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Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

Saldus  Tehnikums (turpmāk – Tehnikums) ir Latvijas Republikas Ministru kabineta dibināta izglītības iestāde 
profesionālās izglītības programmu īstenošanai. Izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības 
likums, Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie akti, kā arī izglītības iestādes nolikums. 2016. gadā 
Tehnikums ir ieguvis PIKC (profesionālās izglītības kompetences centra) statusu. Tehnikuma pamatuzdevums 
ir profesionālās izglītības programmu īstenošana. Tehnikumā tiek īstenotas sekojošas  profesionālās izglītības 
programmas:    

         1.tabula  
Izglītības programmas Kvalifikācija 

1. Datorsistēmas   Datorsistēmu tehniķis 
2. Programmēšana 

 
Programmēšanas tehniķis 

3. Civilā drošība un aizsardzība Kiberdrošības tehniķis 
4. Būvniecība  Ceļu būvtehniķis 
5. Būvniecība 

  
Ēku būvtehniķis 

6. Būvniecība  Hidrobūvju  būvtehniķis 
7. Ugunsdrošība un ugunsdzēsība  Ugunsdzēsības  un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs 
8. Inženiertehnika,  mehānika un 

mašīnbūves tehnoloģija 
Mašīnbūves tehniķis 

9. Viesnīcu pakalpojumi Viesmīlības pakalpojumu speciālists 
10. Ēdināšanas pakalpojumi  Pavārs 
11. Skaistumkopšanas pakalpojumi Vizuālā tēla stilists 
12. Frizieru pakalpojumi Frizieris-stilists 

 

 
Izglītības iestādes darbības pamatmērķi 

 
 
TEHNIKUMA VĪZIJA – Mūsdienīgs profesionālās izglītības kompetences centrs, kas, izmantojot 

arī darba vidē balstīto izglītību, nodrošina  profesionālo kompetenču, sociālo prasmju attīstību, kā arī sagatavo 
ievirzei mūžizglītības iespējām. 

TEHNIKUMA 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. 

 
 Tehnikuma stratēģiskie mērķi: 

 iestādes konkurētspēja;  

 mūsdienīga un droša mācību vide; 

 augsta izglītojamo konkurētspēja;  

 efektīva pārvaldība. 
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Tehnikuma darbības  galvenie uzdevumi: 

 organizēt Tehnikuma darbu atbilstoši stratēģijai; 

 īstenot darba vidē balstītu izglītību;  

 uzlabot sadarbību ar pašvaldībām un citām institūcijām; 

 veicināt kvalitatīvu sadarbību ar darba devējiem; 

 īstenot pieaugušo izglītību,  stiprinot pieaugušo konkurētspēju darba tirgū un mazinot sociālās 

atstumtības risku; 

 piedalīties NVA izsludinātajos projektos; 

 orientēties uz pieprasītu un specifisku  izglītības programmu īstenošanu;  

 īstenot mobilitātes  projektus;  

 popularizēt profesionālās izglītības nozīmi novadā un valstī; 

 celt pedagogu pašapziņu, atbalstot tālākizglītības pasākumus un pašiniciatīvu. 

Tehnikums sekmīgi menedžē:   

 pedagogu darba rezultātu pašanalīzi un pašnovērtējumu; 

 izstrādā specifiskas profesionālās izglītības programmas; 

 sadarbojas ar darba devējiem, Tehnikuma Konventu  un īsteno darba vidē balstītas mācības;  

 organizē un piedalās profesionālajos meistarības konkursos; 

 īsteno un organizē kvalitatīvas  aktivitātes karjeras izglītības pasākumos; 

 organizē mācību priekšmetu olimpiādes un tālākizglītības pilnveides pasākumus Saldus novada 

izglītojamajiem un pedagogiem; 

 īsteno ārpus formālās izglītības novērtēšanu; 

 SAM projektus; 

 Rīko seminārus un izglītojošu metodiskās jomas seminārus sadarbībā ar IZM, VISC,LDDK un citiem 

PIKC Latvijā, kā arī ārpus valsts; 

 īsteno kvalitatīvu interešu izglītību; 

 

 
 

 
 
 

Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 
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Iepriekšējā perioda aktuālo un akreditējamo izglītības programmu  ieteikumu izpilde nav pieejama, jo 
akreditācija tika veikta bez ekspertu klātbūtnes atbilstoši noteikumiem. 

 
1. Mācību saturs – Iestādes īstenotās izglītības programmas 

 
Profesionālās vidējās un arodizglītības programmas, kuras pieteiktas akreditācijai: 2.tabula 

     
 

Izglītības 
programma, 

kods 

Kvalifikācija  Licences 
Nr. 

Izsniegšanas 
datums 

Akreditācijas 
termiņš 

1. Datorsistēmas  
33481011 

Datorsistēmu tehniķis P-15903 
P-15894  

04.09.2017. 
31.08.2017. 

23.02.2020. 

2. Būvniecība 
33 582 02 1 

Ceļu būvtehniķis P-13350  01.02.2016.  23.02.2020. 

3. Būvniecība, 
 33 582 02 1 

Ēku būvtehniķis P- 15891 
P-13365 

31.08.2017. 
04.02.2016.  

23.02.2020. 

4. Ugunsdrošība un 
ugunsdzēsība 
33 861 08 1 

Ugunsdzēsības  un 
glābšanas dienesta 
ugunsdzēsējs glābējs 

P-13356 
P-17576  

01.02.2016. 
25.09.2018. 

23.02.2020. 

5. Viesnīcu 
pakalpojumi,  
33 811 03 1 

Viesmīlības 
pakalpojumu 
speciālists 

P-15896 
P-17576 

  

31.08.2017. 
25.09.2018. 

23.02.2020. 

6. Civilā drošība 
un aizsardzība 
33 861 01 1 

Kiberdrošības tehniķis 
 

P – 16998 19.06.2018.  

7. Ugunsdrošība un 
ugunsdzēsība 
30P 861 06 1 

 P _1104 04.04.2019.  

 
Izglītības iestāde mācību procesu īsteno atbilstoši licencētajām  izglītības programmām, ievēro prasības 
iepriekš iegūtajai izglītībai. 
Izglītības programmu saturs nodrošina pēctecību izglītības turpināšanai augstākas pakāpes izglītības 
programmās. 
Mācību priekšmetu programmas ir apstiprinātas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Iestāde regulāri 
sadarbojas ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Izglītības kvalitātes dienesta, LDDK atbildīgajām 
amatpersonām, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, cert.lv, milcert.lv, NBS Valodu skolu, NBS 
Sakarnieku skolu, VUGD,   un speciālistiem programmu tiesiskās ieviešanas un darbības nodrošināšanai. Ar 
Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem 2019. gadā tika noslēgts sadarbības līgums, lai sekmētu Tehnikuma 
realizētās profesionālās vidējās izglītības programmas “Civilā drošība un aizsardzība” vispusīgu apgūšanu 
kiberdrošības tehniķa kvalifikācijas iegūšanai,  ietverot gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības,  kā arī 
Tehnikuma pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanu, nodrošinot NBS Valodas skolas īstenotā angļu 
valodas kursa, kas specializēts un pielāgots sakaru jomai un NBS infrastruktūras izmantošanu un dalību NBS 
organizētajās apmācībās. 

 Pirms programmu ieviešanas, sadarbībā ar Konventu, darba devējiem un nozaru ekspertiem, tiek 
apzināts  aktuālais darba ņēmēju pieprasījums darba tirgus vajadzībām. Izglītības programmas atbilst valsts 
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profesionālās izglītības standarta un profesijas standartu prasībām, nozares kvalifikāciju struktūras aprakstam 
un citām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Grozījumi visās izglītības programmās tiek  veikti atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām.  Izglītības programmu saturs tiek  aktualizēts atbilstoši nozares attīstībai. Izglītības 
iestādes vadība sistēmiski un sistemātiski pārrauga mācību priekšmetu programmu pilnveidi, pedagogiem ir 
pieejams izglītības iestādes vadības atbalsts, viņi saņem nepieciešamo informāciju un resursus. 
  Konvents ir sniedzis priekšlikumus par izstrādāto izglītības programmu pirms tās iesniegšanas licences 
saņemšanai. Mācību priekšmetu nodarbību saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētajām izglītības 
programmām. Tas ir pieejams un pārskatāms. Izglītojamie un pedagogi ir savlaicīgi informēti par izmaiņām 
nodarbību sarakstā. Ar nodarbību sarakstu un tajā veiktajām izmaiņām iespējams iepazīties izglītības iestādes 
mājas lapas vietnē. Izglītojamo slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Izglītības programmu īstenošanā tiek  ievērota mācību priekšmetu, t.sk. praktisko mācību un prakšu, 
tematiskā satura pēctecība. Apgūstamajās specialitātēs būvniecība, viesnīcu pakalpojumi, procesa apgūšana 
notiek darba vidē balstītās mācībās. ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un 
personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros darba devēji-esošie pedagogi  ir 
ieguvuši pedagoģisko izglītību, kā arī Tehnikuma finanšu robežās tiek izglītoti jaunie profesionālo mācību 
priekšmetu skolotāji pedagoģijā sadarbībā ar Liepājas Universitāti.  
Pedagogi plāno izglītības satura apguves secību un tēmu apguvei paredzēto laiku.  

Mācību procesā īsteno audzināšanas darbu. Izglītības iestāde un grupu audzinātāji plāno audzināšanas 
darbu, ievērojot pēctecību starp dažādām izglītības pakāpēm. Izglītības iestādē ir izstrādāti audzināšanas darba 
virzieni audzināšanas mērķa un uzdevumu īstenošanai trīs gadu periodam un audzināšanas darba plāns katram 
mācību gadam, noteikts atbildīgais par plāna īstenošanu, koordinēšanu un uzraudzību. Sistemātiski tiek 
organizēts audzināšanas darba izvērtējums un analīze.  

Izstrādājot audzināšanas darba virzienus/programmas/plānus, apzinātas izglītojamo intereses, ņemtas 
vērā mūsdienu aktualitātes un karjeras izglītības vajadzības. Audzināšanas darba programmas ietver arī 
pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas jautājumus, veidojot izglītojamā attieksmi pret sevi, citiem, darbu, 
dabu, kultūru, citām kultūrām, sabiedrību un valsti, veicina izpratni par sabiedrības kopējām vajadzībām, 
audzinot krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus. 
Izglītības iestāde regulāri pilnveido audzināšanas darbu. 
Izglītības iestādes vadība aktualizē izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo mācību līdzekļu sarakstus, 
nodrošina ar izglītības programmas īstenošanai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem, t.sk. mācību literatūru. 
Pedagogi regulāri aktualizē mācību priekšmetu programmās norādīto izmantojamo avotu sarakstus. 
 
Stiprās puses: 

 Īstenotās izglītības programmas  atbilst normatīvo aktu prasībām  
 Ir laba sadarbība ar Konventu, nozaru ekspertiem, sadarbības partneriem, Aizsardzības un 

Iekšlietu ministrijām, asociācijām, LDDK, IKVD, IZM  programmu ieviešanas procesā 
 Notiek darba vidē balstītas mācības 
 Programmu realizācijai ir atbilstoši personālresursi un materiāltehniskais nodrošinājums 

 
Turpmākā attīstība: 
 Nepieciešamības gadījumā pilnveidot realizējamo izglītības programmu saturu atbilstoši 
nozares prasībām 
 Sadarboties ar NEP par aktuālo izglītības programmu ieviešanu un skaidrot sabiedrībai to 
nozīmi tautsaimniecībā 
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Vērtējums - Labi 
 
 
 
 
 

2. Mācīšana un mācīšanās 
2.1.Mācīšanas kvalitāte 
 

Mācīšanas kvalitātes nodrošināšanai izglītības iestādē tiek pilnveidota  mācību stundu kvalitāte, optimizēts, 
pilnveidots un aktualizēts mācību saturs. Tehnikums  piedalās LU vadītajā projektā Nr.1.1.1.1./16/A/252” 
Informācijas sistēmu modelēšanas principu piemērošana strukturētai un mērķtiecīgai kompetenču pārvaldībai”  
kā sadarbības partneri, organizējot pedagogu mācīšanās grupas un veicot pētnieciskās aktivitātes. Sadarbībā ar 
LU (Latvijas Universitāte) SIIC (Starpnozaru izglītības inovāciju centrs) tiek īstenotas projekta aktivitātes uz 
kompetencēm balstīta mācību procesa ieviešanai no 2020./2021.m.g. profesionālajā vidējā izglītībā. 
Administrācijas pārstāvji vada regulāras  seminārnodarbības Saldus tehnikuma  vispārizglītojošo mācību 
priekšmetu pedagogiem – iekļaujot labās prakses pieredzes popularizēšanu. Tā veidojas zināšanu pārnese un 
pieredzes nodošana jaunajiem pedagogiem. 
 Mācīšanas kvalitātes kritērijs ir pedagoga izglītība un pieredze, ko izglītības iestādē nosaka ārējie normatīvie 
akti un pedagoga darba pienākumu apraksts. Mācību rezultāti un sasniegumi tiek analizēti metodisko komisiju 
sēdēs. Iestādē  darbojas    profesionālo un vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu metodiskās komisijas 
- metodisko komisiju sēdes notiek 1 reizi mēnesī, kur pedagogi aktualizē jaunumus nozarē, dalās pieredzē, 
izsaka priekšlikumus administrācijai programmas saturiskās un materiāltehniskās bāzes pilnveidošanai. 2019. 
gada 1.septembrī stājās spēkā pedagogu un administrācijas kopīgi izstrādātā  izglītojamo sasniegumu vērtēšanas 
kārtība. Pirms šī dokumenta apstiprināšanas, metodiskās komisijas izteica savus priekšlikumus, it sevišķi 
profesionālo mācību priekšmetu pedagogi, lai kārtība būtu atbilstoša standartos noteiktajam regulējumam. 
Izglītības iestādē pastāv vienotas prasības grupu mācību nodarbību elektroniskās  uzskaites “e-klase” žurnālu 
aizpildīšanai, tās ievēro. Pedagogi ikdienas darbā lieto elektroniskos žurnālus, to aizpildīšana ir pārraudzīta. 
Izglītojamo uzskaite ir sakārtota atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pedagogiem mācību procesā ir pieejami 
izglītības programmas īstenošanai nepieciešamie mācību līdzekļi, t.sk. mācību tehniskie līdzekļi, iekārtas un 
aprīkojums, tos izmanto ikdienas mācību darbā. Ir izveidots katra pedagoga tālākizglītības plāns 3 gadu 
periodam. Pedagogu izmantotās mācību metodes ir daudzveidīgas, tās atbilst izglītojamo spējām, personības 
attīstības vajadzībām, izglītības programmas satura prasībām un mācību priekšmeta specifikai. Pedagogi 
mācību priekšmetu programmu īstenošanā  nodrošina mācību procesa saikni ar audzināšanas darbu, reālo dzīvi 
un mūsdienu aktualitātēm. Pedagogi regulāri plāno  audzināšanas stundu saturu, ievērojot mūsdienu aktualitātes 
un saikni ar reālo dzīvi. Lielāka skaita izglītojamo grupām tiek praktizēta mentora klātbūtne jaunajam grupas 
audzinātājam. Pedagogi piedalās dažādos pilnveides semināros, popularizē labās prakses piemērus, darbojas 
SAM projektos, organizē seminārus, sadarbojas ar darba devējiem, veido labvēlīgu mācību un darba vidi 
iestādē. Tehnikuma pedagogi izstrādā metodiskos materiālus un papildina Tehnikuma izveidotajā elektroniskajā 
vidē izstrādāto teorētisko jautājumu profesionālajām kvalifikācijām -ēku būvtehniķis, datorsistēmu tehniķis,  
programmēšanas tehniķis, ceļu būvtehniķis un ugunsdrošības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs. 
Izstrādāto metodisko materiālu saraksts  ir publicēts tīmekļa vietnē.  www.saldustehnikums.lv - sadaļā  
Mācības- Metodiskie materiāli. 2018./2019.m.g. Saldus tehnikuma visu nozaru un vispārizglītojošo mācību 
priekšmetu pedagogi – kopumā 46 pedagogi-  izstrādāja 89 mācību un metodiskos materiālus, balstoties uz 
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skolu izvērtēšanas metodikas jomām Mācīšana un Mācīšanās to  kvalitatīvam nodrošinājumam. Tehnikums 
veido mācību materiālus nozarē sadarbībā ar darba devējiem, pamatojoties uz  praktisko darbību, kā arī IT jomu 
speciālistiem, piemēram, objektu projekta veidošana programmatūrā „ AutoCAD” Darbā iesaistījās 16 
vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogi un 28 nozaru profesionālo mācību priekšmetu pedagogi. 
Tehnikums 2018./2019.m.g. nodrošināja pedagogu un darbinieku stažēšanos saskaņā ar izstrādāto 
Cilvēkresursu attīstības plānu: 1) valsts līmenī Tehnikuma pedagogi un darbinieki piedalījās  deviņpadsmit (19) 
pasākumos, kuri atbalsta pedagogu profesionālo pilnveidi, t.sk. ESF projekta S.A.M. Nr.8.5.3.aktivitātēs;  
2) starptautiskā līmenī – 11 pedagogu, t.sk. administrācijas  dalība  profesionālās izglītības pilnveides 
pasākumos.  Projekta SAM 8.5.3. ietvaros Tehnikuma darbinieki nodrošināja Latvijas profesionālo mācību 
iestāžu direktoru vietnieku stažēšanos un pieredzes apmaiņas vizītes Tehnikumā. Tehnikuma pedagogi  
piedalījās Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta Profesionālās apmācības nodaļas iniciētajā pasākumā, 
sniedzot informāciju par kvalifikācijas „Ugunsdrošības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs”  
programmu, kas ietver profesionālās  izglītības programmas  satura un materiāli tehniskās bāzes salīdzināšanu 
Latvijā un Igaunijā. Ar Iekšlietu Ministrijas pakļautībā esošo Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta 
nozares pārstāvju līdzdalību tiek izstrādāts un aktualizēts profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturs 
kvalifikācijai ugunsdrošības un ugunsdzēsības dienesta ugunsdzēsējs glābējs.  
Saldus tehnikuma nozaru metodiskās komisijas izstrādā un pilnveido mācību materiālus satura apguvei teorijas 
stundās. Tiek izstrādāta atbilstoša mācību prakses, t.sk. darba vidē balstītu mācību dokumentācija atbilstoši 
profesijas standarta prasībām. Saskaņā ar VISC izsludināto iepirkuma procedūru Saldus tehnikuma pedagogi 
veic  modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādi tūrisma nozarē profesionālajā kvalifikācijā viesnīcas 
istabenis  VISC 2018/30. Izglītības programmu nodrošināšanai, iestādes mācību telpas un laboratorijas ir 
aprīkotas ar atbilstošām tehnoloģijām, iekārtām, un materiāliem. Iestādes  bibliotēka ir nodrošināta ar izglītības 
programmu īstenošanai atbilstošo mācību grāmatām. Lasītavā ir pieejami 20 datori. Iestāde īsteno projektu 
“Saldus tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās 
izglītības iestāžu skaitu" ietvaros”, projekta Nr.8.1.3.0/16/I/009, kura laikā tiks pārbūvētas un atjaunotas abas 
dienesta viesnīcas, ievērojot vides pieejamības prasības, kā arī ir iegādāts aprīkojums būvtehniķu apmācību 
nodrošināšanai – datortehnika, mērinstrumenti, universālais iekrāvējs un dabas zinību kabineta aprīkojums.  

