PĀRSKATS
PARPROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRA
KRITĒRIJU IZPILDI
PRIEKUĻU TEHNIKUMĀ
2014./2015. MĀCĪBU GADĀ

Kritēriji

Pasākuma apraksts

1

2.1. profesionālo
vidējo
izglītību
attiecīgajā
izglītības iestādē iegūst:
2.1.1. ne mazāk par 800
izglītojamiem – Rīgā;
2.1.2. ne mazāk par 500
izglītojamiem
–
citā
administratīvajā teritorijā;

(pilns, detalizēts apraksts pielikumos)
Priekuļu tehnikumā 2015. gada 1. oktobrī profesionālo izglītību
iegūst 911 izglītojamie, tajā skaitā profesionālo vidējo izglītību 833 izglītojamie. Profesionālo vidējo izglītību par valsts budžeta
līdzekļiem klātienē iegūst 634 izglītojamie, par ESF līdzekļiem 92
izglītojamie, neklātienē par pašu līdzekļiem – 107 izglītojamie.
57 izglītojamie apgūst arodizglītību, no kuriem 31 izglītojamais par
valsts budžeta līdzekļiem, 26 par ESF līdzekļiem. 21 izglītojamais
neklātienē par pašu līdzekļiem mācās tālākizglītības programmās.
(sk.1. pielikumu)

2

2.2. pēdējo divu mācību
gadu laikā nepietiekama
mācību
sasniegumu
vērtējuma,
neattaisnotu
mācību
kavējumu
vai
nepareizas karjeras izvēles
dēļ ir atskaitīti ne vairāk kā
astoņi
procenti
no
izglītojamiem,
kuri
uzsākuši
mācības
attiecīgajā
izglītības
iestādē;

Nr.p.k.

2014./2015.mācību gada laikā nepietiekama mācību sasniegumu
vērtējuma, neattaisnotu mācību kavējumu vai nepareizas karjeras
izvēles dēļ ir atskaitīti 0,5 procenti no izglītojamiem, kuri uzsākuši
mācības izglītības iestādē.
(sk.2.pielikumu)
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2.3. pēdējo divu mācību
gadu laikā ne mazāk kā
sešdesmit
procentiem 2014./2015. mācību gadā 74,94 procentiem izglītojamo, kuri
izglītojamo, kuri ieguvuši ieguvuši profesionālo kvalifikāciju, vērtējums profesionālās
profesionālo kvalifikāciju, kvalifikācijas eksāmenos nav bijis zemāks par septiņām ballēm
vērtējums
profesionālās
(sk. 3.pielikumu)
kvalifikācijas
eksāmenos
nav bijis zemāks par
septiņām ballēm;
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2.4. izglītības
iestāde
atbilstoši
īstenojamām
izglītības
programmām
sadarbojas ar darba devēju
organizācijām
vai
to
apvienībām un nozares
komersantiem un ir saņemts
viņu rakstisks viedoklis par
īstenoto sadarbību, kā arī
nodrošina darba tirgus
prasībām
atbilstošas

2014./2015.m.g Priekuļu tehnikums atbilstoši īstenojamām
izglītības programmām: „Autotransports”,
„Lauksaimniecības
tehnika”,
„Datorsistēmas”,
„Ēdināšanas
pakalpojumi”,
„Lauksaimniecība”, „Būvdarbi”, „Komerczinības”, „Tūrisma
pakalpojumi”, ir sadarbojies ar 68 darba devēju organizācijām,
apvienībām un nozares komersantiem.
(sk. 4. pielikumu)
Priekuļu tehnikums sadarbībā ar nozares uzņēmumiem ir
nodrošinājusi darba tirgus prasībām atbilstošas prakses vietas 241
izglītojamiem Izglītības programmās:
„Autotransports”, „Lauksaimniecības tehnika”, „Datorsistēmas”,
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prakses
vietas
izglītojamiem;
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6

7

visiem „Ēdināšanas pakalpojumi”,
„Lauksaimniecība”,
„Būvdarbi”,
„Komerczinības”, „Tūrisma pakalpojumi”
(sk. 5. pielikumu)

