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1. Izglītības iestādes pamatinformācija 

1.1. Iestādes juridiskais statuss. 

Saldus Profesionālā vidusskola ir Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša 

valsts iestāde. Tās dibinātājs ir Latvijas Republikas Ministru kabinets. Tās tiesiskais darbības 

pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie akti, kā arī SPV 

Nolikums. 

Izglītības iestādei ir valsts tiešās pārvaldes iestādes statuss, tā ir Izglītības un zinātnes 

ministrijas (turpmāk – ministrija) padotībā esoša izglītības iestāde, tai ir sava simbolika, konti 

Valsts kasē. Izglītības iestāde ir tiesīga lietot zīmogu ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu 

atbilstoši likumam ”Par Latvijas valsts ģerboni”. 

Izglītības iestādes juridiskā adrese: Kalnsētas ielā 24, Saldū, LV-3801 

Izglītības iestādes pilns nosaukums ir Saldus Profesionālā vidusskola. Reģistrācijas numurs 

90000024436. Mācību iestādes reģistrācijas numurs 4134003109. 

 Saldus Profesionālās vidusskolas  personālstruktūru veido vienota hierarhiska sistēma, 

kur viens darbinieks ir padots citam, skolu vada direktors, kas ir augstākā amatpersona skolā. 

Direktors ir tieši padots Izglītības un zinātnes ministrijai.  

 

1.2. Politikas jomas, nozares, apakšnozares vai funkcijas, par kurām  iestāde ir atbildīga. 

Izglītības iestādes darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, 

kas nodrošinātu valsts profesionālās izglītības standartos un profesiju standartos noteikto 

profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu. 

Izglītības iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām īstenojot licencētas un akreditētas izglītības programmas. 

Misija  

Kvalitatīvas un efektīvas profesionālās izglītības nodrošināšana Saldus un Kurzemes 

reģiona jauniešiem, kuri vēlas iegūt profesiju konkurētspējīgās izglītības  programmās, kas 

nepieciešamas Latvijas un Kurzemes lauku attīstības programmu īstenošanā.  

Vīzija  

Mūsdienīgs profesionālās izglītības kompetences centrs, kas, izmantojot arī darba vidē 

balstīto izglītību, nodrošina  profesionālo kompetenču, sociālo prasmju attīstību, kā arī sagatavo 

ievirzei mūţizglītības iespējām.  

Skolas  pamatuzdevumi: 

- nodrošināt iespēju iegūt profesionālo izglītību un kvalifikāciju, kā arī vispārējās 

zināšanas un prasmes; 

- sagatavot tautsaimniecības nozarēm kvalificētus speciālistus ar vispusīgām 

teorētiskajām zināšanām un praktiskām iemaņām; 

-  sadarboties ar darba devējiem 

 

1.3. Iestādes darbības virzieni un mērķi, kā arī īstenotās budžeta programmas. 

 Saldus Profesionālā vidusskola īsteno 7 licencētas un akreditētas profesionālās vidējās 

izglītības programmas:  

 

Izglītības programma 
IP licences 

Nr. 
Kvalifikācija Akreditācijas termiņš 

Būvniecība P-3230 Būvtehniķis 23.02.2020. 
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Būvniecība P-3257 Ceļu būvtehniķis 23.02.2020. 

Koku izstrādājumu 

izgatavošana P-3256 

Būvizstrādājumu 

galdnieks 23.02.2020. 

Viesnīcu pakalpojumi P-6515 

Viesmīlības 

pakalpojumu 

speciālists 23.02.2020. 

Datorsistēmas P-3229 

Datorsistēmu 

tehniķis 23.02.2020. 

Ugunsdrošība un 

ugunsdzēsība P-3255 

Ugunsdzēsējs- 

glābējs 23.02.2020. 

Ēdināšanas pakalpojumi P-3258 Pavārs 23.02.2020. 

Būvniecība P-6513 Būvtehniķis 23.02.2020. 

Datorsistēmas P-6512 

Datorsistēmu 

tehniķis 23.02.2020. 

Būvniecība P-6514 Būvtehniķis 23.02.2020. 

Viesnīcu pakalpojumi P-7652 

Viesmīlības 

pakalpojumu 

speciālists 23.02.2020. 

Ēdināšanas pakalpojumi P-10742 Pavārs 09.12.2013.- 08.12.2019. 

Ēdināšanas pakalpojumi P- 10743 Pavārs 24.02.2014.- 23.02.2020. 
Skaistumkopšanas 

pakalpojumi P-13355 Vizuālā tēla stilists 01.12.2015.-30.11.2017. 

Programmēšana P-13341 

Programmēšanas 

tehniķis 01.12.2015.-30.11.2021. 

Būvniecība P-10421 Ēku būvtehniķis 17.03.2014.- 23.02.2020. 

Būvniecība P-10420 Ēku būvtehniķis 17.03.2014.- 23.02.2020. 

 

 

1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi ( prioritātes, pasākumi ) 

2015. gadā skolā mācās 522  izglītojamie. /dati uz 01.01.2015./  Skolu absolvē 118 

izglītojamie. Skolā strādā 105  darbinieki ( uz 1.09.2015.), no tiem 64 pedagogi./ 

2015./2016. mācību gada mērķis: mēķtiecīgi paaugstināt izglītības procesa 

efektivitāti. 

Lai sekmīgi īstenotu vīziju un sasniegtu mācību gada izvirzīto mērķi skola plāno savu 

darbību vairākos virzienos.  

Skolas izvirzītie uzdevumi: 

1. Profesionālās kompetences statusa ieguve. 

2. Izglītojamo motivācija karjeras izglītībā. 

3. Uz zināšanām un inovācijām balstīta mācību procesa organizācija. 

4. Dalība valsts un starptautiskajos projektos. 

5. Drošas vides veidošana mācību iestādē un izglītošanas procesā. 

6. Izglītības programmu „Skaistumkopšanas pakalpojumi” un „Programmēšana” sagatavošana 

akreditācijai. 

Skolas mērķa un uzdevumu izpilde notiek saskaņā ar izstrādāto vienoto audzināšanas un 

metodisko darba plānu un iekšējās kontroles grafiku, kas nodrošina skolas organizācijas procesu 

un mācību procesu. Galvenie  uzdevumi ir par pamatu  skolas darba plānam. Katra metodiskā 
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komija un pedagogi tos  īsteno  savos darba plānos. Kā atskaites punkts ir stratēģiskajā plānā  

noteiktie kritēriji. 

Rezultatīvie rādītāji: 

1. Centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultāti 2014./ 15.m.g. 

 

Nr.
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Profesionālā kvalifikācija 
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1. Ēku būvtehniķis 13 2 2 3 3 2 1 69  

 Ēku būvtehniķis 10  1 4 3 - 2 90 ES 

fondu  

finansē

ta 

grupa 

2. Būvizstrādājumu 

galdnieks 

16 6 3 6 1   44  

 Galdnieks 7 - - 2 4 1 - 100 ES 

fondu  

finansē

ta 

grupa 

3. Ceļu būvtehniķis 18 6 3 7 1 1  50  

4. Viesmīlības 

pakalpojumu 

speciālists 

30  2 5 13 9 1 93  

5. Datorsistēmu 

tehniķis 

20 3 11 5 1   30  

6. Ugunsdzēsējs - 

glābējs 

22 3 8 6 4 1  50  

7. Pavārs 26  6 10 9 1  77 tālākiz

glītība 

8. Pavārs 11  2 4 4 1  82 ES 

fondu 

finansē

ta 

grupa 

9. Viesmīlības 

pakalpojumu 

speciālists 

8   2 2 4  100 ES 

fondu 

finansē

ta 

grupa 

 Kopā 181 20 38 54 45 20 4 67.95  

 

2. Centralizēto eksāmenu rezultāti 

Valsts pārbaudes darbu  rezultāti procentuālajā izteiksmē 2015.gadā un Kurzemes reģiona 

profesionālajās izglītības iestādēs 

N.p.k. 