Izglītības iestādē ir izstrādāta kārtība  izglītojamo prasmju, kompetenču un zināšanu novērtējumam. 
Katram mācību priekšmetam ir noformulēti sasniedzamie rezultāti, atbilstoši mācību priekšmeta vai prakses 
programmas saturam. Izglītojamo zināšanu un prasmju pārbaudes veids, skaits un norises kārtība atbilst 
izglītības programmas apguves mērķiem un uzdevumiem. Izglītojamiem, kam tas ir nepieciešams, tiek 
izstrādāts individuāls mācību plāns.  

Mācību priekšmetu stundu saraksts tiek sastādīts noteiktam mācību periodam, ņemot vērā izglītojamo 
mācību stundu slodzi nedēļā. Par izmaiņām mācību priekšmetu stundu sarakstā pedagogi un izglītojamie tiek 
savlaicīgi informēti. Ar mācību priekšmetu stundu sarakstu un tajā veiktajām izmaiņām iespējams iepazīties 
izglītības iestādes informācijas stendā un e-vidē.  

Atbilstoši katras kvalifikācijas specifikai izglītojamie ir nodrošināti ar prakšu vietām, ko apliecina 
noslēgtie trīspusējie prakses līgumi, kā arī sadarbības līgumi ar uzņēmumiem un VUGD. Katrs izglītojamais, 
pirms kvalifikācijas prakses uzsākšanas, saņem prakses programmu un prakses dokumentāciju. Iestāde  ar 
direktora rīkojumu nozīmē prakses vadītāju, kurš atbild par prakses īstenošanu, kontaktējas ar darba devēju, 
pārbauda prakses vietu un konsultē. Prakses noslēgumā izglītojamie sagatavo prakses atskaiti, iesniedz 
atbilstoši prasībām aizpildītu prakses dienasgrāmatu, prakses pārskatu un praktikanta raksturojumu. 
Kvalifikācijas praksi vērtē atbilstošās izglītības programmas metodiskās komisijas pedagogi. Izglītojamiem ir 
nodrošināta iespēja piedalīties mācību ekskursijās un atbilstoši izglītības programmas specifikai apmeklēt 
nozares uzņēmumus. Izglītības iestāde organizē pasākumus, kuros piedalās darba devēju pārstāvji. 
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Iestāde īsteno sadarbībā ar LDDK un IZM  ESF projektu “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu 
dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (Nr.8.5.1.0/16/I/001). 

Stiprās puses: 
 Notiek darba vidē balstītas mācības 
 Programmu realizācijai ir atbilstoši personālresursi un materiāltehniskais nodrošinājums. 
 Pedagogi paaugstina savas kompetences starptautiskos konkursos, stažējas Latvijā un citās 
Eiropas valstīs, piedalās projektos, semināros, dalās pieredzē, popularizē labās prakses piemērus, veido 
labvēlīgu mācību un darba vidi iestādē. 
 
Turpmākā attīstība: 
 Turpināt  profesionālo mācību priekšmetu metodisko materiālu elektronisko versiju ieviešanu 
mācību procesā. 
 Mērķtiecīgi turpināt pedagogu tālākizglītības  plāna realizēšanu, skaidrojot aktualitātes 
izglītības jomā.  
 Administrācijai veikt regulārus atbalsta pasākumus pedagogiem, skaidrojot normatīvo aktu 
prasības izglītības jomā, piemēram, vērtēšanas kārtība. 

Vērtējums - Labi 
 
 
 

2.2.Mācīšanās kvalitāte 
 

Izglītības iestāde regulāri informē izglītojamos par mācību un audzināšanas darbam izvirzītajām prasībām. 
Izglītojamie izprot šīs prasības. Izglītojamie ir informēti par dažādiem izglītības iestādes organizētajiem 
pasākumiem, kuri saistīti ar sabiedrības, kultūras un valsts aktualitātēm, dalības aktivitāte tajos ir augsta. 
Izglītojamie mācību darbā ir mērķtiecīgi, motivēti mācīties, regulāri un radoši izmanto izglītības iestādes vai 
izglītojamo rīcībā esošos resursus (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, bibliotēkas, lasītavas, sporta 
zāles utt.) mācību mērķu sasniegšanai. Pašvērtēšanas prasmju attīstībai izglītojamie nodarbībās izmanto 
dažādas pašvērtēšanas metodes. Lielākā daļa izglītojamo aktīvi piedalās mācību procesā, prot plānot un vērtēt 
savu darbu, uzņemas līdzatbildību par mācību procesa norisi. Izglītojamie izmanto sazināšanās iespējas 
izglītības iestādes elektroniskajā vidē. Izglītojamie piedalās mācību olimpiādēs, dažādos profesionālās 
meistarības konkursos. Lielākā daļa izglītojamo bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību nodarbības. Salīdzinot 
ar pagājušo mācību gadu ir mazinājušies izglītojamo kavējumi. Izglītības iestādē veic mācību nodarbību un 
pasākumu kavējumu monitoringu, izstrādā un īsteno pasākumus kavējumu novēršanai, ja tādi ir nepieciešami.  
Izglītojamie apmeklē individuālās un grupu konsultācijas, ārpusstundu pasākumus. Ir mācību priekšmetu 
konsultāciju un individuālo nodarbību grafiks, kuru sastāda katrs pedagogs mācību gada sākumā. Katru nedēļu 
tiek sastādīts pārbaudes darbu grafiks. Nepietiekamo vērtējumu labošanai izglītojamie var saņemt konsultācijas 
un veikt sava vērtējuma uzlabošanu arī katras nedēļas piektdienās. Šajā jomā ir izstrādāta sistēma, kura ir 
skaidri definēta vērtēšanas kārtībā. Pirms vērtēšanas kārtības ievietošanas e vidē skolēnu pašpārvalde vēlreiz 
pārrunāja neskaidros jautājumus ar administrāciju un izteica priekšlikumus.  

Katra mācību gada sākumā pedagogi informē izglītojamos par mācību priekšmetā apgūstamajām 
tēmām, vērtēšanas kritērijiem, kārtību un sasniedzamajiem mērķiem. Izglītojamie aktīvi piedalās mācību 
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procesā, uzņemas līdzdalību par mācību procesa norisi, aktīvi izmanto izglītības iestādes piedāvātos resursus 
mācību mērķu sasniegšanai. 
Izglītojamie prot strādāt grupās, palīdz viens otram mācību procesā, iesaistās kopīgos mācību projektos. 
Pedagogi veido starppriekšmetu mācību nodarbības, mērķtiecīgi sasaistot vairākus mācību priekšmetus- 
matemātika, fizika, kokapstrāde, ķīmija. 

Gandrīz visi pedagogi korekti un savlaicīgi aizpilda mācību nodarbību e-žurnālu atbilstoši prasībām. 
Grupu audzinātāji katru mēnesi apkopo izglītojamo mācību sasniegumus, seko līdzi to dinamikai un semestra 
beigās veic analīzi. Izglītojamo kavējumi un zināšanu līmenis tiek apkopoti katru mēnesi. Grupu audzinātāji un 
sociālais pedagogs regulāri informē vecākus, ja izglītojamajiem ir nepietiekams zināšanu līmenis mācību 
priekšmetos un neattaisnoti kavējumi.  
Iestādē tiek organizēti ārpusstundu pasākumi, nozaru profesionālie konkursi, vispārizglītojošo  mācību 

priekšmetu olimpiādes, sporta sacensības, karjeras pasākumi, radošo darbu skates, kā arī audzēkņi dodas uz 

katras programmas ietvaros rīkotajiem konkursiem, olimpiādēm, skatēm, mācību ekskursijām, izstādēm. 

Lielākā daļa izglītojamo prot plānot un izvērtēt savu darbu.  Profesionālās izglītības programmu kvalitatīvai  

īstenošanai ir atbilstoši mācību līdzekļi, aprīkojums, tehnoloģiskās iekārtas un materiāli. Izglītojamo mācību  

motivēšanas nolūkos visu mācību gadu notiek konkurss „Labākais kurss”, kur tiek vērtēts un summēts visu 

izglītojamo  ieguldījums savas personības veidošanā un izglītības iestādes  ārējā tēla veidošanā. Semestra 

noslēgumā izglītojamie, kuriem ir labi un augsti sasniegumi mācībās, saņem Zelta, Sudraba un Bronzas 

liecības. 2017. gadā tika ieviesta jauna tradīcija- pasākums „Vektors”, kur tika aicināti pedagogi, izglītojamie  

un viņu ģimenes, lai pateiktu paldies par ieguldījumu profesionālajos konkursos, vispārizglītojošo mācību 

priekšmetu olimpiādes uzvarētajiem novadā un valstī, kā arī interešu izglītības jomā. 2017. gadā izglītības 

iestādes  audzēkņi bija starp „Skills 2017” uzvarētājiem, 2018. gadā piedalījās  Euroskills 2018, 2019. gadā 

„Skills 2019” flīzēšanā ieguva 1. vietu un 2. vietu Web lapu izveidošanā. Viens pretendents ir uzaicināts   
 piedalīties kā Latvijas nacionālās komandas kandidāts gatavošanās posmā dalībai EuroSkills 2020 flīzēšanas 
prasmju konkursā. Eiropas jauno profesionāļu meistarības konkurss EuroSkills 2020 notiks Grācā, Austrijā, 
2020.gada 16.-20. septembrī. 
 Mācību priekšmetu pedagogi un grupu  audzinātāji izmanto mācību ekskursijas kā vienu no mācību metodēm. 
Notiek vecāku sapulces, sapulcēs izteiktie priekšlikumi tiek apkopoti un pieņemti attiecīgi lēmumi.  

Mācību darbu pārrauga direktores vietniece izglītības jomā.  

Lielu ieguldījumu izglītojamo  motivēšanā sniedz sociālais pedagogs, sadarbojoties ar vecākiem, aizbildņiem, 

pedagogiem un atbildīgajiem dienestiem. 2018. gadā izglītības iestādē strādā arī psihologs. 
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Stiprās puses: 
 Vispārizglītojošo mācību priekšmetu sasaiste ar profesiju- izpratnes veidošana par 
kompetencēs balstītu izglītību. 
 Dalība profesiju konkursos un citos ar mācību procesu saistītos pasākumos. 
 Pedagogu ieinteresētība labu mācību rezultātu   sasniegšanā. 
 Izglītojamo un vecāku regulāra informētība par mācību sasniegumiem un citiem svarīgiem 
notikumiem 
 Direktores ikmēneša ziņojumi vecākiem un izglītojamajiem par Tehnikuma aktualitātēm, 
panākumiem un prasību ievērošanu 
 
Turpmākā attīstība: 
 Turpināt sadarbību ar darba devējiem izglītojamo profesionālo un sociālo prasmju attīstīšanā un 

līdzatbildības veidošanā. 
 Pievilcīgas un darbīgas mācību vides radīšana. 
 Izglītojamo līdzatbildības paaugstināšana profesijas apguvē. 
 Izglītojamo prezentācijas prasmju apguves un pašvērtēšanas pilnveide 
Vērtējums - Labi 
 

 
 
 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 
 

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas metodes, vērtēšanas organizēšana un prasības  
atbilst valstī noteiktajai kārtībai, un izglītības iestādes  „Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai”. 
Vērtēšanas metodes atbilst izglītojamo vecumam, individuālajām spējām un mācību priekšmetu specifikai, 
sniedz pozitīvu atbalstu, motivē izglītoties. Par to liecina ieraksti žurnālos, diagnosticējošo un pārbaudes darbu 
analīzes, pedagoģiskās padomes un vadības sēžu protokoli, mācību gada analīzes.  
Vērtēšana ir sistemātiska un regulāra. 2019. gada septembrī tika izstrādāta caurskatāmāka un atbilstoša 
standartiem izglītojamo vērtēšanas kārtība. Ar kārtību ir iepazīstināti gan vecāki, gan izglītojamie. Kārtības 
izveidošana notika demokrātiski, kur tika iesaistīti visi pedagogi un skolēnu pašpārvalde. Direktores vietnieces 
izveidoja pedagogu darba grupas, lai mērķtiecīgāk un kvalitatīvāk varētu menedžēt katras izglītības 
programmas specifiku. Vērtēšanas kārtība ir ievietota Tehnikuma mājas lapā.  
Pirms pārbaudes darbu uzsākšanas izglītojamie tiek iepazīstināti ar uzdevumu nosacījumiem, kā arī ar 
vērtēšanas kritērijiem, vērtēšanas veidu un izvirzītajām prasībām. Ja izglītojamais pārbaudes darbā uzrādījis 
neapmierinošu rezultātu, tad pēc vienošanās ar pedagogu par mācību vielas apguvi, viņam tiek dota iespēja 
vērtējumu uzlabot, veicot līdzīga satura darbu. Izglītojamajam , kurš nav veicis pārbaudes darbu slimības vai 
cita iemesla dēļ, tiek dota iespēja  pēc ierašanās iestādē to izpildīt. Pēc pārbaudes darba novērtēšanas pedagogs 
pamato izglītojamā sasnieguma vērtējumu un iesaka uzlabojumus zināšanu un prasmju uzlabošanā. Informācija 
par vērtējumu līmeņiem apskatāma elektroniskajā žurnālā, ar to var iepazīties gan izglītojamie, gan vecāki.  
Vērtēšanas procesā iegūto informāciju analizē paši pedagogi un izmanto mācīšanas un mācīšanās procesa 
pilnveidošanai, mācīšanas metožu izvēlei. Vērtējumu uzskaiti pārrauga un kontrolē direktora vietnieki izglītības 
jomā. Ar informācijas apkopojumu pedagogi tiek iepazīstināti pedagoģiskās padomes sēdēs. 
Ja praktiskās mācības/kvalifikācijas prakse tiek organizēta ārpus izglītības iestādes, darba devēji iesaistās 
praktikanta darba vērtēšanā, prakses noslēgumā sagatavojot praktikanta raksturojumu un katru dienu novērtējot 
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praktikanta darbu prakses dienasgrāmatā, ko apliecina ar savu parakstu. Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni 
(turpmāk PKE) un centralizētie eksāmeni notiek saskaņā ar saistošajiem ministru kabineta noteikumiem.  Visa 
dokumentācija tiek sagatavota un iesniegta attiecīgajās institūcijās savlaicīgi. Izglītības iestāde  ir atbilstoši 
aprīkota ar nepieciešamajām telpām un materiāli tehnisko nodrošinājumu PKE norisei visās izglītības 
programmās. un praktiskās daļas saturs.  
Darba devēji tiek iesaistīti  izglītojamo darbu vērtēšanā gan analizējot praktikantu darbību kvalifikācijas praksē, 
gan profesionālā kvalifikācijas eksāmena laikā. Kvalifikācijas prakses laikā un kvalifikācijas prakses beigās  
darba devēji sazinās ar kvalifikācijas prakses vadītāju no Tehnikuma  puses un sniedz ieteikumus kvalifikācijas 
prakses organizācijai. Profesionālās kvalifikācijas eksāmena  jautājumu un uzdevumu  izstrāde un to  vērtēšana  
tiek  organizēta Tehnikumā, iesaistoties  visiem profesionālo mācību priekšmetu pedagogiem.  Profesionālais 
kvalifikācijas eksāmens tiek veidots, izmantojot VISC izstrādāto metodiku un pieejamo jautājumu bāzi,  kā arī 
veidojot savus jautājumus, izmantojot profesijas standartā norādītās profesionālās prasmes un iemaņas. Pirms 
eksāmena satura  saskaņošanas ar  VISC tiek darba devēji pārskata un izvērtē jautājumu atbilstību 
profesionālajai kvalifikācijai. Profesionālās kvalifikācijas eksāmens tiek apstiprināts VISC un eksāmena norise 
organizēta atbilstoši 30.08.2011. noteikumiem Nr.662 „Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība 
akreditētās profesionālās izglītības programmās”. Profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisijas 
personālsastāvs atbilst normatīvo aktu prasībām.  Profesionālās kvalifikācijas eksāmena  rezultātus analizē 
nozares metodiskā komisija un plāno katra mācību gada ietvaros mācību rezultātu uzlabošanu. 
 
Stiprās puses: 
 Regulāra mācību sasniegumu vērtēšana. 
 Eksāmenu un kvalifikācijas prakses rezultātu analīze. 
Turpmākā attīstība: 
 Veicināt visu pedagogu līdzatbildību izglītojamo mācību sasniegumu regulārā vērtēšanā saskaņā ar 
izstrādātajiem iekšējiem normatīvajiem dokumentiem. 
 Metodiskajās komisijās pievērst lielāku uzmanību mācību priekšmetu specifiskajiem 
nosacījumiem un to izpildei. 