2.5. tajā iespējams izglītot Priekuļu tehnikums 2014./2015.m.g. ir notikušas mācības darbam ar
darbam ar jaunākajām jaunākajām tehnoloģijām arī Rīgas tehniskās koledžas studentiem 2
tehnoloģijām
arī
citu izglītības programmās:
profesionālās
izglītības
 Telemātika un loģistika
iestāžu izglītojamos;
 Informācijas tehnoloģijas
(sk. 6. pielikumu)
2.6. izglītības
iestāde Lai nodrošinātu nozarē strādājošo un citu personu profesionālo
nodrošina nozarē strādājošo tālākizglītību un pilnveidi, Priekuļu tehnikums 2014./2015.m.g. ir
un
citu
personu veicis šādus pasākumus:
profesionālo tālākizglītību
1) Noorganizēts 1 profesionālās pilnveides seminārs
un pilnveidi;
Lauksaimniecības tehnikas nozares skolu pedagogiem.
Seminārs notika sadarbībā ar nozares uzņēmumiem.
2) Noorganizēts 1 profesionālās pilnveides seminārs IKT
nozares pedagogiem. Seminārs noticis sadarbībā ar nozares
uzņēmumiem.
3) Noorganizēts 1 profesionālās pilnveides seminārs
Ēdināšanas pakalpojumu nozares pedagogiem. Seminārs
noticis sadarbībā ar nozares uzņēmumiem.
4) Noorganizēti 2 profesionālās pilnveides A/12 h/ un A /6 h/
kursi, sadarbībā ar Amatas novada pašvaldības apvienoto
izglītības pārvaldi 7 novadu pedagogiem.
5) Noorganizēti 2 profesionālās pilnveides A kursi Priekuļu
tehnikuma pedagogiem.
6) Noorganizēts 1 seminārs iestāžu vadītāju vietnieku
izglītības un audzināšanas jomās.
7) Noorganizēts 1 seminārs iestāžu lietvedēm un citiem
interesentiem.
8) Novadīta 1 pedagoģiskās pieredzes nodarbība
(sk.7.pielikumu)
2.7. sadarbībā ar nozares Sadarbībā ar nozares organizācijām un komersantiem (sk.
organizācijām
un 4.pielikumu) Priekuļu tehnikums 9 nozarēs:
komersantiem
attiecīgā
 Autotransports,
izglītības iestāde vismaz
 Lauksaimniecības tehnika,
divās nozarēs (attiecībā uz
 Lauksaimniecība,
Kultūras
ministrijas
 Datorsistēmas,
padotībā esošām iestādēm –
 Būvdarbi,
vienā nozarē) (turpmāk –
 Ēdināšanas pakalpojumi,
atbilstošā nozare), kurās tā
 Komerczinības,
īsteno profesionālās vidējās
 Tūrisma pakalpojumi,
izglītības programmas, veic
 Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
reģionālā
vai
nozares
īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas. Izglītības
metodiskā centra, pedagogu
iestāde
veic reģionālā un nozares metodiskā centra funkcijas,
tālākizglītības centra un
pedagogu
tālākizglītības centra funkcijas un ārpus formālās
ārpus formālās izglītības
izglītības
sistēmas
apgūtās profesionālās kompetences
sistēmas
apgūtās
novērtēšanas
funkcijas,
profesionālās kompetences
tajā skaitā: 2014./2015.m.g. nodrošina vienlaikus:
novērtēšanas funkcijas, tai
312 izglītojamiem mācības Mašīnzinību nozarē izglītības
skaitā:
2.7.1. nodrošina vienlaikus programmās „Autotransports”, „Lauksaimniecības tehnika”,