Izglītības iestāde 

Angļu valoda 
Latviešu 

valoda 
Matemātika Vēsture 

2014. 2015. 2014. 2015. 2014. 2015. 2014. 2015. 

1. 
Saldus Profesionālā 

vidusskola 38,36 37,03 43,06 35,31 24,79 25,30 34,56 42,94 
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2. Kuldīgas PIKC 35,40 31,59 42,52 40,00 20,30 20,96 35,63 46,30 

3. Kandavas PIKC 39,67 34,92 45,27 39,42 24,73 27,46 39,02 42,48 

4. Liepājas PIKC 44,89 37,30 47,09 41,15 27,89 27,56 37,62 40,31 

5. Ventspils PIKC 43,40 42,07 44,65 36,40 23,25 18,58 40,00 40,67 

6. 
Republikas profesionālo 

skolu vidējais rādītājs 56,16 40,04 52,71 39,40 43,34 27,50 42,60 44,30 

 

3. Profesionālie konkursi un mācību priekšmetu olimpiādes. 

Izglītības programma  Būvniecība – ēku  būvtehniķis. 

Dalība starptautiskajā sausās būves konkursā Knauf Junior Trophy 2015  Daugavpilī 

Toms Lebedeks un Klāvs Bensons, 2. vieta,  pedagogs Andris Punculis 

Izglītības programma Būvniecība – ceļu būvtehniķis. 

Dalība profesionālajā konkursā „ Jaunais profesionālis 2015” Saldū. Piedalās  Saldus tehnikuma 

otrā un trešā kursa pārstāvji un dalībnieki no Daugavpils Būvniecības tehnikuma.   

Izglītības programma  Ēdināšanas  pakalpojumi, kvalifikācija pavārs 

Toms Ļebedevs – 5. vieta Kurzemes reģionā, pedagogs Sanita Galbaliņa 

Izglītības programma  Datorsistēmas 

IKT apakšnozares: programmēšanas tehniķa  konkurss  Priekuļos, 2014.gads 

Dalībnieks: Artūrs Vjaters , pedagogi  E.Dēvita un I.Popa. 

2015. gada februārī profesionālās izglītības programmas „ Datorsistēmas ” 3. kursa   izglītojamā  

Ţanete Druvaskalne Saldus novada angļu valodas  olimpiādē ieguva 4. vietu, 

izglītības programmas  „Datorsistēmas ” 2.kursa izglītojamais Elgars Dobkevičs   - 6. vietu, 

izglītības programmas  „Kokizstrādājumu izgatavošana”  1. kursa izglītojamais Nauris Ketekats  

ieguva astoto vietu. 

Krievu valodas patriotiskās  dzejas konkursā  Kurzemes reģionā atzinība profesionālās 

izglītības programmas „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” 1. kursa izglītojamajam Danielam 

Magonem. 

Valsts līmeņa krievu valodas  dzejas konkursā  atzinība profesionālās izglītības programmas 

„Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” 1. kursa izglītojamajam Kristapam Marcinkēvičam. 

4. Darbs projektos. 

4.1. ESF   projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” vienošanās Nr. 

2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/ VIAA/001 īstenošanas laiks 28.09. 2009. - 31.08. 2013.    

izglītojamajiem. Projekts noslēdzies  2015. gada 31. augustā. 

 

4.2. ES Mūţizglītības programmas ERASMUS + 

2015.gadā īstenots ERASMUS + Mobilitātes projekts Nr. 2014-1-LV1-KA102-000210  „Saldus 

Profesionālās vidusskolas ERASMUS mobilitāte 2015. gadā ārzemēs”. Piedalījās no  izglītības 

programmas „Viesnīcu pakalpojumi”, „Būvniecība”, „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”, 

„Datorsistēmas” un „Kokizstrādājumu izgatavošana” 29 izglītojamie un 5 pedagogi. 

 

4.3. Skola ES Mūţizglītības programmas ERASMUS + ietvaros darbojas kā uzņemošā 

organizācija. 

2015. gadā skola ir uzņēmusi no Maltas koledţas (MCAST) 2 IT skolotājas 1 nedēļās mobilitātē, 

kuras ieguva profesionālo pieredzi IKT jomā  Saldus Profesionālajā vidusskolā. Vienlaicīgi  

skola uzņēma 5 Maltas koledţas IT 5 studentus mobilitātē, nodrošinot 3 nedēļu praksi Saldū un 

Jelgavā. Saldus Profesionālā vidusskola ir noslēgusi savstarpējās sadarbības līgumu.  
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2015.gada pavasarī skola uzņēma 3 Francijas, Lavalas arodskolas audzēkņus  topošos 

konditorus, nodrošinot  prakses iespējas Saldus uzņēmumos. Skola nodrošināja  vienam somu 

jaunietim no Kokemaki arodskolas mēneša praksi Saldū būvniecības nozarē.  

 

4.4.  Realizēts KPFI 4. Kārtas projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanai Saldus Profesionālās vidusskola ēkā Kalnsētas iela 35” par 93448 EUR. Projekts 

pabeigts līdz 2015. 31.01. 

 

5. Absolventu nodarbinātība. 

Saldus Profesionālā vidusskola 

/ dati uz 2015 gada 1. oktobri / 
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6.Audzināšanas darbs. 

 

Saldus Profesionālo vidusskolu par savu skolu izvēlas jaunieši no daţādiem Latvijas 

reģioniem, novadiem un pagastiem. Katrs jaunietis skolā ierodas ar savu pieredzi, prasmēm un 

vērtībām. Uzsākot mācības skolā, veidojas pirmā saskarsme ar kursa biedriem, pedagogiem, 

dienesta viesnīcā dzīvojošajiem. Izglītojamo tiesības un pienākumus regulē skolas un dienesta 

viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi. Audzinātāju stundās un kursu pasākumos tiek veicināta 

kolektīva saliedēšana un vispārpieņemto sabiedrisko normu ievērošana. Īpaši aktuāla ir 

savstarpējā verbālā komunikācija, pieklājība un emocionālā inteliģence, kā arī izpratne par 

lietišķo etiķeti un apģērba kultūru. Skolas pozitīvā fiziskā un psiholoģiskā vide stimulē pozitīvu 

noskaņojumu, cieņu pret apkārtesošo un vēlmi saudzēt inventāru, apkārtni un izglītības iestādes 

tradīcijas. Pieaugušo attieksme ir veiksmīgs piemērs tam, kā veidot jauniešiem savas 

pamatvērtības, neskatoties uz to, no kādas vides viņš iepriekš nācis.  Izglītojamo iekļaujošo 

funkciju skolā veicina sadarbība ar jauniešu  atbalsta programmu Mentors.  Šī programma sniedz 

sociālo un psiholoģisko atbalstu jauniešiem no sociālā riska ģimenēm vai jauniešiem ar 

uzvedības traucējumiem. Programmā iesaistīti 5 jaunieši no daţādām izglītības programmām.  
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Izglītojamie kopā ar pedagogiem un darbiniekiem  veic apkārtnes uzkopšanas darbus,  

piedalās telpu dekorēšanā, veic saimnieciskos pienākumus dienesta viesnīcās. 

