Darbinieku vecums

24 gadi un jaunāki

Darbinieku skaits
t.sk.
kopā
sievietes

5

2

25 – 29 gadi

5

2

30 – 34 gadi

11

9

35 – 39 gadi

8

5

40 – 44 gadi

7

6

45 – 49 gadi

10

7

50 – 54 gadi

15

11

55 – 59 gadi

13

11

60 – 64 gadi

6

5

65 gadi un vecāki

4

4

17

8. pielikums
Ogres Amatniecības vidusskolas noslēgtie sadarbības līgumi par audzēkņu prakses
vietu nodrošināšanu.
Izglītības
programma
Komerczinības

Iegūstamā
kvalifikācija
Tūrisma
pakalpojumu
komercdarbinieks

Komerczinības

Reklāmas
pakalpojumu
komercdarbinieks
Viesmīlības
pakalpojumu
speciālists

Viesnīcu
pakalpojumi

Miltu
izstrādājumu
ražošana

Maizes un miltu
konditorejas
izstrādājumu
speciālists

Apģērbu dizains

Apģērbu
modelētājs

Multimediju
dizains

Multimediju dizaina
speciālists

Interjera dizains

Interjera
noformētājs

Reklāmas
dizains

Vizuālās reklāmas
noformētājs

Kokizstrādājumu
izgatavošana

Mēbeļu galdnieks

Sadarbības partneri
1. Cēsu Kultūras un tūrisma centrs (Pašvaldības aģentūra)
2. Jēkabpils TIC (Jēkabpils pilsētas pašvaldība Kultūras pārvalde)
3. Ogres un Ikšķiles Tūrisma attīstības aģentūra
4. Pļaviņu TIC
5. Rīgas Tūrisma koordinācijas un informācijas centrs
6. Siguldas novada TIC
7. Latvijas Tūrisma informācijas organizāciju „Lattūrinfo”
8. Līvānu aktīvā tūrisma centrs (Līvānu novada dome)
9. SIA TA Gorbants
10. SIA RemiroTravel
11. SIA Rīgas Tūristi
12. SIA ViaBono
13. SIA Tūrisma aģentūra „Kolumbs”
14. Ceļojumu birojs „Astra Tūre” SIA
15. SIA „Rivasi”
16. SIA Ceļojumu aģentūra „Spāre”
17. SIA „A-SONO”
1. Reklāmas un mārketinga aģentūra SIA „AbsoluteLtd”
2. IU „Strīpa”
3. SIA „Fakti”
1. SIA Meidrops
2. ZS Turbas
3. A/S „Uzņēmēju Trasta Kompānija” Viesnīca „Club 1934”
4. Z/S „Kalnakraučas”
5. SIA Ogres Prestižs
6. SIA „Nelda”
7. Viesnīca „BalticBeachHotel”
1. SIA Ogres Prestižs
2. SIA „Fazermainīcas”
3. Latvijas Maiznieku biedrība
4. SIA Spaik
5. Z/S „Kalnakraučas”
6. SIA „Ozoliņa konditoreja”
1. SIA „SRZ”
2. SIA „KANONS PLUS”
3. SIA „VS TEKS”
1. A/S Rīgas kinostudija
2. Reklāmas ideju un stratēģiju aģentūra „Esplanāde”
3. SIA „Ogres televīzija”
4. SIA „Dripe dizains”
5. SIA „DAS trans”
Portāls www.ogrenet.lv
6. SIA „Mediaparks”
7. SIA „Fakti”
1. SIA „Sūna” birojs
2. I/U „Strīpa”
3. SIA Aģentūra Skats
4. PA „Ogres Vēstures un Mākslas muzejs”
1. SIA „Datateks”
2. SIA „3 PUNKTI”
3. I/U „Strīpa”
1. SIA „Unika M”
2. SIA „Dižozols Plus”
3. SIA „BLB3”
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9.pielikums
Ogres Amatniecības vidusskolas audzēkņu piedalīšanās pasākumos
Pasākums
Pasākums „Gaismas pēdas” sadarbībā ar
Ogres novada domi, Rīgas domes
Kultūras departamentu, Ogres Vēstures
un mākslas muzeju,Latvijas Dizaineru
savienību, Latvijas Mākslas akadēmiju,
Rīgas Amatniecības vidusskolu, Rīgas
Purvciema amatu skolu, Ogres Mākslas
skolu u.c.
(2009. gada 19. decembris- 2010. gada
7. februāris)

Dalībnieku
skaits
250 no
OAVS

Sasniegtie rezultāti
•

Izveidotās izstādes piedāvāja plašu mākslas
darbuun dizaina objektu skati dažādās Ogres
pilsētas vietās. Pilsētas skvērā iedzīvotāji
varēja apskatīt Ogres Amatniecības
vidusskolas audzēkņu un pilsētas galvenā
mākslinieka kopīgi veidotāsgaismas
instalācijas.