Vērtējums - Labi 
 
 
 
 

3. Izglītojamo sasniegumi 
3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 
Izglītības iestāde  regulāri uzskaita izglītojamo mācību sasniegumus, fiksējot tos prakses dienasgrāmatās, 
eksāmenu protokolos, atzīmju pusgada un gada kopsavilkumos un analizē izglītojamo prasmju apguves līmeni. 
Ir  e-žurnāls. Pedagogi ir iepazinušies ar tā iespējām uzskaitīt un analizēt izglītojamo kavējumus un mācību 
sasniegumus. Iestāde sistemātiski uzskaita un analizē izglītojamo sasniegumus valsts pārbaudes darbos un 
eksāmenos. Analizējot izglītojamo sasniegumus ikdienas mācību darbā mācību priekšmetos, katra mēneša un 
semestra beigās, tiek veikta analīze par izglītojamo individuālo dinamiku, kavējumiem, katra mācību 
priekšmeta vērtējumu.  
Izglītības iestāde statistisko informāciju par izglītojamo mācību sasniegumiem ikdienas darbā pēc mācību 
priekšmetiem gan pēc grupām, gan izglītības programmām. 
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Izglītības iestāde vērtē izglītojamo mācību sasniegumu ikdienas darbā dinamiku un identificē problēmas.  
Izglītības iestāde īsteno pasākumus mācību sasniegumu pilnveidei, balstoties identificēto problēmu analīzē. 
Izglītības iestāde analizē korelāciju starp sasniegumiem ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos, izmantojot 
statistisko informāciju par izglītojamo mācību sasniegumiem ikdienas darbā gan pa mācību priekšmetiem vai 
kursiem, gan pa grupām un izglītības programmām. 
Izglītības iestādē ir pieejama statistiskā informācija par izglītojamo mācību sasniegumiem ikdienas darbā par 
pēdējiem trīs gadiem. 
 
 

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 
 
Izglītības iestāde apkopo statistisko informāciju par izglītojamo sasniegumiem vispārizglītojošā un profesionālā 
satura centralizētajos un necentralizētajos obligāti noteiktajos valsts pārbaudes darbos. 
Izglītības iestāde salīdzina izglītības iestādes pēdējo 3 (trīs) gadu vidējos rādītājus vispārizglītojošā un 
profesionālā satura centralizētajos un necentralizētajos obligāti noteiktajos valsts pārbaudes darbos ar 
profesionālās izglītības iestāžu vidējiem rādītājiem valstī un tos analizē. Vispārizglītojošā satura centralizētie 
eksāmeni tiek salīdzināti ar kopvērtējumu valstī, pēc tipa un urbanizācijas.  
 Izglītības iestāde apkopo statistisko informāciju par izglītojamo profesionālās kvalifikācijas eksāmena 
rezultātiem. 
 Izglītības iestāde apkopo statistisko informāciju par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu izglītības 
programmā noteiktās piešķiramās profesionālās kvalifikācijas ieguvei kārtojušo izglītojamo skaitu. 
Izglītības iestāde analizē  izglītojamo mācību sasniegumu atšķirības cēloņus, ja salīdzināšanas rezultātā valsts 
pārbaudes darbu rezultāti izglītības iestādē būtiski atšķiras no citiem salīdzināmajiem rādītājiem, un izmanto 
iegūtos secinājumus mācību sasniegumu uzlabošanai. 
 

3. tabula 
Valsts pārbaudes darbu rezultāti Saldus tehnikumā 2014. – 2018. 

 
Nr.  
p.k. 

Eksāmens Mācību gads Vidējais % 
tehnikumā 

Vidējais % 
valstī 

1. Latviešu valoda 2016./2017. 38.8 50.9 
2017./2018. 40.2 52.6 
2018./2019. 40.1 49.9 

2.  
                     Angļu valoda 

2016./2017. 44.3 59.7 
2017./2018. 47.3 61.9 
2018./2019. 52.0 62.7 

3.  
                     Matemātika 

2016./2017. 17.08 34.9 
2017./2018. 20.07 34.6 
2018./2019. 17.5 32.7 

 
 

 
4.tabula 

 
Valsts pārbaudes darbu vidējo rezultātu (procentu) salīdzinājums Kurzemes reģionā 2018./2019.m.g. 
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Nr. 
p.k. 

Izglītības iestāde Vidējais % iestādē 

1. Kandavas Lauksaimniecības tehnikums  32.6 
2. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums 34.4 
3. Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts 

tehnikums" 
38.9 

4. Saldus tehnikums 36.5 
5. Ventspils Tehnikums 36.2 
   
 Valstī kopumā 48.4 

 
 
 

5. tabula 
 

Skola Izg.skaits angļu val. vieta fizika latv.val. vieta vēsture vieta matemāt vieta krievu v. ķimija

vieta 
kopsum
ma rangs

vid.valstī  2018 61,9 52,6 34,6 Zemgale
vid.prof.skolās  2018 49,4 42,1 20,3 Jelgava 10.25

1 Daugavpils būvniecības tehnikums 47 22,77 17 18,8 17 21,35 17 9,93 17 17 Latgale
2 Daugavpils tehnikums 170 34,59 15 29,93 16 33,72 12 23,74 1 11 Daugavpils 11
3 Ogres tehnikums 152 50,9 4. 16,2 43,02 6 36,38 6 16,81 8 56,93 10,67 6 3. Rēzekne 14
4 Jelgavas tehnikums 107 50,2 5. 20 38,85 14 34,21 10 15,14 12 62,74 22,85 10,25 Kurzeme:
5 Kandavas tehnikums 80 47,77 8 20,05 44,77 4 33,99 11 18,63 6 50,05 7,25 8. Liepāja 6.25
6 Kuldīgas tehnikums 67 44,39 11 40,97 9 36,28 7 13,99 14 14,67 10,25 Venspils 6.25
7 Liepājas tehnikums 184 48,37 7. 44,55 5 35,95 8 18,71 5 6,25 3. Saldus 7
8 Priekuļu tehnikums 93 49,28 6. 22,79 40,12 12 33,57 13 14,71 13 62,25 11
9 Rēzeknes tehnikums 115 33,66 16 28,67 34,21 15 31,98 16 16,73 9 14

10 Rīgas Mākslas un mediju tehnikums 101 60,54 1. 40,67 47,64 1 40,84 2 18,8 4 81,33 2 1. Vidzeme
11 Rīgas Stila un modes tehnikums 118 42,77 14 42,52 8 33,07 14 12,89 16 13 Smiltene 6.25
12 RTRIT 304 43,41 13 28 40,81 10 32,71 15 13,19 15 84,83 38 13,25 Valmiera 7
13 Rīgas Valsts tehnikums 52,01 3. 28,57 39,63 13 38,42 3 22,56 2 87,31 50,75 5,25 2. Priekuļi 11
14 Saldus tehnikums 111 47,27 9. 17,67 40,23 11 36,84 5 20,07 3 51 7 6. Rīga
15 Smiltenes tehnikums 79 44,01 12 28 45,76 2 41,09 1 15,95 10 51,6 42,33 6,25 4. Rīgas Mediju t. 2
16 Valmieras tehnikums 84 45,93 10 19,33 44,79 3 38,31 4 15,83 11 7 7. RVT 5.25
17 Venspils tehnikums 110 55,03 2. 42,63 7 34,35 9 17,48 7 74,53 34,67 6,25 5. Ogre 6

Kandava 7.25

 
 
 

6. tabula 
 
 

Profesionālo kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 2018/2019.m.g. 
 

                         
Nr.p
.k. 

Izglītības 
programma 

Kvalifikācija Vidējais 
vērtējums 

ballēs 
2016./2017. 

m.g. 

Vidējais 
vērtējums 

ballēs 
2017/2018. 

m.g. 

Vidējais 
vērtējums 

ballēs  
2018./2019. 

m.g. 
1. Būvniecība Ēku būvtehniķis 6.31 8.20 7.70 

2. Būvniecība Ceļu būvtehniķis 6.70 6.28 6.90 
3. Viesnīcu Viesmīlības 8.12 8.73 7.50 
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pakalpojumi pakalpojumu speciālists 

4. Ugunsdrošība un 
ugunsdzēsība 

Ugunsdzēsējs –glābējs 5.13 5.94 6.73 

5. Datorsistēmas, datu 
bāzes un datortīkli 

Datorsistēmu tehniķis 6.35 7.47 6.62 

6. Frizieru pakalpojumi Frizieris - - 7.60 
7. Programmēšana Programmēšanas 

tehniķis 
- - 6.00 

8. Datorsistēmas, datu 
bāzes un datortīkli 

Informācijas 
tehnoloģiju drošības 
speciālists 

- - 7.82 

 
 
 

 
Metodisko komisiju sanāksmēs tiek analizēti un apspriesti eksāmenu rezultāti, secināts, kādas zināšanas un 
prasmes izglītojamajiem nav pietiekamā līmenī, pie kādām tēmām un prasmēm ir papildus jāstrādā. Mācību 
priekšmetu pedagogi nākamā mācību gada tematiskajā plānojumā paredz papildus laiku attiecīgo zināšanu un 
prasmju nostiprināšanai. Eksāmenu rezultāti katrā mācību gadā ir atšķirīgi, atbilstoši katra izglītojamā zināšanu 
un prasmju līmenim, tādēļ nevar runāt par augšupejošu vai lejupslīdošu tendenci. Izglītojamo sasniegumi 
eksāmenos ir atbilstoši viņu ikdienas darbam. 
Stiprās puses 
 Izglītības iestāde piedāvā izglītojamajiem konsultācijās mērķtiecīgi sagatavoties valsts pārbaudes 
darbiem.  

 Tehnikumā  tiek veikta izglītojamo sasniegumu uzskaite un analīze valsts pārbaudes darbos.  

Turpmākās attīstības vajadzības 
 Veicināt izglītojamo personīgo atbildību ikdienas mācību darbā augstāku rezultātu sasniegšanai valsts 

diagnosticējošos un pārbaudes darbos.  

 Veidot noturīgu izglītojamo mācīšanās motivāciju, sekmēt sadarbības prasmju attīstīšanu un 
pašvērtēšanu. 

 Paaugstināt  valsts  eksāmenos optimālo un labo vērtējumu skaitu 

 Paaugstināt katras grupas atbildību par profesionālo eksāmenu rezultātiem 

 Pilnveidot darbu ar kavētājiem un panākt mācību stundu regulāru apmeklēšanu 
 

darbību prakses laikā. Praktikantes  kopumā ir apmierinātas  ar savu apgūto prasmju izmantošanu prakses vietā. 
To apliecina izvērtējuma tabula  prakses pārskatā  un praktikantu secinājumi gan atskaitē, gan prakses 
aizstāvēšanā, prezentējot savu darbību kvalifikācijas prakses laikā. 
Stiprās puses 

 Tehnikums īsteno uz kompetencēm balstītu mācību procesu, integrējot ar nozares specifiku saistītos 
pasākumus mācību un audzināšanas darbā. 
 Tehnikums  nodrošina visiem izglītojamajiem vienādas attīstības iespējas. 
 Sadarbība ar darba devējiem un praktikantu izvērtējums ir apgūto prasmju rādītājs. 
Turpmākās attīstības vajadzības 
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 Pilnveidot izglītojamo profesionālo prasmju pārraudzību. 
 Izstrādāt moduļprogrammas un īstenot praktiskās mācības, izmantojot darba vidē balstītas mācības. 
 Veidot sadarbību  ar uzņēmējiem, iesaistoties SAM aktivitātēs, kas tiek īstenotas ar normatīvo aktu 
regulējumu.  
 Mācību procesā pievērst lielu uzmanību sava darba rezultāta pašvērtēšanai un darba organizācijai. 
 
 Veicināt darbu  ar talantīgajiem ikdienā un gatavojoties nozaru pasākumiem  un sistēmiski nodrošināt 
izglītojamo katra spēju attīstīšanu, radot  mācību vidi un izmantojot dažādas metodes un sociālā darba formas. 

 
4. Atbalsts izglītojamiem 

4.1.Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts 
 

Izglītības iestāde  sniedz psiholoģisko un sociālpedagoģisko atbalstu, lai nodrošinātu vispusīgu izglītojamo 
izaugsmi. Iestādes  atbalsta komanda sniedz praktisku atbalstu izglītojamajiem, viņu vecākiem un skolas 
darbiniekiem, atbalsta komandas speciālistu kompetences robežās. Pēc nepieciešamības  tiek izskatīti problēmu 
pieteikumu gadījumi, meklēti optimālākie problēmu risināšanas ceļi, veidi konkrēti rīcības plāni. Atbalsta 
komandas izskatītie problēmu gadījumi tiek protokolēti “Sarunu protokolā”. Pedagogi, izglītojamie un vecāki ir 
informēti par skolas atbalsta personāla pieejamību un tā funkcijām skolā. Mācību priekšmetu pedagogi, 
dienesta viesnīcas pedagogi un vecāki sadarbojas ar atbalsta personālu. Izglītības iestādē ir izveidots sociālā 
pedagoga kabinets, kur problemātiskās situācijās ir pieejama šī speciālista palīdzība. Izglītojamajiem, kuriem 
tas ir nepieciešams, tiek izstrādāti un realizēti atbalsta pasākumu plāni. Tiek organizēta individuālo izglītības 
plānu izveidošana un realizēšana. Plānos tiek noteikti pedagoģiskie, sociālie un psiholoģiskās palīdzības veidi. 

No 2017.gada 26.septembra izglītības iestāde ir uzsākusi  darbību projektā SAM 8.3.4. “Pumpurs”- "Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc 
mācības un nepabeidz skolu. Projekta pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai 
novērstu samilzušu situāciju risināšanu. Projekts “Pumpurs”- sniedz šādu atbalstu: konsultācijas (pedagogs, 
psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, 
ergoterapeits) kompensācija par: sabiedriskā transporta biļetēm; naktsmītnēm; ēdināšanu, individuālajiem 
mācību līdzekļiem, individuālās lietošanas priekšmetiem; speciālo transportu. Iestāde  2017./2018.gadā projektā 
iesaistīja 70 izglītojamos (tika izstrādāti individuālie plāni), kuriem bija grūtības mācību satura apguvē 
matemātikā, angļu valodā, latviešu un krievu valodās, kā arī izglītojamos ar uzvedības traucējumiem un 
psihosociālajām problēmām. 2018./2019. gadā 60   Jauniešiem, kuru dzīves vieta atrodas tālu no skolas, tika 
kompensēti transporta izdevumi un dienesta viesnīcas izmaksas. Ēdināšanas atbalstu sniedza izglītojamajiem, 
kuriem bija smagi  sociālekonomiskie apstākļi. Skola organizē dažāda satura atbalsta pasākumus, piemēram, 
tematiskās nodarbības:  “Esi vesels!”- tikšanās ar vairāku nozaru mediķiem, “Drošības ABC”, “Tavas tiesības 
un drošība”- tikšanās ar drošības speciālistiem un tiesībsargājošo instanču darbiniekiem, “Vardarbības 
izpausmes un rīcība mobinga gadījumā”- tematiskās audzinātāju stundas, pirmās palīdzības nodarbības, 
pasākumi “Veselīgs 

uzturs”, lekcijas par dažādo atkarību postošo ietekmi uz veselību, daudzveidīgas sporta aktivitātes u.c.  

Sociālā pedagoga vadībā notiek regulāra sadarbība ar pašvaldību sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām, valsts un 
pašvaldības policiju un bērnu tiesību aizsardzības inspekciju. Šis darbs tiek analizēts atbalsta komandas sēdēs.  

Datus par uzvedību un pārkāpumiem uzskaita e klases žurnālā, personas lietā, sociālā pedagoga darba žurnālā 
un dienesta viesnīcas skolotāja  darba žurnālā. Paralēli mācību darbam notiek interešu izglītības pulciņu 
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nodarbības. Izglītojamie piedalās deju kolektīvā, jaunsardzē, ansamblī, teātra pulciņā, jauno ugunsdzēsēju 
pulciņā, dažādos sporta veidos, multimediju, biznesa pulciņos.  Izglītojamajiem ir ļoti labi sasniegumi šajā 
jomā. Izglītojamie atbilstoši kārtībai, tiek iepazīstināti ar drošības, kārtības, ugunsdrošības, darba drošības u.c. 
reglamentējošiem noteikumiem. Iestādē  sociālpedagoģisko atbalstu sniedz sociālais pedagogs, medmāsa, 
dienesta viesnīcu pedagogi, audzinātāji, vadība. Tehnikums sadarbojas ar tiesībsargājošām institūcijām, sociālo 
dienestu, bāriņtiesu. Atbalsta personālam ir noteikts darba laiks un atbildības jomas. Atbalsta personāls regulāri 
informē kursu audzinātājus par izglītojamo īpašajām vajadzībām, sazinās ar vecākiem, ievēro vispārpieņemtās 
morāles normas. 

Stiprās puses: 
 Saskaņots un veiksmīgs atbalsta komandas darbs. 
 Veiksmīgs darbs SAM 8.3.4.projektā “Pumpurs”. 
 Laba sadarbība ar pašvaldības un valsts institūcijām. 
 Tehnikuma darbinieki apguvuši kursus ”Bērnu tiesību aizsardzība”. 

Turpmākā attīstība: 
 Mērķtiecīgāk izplānot preventīvos pasākumus izglītojamo sociālpedagoģiskajam un 

psiholoģiskam atbalstam.  

 Turpināt darbu projektā SAM 8.3.4. 