 Instruktāţu par drošību skolā veic darba drošības inţenieris, kursu audzinātāji, praktisko 

mācību pedagogi.Atkārtota instruktāţa tiek veikta, ja izglītojamie dodas mācību ekskursijās, 

pārgājienos, sporta aktivitātēs un interešu izglītības pulciņu pasākumos. 

Saldus Profesionālā vidusskola  atbalsta   daudzus interešu izglītības pulciņus, jo skolas viens 

no mērķiem ir jauniešu mērķtiecīga brīvā laika pavadīšana, kas neaprobeţojas ar atrašanos pie 

datoriem un citiem saziņas līdzekļiem. Arī Saldus pilsētas jauniešu centrs un Sporta skola 

piedāvā labas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Militārajā jomā skolas izglītojamajiem tiek 

piedāvāda dalība jaunsardzē. Jaunsardzes vadītāja ilgadīgā pieredze ļāvusi jauniešiem teicami 

sagatavoties militārajai bruņoto spēku parādei, kas nodrošināja dalību LR Bruņoto spēku 

militārajā parādē. Jaunsargu vienība regulāri piedalās daţāda veida militārajās sacensībās un 

konkursos, uzrādot teicamu sniegumu (sk.tabulā Nr.1) 

 

Sacensību veids 1.vieta 2.vieta 3.vieta 

„ Vīru spēles” 2015.g. 2014.g. 2013.g. 

„Karaostas mezgls” 2015.g. (1.komanda) 2015.g. (2.komanda)  

 „ Lāčplēša balva” 2015.g.   

Tabula Nr.1. 

 

Interešu izglītība skolā: 

Sasniegumi interešu izglītībā 2015.gadā (sk.tabulu Nr.2) 

Interešu izglītības pulciņš Sasniegumi  

Jauniešu deju kolektīvs „Rota” 1.pakāpe Saldus novada skatē Vislatvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētku 

dalībnieki - 2015.g. 

Jauniešu teātra pulciņš 1.pakāpe Saldus novada skatē Vislatvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētku 

dalībnieki- 2015.g. 

Vokālais ansamblis Starptautiskā Latvijas – 

Lietuvas vokālā konkursā – 

2.vieta  

 

    Tabula Nr.2 

 

 

 

Saldus Profesionālajā vidusskolā regulāri  darbojas daţādas sporta sekcijas: 

 basketbols, 

 volejbols,  

 florbols,  

 futbols, 

 smagatlētika, 

 dambrete . 
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7. Karjeras izglītība. 

Karjeras izglītībai katru mācību gadu tiek izstrādāts pasākumu plāns, kas paredz aktivitātes, 

kuras vērstas uz iekšējo karjeras attīstību, kā arī pasākumi – izglītības programmu 

popularizēšanā un sabiedrības informēšanā. Gada laikā visās izglītības programmās viesojās 

bijušie absolventi, kuri pārstāv specialitātes, kas apgūtas Saldus Profesionālajā vidusskolā. Ar 

izglītojamajiem tiekas nozaru eksperti, augstskolu pārstāvji, uzņēmumu vadītāji un sadarbības 

partneri. Izglītojamie apmeklē  mācību ekskursiju laikā izvēlētās profesijas nozaru uzņēmumus 

un iestādes. Skola iesaistīja jauniešus izstādēs „Raţots Saldū”, Ikšķiles novada Karjeras dienās, 

Saldus novada karjeras nedēļas pasākumos, Vislatvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 

pasākuma „Radi rādi, raidi”- radošajās darbnīcās. Saldus Profesionālās vidusskolas izglītojamie 

iegūst  pieredzi,  kā strādāt ar daţāda veida auditoriju , demonstrējot savas amata prasmes. 

Domājot par audzināšanas pasākumiem un efektīvu darbu šajā jomā, 2015.gada svarīgākie 

uzdevumi bija darbs pie iekšējo normatīvo dokumentu aktualizācijas. Tika pārskatīti un saturiski 

aktualizēti izglītojamo iekšējās kārtības noteikumi, dienesta viesnīcu iekšējās kārtības noteikumi 

un citi audzināšanas jomas dokumenti.  

 

 

Atbalsta personāla darbs  ar dienesta viesnīcās dzīvojošiem jauniešiem. 

Dienesta viesnīcās pedagogi strādā saskaņā ar skolas kopējo izstrādāto mācību un 

audzināšanas plānu. Dienesta viesnīcās dzīvojošo izglītojamo uzvedību nosaka iekšējie 

normatīvie dokumenti un pedagogu darbs. Audzināšanas darbā palīdz dienesta viesnīcu 

pedagogu pieeja elektroniskajam ţurnālam.  

2015.gadā dienesta viesnīcā dzīvojošo skaits– 299 izglītojamie, no tiem 236 zēni un 63 meitenes.  

           
Attēls Nr.1. Dienesta viesnīcā dzīvojošo kopskaits  uz 2015./2016.m.g. 

 

Lielākais īpatsvars  ir no 1.kursiem – 103 jaunieši, 2.kursi – 80 , 3.kursi – 57 , 4.kursi – 

59 jaunieši.  
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Attēls Nr.2. Dienesta viesnīcā dzīvojošo jauniešu skaits  uz 2015./16.m.g. 

 

 
Attēls Nr.3. Dienesta viesnīcā dzīvojošo kopskaits  2015./16. g. sadalījumā pēc dzimuma. 

 

Dienesta viesnīcas apdzīvotas diezgan blīvi: dienesta viesnīcā Nr.1-  vidēji 3 jaunieši 

vienā istabā, dienesta viesnīcā Nr.2- (dzīvokļa tipa ) mazajā istabā – 2 jaunieši, lielajā istabā – 3 

jaunieši.  

 Mācību iestāde plāno un risina jautājumu, lai uzlabotu sadzīves apstākļus dienesta viesnīcā 

Nr.1., radot mūsdienīgas telpas, atbilstoši komforta, drošības un sanitāro normu prasībām. 

 

Galvenie 2015. gada ieguvumi skolas mērogā: 

 

1. Skolas attīstības un investīciju  Stratēģijas izstrāde. 2015.- 2020.gadam. 

2. Skolas divu izglītības programmu  „Skaistumkopšanas pakalpojumi ”un „Programmēšana” 

akreditācija 2015.gada  novembrī. 

3. Dokumentu iesniegšana PIKC statusa izvērtēšanai. 

4. Eiropas Savienības īstenotā projekta Jauniešu garantijas  1 gadīgās  izglītības programmas „ 

Kokizstrādājumu izgatavošana” ar  kvalifikāciju galdnieks īstenošana. 

5. Uzņemšanas plāna daļēja izpilde. (88% valsts budţeta, 50% ES fondu grupas). 

6. Prakses vietu sadarbības līgumi. Kvalifikācijas prakses vietas ne tikai Latvijā , bet arī 

ārzemēs – Vācija, Itālija, Somija, Malta. 

7. Dalība profesionālajos konkursos skolā un valstī. 

8. Profesionālo pedagogu  mācības  RPIVA  Pedagoģiskajā akadēmijā.  
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9. Pedagogu iesaistīšanās tālākizglītības un profesionālos kursos un  semināros. 