•

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

•
•

Atzinības no Ogres novada domes
Izveidotas 2 izstādes Ogres pilsētas
iedzīvotājiem, tirdzniecības kompleksa „Ogres
prestižs” apmeklētājiem

•

Pateicība par ieguldījumu Latvijas Radošuma
nedēļas idejas īstenošanā no izglītības un
zinātnes ministres Tatjanas Koķes.
Izveidoti video sižeti, ar kuriem var iepazīties
YouTube vietnē

Plakātu izstādes Ogres pilsētā sadarbībā
ar Ogres „Prestižs”

Vidēji
30

Latvijas Radošuma nedēļas idejas
īstenošana
radošo skolu teletilta videokonferencē
Latvijas Radošuma nedēļas ietvaros, ko
organizēja Izglītības un zinātnes
ministrija, Britu padomes pārstāvniecība
Latvijā, Microsoft Latvija, Sorosa Fonds
Latvija, Latvijas Izglītības vadītāju
asociācija un „Radošuma pils”.
Projektu nedēļas pasākumi
(2010. gada novembrī)

25 no
OAVS

Vidēji
180

•

Attīstīta sadarbībastarp OAVS izglītības
programmām, veicināta pieredzes apmaiņa un
jaunrades process.

Projektu nedēļas un„Atvērto durvju
dienas” pasākumi sadarbībā ar Rīgas
Amatniecības vidusskolu, Rīgas
Purvciema amatu skolu un
profesionālajām organizācijām (2010.
gada martā)
Amatnieku svētki 2010.
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Vērmanes dārzā

Vidēji
250

•

Turpināta sadarbībastarp Latvijas
amatniecības skolām, rosināta interese par
Latvijas profesionālo izglītības iestāžu
radošām aktivitātēm, veicināta pieredzes
apmaiņa un mākslas jaunrades process.
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Skolas vokālajām ansamblim 1.vieta Amatnieku
svētkos 2010.

12

Mūsdienu deju pulciņam atzinība Amatnieku
svētkos 2010 netradicionālo deju kolektīvu grupā

12

Pulciņam „Stils un mode” atzinība Amatnieku
svētkos 2010
Vokālajam ansamblim atzinība konkursā „Balsis”

Konkurss „Balsis”
Labāko vokālo ansambļu skate Latviešu
biedrības namā
Amatnieku svētki 2010.
Amatu prezentācijas un meistarstiķu
programma
Pulciņš „Teātra Sports”
Teātra sporta draudzības turnīrs Ogres

•

20

16

Skolas improvizācijas teātrim atzinība Amatu
prezentācijas un meistarstiķu programmā
Amatnieku svētkos 2010

12
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Amatniecības vidusskolā (viesojās 2
komandas no Ikšķiles vidusskolas un
komanda no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas
"Rāmju nav")
Pulciņš „Teātra Sports”
"Vecpilsētas" turnīra 1. kārtā
Pulciņš „Mūsdienu deja”
Ogres novada mūsdienu deju konkurss
Pulciņš „Mūsdienu deja”
dalība festivālā „Deju palete” Ogres
novada Suntažu kultūras namā.

12

Komanda uzvarēja un iekļuva finālā.

12

Otrā vieta

12

Pieredzes apmaiņas pasākumi
Pieredzes apmaiņas vieta

Stokholma (03-05.10.2010.)

Tallina un VanaVigala
(28-29.05.2011.)

Pieredzes apmaiņas pasākumi ar
darba devējiem un profesionālo
organizāciju pārstāvjiem

Dalībnieku skaits

43 (Tūrisma
izglītības
programmu
audzēkņi)
48 (Dizaina
izglītības
programmu
audzēkņi)
Attiecīgo izglītības
programmu
audzēkņi

Piezīmes

Iepazīšanās ar Stokholmu. Starptautiskā un
vietējā tūrisma produkta piedāvājuma izpēte
un salīdzinājums ar Latviju
Iepazīšanās ar Tallinu kā Eiropas kultūras
galvaspilsētu,pasākumu apmeklēšana
„Eksperimenta” programmas ietvaros, izstāžu
apmeklēšana modernās mākslas muzejā
„KUMU” u.c.
Notiek regulāri, visbiežāk projektu nedēļu
un„Atvērto durvju dienas” pasākumu ietvaros
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