149 izglītojamiem mācības Lauksaimniecības nozarē izglītības
ne
mazāk
kā
100 izglītojamiem mācības programmā „Lauksaimniecība”,
95 izglītojamiem mācības Informācijas un komunikācijas
izglītības programmās katrā
tehnoloģiju nozarē izglītības programmā „Datorsistēmas”
IZM_ID_090914_PIKC_apliecinājuma_paraugs_2014./2015.m.g.;
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no atbilstošām nozarēm
kopumā;
2.7.2. izstrādā profesionālās 2014./2015.m.g. Izglītības iestāde ir izstrādājusi profesionālās
izglītības programmu saturu vidējās izglītības programmas saturu BŪVNIECĪBAS nozares
atbilstošo nozaru profesijās; profesijai ,,Ēku būvtehniķis”, kods 33 582 02 1; un
LAUKSAIMNIECĪBAS nozares profesionāls pilnveides
programmas “Lauksaimniecības pamati”, īstenošanas ilgums 160 un
320 stundas, kods 20P 621 00 1
Izglītības iestāde un attiecīgās nozares pedagogi iesaistījušies ESF
projekta "Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās
izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana", vienošanās
Nr.2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001 modulāro
profesionālās izglītības programmu izstrādē 4 nozarēs:
1)Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas
(vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozarē
2)Lauksaimniecības nozarē;
3) Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas nozarē;
4) Metālapstrādes, mašīnbūves, mašīnzinību nozarē atbilstoši
projektā izveidotajiem "Metodiskajiem ieteikumiem modulāro
profesionālās izglītības programmu izstrādei"
http://visc.gov.lv/profizglitiba/programmas_moduli.shtml
(sk.8.pielikumu)
2.7.3. nodrošina pedagogu 2014./2015.m.g. Izglītības iestāde ir nodrošinājusi pedagogu
pieredzes
apmaiņu
un stažēšanos starptautiskā līmenī:
stažēšanos gan valsts, gan Erasmus+ projekta Nr.2014-1-LV01-KA102-000294 īstenošana
starptautiskā līmenī;
2014./2015.m.g.:
pedagogu stažēšanās Portugalē, Bragā (sadarbības partnerisBragamob) no 17.11.2014. līdz 30.11.2014.-14 dienas:
• Izglītības programma ”Lauksaimniecība” – 2 pedagogi;
• Izglītības programma ”Tūrisma pakalpojumi” – 2
pedagogi;
• Izglītības programma ”Datorsistēmas” – 2 pedagogi.
http://vplt.lv/index.php?id=ee&n=2
(sk. 9. pielikumu)
2014./2015.m.g. Izglītības iestāde ir nodrošinājusi pedagogu
pieredzes apmaiņu:
1) pieredzes apmaiņa valsts līmenī:
 Izglītības iestādes organizētais pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides seminārs Latvijas profesionālo
skolu IKT nozares 29 pedagogiem „Jaunākās
tehnoloģijas
un
iekārtas
datorsistēmas
un
programmēšanas tehniķu apmācībā” /16 stundas/,
sadarbībā ar VISC, profesionālās meistarības konkursa
„Datorsistēmu tehniķis” un ,,Programmēšanas tehniķis”
ietvaros / 2015. gada 19. un 20.februārī , Priekuļu
tehnikumā/
(sk.10.pielikumu)