10. Ilgtermiņa ieguldījumi skolas vides uzlabošanā, materiālās bāzes atjaunošanā. 

11. Skolas atpazīstamība novadā, reģionā un valstī. 

12. Erasmus + , Mentorprogrammas  aktivitātes. 

13. Sasniegumi sportā republikas mērogā.  

14. Sadarbība  ar nozaru asociācijām, NEP un darba devējiem. 

15. Pedagoga  A.Puncuļa dalība Latvijas komandas satāvā  kā nozares ekspertam starptautiskajā 

profesionālajā kokursā „ Knauf Junior Trophy 2015 ”Bulgārijā. 

16. Sadarbība ar sociālo dienestu. 

17. E- vide. 

 

 

1.5. Padotībā esošās iestādes - Nav. 

 

 

2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti.  

2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (EUR) 2015.gadā. 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 

1 905 343 1 649 000 1 611 382 

1.1. dotācijas 1 572 381 1 405 156 1 388 234 

1.2. maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 

185 384 177 191 158 496 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 49 429 50 244 50 244 

1.4. ziedojumi un dāvinājumi 215 200 200 

1.5. transferti 98 149 16 409 14 408 

2. Izdevumi (kopā) 1 943 314 1 743 636 1 642 879 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 770 971 1 705 136 1 605 951 

2.1.1. kārtējie izdevumi 1 457 391 1 445 187 1 364 922 

2.1.2. procentu izdevumi 0 0 0 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti 

313 580 259 949 241 029 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas 

Kopienas budţetā un 

starptautiskā sadarbība 

0 0 0 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti 0 0 0 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 172 343 38 500 36 928 
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2.1.1. Budžeta programmas un apakšprogrammas, kuru līdzekļi tiek izlietoti iestādes 

darbības nodrošināšanai. 

Profesionālā izglītība, programma 02,-apakšprogramma KPFI projektu īstenošana profesionālās 

izglītības mācību iestādēs; 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu un pasākumu īstenošana-  62- ERAF; 

Eiropas Sociālā fonda projekta un pasākumu īstenošana-  63-ESF; 

Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana- 70- 

ERASMUS+ ; 

Eiropas teritoriālās pārrobeţu sadarbības programma, projektu un pasākumu īstenošana- 69- 

atmaksas valsts pamatbudţetā par 3.mērķa 

 

2.1.2. Iestādes saņemtie ziedojumi un dāvinājumi, to izlietojums. 

 Saņemts naudas ziedojums EUR  200 no AS Swedbanka. Ziedojuma mērķis: finansēt 

lekcijnodarbības par dzimumaudzināšanas jautājumiem SPV izglītojamajiem. 

 

2.2. Iestādes, kuras no valsts budžeta tiek finansētas daļēji, kā arī budžeta nefinansētas 

iestādes, kas nav valsts aģentūras. Norāda arī pārējos finanšu resursu avotus, ieņēmumu 

apmēru un izlietojumu. Nav. 

 

2.3. Darbības stratēģijās plānotās budžeta programmu un apakšprogrammu ietvaros 

finansētās galvenās aktivitātes un to mērķi, plānotie darbības rezultāti, kā arī rezultātu 

izpildes analīze un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitātes izvērtējums. 

 

Saldus Profesionālā vidusskola veiksmīgi sadarbojas ar AS Swedbanka, kas paaugstina 

izglītojamo izpratni profesijā, iegūstot jaunas vispārējās un profesionālās kompetences. 

 

2.4. Informācija par pārskata gadā īstenotajām jaunajām politikas iniciatīvām.  Nav 

 

2.5. Valsts aizdevumu izlietojums projektu īstenošanai, kā arī to aizņēmumu izlietojums un 

īstenošanas rezultāti, par kuriem valsts ir galvojusi. 

Nav valsts aizdevumi. 

 

2.6. Iestādes veiktie un pasūtītie pētījumi. Iestādes norāda pētījuma mērķi, līguma summu, 

pētījuma veicēju, galvenos rezultātus, kā arī iedzīvotāju iespējas saņemt plašāku 

informāciju;  

Nav veikti pētījumi.   

 

2.7. Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu 

ietvaros īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums. 

Nav sadarbības partneru finansētas programmas. 

 

2.8. Būtiskākie pakalpojumi (maksas, bezmaksas, adresēti personai, personu lokam, 

sabiedrībai kopumā), uzlabojumi pakalpojumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšanā, 

strukturizējot pa šādiem pakalpojumu veidiem: 

Saskaņā ar Saldus Profesionālās vidusskolas 28.02.2013. maksas pakalpojumu cenrādi, 

skola ir tiesīga sniegt šādus maksas pakalpojumus: 
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-Viesnīcu pakalpojumi 

-Kustamā un nekustamā īpašuma noma. 

-Ēdnīcas pakalpojumi.  

 Būtiskākais uzlabojums pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā- iespēja personām 

iesniegt pieprasījumus, rezervāciju un saņemt atbildes elektroniskā veidā e-pastā.  

 

2.8.1. Starpiestāžu pakalpojumi, kuri ir saistīti ar iestāžu savstarpējo sadarbību noteiktu 

valsts pārvaldes funkciju vai uzdevumu veikšanā vai kuru rezultāts ir nepieciešams tikai 

citas iestādes funkciju vai uzdevumu izpildei vai tās pakalpojumu nodrošināšanai. 

 

No Saldus novada domes tiek nomāts Sporta kompleks (Kalnsētas iela 32). 

 

2.8.2. Komercpakalpojumi, kas neizriet no iestādes valsts pārvaldes funkcijām vai 

uzdevumiem un kuri sabiedrībai ir pieejami brīvā tirgus apstākļos, un kurus sniedz uz 

komerciāliem pamatiem par samaksu (piemēram, mērniecības darbi, kopēšana, 

topogrāfisko karšu sagatavošana);  

Nav komercpakalpojumu. 

 

2.8.3. Publiskie pakalpojumi, kas noteikti normatīvajos aktos, vai no tiem izrietošie 

materiālie vai nemateriālie labumi, ko iestāde vai privātpersona, kas īsteno valsts pārvaldes 

uzdevumus, sniedz privātpersonai saistībā ar tās kompetencē esošu publiskās pārvaldes 

funkciju un uzdevumu izpildi. Nav. 

 

2.9. Novērtējums par stratēģijas ieviešanu 

 

Politikas un darbības rezultātu analīze. 

 

Atskaites periods – 2015. gada 1. janvāris – 2015. gada 31. decembris. 

 

Izvirzītās vīzijas sasniegšanai un realizēšanai tiek noteikti  četri ilgtermiņa stratēģiskie 

mērķi(SM): SM1  skolas konkurētspēja,  SM2 mūsdienīga un droša mācību vide, SM3 

augsta izglītojamo konkurētspēja, SM4 efektīva pārvaldība. 

 

SM1 īstenošana nozīmē - piedāvāt  profesionālās izglītības programmas, kuras veicina Kurzemes 

reģiona attīstību  

SM2 īstenošana nozīmē- veidot mūsdienīgu un drošu izglītības un darba vidi. 