Vērtējums -Labi 
 
 

4.2.Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

 
Izglītības iestāde, īstenojot stratēģijas mērķi Nr.2 „Mūsdienīga un droša vide” uzlabo gan mācību ēkas, gan 
apkārti, katru gadu iekļaujot šāda veida darbus savā budžetā un prioritātēs. 
Iestādes telpās izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija - evakuācijas plāni, drošības zīmes, attiecīgās 
instrukcijas. Ir izstrādāts, evakuācijas plāns, kārtība rīcībai ekstremālos gadījumos, atbilstoši normatīvajiem 
aktiem izvietotas medicīniskās aptieciņas un ugunsdzēšamie aparāti. Darbinieki un izglītojamie regulāri tiek 
instruēti, kā arī iepazīstināti ar iekšējās kārtības un darba kārtības noteikumiem, par ko liecina paraksti „Darba 
aizsardzības instruktāža darba vietā” žurnālos šim nolūkam paredzētajā sadaļā. Izstrādāta kārtība rīcībai 
gadījumos, kad izglītojamajiem nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība (stundu laikā, starpbrīžos, 
dienesta viesnīcā). Izstrādātas instrukcijas, par kārtību ārpusstundu pasākumos (ekskursijas, atpūtas vakari u.c.). 
Izglītojamajiem nodrošinātas dienesta viesnīcas ar virtuvi katrā stāvā, silto ūdeni un dušām. Dienesta viesnīcā 
strādā audzinātāji. Visās izglītības programmās iekļauti mācību priekšmeti darba aizsardzība, pirmā 
medicīniskā palīdzība un darba likumdošana vai tiesību pamati, kas nodrošina izglītojamajiem pamatzināšanu 
apguvi šajās jomās. Darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību izpilde tiek kontrolēta . Divas reizes mācību 
gada laikā tiek organizēta mācību trauksme ugunsgrēka gadījumā. Izglītojamajiem mācību nodarbību laikā ir 
iespēja saņemt sertificētas medicīnas māsas palīdzību. Tehnikums sadarbojas ar Saldus novada speciālistiem 
sociālajā un bērnu tiesību aizsardzības jomām.  
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Mācību gada sākumā tiek veiktas ikgadējās darba aizsardzības  Instruktāžas. Arī pirms mācību prakses 
audzēkņi tiek papildus instruēti. Atkārtotas instruktāžas tiek veiktas pirms jaunas praktiskās darbības 
uzsākšanas visos mācību priekšmetos, piemēram, laboratorijas darbos, īpašos darba veidos u.c. 
Pirms mācību uzsākšanas tiek veikta mācību telpu apsekošana un atbildīgajiem pedagogiem jāaizpilda “Mācību 
telpu apsekošanas un pārbaudes lapa pirms praktisko darbu uzsākšanas” – tajās tiek norādīta informācija par 
telpu apgaismojuma, grīdu, sienu, logu stāvokli, elektroinstalācijas, datoru darbstaciju ergonomiskumu,  

Sadarbībā ar pašvaldību 2019. gadā ir nodrošināta droša audzēkņu un darbinieku pārvietošanās ceļā uz 
Tehnikumu – gājēju daļas apzīmēšana un nepieciešamo zīmju izlikšana, kas saskaņota ar pašvaldības atbildīgo 
dienestu. 
Izvietotas nepieciešamās drošības zīmes uz darbagaldiem galdniecības,  būvtehnikas telpās, iestādes gaiteņos, 
kāpņu telpās, dienesta viesnīcās. Darbinieki un audzēkņi izprot un ievēro norādes. Darba aprīkojuma 
uzturēšanu kārtībā uzrauga attiecīgais pasniedzējs. Ir noteiktas atbildīgās personas par katru izglītības iestādes 
telpu. Ir noslēgti materiālās atbildības līgumi ar tiem pedagogiem un darbiniekiem, kuru atbildībā ir nodotas ( 
tiek sastādīts arī  akts) materiālās vērtības. Mācību un darba vietu kārtība un tīrība tiek pastāvīgi nodrošināta. 
Ir izstrādāts izglītības iestādes telpu uzkopšanas plāns atbilstoši  šajā jomā esošo normatīvo aktu regulējumam. 
Stiprās puses: 

 Tiek nodrošināta izglītojamo veselības aprūpe un nepieciešamās individuālās vajadzības 
iestādes vidē. 

 Izglītojamie regulāri tiek iepazīstināti ar skolas iekšējās kārtības un drošības noteikumiem. 

 Ievērota darba drošība. 
Turpmākā attīstība: 

 Veicināt lielāku izpratni par ikviena pienākumiem, tiesībām un atbildību par savu rīcību. 
 Pedagogiem ievērot rīcības shēmu, ja ir konstatēta vardarbība, izteikti draudi u.c. 

Vērtējums- Labi 
 

4.3.Atbalsts personības veidošanā 
 

Audzinātāji savu kompetenču un atbildības ietvaros instruē audzēkņus par iekšējo noteikumu ievērošanu, 
izpildi, atbildību, sekām. Izstrādāti iekšējie kartības noteikumi tehnikuma telpās un dienesta viesnīcās, darba 
aizsardzības ievadapmācība, darba aizsardzības instrukcija drošības zīmju ievērošanai, darba aizsardzības 
instrukcija pirmās palīdzības sniegšanā, ugunsdrošības instrukcija, elektrodrošībā, darbam ar datortehniku, ar 
ķīmiskām vielām, ugunsdzēsības tehnikas un aprīkojuma pielietošanā, darba aizsardzības instrukcija IP 
„Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”, darbā ar ugunsdzēsības aprīkojumu un ugunsdzēsības ierindas mācībā, 
kvalifikācijas eksāmenu praktiskajās daļās, darba drošības noteikumi, veicot saspiestā gaisa balonu uzpildi un 
testēšanu, darbam augstumā, darba aizsardzība vizāžistam, friziera darbam, kā arī darba aizsardzības 
instrukcijas ražošanas praksēm, sporta nodarbībām un drošībai uz ūdens, darba aizsardzības instrukcija IP 
„Civilā drošība un aizsardzība” praktiskajās mācībās kiberdrošībā, u.c. Tehnikuma audzēkņi pirms prakses tiek 
nosūtīti uz obligātajām veselības pārbaudēm. Katrai izglītības programmai ir izstrādāts nepieciešamo darba 
aizsardzības instrukciju saraksts.  Pastāvīgi pēc nepieciešamības instrukcijas tiek papildinātas. Mācību vietas ir 
nokomplektētas ar pirmās palīdzības aptieciņām – visās telpās, kur tiek veikti praktiskie darbi, sports, fizika, 
ķīmija, profesionālie mācību priekšmeti, darbnīcas, dienesta viesnīcas. Skaits-12 Ik gadu tiek izvērtēti darba 
vides riski darba vietās un sastādīti darba vides risku izvērtēšanas dokumenti un pasākumu plāns.  
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Īstenojot Stratēģijas 3.stratēģisko mērķi „Augsta izglītojamo konkurētspēja”, izglītības iestāde  dod iespēju 
izglītojamajiem aktīvi piedalīties sabiedriskajā dzīvē, būt par atbildīgu personu, aktīvi apzināties savu piederību 
skolai, pilsētai, valstij. Izglītojamie aktīvi un mērķtiecīgi tiek iesaistīti skolas pašpārvaldē un izglītības iestādes 
sabiedriskajā dzīvē, veidojot prasmi uzstāties, organizēt, veidot pozitīvu saskarsmi.  
Iestāde plāno audzināšanas darbu, ņemot vērā  tradīcijas, izglītojamo ieteikumus, balstoties uz ikgadējām IZM 
un VISC izvirzītajām aktualitātēm.  
Izglītojamajiem ir iespēja organizēt un uzņemties atbildību par daudzveidīgiem pasākumiem. Izglītojamie vada 
pasākumus, izglītojamo  pašpārvalde organizē aktivitātes, palīdz kā tiesneši sporta dienās.  
Iekšējās kārtības noteikumi ir zināmi visiem izglītojamajiem. Grupu audzināšanas stundās, pašpārvaldes 
sanāksmēs izglītojamie tiek rosināti izteikties par uzlabojumiem. Pedagogi un darbinieki, pamatojoties uz 
Tehnikuma  iekšējās kārtības noteikumiem un ievērojot katra izglītojamā personības īpatnības, informē par 
pārkāpumiem, vienmēr akcentējot un atgādinot cilvēciskās pamatvērtības saskarsmē. Paralēli mācību darbam 
notiek interešu izglītības pulciņu nodarbības. Izglītojamie piedalās deju kolektīvā, jaunsardzē, ansamblī, teātra 
pulciņā, jauno ugunsdzēsēju pulciņā, dažādos sporta veidos. Audzēkņiem ir ļoti labi sasniegumi šajā jomā. 
Jaunsargi katru gadu soļo militārajā  parādē Rīgā, piedalās O.Kalpaka muzeja apkārtnes sakopšanā.  
Liela vērība tiek pievērsta patriotisma un valstiskās apziņas veidošanai un kultūrvides izzināšanai.  
Iestāde atbalsta labdarības pasākumus. Iestādē valda labvēlīga gaisotne. Iestāde  mācību un kvalifikācijas 
prakses laikā  izglītojamajiem piedāvā nakšņošanu dienesta viesnīcās. Sociālais pedagogs regulāri strādā ar 
neattaisnoto stundu kavētājiem, ar jauniešiem, kuriem ir uzvedības traucējumi un disciplīnas pārkāpumi, risina 
jautājumus, kas saistīti ar vardarbību un iekļaušanos vidē. Medmāsa sniedz palīdzību, konsultē par medicīnas 
un higiēnas jautājumiem, apseko izglītojamo dzīves apstākļus dienesta viesnīcās, vada sarunas un nodarbības 
par veselības jautājumiem, ēšanas ieradumiem, reprodukciju, kontracepciju un STS. Tehnikumam izveidojusies 
sadarbība ar organizāciju „Mentors Latvija”, kurā tiek iesaistīti jaunieši no sociālā riska ģimenēm. Šī 
programma sniedz sociālu un psiholoģisku atbalstu jauniešiem. 
 
Tehnikumā notiek lekcijas par dažādām tēmām, klases stundās audzinātāji aicina dažādus lektorus, kas sniedz 
profesionālu informāciju par jauniešiem  aktuālām  tēmām. Iestādes psihologs sniedz psiholoģisko atbalstu 
jauniešiem. 
Iestāde regulāri sadarbojas ar  citu  novadu sociālajiem darbiniekiem, bāriņtiesām, Saldus pašvaldības un Valsts 
policiju, Saldus Bērnu un jauniešu centru, Saldus novada Jaunatnes lietu darbinieku, pagastu pārvaldēm un 
VUGD Saldus nodaļu .Sadarbības jomas: drošība, pilsētas saistošie noteikumi un kārtība, jauniešu pasākumi un 
aktivitātes Saldus pilsētā, jauniešu apmācību programmas: pirmajā palīdzībā, ugunsdrošībā, darba drošībā, 
sociālās palīdzības, atbalsta sniegšanā. 
Uzsākot mācību gadu tiek sistematizēta izglītojamo medicīniskā dokumentācija ,pamatojoties uz ģimenes ārstu 
izsniegtajām veselības izziņām. Visi negadījumi/traumas tiek reģistrēti traumu uzskaites žurnālā. Ambulatoro 
pacientu žurnālā tiek fiksēti visi izglītojamo apmeklējumi ar veselības sūdzībām. 
Medicīnas darbinieks regulāri dodas vizītē uz dienesta viesnīcām, lai apsekotu tos jauniešus, kuri mācību laikā 
saslimuši. Pasākumi  tiek  veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai saskaņā ar karjeras plānu. 
Informācija mājas lapā  www.saldustehnikums.lv, www.facebook//salsdustehnikums 
Sadarbībā ar darba devējiem, visi izglītojamie nodrošināti ar mācību prakses vietām uzņēmumos, izveidotas 
profesionālās kvalifikācijas eksāmenu komisijas visām izglītības programmām. pašpārvaldē piedalās no 15 – 20 
izglītojamie.  
Darbojoties izglītojamo pašpārvaldē jaunieši attīsta sevī dažādas prasme: līderību, organizatoriskās prasmes, 
uzstāšanos publikas priekšā,  darbu komandā , spēju uzņemties atbildību, aktīvu iesaistīšanos sociālajā un 
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brīvprātīgo darbā, finanšu  un laika plānošanu. Vairāku gadu garumā turpinās sadarbība ar jauniešu centru 
„Šķūnis ” , Saldus Bērnu un jauniešu centru, un Saldus novada izglītības iestāžu pašpārvaldēm. Jauniešu centrs 
„Šķūnis ” regulāri  organizē apmācības pašpārvalžu pārstāvjiem par aktuālām tēmām : saskarsme, pasākumu 
plānošana, starpkultūru saikne, kā attīstīt sevī līdera prasmes u.c. Ar  iegūtajām zināšanām tiek iepazīstināti  
izglītojamie. Mācību gada laikā pašpārvalde organizē kultūraktivitātes un izklaidējošus pasākumus, piedalās 
Karjeras  dienu organizēšanā, vadīšanā, kā arī iesaistās un atbalsta labdarības pasākumus.  
Lai varētu kvalitatīvi strādāt un mācīt izglītojamos izvēlētajās izglītības programmās nav mazsvarīgs uzņēmēju 
un darba devēju viedoklis. Nozīmīga loma darba kvalitātes uzlabošanā  ir Konventam , kurš ik  gadu izvērtē 
mācību iestādes sasniegumus un kvalitatīvos rādītājus, veicot ieteicoša rakstura priekšlikumus darba pilnveidei. 
Saturīga izveidojusies saikne ar darba devējiem un  augstākajām mācību iestādēm.  
Bijušie absolventi, apmeklējot iestādi,  nodod izglītojamajiem un nozaru programmu pedagogiem savu pieredzi, 
kas uzlabojams izglītības programmu saturā, lai tās būtu kvalitatīvas un nodrošinātu ar nepieciešamajām 
zināšanām konkrētajā nozarē. 

 
Stiprās puses: 

 Aktīvs, radošs un vienaudžu vidū novērtēts pašpārvaldes darbs. 
 Regulāri tiek organizēti daudzveidīgi pasākumi. 

 Tūlītēja problēmas risināšana. 

 Audzēkņu pozitīvā darbība veicina iestādes tēla atpazīšanu sabiedrībā. 

 Plašs interešu izglītības piedāvājums. 
 

Turpmākā attīstība: 
 Panākt izglītojamo vēlmi pēc labākas disciplīnas un iekšējās kārtības noteikumu ievērošanas 

dienesta viesnīcās. 
Vērtējums-  Labi 
 
 

 
 
 

4.4.Atbalsts karjeras izglītībā 
Izglītības iestādē karjeras attīstības atbalsta plānošanā izmantotie dokumenti: 

 Saldus tehnikuma attīstības plāns; 
 Saldus tehnikuma mācību un audzināšanas darba plāns. 
 Saldus tehnikuma karjeras atbalsta pasākumu plāns. 

2019. gada Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni: 
 profesionālās izglītības pievilcības un prasmju izcilības veicināšana 
 darba tirgū pieprasītāko tautsaimniecības nozaru iepazīšana 
 Karjeras izglītības nodrošināšana mūsdienīgā, kompetencēs balstītā mācību un 

audzināšanas procesā. 
Izglītības iestādē karjeras izglītības programma iekļauta mācību gada  darba plānā. Gada plānā karjeras 
izglītības pasākumi paredzēti katru mēnesi, gan audzināšanas stundās – kursu grupās, gan skolas mērogā,  
ietverot aktuālo informāciju karjeras jautājumos. Audzināšanas stundām ir izstrādāts atsevišķs stundu 
saturiskais plāns karjeras atbalstam. 
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Tehnikumā strādā divi karjeras pedagogi, kuri plāno un organizē karjeras pasākumus, saskaņā ar konkrētajam 
mācību gadam izstrādātu karjeras plānu, veic nepārtrauktu un mērķtiecīgu sadarbību ar tehnikuma 
metodiskajām komisijām, pedagogiem, atbalsta personālu, nozaru pārstāvjiem, veic sabiedrības informēšanu 
par tehnikumā pieejamajām mācību programmām ārpus tehnikuma un tehnikumā, organizējot atvērto durvju 
dienas, profesiju izpētes dienas karjeras nedēļas ietvaros un organizējot citu izglītības iestāžu izglītojamo 
ekskursijas tehnikumā, iepazīstinot ar tehnikumā piedāvātajām mācību programmām, kā arī izstrādājot 
metodisko materiālu karjeras izglītības atbalstam. Tehnikumā tiek organizēti  maksas un  bezmaksas pasākumi 
karjeras izglītības atbalstam, iesaistot  visas izglītojamo grupas.Tehnikuma izglītojamajiem tiek piedāvāts 
daudzveidīgs karjeras izglītības pasākumu klāsts: iepazīšanās ar izvēlēto profesiju, piedaloties pieredzes 
apmaiņā saistītajos nozares uzņēmumos,  tikšanās ar darba devējiem, absolventiem, kuri strādā vai turpina 
izglītību savā profesijā, tikšanās ar koledžu un augstāko izglītības iestāžu pārstāvjiem, dalība profesionālajos 
konkursos, nozaru izstāžu apmeklēšana, kā arī izglītojamajiem tiek nodrošinātas dažādu speciālistu 
meistarklases, lekcijas, semināri, saistībā ar karjeras izaugsmi un attīstību nozarē, organizētas ārvalstu prakses. 
Skolā notiek nozaru profesionālie konkursi. Tehnikums organizē dažādus karjeras izglītības pasākumus, 
iesaistot citu novadu skolu skolēnus, vecākus un sadarbības partnerus, absolventus.  
Paralēli karjeras izglītības pasākumiem izglītības iestādes ietvaros, tiek plānoti un realizēti valsts mēroga 
karjeras atbalsta karjeras izglītības pasākumi, piemēram, karjeras izbraukuma pasākumi pamatskolās, 
vidusskolās, pagastos un novadu  kultūras centros, dalība “Uzņēmēju dienās”, “ Karjeras nedēļas reģionālā 
diskusija”, “Ēnu diena 2019.”, “Profesijas Latvijai”, “Skills Latvija”, “Eiropas prasmju nedēļa”, intervijas 
sociālajos medijos, radošās darbnīcas, demonstrējumi, praktiskajās mācībās pie klienta (frizūru un make-up 
veidošana sociālajiem darbiniekiem, pansionāta iemītniekiem), karjeras dienas Tukuma novadā, izstādē “Ražots 
Saldū”, uzņēmēju dienās Liepājā u.c.  
 u.c. Latvijas mēroga profesiju konkursi tiek translēti mācību iestādē. Izglītojamajiem  ir iespēja sekot 
profesionālo konkursu norisei tiešsaistē. 

Tehnikums aktīvi piedalās Saldus novada organizētajos pasākumos, kas veltīti nozaru popularizēšanai. Tiek 
organizētas vispārizglītojošo mācību priekšmetu olimpiādes Saldus, Brocēnu un Skrundas novada izglītības 
iestāžu izglītojamajiem.  
Tehnikumā pieejams karjeras atbalsts individuālo konsultāciju sniegšanā gan tehnikuma izglītojamajiem, gan 
citu izglītības iestāžu audzēkņiem karjeras veidošanas prasmju izkopšanai, pašizpētes testu veikšanai un 
piemērota karjeras virziena izpētei.  Iestādē  ir pieejama informācija par tālākizglītības iespējām gan Latvijā, 
gan ārvalstīs. Informācija par tālākizglītības iespējām iegūstama skolas karjeras centrā, mājaslapā iestādes  
bibliotēkā.  Par aktuālo pieejamo informāciju, saistībā ar karjeras atbalsta pasākumiem tehnikumā izglītojamie 
un viņu vecāki ir tikuši informēti elektroniskajā žurnālā E-klase,  iestādes organizētajās vecāku sapulcēs. 

