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Profesionālā izglītība 

• Pēc pamatskolas (4 gadi); 

• Pēc vidusskolas (1-1,5 gadi); 

• Mūžizglītība (64 – 960 h); 



Izglītības programmas VALMIERĀ 

 viesnīcu un restorānu pakalpojumi;  

 pārtikas produktu tehnoloģija;  

 tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un 
izstrādājumu izgatavošana;  

 telemehānika un loģistika;  

 mehatronika;  

 grāmatvedība; 

 mehānika un metālapstrāde; 

 programmēšana.  



Izglītības programmas RANKĀ 

 koka izstrādājumu izgatavošana;  

 ēdināšanas pakalpojumi;  

meža darbi un tehnika. 

 



SADARBĪBAS IESPĒJAS! 

• Mācību prakses nodrošināšana 

• Iesaiste darba vidē balstītajās 
apmācībās uzņēmumā (ES finansējumus)  

PRAKSE 

jaunajiem speciālistiem 

• Profesionālās kompetences pilnveide    
(ES finansējumus)  

• Mūžizglītības kursi 

APMĀCĪBAS 

uzņēmuma darbiniekiem 

• Telpu noma 

• Prototipu izstrāde, produktu 
ražošana 

LABORATORIJAS 

praktisko darbu veikšanai  



SADARBĪBA: Darba vidē balstītas mācības 

Tekstiliju ražošanas grupa 2014.g. un 2016.g 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmā mehatronikas grupa 2017.g. 

. 

 

 

 

 

 

 

 



SABARBĪBA: izglītības programmas Mehatronika izstrāde 



 



Darba devēja ieguvumi 

SADARBĪBA: Darba devēja ieguvumi 

 Nozares speciālists apmāca jaunieti izvēlētajā 
profesijā 

 Iegūst savām prasībām atbilstošu darbinieku 

 Apmāca jaunieti  vismaz 25% no mācību laika 
uzņēmumā 

 Ir sociāli atbildīgs -  sagatavo darba tirgus 
prasībām atbilstošu speciālistu 



SADARBĪBA: esošo darbinieku apmācība 

Pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences pilnveide” 
 

 vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam 

 ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību 

 priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem - 
vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. 
pamatgrupu profesijas: 

 

 pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, 

 kvalificēti strādnieki un amatnieki, 

 iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri, 

 vienkāršajās profesijās strādājošie; 

 vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju  

     mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam". 



SADARBĪBA: laboratoriju izmantošana 

• sadalīšana, atkaulošana, malšana, 
marinēšana, kūpināšana, žāvēšana, 
iepakošana vakuumā, konservu 
gatavošana, u.c. 

Gaļas un zivju 
pārstrāde  

• sulas spiešana, pasterizācija, 
homogenizācija, blanšēšana, 
sukāžu, kaltētu produktu 
gatavošana, produkta satura 
noteikšana u.c.) 

Augļu un dārzeņu 

pārstrāde  

• Sieru gatavošana, presēšana, 
saldējuma gatavošana, 
produktu izgatavošana, 
testēšana, u.c. 

Piena pārstrāde 



SADARBĪBA: laboratoriju izmantošana 

 

 

• Darbgaldu pneimatika, 
automātika, hidraulika, 
programmēšana u.c. 

Mehatronika 

 

• Griešana, virpošana, 
frēzēšana, metināšana, 
CNC virpošana un 
frēzēšana, u.c.  

Metālapstrāde 



SADARBĪBA: telpu izmantošana 

 

 

• Kabineti, demonstrāciju 
auditorijas, konferenču 
telpas, ēdināšana  u.c. 

Telpu noma 

 

 

 

• Nakšņošana viesnīcas 
numuros, dienesta 
viesnīcā. 

Izmitināšana 



ATTĪSTĪBA: Izglītības programmu modernizācija 

Koka izstrādājumu izgatavošana 

Meža darbi un tehnika 

Mehānika un metālapstrāde 

Programmēšana 

Kopējās investīcijas: 1 786 690 EUR 
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