SM3 īstenošana nozīmē- profesionālās kompetences  

SM4 īstenošana nozīmē – eficienta darbība 

 

Saldus Profesionālā vidusskola savu darbību virza uz nepārtrauktu un sabalansētu skolas 

attīstību, nodrošinot visu esošo resursu aizsardzību un pilnveidi ilgtermiņa kontekstā. 
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Darbības aktivitātes ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai: 

SM 1 skolas konkurētspēja 

Stratēģiskā mērķa ilgtermiņa 

prioritāte (IP) 

Galvenie pasākumi mērķa 

sasniegšanai 

Galvenie pasākumi mērķa 

sasniegšanai 

2015. gadā. 

Rezultatīvais  rādītājs līdz 2020. 

gadam. 

 IP 1 jaunu profesionālo programmu 

izveide un īstenošana 

   

 Jaunu profesionālo programmu 

izveide 

2 izglītības programmu „Stikla 

konstrukciju montētājs”, 

„Skaistumkopšanas pakalpojumi”,  

6 jaunu programmu izveide 

 Esošo izglītības programmu satura 

un formas pilnveidošana, iesaistot 

darba devējus  

„ Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” –

satura optimizācija un saskaņošana 

ar VUGD. 

Esošo izglītības programmu satura 

un formas optimizācija 

 Darba vidē balstītas izglītības 

modeļa izveide 

nav 3 izglītības programmas 

 Moduļprogrammu izveide nav Visas izglītības programmas 

 Izglītības programmu piedāvājums 

daţādām mērķauditorijām 

Pieteikšanās pilotprojektā  2 Pieaugušo profesionālās pilnveides 

programmas, bezdarbnieku 

apmācība 

 Moduļprogrammu izveide un 

īstenošana 

Nav, plānots izstrādāt izglītības 

programmas 2016.gadā. 

Dalība SAM 8.5.2. projektā 

 Programmatūru apguve nozaru 

programmās. 

Tiek īstenots uz esošo 

programmatūru bāzes. Tiek 

apzinātas nepieciešamība iegādāties 

jaunas mūsdienīgas 

programmatūras. 

Programmatūru nodrošinājums 

visām nozaru programmām. 

 Mācīšanās rezultātu noteikšana Mācīšanās rezultātus noteiks 

2015./2016. gada 2. semestrī. 

Iestrāde skolā piedāvātajās 

izglītības programmās 

IP 2 Sadarbība ar NEP un nozaru    
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asociācijām, sociālajiem partneriem 

 Sadarbība ar uzņēmumiem Sadarbības plāna izstrāde atrodas 

plānošanas stadijā. 

Sadarbības plāns 

 Sadarbība ar augstskolām  Sadarbība ar Liepājas universitāti. 

Tiek veidoti kontakti ar LLU. 

Sadarbības plāns 

 Profesionālās kompetences 

novērtēšana ārpusformālās 

izglītības sistēmā 

Izsniegti 3 diplomi kvalifikācija ” 

pavārs”. 

PKE rezultāti ārpus formālajā 

izglītībā 

    

IP3 karjeras izglītības īstenošana 

 

   

 Ārējie un iekšējie karjeras pasākumi Ir izstrādāts karjeras pasākumu 

plāns.  

Dalība ar karjeru saistītos projektos 

 Sadarbība ar vecākiem Vecāku sapulce, e-vide, grupas 

audzinātāju ikdienas darbs. 

 

 

 Sadarbība ar Kurzemes reģiona 

nozaru uzņēmējiem profesionālās 

kompetences attīstībā 

Darba devēju iesaiste PKE 

vērtēšanā, profesiju konkursu norisē 

skolā un izglītības programmu 

izvērtēšanā. 

Sadarbība kvalifikācijas prakses 

īstenošanā 

    

IP4 pedagogu un darbinieku 

profesionālā kvalifikācija un 

metodiskās kompetences pilnveide 

   

 Metodiskais darbs skolā PKE eksāmenu izstrāde  

Iekšējo normatīvo dokumentu 

aktualizācija un izstrāde. 

 

 

Metodiskās izstrādes 
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 Pedagogu profesionālās un 

pedagoģiskās kompetences 

paaugstināšana 

30 skolas pedagogi piedalījušies 

kvalifikācijas celšanas kursos 

2 pedagogi ieguvuši diplomus 

profesijā 

 

Dalība semināros.  

Pedagogu profesionālā pilnveide 

nozaru programmatūru apguvē. 

 Pedagogu kvalifikācijas celšana 

nozares uzņēmumos 

nav Dalība SAM 8.5.3. 

IP5 skolas kvantitatīvo rādītāju 

uzlabošana 

 

   

 Izglītojamo skaita saglabāšana 

nokomplektētajās grupās 

Uz 2015. gada 1. oktobri  522 95% no uzņemto jauniešu skaita 

 Jaunu izglītības programmu izstrāde 4 programmas. 6 izglītības programmas 

 Budţeta grupu skaits 5 grupas Izveidotas 6 mācību grupas 

 Eiropas Savienības  finansēto grupu 

skaits 

2015. gadā  

Ziemas uzņemšana -1 grupa 

Rudens uzņemšana - 2 grupas 

 

Izveidotas 2 grupas ziemas 

uzņemšanā un divas rudens 

uzņemšanā 

 Dalība profesionālajos konkursos, 

sporta sacensībās un mācību 

priekšmeta olimpiādēs. 

Dalība:  

Būvniecības konkursā 

Viesu apkalpošana 

Viesu uzņemšana 

Programmēšana 

Māc.pr.olimp.angļu, krievu  un 

matemātika 

 

 Dalība projektos ES finansētais projekts „Jauniešu 

garantija” 

ERAF, KPFI, ESF, Latvijas - 

Lietuvas pārrobeţu projekts 

IP6 skolas kvalitatīvo rādītāju 

uzlabošana 
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 Profesionālo kvalifikācijas 

eksāmenu rezultātu paaugstināšana 

2015. gadā 66,14% 60% virs 7 ballēm 

 Vispārējā zināšanu līmeņa 

paaugstināšana centralizētajos 

eksāmenos 

 SPV Valstī 

Angļu 

val. 

37,03 40.04 

Mate

mātik

a 

25,30 27,50 

Vēstu

re 

42,94 44,30 

Latv.

val. 

35,31 39,40 

 

Sasniegti valsts vidējie rādītāji 

 Dalība ERASMUS+ projektos, 

izglītojamo ārzemju pieredzes 

iegūšana profesionālajā kompetencē 

2015. gads. 

29 izglītojamie un 5 pedagogi. 

4 izglītojamie katrā izglītības 

programmā katru gadu iegūst 

ERASMUS + finansējumu 

 Absolventu datu apkopošana un 

analīze 

1.60% absolventu strādā. 

2. Gandrīz puse no absolventiem 

strādā savā profesijā. 

3. Nemainīgs ir ārzemēs strādājošo 

skaits un mācības turpināt 

izvēlējušos skaits. 

4. Palielinājies jauno māmiņu 

procentuālais skaits.  

 

Absolventu bezdarba līmenis gadu 

pēc absolvēšanas 10% 

 Sadarbība ar citām izglītības 

iestādēm Latvijā un ārvalstīs 

Sadarbība ar pamatskolām Sadarbības partneri ārvalstīs un 

Latvijā 

 Eiropas attīstības plāna izveide Nav.  Skola kā uzņemošā un nosūtošā 

organizācija 
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SM2 mūsdienīga un droša mācību vide 

Stratēģiskā mērķa ilgtermiņa 

prioritāte 

Pasākumu aktivitātes 2015. gads Rezultatīvais rādītājs 

IP1 izglītojamo sadzīves apstākļu 

uzlabošana 

   

 Dienesta viesnīcas rekonstrukcija 

Kalnsētas 24 

Darbs pie SAM  piesaistes Kalnsētas 24 renovācija 

 Skolas koplietošanas telpu 

renovācija 

Darbs pie SAM  piesaistes Kalnsētas 32 renovācija 

 Skolas telpu renovācija Darbs pie SAM  piesaistes Kalnsētas 24. 