Mācību iestādei ir sava mājas lapa www.saldustehnikums.lv  un informatīva lapa sociālajos tīklos 
www.facebook.com , kur tiek atspoguļota un sniegta jaunākā informācija interesentiem par Tehnikuma 
pasākumiem un sasniegumiem, par izglītības programmām, tālākizglītības un ārpus formālās izglītības sistēmas 
apgūto profesionālo kompetenču novērtēšanas iespējām.  Mājaslapā tehnikums apkopo un analizē informāciju 
par absolventu nodarbinātību un tālākizglītību. Tehnikuma mājaslapas sadaļā 
https://www.saldustehnikums.lv/mana-karjera/karjeras-izglitibas-resursi-interneta/ ir pieejama informācija par 
aktuālajām un praktiski lietojamajām interneta vietnēm, saistībā ar izglītojamo tālākizglītības iespējām, karjeras 
atbalstu, darba tirgū nepieciešamo prasmju apgūšanu, pieejamo karjeras izvēles testu pieeja, attālinātu karjeras 
konsultāciju pieejamību, darba iespējām ārvalstīs, praktisku rīku apgūšana, uzsākot darba attiecības.  
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Karjeras izglītība ir svarīga Tehnikuma attīstības sastāvdaļa. No 2017. gada 4. oktobra Tehnikums  darbojas 
ESF projektā "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" Nr.8.3.5.0/16/1/001. Projekta 
ietvaros tiek organizētas karjeras izglītojošas aktivitātes, pasākumi, informatīvas tikšanās, organizētas 
ekskursijas, izstāžu apmeklējumi, lai motivētu izglītojamos izvēlētās profesijas apguvē, informētu reflektantus 
par izglītības iespējām Tehnikumā. Kopumā. projektā notikuši 42 karjeras izglītības pasākumi jauniešiem visās 
izglītības programmās  
Izglītības iestāde mērķtiecīgi veic darbības , lai izglītojamie apzinātu savas spējas un prasmes. Lielas pūles tiek 
pieliktas, lai motivētu izglītojamos no sociālā riska grupām, kuri kādā brīdī zaudējuši interesi par mācībām un 
izvēlēto profesiju. Šo jautājumu risināšana notiek sadarbībā ar skolas administrāciju, izglītojamā vecākiem un 
sociālo pedagogu, karjeras konsultantu. Liels atbalsts izglītojamajiem ir dalība projektā SAM 8.3.4. “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” “’PuMPuRS”. Atbalsta personāls – atbalsta personāls 
līdzdarbojas, lai mazinātu izglītojamo neattaisnotos kavējumus un palielinātu motivāciju mācīties.  
Karjeras izglītības saturs tiek integrēts visu programmu mācību saturā - audzinātāju tematiskajās stundās, 
sociālo zinību, uzņēmējdarbības, valodu, vispārizglītojošajos  un profesionālajos mācību priekšmetos. Karjeras 
izglītības saturs tiek veiksmīgi integrēts arī praktisko mācību laikā. Liels darbs tiek ieguldīts pedagogu un viņu 
izpratnē par karjeras izglītības nepieciešamību attīstībā, organizējot informatīvas tikšanās un veicot izglītošanas 
procesu attālināti un organizējot nepārtrauktu pedagogu informēšanu par jaunākajām tendencēm darba tirgū, 
informācijas plūsmas nodrošināšanai, pedagogu iesaiste karjeras atbalsta sniegšanā izglītojamajiem, darba 
devēju, profesionālo organizāciju iesaistei skolas mācību satura realizēšanā un karjeras atbalsta sniegšanā. 
Karjeras atbalsta sniegšanā, Saldus tehnikumam ir noslēgti sadarbības līgumi ar LLU, Liepājas universitāti, 
RTU. Sadarbība ar partneriem notiek: praktisko nodarbību realizēšanā, semināru nodarbībās, lekcijās, 
informatīvajos pasākumos par tālākizglītību, Zinātnieku nakts pasākumu apmeklēšanā, studentu darbu 
prezentāciju apmeklēšanā. PIKC Saldus tehnikuma izglītojamajiem ir pieejama informācija: karjeras dienās, 
kurās piedalās studenti no minētajām augstskolām, prezentējot studiju programmās un ārpus studiju darbu, 
informatīvie bukleti skolas bibliotēkā un karjeras centrā, informācija pieejama arī dienesta viesnīcās un skolas 
mājas lapā. 
Sadarbība ar Darba devēju asociāciju, atbilstoši mācību programmu  nozaru specifikai – sadarbība ar darba 
devējiem mācību prakšu nodrošināšanā, izglītojošu lekciju, meistarklašu organizēšana, darba devēju labo 
prakšu pieredzes stāsti, tikšanās ar skolas absolventiem, veiksmīgi strādājošiem nozarēs, mācību ekskursijas 
uzņēmumos. 
Ilgstoši un stabili sadarbības partneri  karjeras atbalsta izglītībā Saldus tehnikumam ir ar portālu “Prakse.lv” – 
informatīvā platforma, seminārnodarbības darba meklētājiem; 
“AS SWEDBANKA” – Saldus fileāle, radošais projekts “Tu vari mainīt šo pasauli”, seminārnodarbības 
prasmju attīstīšanā; 
“Mentors Latvija” – mācību motivācija, sociālo, dzīves prasmju attīstīšana izglītojamajiem no sociālā riska 
ģimenēm; 
Biedrība “Ar sirdi delnā” – nodarbību par pilsonisko līdzdalību organizēšana PIKC Saldus tehnikuma 
audzēkņiem; 
Saldus JIC “Šķūnis” – kursi un apmācības līderības prasmēs, projektu rakstīšanā, komunikācijā un publiskajā 
runā; 
Stiprās puses 

 Izglītojamajiem ir iespēja izmantot profesionāla karjeras konsultanta atbalstu.  
 Izglītības iestāde  nodrošina izglītojamos ar tālākās izglītības vai darba ieguves informāciju. 
 Pašaizliedzīgs pedagogu darbs. 
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Turpmākā attīstība 
 Motivēt izglītojamos izvēlēties turpināt izglītību Latvijas augstskolās un veiksmīgi iesaistīties darba 

tirgū. 
Vērtējums-Ļoti labi 

4.5.Atbalsts mācību darba diferenciācijai 
 

Izglītības iestāde veicina un atbalsta talantīgo izglītojamo dalību konkursos, olimpiādēs, projektos, ārvalstu 
praksēs, zinātniskās pētniecības darbu izstrādēs u.tml. Izglītības iestāde atbalsta pedagogus darbā ar talantīgiem 
izglītojamajiem. Ir plānots un īstenots individuālais darbs ar izglītojamajiem teorētisko un praktisko mācību 
nodarbību ietvaros. Izglītības iestādē sniedz palīdzību vai konsultācijas izglītojamajiem, kuriem mācības sagādā 
grūtības vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši izglītības iestādi. Mācību procesā pedagogi ņem vērā izglītojamo 
talantus, intereses un spējas. Pedagogi izmanto daudzveidīgas mācību metodes mācību procesa diferenciācijai. 
Izglītības iestāde  piedāvā jauniešiem piedalīties ERASMUS+ KA1 un KA2 projektos, nodrošinot mobilitātes 
gan izglītojamajiem, gan pedagogiem. Dalība projektos nodrošina iespēju dalīties pieredzē, iegūt ieskatu 
Eiropas darba tirgū, kā arī uzlabot svešvalodu zināšanas un iegūt citas kompetences.  

Notiek starppriekšmetu saikne starp IP, iesaistot audzēkņus praktiskajās mācībās ugunsdrošībā. Piemēram, IP 
„Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” piedalās būvniecības nozares, konkrēti SIA Knauf konkursos. Visu 
programmu audzēkņi dodas mācību ekskursijās uzņēmumos, kā arī tiek aicināti lektori, kuru meistarklašu 
paraugdemonstrējumos ir praktiski iespējams veikt darbības, kas saistītas ar darba aizsardzību. Līdz ar to tiek 
veikta kompetenču  pieeja mācību procesa ietvaros un veidota saikne ar reālo dzīvi. 

Stiprās puses: 
 Ir iespēja saņemt konsultācijas visos mācību priekšmetos. 

 Regulāri tiek analizētas izglītojamo sekmes un kavējumi, pieņemti lēmumi. 
 
Turpmākā attīstība: 

 Pieredzes apmaiņa nozaru metodiskajās komisijās. 
 Dažādot mācību metodes talantīgo jauniešu profesionalitātes  veicināšanai. 

Vērtējums - Labi 
 
 
 

4.6.Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 
 

Projekta “Saldus tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto 
profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros”, projekta Nr.8.1.3.0/16/I/009 ietvaros tiek pārprojektēti 
dienesta viesnīcu ieejas mezgli, kā arī pielāgoti viesnīcas numuriņi cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tādējādi 
lielākā daļa izglītības iestādes ēkās būs nodrošināta vides pieejamība. Projekts tiek īstenots atbilstoši 
Tehnikuma stratēģiskajam mērķim „Mūsdienīga un droša mācību vide” 
Uzņemtie izglītojamie ar speciālām vajadzībām tiek integrēti profesionālās vidējās izglītības programmās. 
Izglītības iestāde koordinē un pārrauga darbu ar izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. 
Izglītības iestāde sadarbojas ar izglītojamo un izglītojamā ģimeni, organizējot atbalsta pasākumus mācību un 
audzināšanas procesā. 
Izglītības iestādē ir nodrošinājums ar izglītības programmām, mācību līdzekļiem, palīglīdzekļiem. Tas atbilst 
izglītojamo speciālo vajadzību kvalitatīvai nodrošināšanai. 
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Izglītības iestāde regulāri analizē, vērtē un pilnveido atbalsta sistēmas struktūru, darbības formas, veiktos 
pasākumus un sasniegtos rezultātus. 
 

 
4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 
Izglītības iestādē notiek regulāra sadarbība ar izglītojamā ģimeni izglītojamo izaugsmes veicināšanai.  
Izglītības iestāde regulāri informē par izglītības iestādes darbību, t.sk. audzināšanas jautājumiem. Sniegtā 
informācija ir pilnīga un savlaicīga. Izglītības iestāde izglītojamā ģimenes informēšanai izmanto dažādas 
saziņas formas. Izglītības iestādē ir noteikta kārtība, kā ieinteresētās puses var izteikt savus iebildumus un 
ierosinājumus. Izteiktos priekšlikumus analizē un secinājumus izmanto turpmākā darbībā. Izglītības iestādes 
tīmekļa vietnē ir iespējams iegūt vispusīgu informāciju par izglītības iestādes darbību. 
Izglītības iestādes sniegtā informācija par izglītojamo mācību sasniegumiem, mācību nodarbību 
apmeklējumiem, uzvedību un attieksmi pret mācību un audzināšanas darbu ir regulāra. 
Vecāki ir iesaistīti izglītības iestādes padomes darbā. Izglītības iestādes padomes vadītājs ievēlēts no vecāku 
pārstāvju vidus. Vecāku pārstāvji izstrādā un iesniedz priekšlikumus par izglītības iestādes ikdienas darbību, un 
iesaistās izglītības iestādes darbības pilnveidošanā. 
Sadarbību ar izglītojamo vecākiem nodrošina  grupu audzinātāji. Divas reizes mācību gadā notiek vecāku 
sanāksmes, kurās administrācija, un grupu audzinātāji vecākus informē par aktualitātēm. Izmantojot 
elektronisko mācību žurnālu, vecāki iegūst informāciju par audzēkņa  apmeklējumu, zināšanu līmeni un 
komunicē ar pedagogiem e-vidē. Konsultācijas ar vecākiem notiek, ja izglītojamajam ir nepieciešams psihologa 
palīdzība, kā arī, ja izglītojamajam ir grūtības mācībās vai netiek ievēroti izglītības iestādes iekšējās kārtības 
noteikumi. Iestādē  ir apzinātas sociālā riska ģimenes, bāreņi. Reizi mēnesī, izglītojamajiem tiek izsniegtas 
sekmju lapas. Reizi pusgadā - sekmju grāmatiņas, kurās izglītojamo vecāki parakstās, ka ir informēti par bērna 
mācību sasniegumiem. Grupu audzinātāji, savas kompetences ietvaros, organizē darbu ar izglītojamo vecākiem 
visa mācību gada garumā risinot audzināšanas, saskarsmes un pedagoģiski - psiholoģiskos jautājumus. Iestādē 
ir sociālais pedagogs un psihologs.  
 
Stiprās puses: 

 Kompetents atbalsta personāls. 

 Elektroniskā žurnāla iespējas – vecāku informētības nodrošināšanā. 

 Grupu audzinātāju sadarbība ar vecākiem 
 Informācija  medijos.  

 
Turpmākā attīstība: 

 Organizēt vecāku, nozaru uzņēmēju diskusijas par profesiju nozīmi, tās dokumentēt un 
demonstrēt skolā izglītojamo  motivācijas paaugstināšanai. 

Vērtējums -Labi 
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5. Izglītības iestādes vide 

5.1. Mikroklimats 
 

Izglītības iestāde rūpējas par izglītības iestādes tēla veidošanu, ievieš jaunas un kopj esošās tradīcijas. 
Izglītības iestāde nodrošina cieņas pilnu attieksmi pret Latvijas valsts simboliem un to lietošanu atbilstoši 
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Izglītības iestādē ir demokrātiski un kvalitatīvi 
izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi un darba kārtības noteikumi. Izglītojamie un personāls ir iepazīstināti ar 
noteikumiem un tos ievēro. Izglītojamie un personāls jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās, 
reliģiskās piederības, sociālā stāvokļa vai citiem apstākļiem. Izglītības iestādē ievēro katra izglītojamā attīstības 
individuālās īpatnības, lingvistiskās, kultūras un sociāli emocionālās vides atšķirības, dažādas spējas un 
speciālās vajadzības. Izglītības iestādē ievēro vienlīdzīgas attieksmes principu neatkarīgi no dzimuma, 
nacionālās, reliģiskās piederības vai citiem apstākļiem. 
Konfliktsituācijas risina savlaicīgi un taisnīgi. Izglītības iestādes vadība, personāls un izglītojamie savstarpēji 
sadarbojas, attiecībās valda labvēlība, savstarpēja cieņa. Izglītības iestādes vadība un personāls sniedz atbalstu, 
jaunajiem izglītojamajiem un darbiniekiem iekļaujoties izglītības iestādes dzīvē. Personāls ievēro politisko 
neitralitāti mācību un audzināšanas procesā un ir lojāls Latvijas Republikai un tās Satversmei. Personāls ievēro 
pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību, pilsoniskuma un humānisma principus, ar savu rīcību un pausto 
viedokli nediskreditē izglītības iestādi un valsti. Personāls un izglītojamie savā darbībā ievēro un veicina 
vispārcilvēcisko un demokrātijas vērtību apguvi, sekmē to ievērošanu izglītības iestādē. Attieksme pret 
izglītības iestādes apmeklētājiem ir laipna un korekta. 
Stiprās puses : 

 Iestādē ir demokrātiska un toleranta vide, kas veicina sadarbību. 
 Vidi veido arī skolēnu pašpārvalde, iesaistot pārējos izglītojamos aptaujās par 

nepieciešamajiem uzlabojumiem un ieteikumiem citās jomā, piemēram, dienesta viesnīcās. 
 
Turpmākā attīstība: 

 Stiprināt izglītojamo piederības sajūtu un lepnumu par savu skolu, tās tradīcijām.  

 Sniegt atbalstu un mazināt pedagogu profesionālās izdegšanas riskus, veidot komandas 
saliedēšanas pasākumus.  

 
Vērtējums - Labi 

 
4.5.2.Kritērijs- Fiziskā vide un vides pieejamība 

 
 

Izglītības iestādē izglītības programmu īstenošanai tiek nodrošināta izglītojamo dzīvībai un veselībai drošos 
apstākļos. Izglītības iestādes telpu platība un tehniskais aprīkojums atbilst būvniecības, drošības un higiēnas 
prasībām. Izglītības iestāde veicina izglītības pieejamību visiem.  
Sanitāri higiēniskie apstākļi (apgaismojums, temperatūra, uzkopšana u.tml.) izglītības iestādes telpās ir 
atbilstoši mācību procesa prasībām. Atbildīgās uzraudzības institūcijas (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests, Veselības inspekcija u.c.) ir novērtējušas izglītības iestādes atbilstību drošības prasībām. Ir kontroles 
institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls (reģistrs), pārbaužu dokumenti ir pieejami.  
Izglītības iestāde nodrošina racionālu resursu izmantošanu un rīkojas dabai draudzīgi. 
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Izglītības iestādes telpas ir tīras, kārtīgas, drošas un estētiskas. Izglītojamie regulāri piedalās izglītības iestādes 
vides uzkopšanā un sakārtošanā. Izglītības iestādei piederošā teritorija ir estētiski iekārtota, sakopta un uzturēta 
labā kārtībā. Pie izglītības iestādes ēkas ir novietots Latvijas valsts karogs. Izglītības iestādē redzamā vietā ir 
novietots valsts karogs, lielais valsts ģerbonis un valsts himnas teksts. Izglītības iestādes teritorija un tās 
funkcionālās zonas (sporta zona, saimniecības zona, ietves, pievedceļi, zaļā zona, nožogojumi) ir labiekārtotas. 
Izglītojamajiem un personālam ārpus mācību procesa ir nodrošināta iespēja uzturēties drošā un estētiskā vidē, 
t.sk. ir organizēta ceļu satiksme (ātruma vaļņi, aizsargbarjeras, stāvvietas, apstāšanās vietas transporta līdzeklim 
u.tml.). Ir telpu uzkopšanas grafiks. Iestādes dežuranti nodrošina kārtību un tīrību telpās. Iestādes teritorijā un 
telpās ir uzstādītas videonovērošanas kameras, ir ierīkota ugunsdrošības signalizācija, nodrošināta apsardze, 
durvju kodi. Ir lifts. 
Secinājumi: 

 Fiziskā vide ir sakopta un tiek uzturēta funkcionālā kārtībā. 
Turpmākā attīstība: 

 Turpināt mērķtiecīgu un plānveidīgu finanšu līdzekļu izlietojumu drošas vides nodrošināšanā. 
 