IZM_ID_090914_PIKC_apliecinājuma_paraugs_2014./2015.m.g.;

Izglītības iestādes organizētais pedagogu pilnveides
seminārs
Latvijas profesionālo skolu Ēdināšanas
pakalpojumu nozares 34 pedagogiem ,,Sadarbības labās
prakses piemēri un inovatīvi risinājumi pārtikas
nozarē”, sadarbībā ar VISC, profesionālās meistarības

konkursa „Ēdināšanas pakalpojumi” pusfināla ietvaros
/2015. gada 8.aprīlī , Priekuļu tehnikumā/
(sk.10.pielikumu)
2) pieredzes apmaiņa starptautiskā līmenī:

pedagogu pieredzes apmaiņas seminārs Somijā, Keudas
Mantsalas koledžā no 2014. gada 12.decembra16.decembrim, pamatojoties uz noslēgto abu skolu
sadarbības līgumu.
(sk. 9. pielikumu)




Priekuļu tehnikums aktīvi iesaistījās profesionālo izglītības
iestāžu starptautiskās organizācijas Europea International
starptautiskas konferences „Konkurētspējīga un ilgtspējīga
profesionālā izglītība: sasniegumi un jauni mērķi”
sagatavošanā un ģenerālās asamblejas nodrošināšanā no
2015.gada 11.maija līdz 13.maijam Rīgā un Priekuļos.
Priekuļu tehnikums piedalījās un sniedza ziņojumu
Lauksaimniecības tehnikas ražošanas un tirdzniecības
asociācijas organizētajā starptautiskajā Climmar kongresā
Rīgā no 2014.gada 23.oktobra līdz 26.oktobrim.

Sadarbības partneri pieredzes apmaiņas organizēšanā:
 2014./2015. m.g. izglītības iestāde bijusi sadarbības
partneris Amatas novada pašvaldības apvienotās izglītības
pārvaldes rīkotajā pieredzes apmaiņas
pasākumā/konferencē 260 pedagogiem „Gandrīz ideāla
skola” /2015. gada 20. martā, Priekuļu tehnikumā/
http://www.amatasnovads.lv/blog/2015/03/23/16761/
http://www.amatasnovads.lv/blog/2015/03/03/seminarsgandriz-ideala-skola-2015/
 2014./2015. m.g. izglītības iestāde sadarbojās ar Valmieras
BJC“ Vinda” un organizāciju “ Ideju laboratorija”,
organizējot pieredzes apmaiņas semināru grupu
audzinātājiem un dienesta viesnīcas skolotājiem.
 Sadarbojoties ar organizāciju 3X3, 2015.gada vasarā no
19.07. – 26.07. Priekuļu novada, Priekuļu pagastā,
izmatojot arī tehnikuma bāzi, tika organizēta Vispasaules
latviešu starptautiskā nometne “ 3X3”.
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2.7.4. organizē seminārus,
2014./2015.m.g. Izglītības iestāde, sadarbībā ar VISC, nozaru
konferences,
konkursus, uzņēmumiem un organizācijām ir organizējusi izglītojamiem
olimpiādes un metodiskos valsts līmeņa konkursus:
pasākumus izglītojamajiem
un pedagogiem gan valsts,
1)Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu
gan starptautiskā līmenī;
profesionālās meistarības konkursi:

Latvijas profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo
profesionālās meistarības konkurss Informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas (IKT) nozares 2 apakšnozarēs-datorsistēmu tehniķis un
programmēšanas tehniķis/Priekuļos,2015.gada19.un20.februārī/
http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/20150220_ikt_konk_pa
rskats.pdf
http://visc.gov.lv/profizglitiba/profmeist_konkursi_old.shtml
(sk. 10. pielikumu)

Latvijas profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo
profesionālās meistarības konkurss „Ēdināšanas pakalpojumi”
IZM_ID_090914_PIKC_apliecinājuma_paraugs_2014./2015.m.g.;

pusfināls/ 2015. gada 8.aprīlī , Priekuļu tehnikumā
http://visc.gov.lv/profizglitiba/profmeist_konkursi_old.shtml
(sk. 10. pielikumu)
2) sadarbības partneri olimpiāžu, metodisko pasākumu
organizēšanā izglītojamiem un pedagogiem:

2014./2015 m.g. izglītības iestāde bijusi sadarbības
partneris Amatas novada pašvaldības apvienotās izglītības
pārvaldei, organizējot lietišķās informātikas olimpiādi 5.-9.klašu
56 izglītojamajiem no 7 novadiem (Amatas, Jaunpiebalgas,
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas) /2015.gada
23.aprīlī Priekuļu tehnikumā/
http://www.amatasnovads.lv/izglitibas-parvalde/pasakumu-plans/
(sk. 11. pielikumu)

2014./2015 m.g. izglītības iestāde bijusi sadarbības
partneris Amatas novada pašvaldības apvienotās izglītības
pārvaldei, organizējot matemātikas olimpiādi 5.-8.klašu 87
izglītojamajiem no 7 novadiem (Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes,
Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas) /2015.gada 20.februārī,
Priekuļu tehnikumā/
http://www.amatasnovads.lv/izglitibas-parvalde/pasakumu-plans/
(sk. 11. pielikumu)