IP2 mācību līdzekļu un aprīkojuma 

iegāde 

   

 Mūsdienīga aprīkojuma 

papildināšana un iegāde visām 

nozaru izglītības programmām 

Iegādes 2015: 

Būvniecība( ĒB)- 584,84EUR 

Būvniecība (CB) – 316,95EUR 

Viesnīcu pakalpojumi- 584,84EUR 

Ēdināšanas pakalpojumi – 4051 

EUR 

Ugunsdrošība un ugunsdzēsība- 

3872,00 EUR 

Datorsistēmas- 2158,89 

Programmēšana – 1677,73EUR 

Skaistumkopšanas pakalpojumi – 

3605,23 EUR 

Iegādāts mūsdienīgs aprīkojums 

visām izglītības programmām 

IP3 sporta infrastruktūras 

uzlabošana 

   

 Sporta nama iekštelpu remonts Darbs pie SAM  piesaistes Kalnsētas 32 renovācija 
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IP4 ārējās un iekšējās vides drošība 

 

   

 Videonovērošanas iekārtas visās 

mācību ēkās 

Plānots  Kalnsētas 35 

Pārplānošana ZDV un 

MDV/2017./2018. m.g/. 

 

Videonovērošanas iekārtu iegāde un 

uzstādīšana visās skolas ēkās. 

 Skolas teritorijas labiekārtošana: 

Kalnsētas 24 

Kalnsētas 35 

Bruģa atjaunošana pie 

daudzfunkcionālajām darbnīcām. 

Labiekārtota skolas teritorija 

 

SM3 augsta izglītojamo konkurētspēja 

 

Stratēģiskā mērķa ilgtermiņa 

prioritāte 

Pasākumu aktivitātes 2015. gads Rezultatīvais rādītājs 

IP1 izglītojamo profesionālo 

kompetenču attīstība 

   

 Sadarbība ar nozaru uzņēmumiem 

kvalitatīva mācību procesa duālās 

izglītības īstenošanā 

Izglītības programmu aktualizācija. 

Eksaminācijas komisija. 

Kvalifikācijas prakšu vadīšana 

uzņēmumos. 

Sadarbības līgumi duālās izglītības 

īstenošanā. 

Dalība kvalifikācijas eksāmenos. 

 

 Izglītojamo mācību rezultātu 

kvalitatīvo rādītāju uzlabošana 

Sasniegti augstāki rezultāti 

salīdzinājumā ar 2014. gadu 

Kvalifikācijas eksāmenu rezultātu 

paaugstināšana. 

 Dalība daţādos projektos, 

profesionālajos konkursos 

Erasmus+ 

Mentorprogramma  (5 izglītojamie) 

Individuālās pieredzes attīstība un 

stiprināšana.  

IP2 mācīšanās un sociālo prasmju 

nostiprināšana 

   

 Jēgpilna brīvā laika izmantošana, 

piedaloties skolas brīvā laika 

2015./2016.m.g. skolā darbojas 182 

jaunieši. 

Dalība skolas pulciņos 
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organizētajos pulciņos 

 Izglītojamo dalība ārpusskolas 

aktivitātēs 

Izglītojamie darbojas daţādos 

Saldus un Brocēnu novadu deju un 

aktiermākslu kolektīvos, dzied BJC 

jauniešu korī, darbojas sporta skolā 

daţādās sporta sekcijās. 

70% no izglītojamo skaita. 

 Riska grupu apzināšana un 

iekļaujošās vides veidošana 

Jaunieši ar uzvedības 

traucējumiem- 6/iesaistīti 

mentorprogrammā/ 

Maznodrošinātie -15 

Bāreņi- 30 

Vecāki ārzemēs – 40 

Uzskaite par riska grupās esošajiem 

izglītojamajiem. 

 

 

SM4 efektīva pārvaldība 

Stratēģiskā mērķa ilgtermiņa 

prioritāte 

Pasākumu aktivitātes  Indikatīvais rādītājs 

IP1personāla politika    

 Personāla politikas plāna izstrāde Izstrādāts plāns līdz 2016 - 2020. 

gadam. 

Personāla politikas plāns. 

Datu bāzes izveide. 

 Nozaru speciālistu iesaiste mācību 

procesā 

Izglītības programmā 

„Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”  

I.Mellers 

„Skaistumkopšanas pakalpojumi’ 

A.Jansone, A.Intaite 

Jaunu nozares profesionāļu 

piesaiste izglītības programmās. 

IP2 kvalitātes vadības sistēmas 

ieviešana 

 

   

 Skolas darba iekšējā izvērtēšana Pārskata veidošana. Ikgadējā skolas darba izvērtēšana 
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 ECVET sistēmas  izpēte Nav ECVET principu ieviešana līdz 

2020.gadam 

 Skolas elektroniskā iekšējās 

dokumentācijas aprites ieviešana. 

Skolas iekšējo normatīvo 

dokumentu aktualizācija un 

izstrāde: 

„Ugunsdzēsības reglaments” 

„Mācību procesa organizācija” 

„Praktisko mācību organizācija” 

Kvalitātes vadības sistēmas izveide 

2018. gadā. 

Elektroniskā dokumentu aprites 

sistēma – 2017. gads. 

 Jauno izglītības programmu 

akreditācija. 

Oktobrī 2 izglītības programmu 

akreditācija. 

2 mēnešu laikā pēc programmas 

atvēršanas 

 E- vides attīstība. Ierīkots optiskais internets skolā 

2015. gadā ar  ātrumu 250 

Mbps/250 Mbps.  

Palielināta datortīklu pieslēguma 

jauda Kalnsētas 35. 

 

 

Optiskā interneta izveide skolā ar  

ātrumu 100Mbps/100Mbps 2015. 

gadā. 

Disku masīvu tilpuma palielināšana 

– 2016. gads 

Videonovērošanas programmatūras 

iegāde 2016. gads. 

Datortīklu pieslēguma jaudas 

palielināšana uz Kalnsētas/klīnika/ - 

2016.g. 

IP3 eficienta skolas saimnieciskā 

darbība 

   

 Grāmatvedības un uzskaites 

sistēmas pilnveide 

Sagatavošanas pasākumu kopums 

ēdināšanas programmas ieviešanai 

2015. gada decembris.  

Horizonta programma ēdināšanā 

2016 

 Efektīva finansu līdzekļu plānošana 

un piesaiste 

Skolas administrācijas plānošanas 

sapulces. 

Efektīva resursu pārvaldība. 
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2.10. Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām efektīvas darbības 

nodrošināšanai.  

Saldus Profesionālā vidusskolas administrācija īsteno tādu vadības stilu, kas ļauj 

patstāvīgi uzlabot skolas organizācijas procesus, kas nodrošina efektīvu darbību. Iekšējā kontrole  

nodrošina skolas galveno uzdevumu, to īstenošanas jomu pārraudzību 

 

3. Personāls 

Darbinieku t.sk.pedagogu  sadalījums pa vecuma grupām /uz 2015. gada  1. oktobri/. 