Vērtējums -Labi 

 
 
 

6. Izglītības iestādes resursi 
6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

2017./2018.m.g. izglītības iestāde  iesaistījās LDDK vadītajā  ESF projektā  " Profesionālo izglītības iestāžu 
audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos" (Nr.8.5.1.0/16/I/001) kā 
sadarbības partneris, ar mērķi palielināt to izglītojamo daļu, kuri praktiskās iemaņas un kompetences apgūst 
uzņēmumos.  Projektā tika iesaistīti  193 izglītojamie no visām izglītības programmām, izņemot  profesionālo 
kvalifikāciju Ugunsdzēsības dienesta ugunsdzēsējs glābējs,  kopumā nodrošinot  20 mācību prakses  14 kursos   
atbilstošo nozaru sadarbības uzņēmumos. Ārpus iestādes praktisko mācību īstenošanai ir atbilstoši sadarbības 
līgumi izglītības programmās. Tehnikums 2018./2019.m.g. atbilstoši  astoņām īstenojamām izglītības 
programmām-  „Būvniecība”, „Viesnīcu pakalpojumi”, „Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli”, 
„Programmēšana”, „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”, „Skaistumkopšanas pakalpojumi” un „Civilā drošība un 
aizsardzība” sadarbojās ar nozaru darba devējiem, nodrošinot darba tirgus prasībām atbilstošas mācību prakses 
t.sk. darba vidē balstītu mācību uzņēmumus.  2018./2019.m.g mācību praksēs  184  uzņēmumos  piedalījās 
1.semestrī 206 izglītojamie un 2.semestrī 293 izglītojamie. DVB mācībās  2018./2019.m.g. iesaistīti 47 
izglītojamie. 

2019. gada septembrī Tehnikuma vadība vērsās IZM  „Par iesaisti SAM 8.5.1.”, kurā Saldus 
Tehnikums lūdza pārskatīt un iekļaut fiksēto izmaksu vienas vienības standarta likmes individuālo aizsardzības 
līdzekļu iegādei aprēķina un piemērošanas metodikā individuālo aizsardzības līdzekļu iegādes izmaksas 
kvalifikācijām “Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs” un “Kiberdrošības tehniķis”.  
Ministrija ir izskatījusi Saldus Tehnikuma lūgumu un neiebilst pret minēto kvalifikāciju iekļaušanu metodikā, 
tāpēc Latvijas Darba devēju konfederācija gatavo darba vides risku (darba veida) novērtējumu minētām 
kvalifikācijām un  veiks individuālo aizsardzības līdzekļu iegādes cenu aptauju.  
Profesionālajām kvalifikācijām, kuras ir norādītas Ministru kabineta 20.11.2012  izstrādātajos noteikumos  Nr. 
785,  tiek veikta nelaimes gadījumu  apdrošināšana  uz kvalifikācijas prakses laiku.  Izglītojamie, kuri  ir 



Saldus tehnikums  Pašnovērtējuma ziņojums 2019 

27 

 

iesaistīti projekta" Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību 
praksēs uzņēmumos" (Nr.8.5.1.0/16/I/001)aktivitātēs tiek apdrošināti un mācību prakses laiku. Pirms mācību 
un/ vai kvalifikācijas prakses uzsākšanas izglītojamie tiek instruēti un parakstās par drošības instrukciju  un 
drošu darba paņēmienu ievērošanu.  Izglītības iestādē   ir izstrādāta Mācību darba aizsardzības sistēmas 
izveides kārtība izglītojamo drošības un veselības nodrošināšanai, kas paredz drošas vides nodrošināšanu 
praktisko mācību un prakses laikā. Izglītības programmai Būvniecība ar kvalifikāciju ēku un ceļu  būvtehniķis 
ir veiksmīgi sadarbības partneri, kuri  nodrošina  praktisko mācību apguvi uzņēmumos. Izglītības programmas 
Izglītojamie pirms mācību prakses uzsākšanas tiek nodrošināti ar profesijai nepieciešamajiem  IAL, 
t.sk.,hidrotērpiem un aprīkojumu. Profesionālās izglītības programmas „Būvniecība” ar kvalifikāciju 
hidrobūvju būvtehniķis, ēku būvtehniķis, ceļu būvtehniķis.  „Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli  ” ar 
kvalifikāciju datorsistēmu tehniķis,  „Viesnīcu pakalpojumi” ar kvalifikāciju viesmīlības pakalpojumu 
speciālists profesionālās izglītības programmas ir nodrošinātas ar nepieciešamo aprīkojumu un iekārtām, kas 
nodrošina prasmju apguvi atbilstoši profesiju standarta izvirzītām prasībām.  

Izglītības programmas īstenošanā tiek ievērota normatīvajos aktos noteiktā mācību priekšmetu, praktisko 

mācību un kvalifikācijas prakses tematiskā satura pēctecība. Izglītības programmu saturs nodrošina 

izglītojamo zināšanu, prasmju un iemaņu ieguvi atbilstoši  kvalifikācijas prasību līmenim. Pedagogi izprot un 

spēj paskaidrot to, kā viņu mācītā priekšmeta saturs iekļaujas īstenotajā izglītības programmā, sekmīgi 

analizē priekšmetu obligāto saturu. Izglītības programmas realizēšana ir nodrošināta atbilstoša materiāli 

tehniskā  bāze.  

Iestāde un sadarbības partneri nodrošina materiālo bāzi praktisko mācību īstenošanai. Telpu skaits un platība ir 
pietiekama izglītības programmu īstenošanai. Mācības notiek atbilstoši stundu sarakstam. Praktiskās iemaņas 
apgūst mūsdienīgās, nozares specifikai atbilstošās telpās. Mācību telpās ir iekārtotas garderobes izglītojamo 
vajadzībām. Tehnikums regulāri atjauno pamatlīdzekļus un nodrošina ar mazvērtīgā inventāra iegādi 
profesionālās  un arodizglītības programmas, veiksmīgai to programmu teorijas un prakses apguvei. Nozaru 
metodiskās komisijas seko līdz jaunākajām tehnoloģijām un veicina to pārnesi Tehnikumā. 
Ir pieejamas izglītības iestādes specifikai un izglītības programmu apguvei atbilstošas mācību grāmatas un 
mācību līdzekļi. Izglītības programmu apguvē izmanto mūsdienīgus materiāltehniskos līdzekļus, jaunākās 
tehnoloģijas. Lielākā daļa  mācību telpu  aprīkotas ar IT iekārtām ar atbilstošu programmatūru izglītības 
programmu specifikai.  
Atbilstoši izglītības programmu specifikai kabinetos un mācību laboratorijās ir pieejama datortehnika un 
projektori, mācību materiālu demonstrēšanai un prezentāciju izmantošanai. Iespējams organizēt interaktīvās un 
digitālās nodarbības. Pedagogiem un izglītojamajiem pieejama nepieciešamā biroja tehnika, mācību e-vide, bet 
dienesta viesnīcās ir Wi-Fi interneta piekļuves tīkls. 
Tehnikumā mācību procesa nodrošināšanai, regulāri atjauno un papildina materiāli tehniskos līdzekļu gan 

pedagogu, gan izglītojamo vajadzībām. Regulāri tiek plānota un veikta mācību līdzekļu tehniskā apkope un 

remonti. Ir noteiktas atbildīgās personas, kas veic materiāltehnisko līdzekļu un iekārtu apkopi un remontu.  

Mācību laboratorijās un praktisko mācību telpās ir pieejami darba drošības, ugunsdrošības un higiēnas prasību 

materiāli t.sk. pirmās palīdzības aptieciņas un ugunsdzēšamie aparāti.  

Telpu izkārtojums ir racionāls, atbilst katra mācību priekšmeta specifikai, nodrošināts ar uzskates līdzekļiem un 

mācību literatūru. Mācību telpām ir noteikts atbildīgais pedagogs. 
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Izglītības programma Būvniecība ar kvalifikāciju ēku   un ceļu būvtehniķis veikmīgi  izmanto iestādes 
izveidoto  būvniecības bāzi, ko papildina Tehnikuma  īstenotā  projekta “Saldus tehnikuma modernizēšana 
specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros” 
iegādātais  aprīkojums-  datortehnika, mērinstrumenti, universālais iekrāvējs- un dabas zinību kabineta 
aprīkojums.     Veikta aprīkojuma modernizācija izglītības programmas „Būvniecība” ar kvalifikāciju 
“Hidrobūvju būvtehniķis” īstenošanai (aprīkojums tiek izmantots abās Būvniecības programmās), iegādāts 
mācību vajadzībām nepieciešamais aprīkojums,  informācijas un komunikāciju tehnoloģijas saskaņā ar projekta 
finansējumu. Papildus iegādāts aprīkojums dabas zinību kabinetiem. Kopējais projektam pieejamais budžets ir 
EUR 3 095 044, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 2 630 787,40 un valsts 
budžeta līdzfinansējums – EUR 464 256,60. 
IP „Būvniecība” pilnībā nodrošināta ar darba apģērbiem un IAL.  

Ceļu būvtehniķu laboratorijas aprīkojums: Maršala kompaktors; manuālais maršala paraugu izspiedējs, 
automātiskais; penetrometrs manuālais; žāvējamā un ventilējamā krāsn; Losandželosas iekārta; gredzena un 
lodes aparāts; svari elektroniskie piemēroti ūdenī un gaisā; iekārta paraugu svēršanai; sietu komplekts; sietu 
kratītājs + taimeris; ūdens vanna 2000 ml; vairāki stikla piknometri; piknometru rotācijas iekārta; liela ātruma 
centrifūga; Maršala prese asfaltbetonam; deflektors; kopsummā par 46 043 euro. 

Mācību darbnīcās ir mācību smilšu poligons zem jumta.Nodrošināta ļoti laba materiāli tehniskā bāze. 
Ēku gaisa caurlaidības noteikšanas sistēmas ar ēku  simulatoru “TR 180 “, gaisa vadu blīvuma mērīšanas 
simulators stenda ar maināmu noplūdes kontroli ar gaisa vadu simulatoru “TR 181”un “TINY CX” portatīvo 
dūmu ģeneratoru būvniecības nozarē.  

Iegādāts projektā “Saldus tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa Nr.8.1.3. "Palielināt 
modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros”: universāls iekrāvējs-ekskavators Case 580. 
Iegādāti pārējie pamatlīdzekļi mācību procesa nodrošināšanai: traktors ar piekabi zāles pļaušanai, krūmgriezis, 
vibrokāja, zāģis asfaltbetonam, giljotīna bruģakmenim, vibrobliete, seguma pamatnes līdzināšanas iekārta 
bruģakmenim, trotuāra apmaļu pārnešanas rokturis, betona javas maisītājs, palešu ratiņi, rindu ķerra 
bruģakmenim, betona maisītājs, elektriskās strāvas ģenerators, elektriskais perforators un akumulatora triecien 
urbjmašīnā.  
Ēku būvniecība 

Sausās būves mācību darbnīcas aprīkojums ir divi darbagaldi ģipškartona apstrādei, ģipškartona 
piederumu komplekts, plākšņu pacēlājs pie grieztiem, sauso grīdu izlīdzināšanas vadulas ( 2500 mm), riņķveida 
formu griešanas aprīkojums,  radiometriskā infrasarkanā starojuma termokamera, teleskopiskie līmeņrāži, 
automātiskie rotējošie lāzera līmeņrāži, sausās būves montiera komplekts, mācību stendi u .c.  Rokas 
instrumenti – ierīces flīžu griešanai, akumulatora urbjmašīnas,  eklektiskie skrūvgrieži, perforatori, zāģi, šķēres, 
individuālās aizsardzības līdzekļi, apģērbs. Aprīkots mācību kabinets. 

Mācību darbnīcu aprīkojums: izsmidzināšanas stobrs, ūdens sūknis, papildus piederumi špaktelēšanas 
iekārtas pārveidei, papildus tvertne iekārtas materiāla ietilpībai, izsmidzināšanas stobra komplekts dekoram (5 
maināmās dīzes), sūkņa komplekts krāsai, sūkņa komplekts dekoram, spiediena regulators, distances vadības 
kabelis ar pulti, universāls jaucēj sūknis , gaisa kompresori, celtniecības sastatnes, javas maisītāji. Rokas 
instrumenti – gumijas, koka, mūrnieka āmuri, lāpstas, līmeņrāži, skrūvgrieži, silikāta ķieģeļi u.c. 
 
Profesionālās kvalifikācijas kiberdrošības tehniķis un datorsistēmu tehniķis satura apguvei izmanto esošo  
mācību vidi, ko veido SDR (DBTV) USB izpētes komplekti, Mikrotik RouterBoard maršrutētājs, USB bezvadu 
interneta adapteris, Kali Linux Rollling 2 operētājsistēma, Windows OLLY DBG atkļūdošanas programmatūra, 
VirtualBox virtualizācijas programmatūra, Debian Linux operētājsistēma, Portatīvie datori ar Windows 
operētājsistēmu, Testēšanas vide mājas lapu un datu bāzu ievainojamības izpētei, LAMP server programmatūra, 
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TP Link TL-WN722N 150Mbps USB WiFi adapteris,  Mikrotik x86 Level 1 licence, IDA PRO atkļūdošanas 
programmatūras licence. Plānots ierīkot  Kiberpoligons (CyberRange). Mācības notiek NBS Sakaru skolas 
vidē, atsevišķa mācību priekšmeta apguvei, kas paredzēts programmā. Saldus tehnikums ir vienīgā izglītības 
iestāde, kurā notiek kiberdrošības mācības un jauniešu izglītošana šajā jomā. Aizsardzības ministrija  ir 
izglītojusi   divus kvalificētus pedagogus kiberdrošības jomas  kvalitatīvas darbības apguves nolūkos. 
Pedagogiem ir atbilstoša izglītība un tālākizglītības kursi, kuru apguve notiek Informācijas tehnoloģiju drošības 
incidentu novēršanas institūcijas CERT.LV rīkotajās starptautiskās kiberdrošības mācībās  „Locked shields 
2018”, kuras organizē NATO apvienotais kiberaizsardzības izcilības centrs (NATO CCD CoE) sadarbībā ar 
Aizsardzības ministrijas Kiberaizsardzības vienību IT drošības incidentu novēršanā un radušos seku 
pārvarēšanā kibertelpā. Viens no pedagogiem Saldus tehnikumā ir ieguvis kvalifikāciju „Informācijas 
tehnoloģiju drošības speciālists”.2018. gadā Saldus tehnikums saņēma goda rakstu no Aizsardzības ministrijas 
par vidējās profesionālās izglītības programmas ”Civilā aizsardzība un  drošība, kvalifikācija Kiberdrošības 
tehniķis” aizsākšanu 2018./2019.mācību gadā. Balva tika pasniegta CERT.LV nominācijas ietvaros. 2018. gada 
oktobrī IT Eiropas Prasmju nedēļas ietvaros Saldus tehnikums iniciēja un rīkoja aktivitātes kiberdrošības jomā, 
kurās   piedalījās izglītojamie gan no Saldus tehnikuma (1.-3.kursi)  IKT nozares, gan Saldus novada  8.-9.klašu  
izglītojamie no pamatskolām. Kā veiksmīgu labās prakses piemēru var minēt Kiberdrošības un ugunsdrošības 
dienu organizēšana Saldus pamatskolā, Druvas vidusskolā, Saldus vidusskolā, Tukuma novada vidusskolās un  
Kiberdrošības prasmju prezentēšana Brocēnu, Tērvetes, Tukuma, Jelgavas un Jūrmalas novadu pamatskolās, 
izmantojot mobilo aplikācijas „Kahoot”- testu uzdevumi, lai izglītotu sabiedrību par vispārīgām  drošības 
vadlīnijām internētā , kurus izstrādāja 1.kursa kiberdrošības tehniķi.  
Programmēšanas tehniķi sadarbībā ar kiberdrošības tehniķiem izstrādāja mobilo spēli  „Kalnsētas leģendas” 
Saldus tehnikuma popularizēšanai visu Saldus tehnikuma  profesionālo  izglītības programmu  izglītojamajiem. 
Ugunsdzēsības nozares tehnoloģiju un  aprīkojuma izmantošana paraugdemonstrējumos, apmācība, praktiskās 
mācības, teorētisko kompetenču  pārnese praktiskajā darbībā- rīcība ugunsgrēku gadījumos, jeb situācijās, kuras 
apdraud veselību un dzīvību. Apmācības tika organizētas Saldus novada izglītojamajiem un pedagogiem.  
Izglītības programma Ugunsdrošība un ugunsdzēsība-ķimikāliju kannas, ķimikāliju kannas (5 l) tvertne 
stimulators šķidruma noplūdes likvidācijai, ķīmisko noplūžu sega kondensēšanai, ,kolektīvie un individuālie 
aizsardzības līdzekļi, ugunsdzēsēja speciālais aizsargtērpi visiem izglītojamajiem, aizsargķiveres, ugunsdzēsēja 
speciālie aizsargzābaki, aizsargcimdi, aizsargķiveres pasega, sejas maskas , ķīmiskie aizsargtērpi (A klase), 
darba cimdi, šļūteņu žņaugi, bomjkāpnes, izbīdāmās kāpnes, āķkāpnes ,saliekamās kāpnes, drošības virve, 
pulvera ugunsdzēšamie aparāti PA 6, ugunsdzēsības cirvis, cirvis, lāpsta, lauznis, ugunsdzēsības ķeksis, 
hidranta vāka āķa ķeksis , motorzāģis Husqvarna ar aprīkojumu,  ķēdes motorzāģis STIHL MS-440, hidraulisko 
instrumentu komplekts  (WEBER atspiedējs, domkrats, grieznes),  glābšanas vestes, Hansa dēlis, žāvētava, 
veļas mašīna, kūlas dzēšanas pults, saspiestā gaisa elpošanas aparāti, AUER un FANSY plakanknaibles, šķēršļu 
josla,  āmurs,  gāzu – dūmu konteiners,  trenažieris – stimulators, ēka ugunsgrēku imitācijas treniņiem, materiāli 
praktiskajā  apmācībā Benzīns A95 dīzeļdegviela, eļļa (motorzāģim), eļļa (motoru),  finieris (brāķētais),  dūmu 
svece,  skaidu plātnes (brāķētas),  putu radītājs, vecās autoriepas (liela izmēra),  tehniskais spirts,  malka,  
plastmasas tvertnes (1000 l) ,termoss ūdenim (5 l), aizdedzināšanas gāzes degļi, degvielas kanna (20 l), mašīna 
Mercedes Benz. Praktisko iemaņu  apgūšanai iegādāti 5 ūdenslīdēju kostīmi, āra trenažieris, universāls 
kombinēts rīks griešanai, stumšanai, vilkšanai, dēlis glābšanai ar virvi, atspiedēja domkrats, izbīdāmās kāpnes, 
lafetes stobrs, triecien kāpnes, hidrauliskais sūknis, stobri, šļūtenes, virves, pārejas, un citi rokas instrumenti, 
kopējā vērtībā . 