2014./2015 m.g. izglītības iestāde bijusi sadarbības
partneris Amatas novada pašvaldības apvienotās izglītības
pārvaldei, organizējot 7 novadu ( Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes,
Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novada) 139 mācību
priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanas pasākumu
/2015.gada 29.aprīlī, Priekuļu tehnikumā/
(sk. 11. pielikumu)

2014./2015.m.g. 2 skolas pedagogi piedalījās 7. Baltijas
valstu profesionālās izglītības iestāžu apdares darbu pedagogu
profesionālās meistarības konkursā 2015.gada 07.-08.05.2015.,
Limbažos.
(sk. 12. pielikums)

2014./2015.m.g. Priekuļu tehnikums sadarbībā ar Valsts
izglītības attīstības aģentūru un nozares uzņēmumiem organizēja
Latvijas komandas pārstāvju sagatavošanu dalībai EuroSkills 2014
,,Lauksaimniecības tehnikas” un ,,Informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas” konkursos.
(sk. 12. pielikums)

Priekuļu tehnikums nodrošināja tehnikuma pārstāvju dalību
Starptautiskajā aršanas čempionātā Igaunijā, Olustverē/2014.gada
26.-27.septembrī/ .
(sk. 12. pielikums)

Priekuļu tehnikums nodrošināja tehnikuma pārstāvju dalību
Starptautiskajās aršanas sacensībās Lietuvā, /2014.gada 16.17.oktobrī .
(sk. 12. pielikums)

Priekuļu tehnikums nodrošināja tehnikuma pārstāvju dalību
Starptautiskajās Scania Latvia rīkotajās automehāniķu studentu
līgas sacensībās, Baltijas valstu Scania servisu komandu sacensību
Top Team ietvaros, Rīga, 10.01.2015.
IZM_ID_090914_PIKC_apliecinājuma_paraugs_2014./2015.m.g.;

http://cesis.pilseta24.lv/zina?slug=priekulu-tehnikuma-komanda-uzvarsacensibu-scania-top-team-studentu-liga

3) Priekuļu tehnikuma skolotāja (LISA valdes locekle) veicinājusi
informātikas attīstību un pedagogu izglītošanu valsts mērogā,
piedaloties LatSTE 2014 organizēšanā un daloties profesionālajā
pieredzē.
(sk. 11. pielikums)
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2.7.5. izstrādā

Izglītības iestādē darbojas astoņas metodiskās komisijas,
nepieciešamos mācību un kuru pedagogi ir izstrādājuši un aktualizējuši mācību un metodiskos
metodiskos
materiālus materiālus izglītojamajiem un pedagogiem. Šie materiāli ir
izglītojamiem
un publicēti tīmekļa vietnē: http://libro.pt.edu.lv/)
pedagogiem un publicē tos
(sk. 13.pielikumu)
izglītības iestādes tīmekļa
vietnē;

2014./2015.m.g. Izglītības iestādes 9 pedagogi iesaistījušies
VISC izveidotajās CPKE programmu izstrādes un uzdevumu banku
izveides/ aktualizēšanas (iepirkums Nr.VISC 2014/21) darba
grupās:
1)
,,Sekretārs”,
2)
,,Klientu apkalpošanas speciālists”,
3)
,,Automehāniķis” un ,,Autoelektriķis”,
4)
,,Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis”,
5)
,,Ēdināšanas pakalpojumu speciālists”,
6)
,,Lauku īpašuma apsaimniekotājs,
7)
,,Ēku celtnieks”.
(sk. 14.pielikumu)
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2.7.6. nodrošina
ārpus
formālās izglītības sistēmas
apgūtās
profesionālās
kompetences novērtēšanu;
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2.8. piedalās
Eiropas
Savienības
struktūrfondu