 

Dzimuma grupas  2015. gadā  

Sievietes 78 

Vīrieši  32 

Darbinieku mainība 

Pieņemti 21 

Atlaisti 16 

 

Uz 31.12.2015. 36 darbiniekiem ir maģistra grāds 

Amatu vietu skaits 

  

ar 01.01.2015. 

amatu saime, 

apakšsaime, līmenis 
amata nosaukums amatu skaits 

  Direktors 1 

  Direktora vietnieki 3 

  Pārējais pedagoģiskais personāls 7.5 

  Skolotāji 54.67 

3 IIB Saimniecības vadītājs 1 

3 IIA Saimniecības pārzinis 1 

14 IIIA Galvenais grāmatvedis 1 

32 I Projektu vadītājs  1 

19.5 IIA Datortīklu administrators 1 

18.3 II Vecākais lietvedis 1 

18.3 I  Lietvedis 0.5 

6 II Darba aizsardzības speciālists 0.5 

33 IA Noformētājs 1.3 

14 II  Grāmatvedis 2 

2 III Iepirkuma speciālists 0.5 

30 II Personālā specialists 0.5 

2 II Noliktavas pārzinis 0.75 

2 I  Sagādnieks 0.35 

5.2 III Medmāsa 0.8 

13 II Veļas pārzinis 0.5 

13 III Sanitārsantehniķis 1 

13 III Elektriķis 1 

41 III Autobusa vadītājs 1 

13 IA Sētnieks 2 
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13 IB Viesnīcas deţurants 6 

13 IB Viesnīcas deţurants 3 

13 III Remontstrādnieks 2 

13 IA Apkopējs 7 

13 IA Apkopējs 3 

4 IA Skolas deţurants 0.5 

23 IIA Viesnīcas administrators 1 

13 IV Virtuves vadītājs 1 

13 III  Pavārs 1 

13 II Trauku mazgātājs 1 

  Kopā 110.37 

   t.sk. 11 amatpersonas 

  

 

 
 

Darbinieku sadalījums pa vecuma grupām  uz 2015.gada  1.oktobri. 

 

 

 

 

 

 

Skolas pedagogu sadalījums pa vecuma grupām uz 2015.gada 1.oktobri. 
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Saldus Profesionālajā vidusskolā uz 2015. gada 31. decembri strādā 28 pedagogi, kuriem ir 

maģistra vai pielīdzinātais maģistra grāds. 

 

 

4. Komunikācija ar sabiedrību. 

4.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai saskaņā ar karjeras 

plānu. 

4.1.1. Lai sniegtu informāciju par skolu un skolā apgūstamajām profesijām: 

- skolas informatīvie materiāli(bukleti, baneri) 

- skolas dalība izstādēs 

- sabiedrības informēšana par skolu un apgūstamajām profesijām laikrakstos un interneta 

portālos; 

- informācija skolas mājas lapā  

4.1.2. Sadarbībā ar darba devējiem, visi izglītojamie nodrošināti ar mācību prakses vietām 

uzņēmumos, izveidotas profesionālās kvalifikācijas eksāmenu komisijas  visām izglītības 

programmām. 

 

Saldus Profesionālā vidusskola presē, 2015. gadā. 

 

Datums Autors Temats , virsraksts Piezīmes 

6.janv. Kļaviņa T.  Saldus Zeme Saldus skolēni strādā Somijā 

3 būvtehn. No 4. kursa praksē 

Somijas pils. Kokemegi 

10. febr. Kļaviņa T.  Saldus Zeme Cep , vāra ,klāj galdu 

Skolā viesmīlības pakalp. 

specialit.jauniešu konkurss 

24. febr. Neatkarīgā Rīta Avīze IZGLĪTĪBA 2015 

SPV uzņem audz. Valsts budţeta 

un ESF finansētās gr. 

28.febr. 

Marcinkus D.Saldus 

Zeme 

Skola rīko konkursu 

profesionāļiem 

SPV sadarbība ar būvm. raţ. Knauf 

organiz. Semināru 

10.Mar Valkīra A.  Saldus  Zeme Sveic Sporta zvaigznes  2014 

Saldus pašvald. sveic sportistus , tai 

sk. SPV 

13.Mar Kļaviņa T.  Saldus Zeme Saldū - trīs valstu jaunieši  

Praktikanti no Francijas , Somijas 

,Maltas 

07.Apr Maniņa A. Saldus  Zeme Taurenītis - augstāk par Kursu 

Brocēnu un Saldus nov. deju 

kolekt. skate -arī SPV 
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17.Apr Lākute Z.   Saldus Zeme Mēs izvēlamies ,kad piedzimt  

SPV absolvente numeroloģe 

Sarmīte Lazda 

23.Apr 

Kuzņecovs S. Izglītība 

un Kult. 

Daugavpils Būvniecības tehnik. 

Audzēkņi iegust    

    

konk.*Knauf Junior Trophy 

Latvija *balvu         

 3.vietu  ieguva SPV audz. 

K.Bensons ,T. Lebedeks 

05.Mai Kļaviņa T.  Saldus Zeme Vidusskolēni  māca studentus 

T.Lebedeks , K. Bensons māca 

RTU studentus 

8-10. 

maijs Neatkarīgā Rīta Avīze 

SPV aicina uz salidojumu…atkal 

mājā ! Saldus Prof. v-skolā 2015.gadā 

15.-16. 

maijs Kļaviņa T.  Saldus Zeme Jaunākie ceļinieki tiekas Saldū 

SPV-skolā uzņēma ciemiņus no 

Daugavpils teh. 

15.- 

16.maij

s Lākute Z.   Saldus Zeme Varoņi ,kam reti saka paldies  

Latv. Ugunsdzēsībai -150* arī 

saldenieki apbalvoti… 

02.Jūn 

Kleinberga S.Saldus 

Zeme Uzlabo dabas taku 

Zaņā  praktikanti A. Formulēvičs 

,D. Erleckis 

16.Jūn 

Kleinberga S.Saldus 

Zeme Saņem vērtīgu dāvanu  

Atpūtas soliņš Sociālajam 

dienestam 

30.Jūn Valkīra A.  Saldus  Zeme 

Saldenienieki labākie Kurzemes -

Zemgales reģ.SPV komandām 1. 

vieta K. -Z. Reģ. māc. Iestāţu 

spart.   

09.Jūl Valkīra A.  Saldus  Zeme 

Gan zelts ,gan sudrabs ,gan 

bronza 

Latvij.Jaunatnes olimpiādē Brocēnu 

un Saldus nov. 

21.Aug Maniņa A. Saldus  Zeme Jaunie līderi turpina darbību 

Jauno līderu akadem. -Līga 

Baltābola no 4e kursa 

10.sept. Valkīra A.  Saldus  Zeme 

Kursīšniekus interesē pludmales 

volejbols Piedalās arī vietējie SPV audzēkņi 

11.sept. Kļaviņa T.  Saldus Zeme Eiropas stipendijas beigušās 

Turpmāk Eiropas stipend. Saņems 

no17-29 gadiem… 

22.sept.  Valkīra A.  Saldus  Zeme Sports 

SPV futbolisti uzvar vidusskolu 

grupā 

6.okt. Valkīra A.  Saldus  Zeme Karostas mezglā - trešie 

407.jaunsargu vien.komanda no 

SPV-vad. R. Tuka 

13.okt. Valkīra A.  Saldus  Zeme 

Profesionālās v-skolas sportisti 

sākuši sezonu 

Latvijas prof. izglītības iestāţu 

sporta sac. Arī SPV 

      

komandas,;K. Jaskuļskim lodes 

grūš . 2. vieta 

13.okt. Valkīra A.  Saldus Zeme Florbols 

SPV florbolisti izcīna 1.vietu 

Saldus novadā 

22.okt. Kļaviņa T.  Saldus Zeme 

Stilistiem sagādāts  viss 

vajadzīgais 

SPV atklāj telpas topoš. vizuāla'tēla  

stilistiem 

27.okt. Kļaviņa T.  Saldus Zeme Gatavo kopā ar Sandru Kalnieti 

ĒGT laborat. strādā nāk. 

viesmīlības pakalp. spec. 