Ugunsdzēsēju speciālie aizsargtērpi virsjaka un bikses, elpošanas aparāti un maskas, saspiestā gaisa 
uzpildies kompresors, aizsargķiveres, speciālie zābaki, cimdi, ķiveres, zem ķiveres pasega. Aprīkojums 
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ugunsdzēsēju sportam šļūtenes, stobri profesionālie un sportam, sporta jostas, ķiveres, dalītāji, rokas 
instrumenti vienots  apģērbs komandai  u.t.t.,  
2019. gadā  4. kursa audzēkņiem, kuri dodas praksēs katram tika nodrošināts aizsargtērps un IAL (1500.00 
EUR viena tērpa izmaksas). Mācību programmas kvalitatīvai apguvei ir noslēgts līgums par baseina 
izmantošanu. Peldēšana ir iekļauta stundu sarakstā -2 reizes nedēļā. Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīts 
individuālais treneris. Svaru zāles apmeklējums ir obligāts, bet tie izglītojamie, kuri dodas trenēties sev 
specifiskajā sporta veidā, piemēram MMA vai boksā, katra mēneša beigās uzrāda atbildīgajam pedagogam 
grāmatiņu par nodarbību apmeklējumu, kā apliecinājumu. No rītiem notiek rīta rosmes.  Gandrīz visi šīs 
programmas izglītojamie piedalās Jaunsardzes kustībā, kas stiprina un saliedē komandas darbu un attīsta 
atbildīgu personību.  
Tehnikumā kopš 2016. gada darbojas „Ugunsdzēsības sporta pulciņš” Izglītojamie piedalās sacensībās "Brašais 
ugunsdēsējs". 2016. gadā tika izcīnīta 6. vieta, 03.05.2017. jauniešu grupā 1.vieta, 
20.05.2017. Grobiņā jauniešu grupā 3.vieta. Individuāli, 100m šķēršļu josla: 3.vieta, 2.vieta, 1.vieta. 
26.05.2017. Alsungā Individuāli, 100m šķēršļu josla 3.vieta. 15.09.2017. Jelgava, jauniešu grupā  (meitenes) 
3.vieta, vīru grupā 1.vieta (ceļojošais kauss), 2017.gada jūlijs Tērvete, izvēršanās no motorsūkņa, 5. vieta 
11.05.2018. Saldus tehnikums, sievietēm 2.vieta, jauktā komanda 2.vieta. 2018.gada jūlijs Tērvete, izvēršanās 
no motorsūkņa, meitenēm 3.vieta, vīru grupā 3.vieta un 6.vieta. 
07.09.2018. Jelgava. Izvēršanās no motorsūkņa, „Brašais ugunsdzēsējs” 
 Vīru grupa 5.vieta, 
 Meiteņu grupa 4.vieta, 
 Jauniešu grupa 2.vieta, 3.vieta. 
10.05.2019. Saldus. Izvēršanās no autocisternas, „Stiprie veiklie” 
Vīru grupa 1.vieta, 2.vieta, 6.vieta, ceļojošais kauss, 
 Meiteņu grupa 1.vieta, 
 Jauniešu grupa 1.vieta. 
24.05.2019. Grobiņa. Uzkāpšana ar āķkāpnēm mācību tornī, „Grobiņas novada kausa izcīņa” 
Meiteņu grupa 6.vieta, 10.vieta, 
 Jauniešu grupa 7.vieta, 8.vieta. 
28.06.2019. Alsunga. VUGD KRB čempionāts ugunsdzēsības sportā, "E.Špūdes piemiņas kauss"100m šķēršļu 
josla 5.vieta, 4x100m stafete 4.vieta,  izvēršanās no motorsūkņa 2.vieta, kopvērtējumā 3.vieta. 
20.09.2019. Jelgava. Izvēršanās no motorsūkņa, „Brašais ugunsdzēsējs” 
 Vīru grupa 2.vieta, 3.vieta, 
 Meiteņu grupa 2.vieta, 
 Jauniešu grupa 6.vieta, 7.vieta. 
 Ugunsdzēsības sacensībās Saldū Izvēršanās no autocisternas, „Stiprie veiklie” ir piedalījušies: Saldus 
tehnikums, UCAK, Kursīši, Grobiņa, NBS gaisa spēki, Tērvete, KRB zvanu centrs, Zante, Rūjiena, Valmieras 
Tehnikums, Brocēnu vidusskola. Pēdējās sacensībās 3 grupās piedalījās aptuveni 90 dalībnieki. 
 

Izglītības programma viesnīcu pakalpojumi IP „Viesmīlības pakalpojumi”  pilnībā nodrošināta ar 
darba apģērbiem un IAL. Viesmīlības pakalpojumu laboratorijā pieejama patapināta projekta Nr.8.5.2. ietvaros  
simulācijas iekārta “ORCLE HOSPITLIY SUITE 8” Tūrisma un viesmīlības nozares viesu izmitināšanas un 
tūrisma sektorā.  

Iegādāts aprīkojums - percepcijas lete, kases aparāts, fiskālās atmiņas modulis, čeku drukas terminālis, 
skārienjūtīgs ekrāns, svītrkodu skeneri, ratiņi apkopējām, veļas gludināšanas iekārtas, profesionālās veļas 
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mazgājamās un žāvējamās mašīnās, tīrītājs ar ūdens izsmidzināšanas iekārtu, grīdu uzkopšanas mašīnā,  kā arī 
uzkopšanas palīglīdzekļi un inventārs. Izveidots  mēbelēts  viesnīcas numuriņš ar satīna gultas veļu  - praktisko 
iemaņu apgūšanai.   

Ēdienu gatavošanas laboratorijas aprīkotas ar 16 darba galdiem,izlietni, 12 elektriskajām plītīm ar 
cepeškrāsni, konvekcijas  krāsni, ledusskapjiem, elektriskā gaļas maļamā mašīnā, gastronazis, grils, universālais 
mikseris, trauku mazgājamā mašīna, kā arī  ar visi nepieciešamie  virtuves inventāri,  traukiem, glāzēm 
jebkuriem gadījumiem. 

Bāra laboratorija aprīkota ar tumšu bāra leti, bāra krēsliem, bāra blenderi, dārzeņu griezēju, 
Espresokafijas aparātu, kafijas dzirnaviņas, ledus dzirnaviņas, ledus ģeneratoru,  sulu spiedi citrusa augļiem, 
glāžu mazgājamo iekāru, gads- ledusskapis, sastatne trauku novietošanai, kā arī ar galdautiem, dvieļiem, 
glāzēm, dekoriem,  kopsummā par  
Iestādes mācību telpu, darbnīcu skaits un platība atbilst īstenojamo izglītības programmu skaitam un 
veicamajām aktivitātēm. Ārpus iestādes praktisko mācību īstenošanai ir atbilstoši sadarbības līgumi izglītības 
programmās. Ir divas dienesta viesnīcas ēkas un mācību viesnīca „Kalnsētas” Bibliotēkās grāmatu krājumu 
kopskaits ir    17496 eksemplāri, t.sk. mācību grāmatu fonda lielums ir 8244 eksemplāri. Abonēti preses 
izdevumi un 16 žurnāli, kas nodrošina lietotājiem pašu jaunāko informāciju. Visas profesionālās izglītības 
programmas ir nodrošinātas ar nepieciešamo aprīkojumu un iekārtām, kas nodrošina prasmju apguvi atbilstoši 
profesiju standarta izvirzītām prasībām. Iestāde un sadarbības partneri nodrošina materiālo bāzi praktisko 
mācību īstenošanai. Ir pieejamas izglītības iestādes specifikai un izglītības programmu apguvei atbilstošas 
mācību grāmatas un mācību līdzekļi. Izglītības programmu apguvē izmanto mūsdienīgus materiāltehniskos 
līdzekļus, jaunākās tehnoloģijas. Lielākā daļa  mācību telpu  aprīkotas ar IT iekārtām ar atbilstošu 
programmatūru izglītības programmu specifikai. Ir noteiktas atbildīgās personas, kas veic materiāltehnisko 
līdzekļu un iekārtu apkopi un remontu.  
Atbilstoši izglītības programmu specifikai kabinetos un laboratorijās ir pieejama datortehnika un projektori, 
mācību materiālu demonstrēšanai un prezentāciju izmantošanai. Iespējams organizēt interaktīvās un digitālās 
nodarbības. Pedagogiem un izglītojamajiem pieejama nepieciešamā biroja tehnika, mācību e-vide, bet dienesta 
viesnīcās ir Wi-Fi interneta piekļuves tīkls. 
Mācību procesa nodrošināšanai, regulāri atjauno un papildina materiāli tehniskos līdzekļu gan pedagogu, gan 
izglītojamo vajadzībām. Regulāri tiek plānota un veikta mācību līdzekļu tehniskā apkope un remonti. Mācību 
laboratorijās un praktisko apmācību telpās ir pieejami darba drošības, ugunsdrošības un higiēnas prasību 
materiāli. Laboratorijas un praktisko mācību telpās ir Pirmās palīdzības aptieciņas un ugunsdzēšamie aparāti. 
Telpu izkārtojums ir racionāls, atbilst katra mācību priekšmeta specifikai, nodrošināts ar uzskates līdzekļiem un 
mācību literatūru. Katrai mācību telpai ir noteikt atbildīgais pedagogs. 
2017.gadā iestāde  saņēma ziedojumu izglītības programmas „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” aprīkojuma 
papildināšanai. 
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Stiprās puses: 
 Tehnikumā ir moderni mācību kabineti un laboratorijas, kas ļauj kvalitatīvi veikt praktiskās 

nodarbības, mācību prakses. 
 Mācību telpas ir piemērotas izglītības programmu īstenošanas specifikai. 

Turpmākā attīstība: 
 

 Turpināt ēku un telpu labiekārtošanu. 

 Papildināt aprīkojumu ugunsdzēsēju mašīnai  
Vērtējums - Labi 

 

 
 

4.6.2. Personālresursi 
 

Izglītības iestāde nodrošina ar izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo personālu (pedagoģisko, atbalsta 
un tehnisko). Visiem pedagogiem ir normatīvo aktu prasībām un mācību priekšmetam/-iem vai kursiem 
atbilstoša izglītība un profesionālā kvalifikācija. Personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību 
aizsardzības jomā. Visi pedagogi ir pilnveidojuši savu profesionālo kompetenci audzināšanas jautājumos ne 
mazāk kā sešu stundu apjomā triju gadu laikā pedagoga vispārējo kompetenču modulī. Izglītības iestāde veicina 
un atbalsta pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi (atbilstoši mācību priekšmetam/-iem vai kursiem, 
nozarei u.c.). Ir pedagogu profesionālās kompetences pilnveides plāns, to aktualizē. Pedagoga darba kvalitātes 
vērtējums izvirzīts kā viens no pedagoga profesionālās kompetences pilnveides nepieciešamību raksturojošiem 
kritērijiem. Pedagogi izglītības procesā pielieto profesionālās kompetences pilnveides pasākumos – kursos, 
semināros u.tml. gūtās zināšanas un prasmes. Pedagogi piedalās dažādās ar pedagoģisko un profesionālo 
darbību saistītās aktivitātēs izglītības iestādē vai ārpus tās. Ar pedagoģisko darbu saistītajās un profesionālajās 
aktivitātēs iegūto pieredzi pedagogi izmanto, ieviešot jauninājumus mācību priekšmeta/izglītības saturā, 
metodikā u.c. Pedagogi ir atbildīgi par izglītības procesā izmantojamās informācijas, mācību līdzekļu, materiālu 
un mācību un audzināšanas metožu izvēli un to atbilstību izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai. 
Izglītības iestādes vadība nodrošina savlaicīgu datu ievadi par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 
programmu apguvi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Izglītības iestādes vadītājs ir pieprasījis nepieciešamās 
ziņas par personālu Sodu reģistram. Personāls ievēro vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības un ētikas 
normas. Personāls ir lojāls Latvijas Republikai un tās Satversmei, ievēro politisko, reliģisko neitralitāti, ar savu 
rīcību un pausto viedokli nediskreditē izglītības iestādi un valsti. Nereti Tehnikuma pedagogi darbojas kā 
lektori savas jomas kompetences ietvaros un lasa gan teorētiskās, gan praktiskās mācības citu iestāžu 
pedagogiem, sadarbības partneriem un citiem interesentiem. Tehnikuma vadība  atbalsta un iespēju robežās 
apmaksā izdevumus, saistītus ar pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanu un pilnveidošanu. Pedagogu 
profesionālās pilnveides dati ir pieejami VIIS datu bāzē. Pedagogi veido e- materiālus, dalās pieredzē. 
Tehnikumam ir deleģējuma līgumi  ārpus formālās izglītības novērtēšanā.  
Tehnikuma vadība piedalās mērķtiecīgos semināros, gūst pieredzi par pieaugušo izglītības iespējām, piedalās 
starptautiskos semināros, projektā  Nr.8.5.3.0/16/I/001”Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un 
personāla kompetences pilnveide”. Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveides» (projekta Nr. 
8.4.1.0/16/I/001) īstenošanā. 
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Stiprās puses 

 Pedagogi iesaistās projektos 

 Darbojas pedagogi- mentori 

 Tehnikuma vadības atbalsts pedagogu izglītošanās procesā. 
 Pedagogu izglītība atbilst normatīvo aktu prasībām 
 Pedagogi dalās labo prakšu pieredzē 

Turpmākā attīstība 

 Motivēt pedagogu iesaistīšanos starptautiskos projektos. 

 Motivēt pedagogus apgūt svešvalodu savas kompetences ietvaros, paaugstinot viņu konkurētspēju. 

Vērtējums: Labi 

 
 
 

7.Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana” 
7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 
Izglītības iestādes pašvērtēšanas sistēma ir skaidri strukturēta un plānota katrā izglītības iestādes 

darbības jomā. Pašvērtēšana aptver visas darbības jomas. Pašvērtējums ir objektīvs un pamatots. Izglītības 
iestādes darbības pašvērtēšanā un attīstības plānošanā piedalās personāls, izglītojamie, izglītības iestādes 
padome, konvents, sadarbības partneri un ieinteresētās puses. Pašvērtēšanā konstatēto personāls izmanto, 
plānojot turpmāko darbu. Iestādē ir darba plāns kārtējam gadam. Pārskatā par izglītības iestādes darbību 
iepriekšējā gadā ietverta informācija par izglītojamo un pedagogu sastāvu, eksāmenu rezultātiem, mācību un 
audzināšanas darbu, to analīze, secinājumi un priekšlikumi. Izglītības iestāde izstrādā attīstības plānošanas 
dokumentu, tas ir loģiski strukturēts, pārskatāms un skaidrs. Attīstības plānošana iekļaujas izglītības iestādes 
darbības plānošanas sistēmā. Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums ir publiskots izglītības iestādes 
tīmekļa vietnē un katru gadu tiek aktualizēts. 
Katrs pedagogs ir iesaistīts vērtēšanas procesā. Mācību gada noslēgumā pašvērtējumu veic  visi pedagogi, 
metodisko komisiju vadītāji, vadība. Pašvērtējumā analizē paveikto visās jomās. Informāciju apkopo un sniedz 
metodiskā darba kopsavilkumu. Vērtēšanas procesā iegūtā informācija kalpo par tālāko attīstības virzienu vai 
virzieniem, nepieciešamajiem uzlabojumiem, stiprajām un vājajām pusēm, iespējamajiem riskiem un draudiem, 
kā arī sniedz ieskatu pozitīvo tendenču virzienā. Rezultāti tiek analizēti un vērtēti, izmantoti un iekļauti nākošā 
gada  darba plānā.  
Tehnikums ir tendēts uz attīstību un ir stiprs konkurētspējīgā vidē, piemēram, 2018./2019.m.g. izstrādāja trīs 
sākotnējās profesionālās izglītības programmu saturu un 2019./2020.m.g. uzsāka to īstenošanu: 
1. Profesionālā vidējā izglītības programma „Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūves tehnoloģija”, kods 33 
52103 1 kvalifikācija mašīnbūves tehniķis,  īstenošanas ilgums 4 gadi; 
2. Profesionālā vidējā izglītības programma „Frizieru pakalpojumi”, kods 33 81502 1 kvalifikācija frizieris 
stilists,  īstenošanas ilgums 4 gadi; 
3. Profesionālā vidējā izglītības programma „Ēdināšanas pakalpojumi”,  kods  33 81102 1  kvalifikācija pavārs,  
īstenošanas ilgums 4 gadi. 
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2018./2019.m.g  Tehnikums  veica profesionālās vidējās izglītības programmas Ugunsdrošība un 
ugunsdzēsība aktualizāciju, kods 33 861 081 kvalifikācija ugunsdrošības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs 
glābējs saturu, īstenošanas ilgums  4 gadi. 
ESF projekta SAM 8.4.1. ietvaros Tehnikums  izstrādāja astoņas (8) neformālās izglītības programmas  
pieaugušajiem saskaņā ar Būvniecības, IKT un Tūrisma un skaistumkopšanas  nozaru pasūtījumu. 
Saldus tehnikums 2018./2019.m.g pavasarī izstrādāja un iesniedza licencēšanai divas profesionālās pilnveides 
programmas ugunsdrošībā, tās prasību nodrošināšanai uzņēmumos par ugunsdrošību atbildīgajām personām. 
Tehnikums īsteno ERASMUS+ Pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Mācību mobilitāte profesionālās izglītības 
sektorā”, projekta finansēšanas līguma nr. 2018-1-LV01-KA102-046904, nodrošinot divdesmit četriem (24) 
4.kursu izglītojamajiem prakses vietas Eiropā (Itālija, Vācija, Lielbritānija)  to izvēlētajā profesionālajā nozarē.  
Projekts tiek turpināts līdz 2019.gada 31.decembrim.  
2018./2019.m.g. iesniegts ERASMUS+ projekta pieteikums  prakses vietu nodrošināšanai Eiropā  2019./2020. 
mācību gadā. 
ERASMUS+ KA1 ietvaros Saldus tehnikums, ilggadējas sadarbības rezultātā, katru gadu uzņem Maltas 
Mākslas, zinātnes un tehnoloģiju koledžas (MCAST) pasniedzējus pieredzes apmaiņas vizītē, kuras laikā 
Maltas koledžas pasniedzēji vēro mācību  stundas, piedalās mācību procesā, lasa lekcijas un gūst pieredzi par 
Latvijas izglītības sistēmu kopumā. 2018.gadā Saldus tehnikumā nedēļu garā vizītē viesojās Informācijas un 
Komunikāciju tehnoloģiju institūta pasniedzējs Frenkijs Inguanez (Frankie Inguanez).  
Sadarbības partneris prakšu nodrošināšanā  studentiem projekta  Est-Lat WBL LEARNING AGREEMENT 
FOR VET MOBILITY ietvaros. 
Tehnikums Latvijas valsts atbalsta programmā 2018./2010.m.g."Latvijas skolas soma" saņēma   pirmajā  un 
otrajā semestros  kopā 8 000, 00 EUR. 
Tehnikuma LABĀ PRAKSE 
Informācijas tehnoloģiju pārnese kiberdrošības prasmju apguvei Kurzemes reģiona interesentiem. Saldus 
tehnikums piedāvā IT jomā trīs līmeņu kiberdrošības pulciņus  Saldus un Brocēnu novadu skolu 
izglītojamajiem. IT drošību trešajā līmenī apgūst  9 jaunieši, otrajā līmenī-15 jaunieši un trešajā līmenī 10 
jaunieši. Vecuma diapazons apmācāmajiem no 13- 18 gadiem. Programma ir izstrādāta sadarbībā ar 
Jaunsardzes informācijas centru, ar Saldus tehnikumu noslēgts sadarbības līgums apmācības jomā, kā arī 
Saldus tehnikums ir vienīgā izglītības iestāde, kurā notiek kiberdrošības mācības un jauniešu izglītošana 
šajā jomā. 
Stiprās puses 

 Uz panākumiem un attīstību tendēta izglītības iestāde, kura spēj saskatīt vīziju. 