2014./2015.m.g. Izglītības iestādes 2 pedagogi, sadarbībā ar
VISC, piedalījušies CE angļu valodā un latviešu valodā vērtēšanā,
iegūstot ārštata metodiķa statusu.
(sk. 15.pielikumu)
Izglītības iestāde nodrošina ārpus formālās izglītības sistēmas
apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu 12 profesionālajās
kvalifikācijās:

,,Automehāniķis”,

,,Autoelektriķis”,

,,Autoatslēdznieks”,

,,Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis”,

,,Lauku īpašuma apsaimniekotājs”,

,,Ēdināšanas pakalpojumu speciālists”,

,,Ekotūrisma pakalpojumu speciālists”,

,,Apdares darbu tehniķis”,

,,Ēku celtnieks”,

,,Datorsistēmu tehniķis”,

,,Sekretārs”,

,,Agrārā sektora komercdarbinieks”.
http://www.ikvd.gov.lv/profesionalas-kompetencesnovertesana.html
2014./2015.m.g. ir veiktas 4 novērtēšanas šādās profesionālajās
kvalifikācijās:
 ,,Lauku īpašuma apsaimniekotājs”(3),
 ,,Autoatslēdznieks”(22),
 ,,Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis”(4).
Izglītības iestāde 2014./2015.m.g. ir piedalījusies un piedalās šādos
Eiropas Savienības struktūrfondu (vai citos ārvalstu finanšu
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vai citos ārvalstu finanšu instrumentu) finansētajos projektos:
instrumentu
finansētajos
 „Siltumnīcefektu izraisošo gāzu samazināšana Priekuļu
projektos;
tehnikuma mācību darbnīcu enerģijas patēriņā, veicot
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus” projekts
Nr.KPFI-15.3/77.
Projekta
rezultātā
veikti
energoefektivitātes pasākumi divām ēkām par summu
397649,44 euro.

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi
un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes
„Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”
projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības
veicināšana”
(Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001)

Izglītības iestādes pedagogi piedalījušies Eiropas Sociālā
fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
papildinājuma 1.2.1.1.2.apakšaktivitātes „Profesionālo mācību
priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un
praktisko kompetenču paaugstināšana”
(Vienošanās Nr. 2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001)
2 Priekuļu tehnikuma pedagogi šajā projektā darbojušies
Teorētisko zināšanu profesionālo kompetenču pilnveides un
projekta praktisko pasākumu īstenošanas eksperta amatā:
1)Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozarē.
2)Enerģētikas un elektronikas nozares, Informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas apakšnozarē.
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2.9. nodrošina
karjeras
izglītības
pasākumu
īstenošanu karjeras vadības
prasmju
apguvei
un
individuālās
karjeras
konsultācijas
tālākās
izglītības un nodarbinātības
izvēlei;

Izglītības iestāde īsteno karjeras izglītību šādos virzienos:
nodrošina audzēkņiem iespēju apgūt un attīstīt prasmes savu
interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu
izvirzīšanā un karjeras vadīšanā, sniedzot zināšanas un izpratni par
darba pasauli, tās saikni ar tālāko izglītību, par karjeras plānošanu
un attīstīšanu visa mūža garumā (audzināšanas stundas, sadarbība ar
darba devējiem, praktizēšanās uzņēmumos, projekti, piedalīšanās
konkursos, radošās darbnīcas, ekskursijas uz uzņēmumiem, interešu
izglītība.
2014./2015.m.g. Izglītības iestāde ir nodrošinājusi karjeras
izglītības pasākumu īstenošanu karjeras vadības prasmju apguvei un
individuālās karjeras konsultācijas tālākās izglītības un
nodarbinātības izvēlei un ir veikusi šādas aktivitātes:
 organizējusi tikšanos ar jaunsargu vadītājiem, Latvijas
Zemessardzes darbiniekiem un tikšanos ar profesionālās
kvalifikācijas
eksāmenu
komisiju
vadītājiem,
eksaminētājiem.
 Izveidojusi pašpārvaldes audzēkņu reklāmas grupu un
veikusi tehnikuma reklamēšanu vispārizglītojošajās skolās
(http://pt.edu.lv/index.php?id=z&tx=1290).
 organizējusi audzēkņus LR IZM Profesionālo skolu
interešu izglītības radošajam pasākumam „Radi. Rādi.
Raidi!”
 Sagatavojusi un organizējusi interešu izglītības pulciņos
iesaistītos audzēkņus dalībai bērnu un jauniešu ”Dziesmu
un deju svētkos” un profesionālo skolu svētkos Vērmanes
dārzā, kuri notika “ Dziesmu un deju svētku “ ietvaros.
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2.10. piedāvā
iespējas
izglītojamo
dalībai
starptautiskajās apmaiņas
programmās, kā arī praksi
Eiropas
Savienības
programmu ietvaros.