29.okt. Kļaviņa T.  Saldus Zeme 

Patlaban  pasaule ir ļoti  

nemierīga 

SPV viesojās  Eiropas Parlam. dep. 

S. KALNIETE 

27.okt.  Valkīra  A. Saldus  Zeme Edgaram Bergam Katarā sudrabs 

SPV absolv.-Latv. paraolimp. lodes 

grūšanā 
 

    

4.2. Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar valsts iestādes darba 

kvalitāti un to rezultāti  
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Lai varētu kvalitatīvi strādāt un mācīt izglītojamos izvēlētajās izglītības programmās nav 

mazsvarīgs uzņēmēju un darba devēju viedoklis. Tikšanās reizēs gan ar skolas administrāciju, 

gan ar metodiskajām komisijām, darba devēji pauduši savu viedokli par to kādus jaunos 

speciālistus viņi vēlas sagaidīt pēc skolas absolvēšanas, kā būtiskāko uzsverot:  

attīstītas profesionālās prasmes un iemaņas, vēlme turpināt apgūt ko jaunu, komunikācijas 

prasmes, atbildības izjūta un spējas redzēt paveicamo darbu kopumā. 

 Bijušie absolventi, apmeklējot skolu,  nodod izglītojamajiem un nozaru programmu 

pedagogiem savu pieredzi, kas uzlabojams izglītības programmu saturā, lai tās būtu kvalitatīvas 

un nodrošinātu ar nepieciešamajām zināšanām konkrētajā nozarē. 

 Pēc kvalifikācijas eksāmeniem, eksāmenu komisija - nozares profesionāļi, veic 

izglītojamo sasniegumu izvērtējumu, norādot uz pozitīvo un negatīvo zināšanu apguvē.  

 

  

4.3. Sadarbība ar nevalstisko sektoru. 

 

Izglītojamo pašpārvaldes darbs Saldus Profesionālajā vidusskolā  2015. gadā. 

 

Saldus Profesionālajā vidusskolā pašpārvalde katru mācību gadu tiek no jauna ievēlēta un 

apstiprināta pašpārvaldes sēdē septembra mēnesī. Pašpārvaldes darbu nosaka izglītojamo 

pašpārvaldes reglaments. Izglītojamo pašpārvaldē piedalās no 15 – 20 izglītojamie (1.semestrī - 

vairāk, 2.semestrī 4.kursu jaunieši dodas kvalifikācijas praksēs). Pašpārvalde darbojas vairākos 

virzienos:  

1. Stipendiju komisijā; 

2. Skolas izglītojamo informēšanā; 

3. Pasākumu plānošanā  un organizēšanā; 

4. Sadarbība ar sabiedriskajām organizācijām un citām skolām; 

5. Karjeras pasākumu plānošanā un organizēšanā; 

6. Darbs ar dokumentāciju, sadarbībā ar skolas administrāciju un pedagogiem. 

Darbojoties izglītojamo pašpārvaldē jaunieši attīsta sevī daţādas prasme: līderību, 

organizatoriskās prasmes, publisko uzstāšanos, komandas darbu, spēju uzņemties atbildību, 

aktīvu iesaistīsanos sociālajā un brīvprātīgo darbā. Jau vairāku gadu garumā turpinās sadarbība 

ar jauniešu centru „Šķūnis ” un Saldus novada izglītības iestāţu pašpārvaldēm. Jauniešu centrs 

„Šķūnis ” regulāri  organizē apmācības pašpārvalţu pārstāvjiem par aktuālām tēmām : 

saskarsme, pasākumu plānošana, starpkultūru saikne, kā attīstīt sevī līdera prasmes u.c. Iegūtās 

zināšanas tiek nodotas  citiem skolas audzēkņiem. Mācību gada laikā pašpārvalde organizē 

kultūraktivitātes un izklaidējošus pasākumus, piedalās Karjeras  dienu organizēšanā, vadīšanā, kā 

arī iesaistās un atbalsta labdarības pasākumus.šodag otro gadu rīkojām labdarības akciju  Saldus 

dzīvnieku patversmei : „Palīdzi savam mazākajam brālim ”. 

 

5.  2016. gadā plānotie pasākumi 

 

Skola, izvērtējot skolas attīstības stratēģiskā plāna galveno uzdevumu izpildi un  valsts 

izglītības politikas plānošanas dokumentus, strādā pie drošas un modernizētas mācību vides 

izveides, kas nodrošina izglītojamo pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, sniedzot profesionālās 

prasmes.  
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2016. gada galvenie uzdevumi un pasākumi: 

Mainoties plānošanas dokumentiem, skolas 2016. gada izvirzītie uzdevumi ir pakārtoti 

plāna sekmīgai izpildei. 

1. Profesionālo  izglītības programmu izveide atbilstoši NEP kartēm. 

2. Pedagoģiskās kapacitātes stiprināšana. 

3. Attīstošas un nozaru specifikām atbilstošas modernizētas mācību vides izveide. 

4.         Sadarbības veicināšana ar NEP, darba devējiem un sociālajiem partneriem. 

5. Tālākizglītības un mūţizglītības programmu izveide un piedāvāšana  

6. Karjeras un komunikācijas plāna īstenošana.  

7. Efektīvas, pieejamas un pievilcīgas izglītības infrastruktūras, mācību kabinetu, 

laboratoriju, mācību darbnīcu izveide.  

Audzināšanas darba jomas nākošajā mācību gadā: 

1. Stiprināt izglītojamo patriotismu, kultūras identitāti un valstisko apziņu. 

2. Pilnveidot jauniešu sociālās vērtības: savstarpējā cieņa un respekts, iecietība, līdzjūtība, 

sadarbība, labestība un konfliktu risināšana. 

3. Radīt izpratni par globālajām vērtībām:cilvēktiesības, sociālais taisnīgums, drošība, miers, 

solidaritāte, partnerība, vienlīdzība, vides ilgstspējīgu attīstību, izpratni par veselīgu dzīvesveidu.  

4. Skolas vērtību apzināšana un tradīciju stiprināšana.  

 

 

5.3.   2015. gada plānotie sadarbības projekti un pētījumi: nav 

 

5.3. 2015. gada plānotie sadarbības projekti un pētījumi:  

 

Pieredzes apmaiņa ar Lietuvas Maţeiķu politehnisko skolu. 

ES Mūţizglītības programmas ERASMUS + programma. 

 

 

5.4. Iestādes finanšu saistības  

 

 Uz 31.12.2015. uzkrātās saistības norēķinos ar darbiniekiem 44 951 EUR, norēķini par 

darba samaksu 17966  EUR, uzkrātās saistības par nodokļiem 10 604 EUR, pret valsti  24 274 

EUR. 

 

 

 

Direktors        O.Garoza 

 

 

 

 

 

 

 