 Tehnikuma vadība nodrošina regulāru, uz demokrātisma principiem balstītu darbības izvērtēšanu un 
plānošanu. 

 Pedagogi ieinteresēti paaugstināt  savu profesionālo kompetenci. 
Turpmākā attīstība 

 Izmantot elektroniskās iespējas Tehnikuma darbības dažādu aspektu izvērtēšanai un pilnveidošanai. 

 Turpināt saskatīt iespējas un izaicinājumus mainīgajā vidē 
Vērtējums-Ļoti labi 

 
7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 
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Iestādē ir visa nepieciešamā obligātā dokumentācija. Iekšējie normatīvie akti izstrādāti demokrātiski, saskaņā ar 
Ministru kabineta noteikumu prasībām. Iestādes attīstības stratēģija izstrādāta atbilstoši  
struktūrai un satura prasībām. Vadība regulāri izvērtē stratēģija  izvirzīto mērķu sasniegšanas rezultātu. 
Iestādē ir personāla amata apraksti, kas ir neatņemama darba līguma sastāvdaļa. Dokumenti atbilst dokumentu 
izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. Ir nodrošināta regulāra 
amatu aprakstu izvērtēšana un atjaunošana. 
Tehnikumā  ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra, kas notiek saskaņā ar Stratēģijas stratēģisko mērķi 
Nr.4 „Efektīva pārvaldība”. Tā aptver visas iestādes darbības jomas.  
Vadība savā darbībā ievēro vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, tai skaitā lojalitāti Latvijai un 
Satversmei, kā arī ētikas normas, cilvēktiesību un humānisma principus, un aicina gan izglītojamos, gan skolas 
personālu ievērot to, pamatojoties uz ārējiem  normatīvajiem dokumentiem. Vadība strādā komandā. Direktors 
ir atbildīgs par skolas darbu kopumā, deleģē pienākumus, plāno un organizē darbu, veicina darbinieku 
profesionālo pilnveidi, nodrošina drošu izglītojamo un darbinieku veselību un dzīvību saudzējošu vidi, veicina 
tālākattīstību, rosina un vada nepieciešamās pārmaiņas saskaņā ar aktualitātēm un stratēģijām. Direktora 
vietnieki ir kompetenti un pieredzējuši. Iestādē  strādā trīs direktora vietnieki izglītības jomā, projektu vadītājs, 
iepirkumu speciālists, grāmatvedis, kā arī citi iestādes darba kvalitatīvai nodrošināšanai nepieciešamie 
speciālisti. 2019. gadā ir precizēts un apstiprināts amata štatu saraksts. Katram darbiniekam noteikti pienākumi 
un atbildīgās jomas, kuras nepieciešamības gadījumā pārskata un precizē. Direktora vietnieku darba aprakstos ir 
ietverta atbildība par visiem darba virzieniem. Vadības atbildības jomas ir zināmas darbiniekiem, 
izglītojamajiem, viņu vecākiem un citām ieinteresētajām personām. Direktora vietnieki strādā pēc izstrādātiem 
un ar direktora apstiprinātiem darba plāniem, kuros ir iekļautas vietnieku darbības, visās darbības jomās. Katrs 
iestādes  vadības loceklis veiksmīgi apgūst un pilda savus pienākumus, pilnveido vadības prasmes semināros un 
kursos, savstarpēji dalās pieredzē. Tehnikums piedalās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 
8.5.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā 
personāla profesionālās kompetences pilnveidi" projekta aktivitātēs, izstrādājot personāla profesionālo 
kompetenču pilnveides plānu. 
Visu līmeņu vadītāji ir profesionāli, atbildīgi, radoši, sniedz atbalstu kolēģiem un ir motivēti skolas darba 
uzlabojumiem. Vadība nodrošina regulāru informācijas plūsmas apriti par pieņemtajiem lēmumiem, izpildi, 
aktualitātēm, izmantojot iekšējo e vidi. Katru nedēļu tiek rīkotas vadības apspriedes, kur nepieciešamības 
gadījumā tiek pieaicināti citi speciālisti (projektu speciālists, grāmatvedis, saimniecības pārzinis). Apspriedēs 
tiek aktualizēti un izdiskutēti jautājumi par budžeta izpildi, mācību procesa organizēšanu, mācību vides 
modernizēšanu, drošības jautājumu sakārtošanu un c. Vadība sekmīgi koordinē metodiskās padomes darbu un 
pārrauga metodisko komisiju darbību, atbilstoši darba plāniem.  
 
Ik mēnesi vadība pārrauga izglītojamo mācību sasniegumus, uzvedību, kavējumus, veic analīzi un plāno 
nepieciešamo atbalstu, kā arī veido dialogu ar vecākiem, atbalsta personālu, pedagogiem un nepieciešamības 
gadījumā uzsāk sadarbību ar pašvaldības institūcijām, bāriņtiesu. 
Jautājumi tiek plānoti pa semestriem izskatīšanai sanāksmēs, vadības sanāksmēs, pedagoģiskās padomes sēdēs.  
Lai veicinātu profesionālās izglītības iestādes attīstību atbilstoši darba tirgus prasībām un ievērotu Profesionālās 
izglītības likumā noteikto, tehnikumā ir izveidota koleģiāla padomdevēja institūcija – konvents. Ir konventa 
nolikums, kurš nosaka konventa funkcijas, uzdevumus un darba organizāciju. Pašvērtējuma ziņojums ir 
pieejams tehnikuma tīmekļa vietnē www.saldustehnikums.lv 
Tehnikuma darba plāns tiek veidots loģiskā struktūrā, pārskatāmi un skaidri, balstoties uz sasniegto rezultātu 
analīzi. Tehnikums plāno un realizē savu ikdienas darbu, balstoties uz Tehnikuma darba plānā izvirzītajām 
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prioritātēm. Pamatojoties uz  Tehnikuma darba plānu, tiek veidots publiskais pārskats. Publiskajā pārskatā tiek 
analizēti mācību un audzināšanas darba rezultāti. 
Tehnikumam ir izstrādāta un apstiprināta Attīstības un investīcijas stratēģija 2016.-2020. gadam. Tehnikuma 
direktore ir vispārējo un profesionālo izglītības iestāžu eksperte un akreditāciju komisijas vadītāja, kā arī LIVA 
(Latvijas izglītības vadītāju arodbiedrība) valdes locekle un viceprezidente. Saldus tehnikuma direktore Ivetai 
Bērziņai ir ilggadēja pieredze izglītības politikas veidošanā Valstī .Viņa ir LIVA (Latvijas izglītības vadītāju 
asociācijas) valdes locekle, bet pēdējo 3 gadu laikā  ieņem LIVA viceprezidentes amatu. Nepārtraukti tiekoties 
Valdes sēdēs iniciē un rosina Ministru kabineta noteikumu grozījumus, ja attiecas un ir aktuāli, piemēram, 
kompetenču pieeja- grozi profesionālajā izglītībā, patriotiskā audzināšana, sarunu festivāls Lampa par drošību 
un atbildību, mazākumtautību jautājums, tiek regulāri deleģēta paust LIVA viedokli Saeimas izglītības un 
kultūras komisijas sēdēs, piedalās konsultatīvo padomju sēdēs IZM. Asociācija ir uzsākusi iedziļināties 
profesionālās izglītības nianšu jomā. Notiek izpētes posms, zināšanu pārnese , kolēģu konsultēšana un 
iesaistīšana, lai celtu profesionālās izglītības prestižu. 

Stiprās puses 

 Notiek pedagogu paaudžu maiņa  

 Tehnikuma vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu ar pedagogiem un darbiniekiem. 

 Ir izveidota kompetenta uz izaugsmi un panākumiem tendēta vadības komanda. 

 Jēgpilna iestādes darbinieku amatu funkcionēšana, atbilstoši darba specifikai, amata aprakstiem un reāli 
veicamajiem pienākumiem. 

 Iestādes darbu reglamentējošā dokumentācija ir izstrādāta ievērojot ārējo normatīvo aktu prasības. 

Turpmākā attīstība 

 Turpināt Pilnveidot iestādes personālresursu kvalitatīvu darbību. 
 
Vērtējums-Labi 

 
7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām. 

 
Tehnikums aktīvi īsteno mērķtiecīgu sadarbību ar pašvaldības, valsts institūcijām un nevalstiskajām 
organizācijām (Izglītības un zinātnes ministriju, Valsts izglītības satura centrs, Izglītības kvalitātes valsts 
dienests, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Saldus dome, Saldus  Izglītības pārvalde, Nodarbinātības valsts 
aģentūra u.c.) Tehnikumam ir izveidota veiksmīga sadarbība ar nozaru asociācijām, profesionālajām 
organizācijām un noslēgti sadarbības līgumi ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti/ Vides un būvzinātņu 
fakultāti un Informācijas tehnoloģijas fakultāti/, četrpusējais līgums ar LLU, Smiltenes tehnikumu , Latvijas 
hidromelioratīvo asociāciju, Liepājas universitāti, VUGD (valsts ugunsdrošības glābšanas dienests) , Alsungas 
pašvaldība, Saldus novada pašvaldību, SIA Saldus Būve, SIA RRP, SIA Skorpions VS, SIA „Aksīte”, SIA 
„Knauf”, SIA „Saldus ceļinieks”, SIA „Ceļu tiltu būvnieks” , SIA „Strabag”, SIA „CBS Igate”, SIA”Sinots” , 
SIA „ Stoller”, biedrība” Latvijas ceļu būvētājs ”, SIA „Zvejnieki 2000”, SIA „Vide Invest”, SIA „Radi”, SIA 
„Hotel Amrita”,  zs „Klintis”, SIA „Skrundas muiža”,  V/N „Sidrabi”, IK „Felani”, „Latvijas Viesnīcu un 
restorānu asociācija”, „ Jaunsardzes informācijas centru”, RTRIT un Rīgas modes un mākslas tehnikumu 
programmu satura izstrādē un PKE jautājumu sagatavošanā. 
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Sociālajā un kultūras jomā izveidojusies laba sadarbība ar Saldus Policijas pārvaldi, AS „Swedbanka”, 
biedrību „ Mentor ” AMI sporta klubu, Saldus novada Bērnu un jaunatnes centru, Nodarbinātības valsts 
aģentūras Saldus nodaļu, VIAA un LVIF. 
Tehnikumam ir noslēgti sadarbības līgumi ar darba devējiem par praktisko mācību un kvalifikācijas prakšu 
īstenošanu: Izglītības programma „Skaistumkopšanas pakalpojumi”: Imidža Studija/Jēkabpils/, 
Skaistumkopšanas salons “ Kolibri”/ Saldus/, “Skaistuma studija”/ Saldus/, Brocēnu novada pašvaldības 
Brocēnu novada kultūras un izglītības centrs, SIA  „Infocus” /Ķekavas novads/, IK Debestiņa/ Saldus/, 
frizētava “Līva”/ Saldus/, Tukuma pilsētas kultūras nams”, salons Jums/ Tukums/.  
Sadarbībā ar JIC (Jaunsardzes informācijas centru/ Aizsardzības ministrijas pakļautība/) – ukraiņu karavīru 
bērnu apmācība jaunākajās tehnoloģijās un kultūrvides izziņā. 
 
Stiprās puses 

 Laba sadarbība ar nozaru uzņēmumiem.  
 Laba sadarbība ar pašvaldību 

Turpmākā attīstība  

 Sadarbība ar nozaru asociācijām , IZM,IKVD, LDDK, Aizsardzības un Iekšlietu ministrijām, NEP 
Vērtējums-Labi 

 

4. Citi sasniegumi 

Tehnikums  piedāvā interešu izglītības pulciņus: tautisko deju kolektīvu, vokālo ansambli, teātra pulciņu, 
dambreti, volejbolu, basketbolu, smagatlētiku, galda tenisu, jaunsardzi, telpu futbolu, florbolu. Informāciju par 
interešu izglītību var iegūt skolas mājas lapā , mācību iestādē un dienesta viesnīcās pie informatīvajiem 
stendiem. Interešu izglītības pulciņiem izstrādātas programmas. 

Interešu izglītības sasniegumi 2018./2019.m.g. 

 AMI sporta kluba sacensības 

Sporta veids Jaunieši/vietas Jaunietes/ vietas 
vieglatlētika 9 7 
Rudens kross 2 3 
Šautriņu mešana   
Galda teniss 4 9-12 
Badmintons   
Volejbols 5 9-12 
Dambrete 13-16 3 
Armreslings 3  
Basketbols 13-16  
Svarubumbu celšana   
Svaru stieņu spiešana 
guļus 

1  

florbols 19-20  
Telpu futbols  7 
Novuss   9-12 
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Saldus novada vidusskolu sacensības 

 

Sporta veids Jaunieši/vietas Jaunietes/vietas 
Florbols 1.vieta  
Futbols 2.vieta  
Volejbols 1.vieta 3.vieta 
Basketbols 2.vieta  

 

Saldus tehnikuma kultūrizglītības pulciņu sasniegumi 208./2019.m.g. 

 

 

Interešu izglītības 
pulciņš 

Pulciņa vadītājs Sasniegumi  

Vokālais 
ansamblis 

 1.pakāpes diploms vokālās mākslas 
konkursā Saldus novadā “Balsis”. 
Augstākie punkti starp profesionālajām 
izglītības iestādēm pasākumā “Radi, rādi, 
raidi”. 
Dalība Saldus novada TIKS, Izglītības 
pārvaldes, Bērnu un jauniešu centra , 
Sociālā dienesta, Saldus vēstures un 
mākslas muzeja organizētajos koncertos. 
Koncerts mūzikas festivāla “Saldus saule” 
atklāšanā. 

JDK “Rota”  2.pakāpes diploms Vislatvijas bērnu un 
jaunatnes dziesmu svētku atlases skatē. 
Dalība profesionālo izglītības iestāžu 
radošajā pasākumā “Radi, rādi, raidi”, 
iegūsti 43/50 punkti. 
Uzstāšanās koncertos skolā, Lutriņu 
kultūŗas namā, Brocēnu k/c, Saldus TIKS 
organizētajā koncertā par godu Lāčplēša 
dienai, dalība koncertā Saldus novada 
svētkos. 

Teātra pulciņš  Dalība profesionālo izglītības iestāžu 
radošajā pasākumā “Radi, rādi, raidi”, 
Ventspilī. 
Galvenā balva Zemgales novada skolu un 
jauniešu teātru festivālā Krimūnās.  
Uzstāšanās jaunatnes projekta 8.3.4. 
organizētās nometnes atklāšanas 
pasākumā, dalība skolas pasākumu 
organizēšanā: Ziemassvētku koncertā, 
Latvijas simtgades svētku pasākumā, 
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Latvijas Neatkarības atjaunošanas 
gadadienas pasākumā. 

 

Saldus tehnikuma izglītojamo pašpārvalde. 

 2018.gada novembris direktores balva par ieguldījumu mācību iestādes attīstībā. 
 2018.gada novembris galvenā balva Saldus jauniešu forumā. 
 Dalība Tukuma novada skolu “Karjeras dienā”, dalība izstādē “Ražots Saldū”, dalība meistarklasēs 

izstādē “Skills Latvija -2019” , dalība “Muzeju nakts “pasākuma organizēšanā un “Leģendu nakts “ 
organizēšanā, karjeras pasākumu organizēšana pamatskolās. 

 Iesaistīšanās Tehnikuma vides uzlabošanā, regulāra tikšanās ar Tehnikuma direktori 

 

6.Turpmākā attīstība 

Iestāde ir vērsta uz attīstību šodien un turpmāk, kā arī ir atvērta pārmaiņām, atbilstoši 21.gadsimta izglītības 
vajadzībām. Pamatojoties uz pašnovērtējuma procesā iegūtajiem secinājumiem, noteicām turpmākās attīstības 
prioritātes.  

1. Mācību priekšmeta satura dažādošanai jēgpilni izmantot visas iestādē pieejamās informācijas 

tehnoloģijas. 

2. Attīstīt izglītojamajiem nepieciešamās kompetences kvalitatīva mācību procesa ietvaros.  

3. Apkopot izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmes dinamiku, īstenojot kompetenču pieeju 

izglītībā, izmantot to turpmākā mācību procesa plānošanā. 

4. Izglītot pedagogus par mācību procesa diferenciācijas un individualizācijas iespējām, īstenojot 

kompetenču pieeju izglītībā.  

5. Piedāvāt jaunas sadarbības formas darbā ar vecākiem, izmantojot neformālās un interešu izglītības 

iespējas.  

6. Veidot pievilcīgu, drošu un mūsdienīgu mācību vidi kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai, 

regulāri atjaunojot un papildinot materiāltehnisko bāzi atbilstoši mācību procesa vajadzībām.  

7. Izmantot jaunas metodes un formas kvalitatīva skolas vadības darba realizēšanai, lai nodrošinātu 

mūsdienu prasībām atbilstošu personāla pārvaldību. 

8. Celt profesionālās izglītības prestižu un mainīt sabiedrības attieksmi un viedokli par profesionālo 

izglītību. 

 

 

 

Iestādes 
vadītājs 

      



Saldus tehnikums  Pašnovērtējuma ziņojums 2019 

40 

 

  (vārds, uzvārds)   (paraksts) 

  Z.v. 

 

SASKAŅOTS 

 

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

      

(vārds, uzvārds)   (paraksts) 

  

(datums) 

Z.v. 
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