Organizējusi audzēkņus tehnikumā apgūstamo profesiju
reklamēšanai Vidzemes Uzņēmēju dienās – 2015,
Valmierā.
Izglītības iestāde 2015.gada 3.jūlijā organizēja tehnikuma
105.gadu jubilejas svinības un absolventu, darbinieku
SALIDOJUMU
(sk.16.pielikumu)

Erasmus+ projekta Nr.2014-1-LV01-KA102-000294, ”Eiropas
pieredzes izmantošana personīgās izaugsmes veicināšanai”
īstenošana 2014./2015.g.:
 Izglītības programmas ”Datorsistēmas” 5 izglītojamo
stažēšanās Portugalē, Bragā (sadarbības partneris Bragamob) no 01.11.2014. līdz 30.11.2014.-30 dienas
 Izglītības programmas ”Ēdināšanas pakalpojumi” 6
izglītojamo stažēšanās Vācijā, Bremen (sadarbības
partneris Salo Neue Zeiten AG) no 27.10.2014. līdz
26.11.2014.- 30 dienas
 Izglītības programmas ”Būvdarbi” 7 izglītojamo stažēšanās
Vācijā, Schwerin (sadarbības partneris Salo Neue Zeiten
AG) no 01.02.2015. līdz 03.03.2015. - 30 dienas
 Izglītības programmas ”Autotransports” 7 izglītojamo
stažēšanās Vācijā, Bremen (sadarbības partneris Salo Neue
Zeiten AG) no 09.02.2015. līdz 11.03.2015 - 30 dienas
 Izglītības programmas ”Tūrisma pakalpojumi” 3
izglītojamo un ”Lauksaimniecība” 4 izglītojamo
stažēšanās Portugalē, Bragā (sadarbības partneris Bragamob) no 12.04.2015. līdz 12.05.2015. - 30 dienas
http://vplt.lv/index.php?id=ee&n=3
http://vplt.lv/index.php?id=ee&n=2
(sk. 9.pielikumu)
Erasmus+ projekta 2015-1-LV01-KA102-013370 "Jauniešu
starptautiskā pieredze" īstenošana 2015./2016.macību gadā:
 Priekuļu tehnikums ir parakstījis līgumu ar Valsts
izglītības attīstības aģentūru par Erasmus+ projekta
Nr. 2015-1-LV01-KA102-013370 "Jauniešu starptautiskā
pieredze" īstenošanu 2015./2016.macību gadā.
Sadarbības partneri jau pazīstami no iepriekšējā Erasmus+
projekta: no Portugāles (Bragamob/APLICAPROPOSTA LTD)
un no Vācijas (Salo Neue Zeiten AG). Projektā tiks iesaistīti 32
izglītojamie izglītības programmās: "Ēdināšanas pakalpojumi",
"Būvniecība", "Autotransports", "Informāciju tehnoloģijas",
"Lauksaimniecība" un "Tūrisma pakalpojumi".
Stažēšanās
ilgums-30 dienas. Projekta kopējās izmaksas ir 100061,00 euro.
Projektā plānots iesaistīt 5 pavadošās personas no tehnikuma
pedagoģiskā personāla. http://vplt.lv/index.php?id=ee&n=4
(sk. 9.pielikumu)

15.10.2015.

Direktors
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