
Smiltenes tehnikums 

Alsviķu teritoriālā struktūrvienība

2022./2023. m. g. struktūrvienībā tiek uzņemti 

izglītojamie ar 

FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM





Kāds ir mūsu struktūrvienības izglītojamais?

Izglītojamais ar funkcionāliem 
traucējumiem

Personas ar 
invaliditāti

Personas, kurām ir 
attīstības, uzvedības, 

psihiskie traucējumi, bet nav 
invaliditātes 

Personas, kuras 
ieguvušas speciālo 

pamatizglītību



2022./2023. m. g. uzņemam:

• koksnes materiāla apstrādātājus – 2 gadi;

• kokapstrādes iekārtu operatori – 3 gadi;

• šuvēji – 3 gadi;

• pavāra palīgi – 3 gadi;

• apdares darbu strādniekus – 3 gadi.



Pavāra palīgi
• ēdienu gatavošanas tehnoloģiju

• bāra uzkodu un sagatavju gatavošana

• maizes gatavošanas un cepšanas pamati

• pārtikas produktu un izejvielu pirmapstrāde

• produktu un izstrādājumu uzglabāšana

• ražošanas darba organizācija, paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumos

• ēdināšanas uzņēmumu darbības pamatprincipi 

Darba iespējas: var strādāt lielveikalos, ēdināšanas uzņēmumos, bāros, klubos,
viesnīcās, lauku tūrisma uzņēmumos, skolās, slimnīcās, pansionātos, uz kruīza
kuģiem, vai arī kā pašnodarbinātā persona, slēdzot līgumus ar kādu no
minētajiem uzņēmumiem.



Pavāra palīgi (3 gadi)



Koksnes materiāla apstrādātājs

• individuālu izstrādājumu izgatavošanu

• izstrādājumu nemehanizētu apdari

• palīgdarbus griezējinstrumentu apkopēm

• nemehanizētu koksnes līmēšanu

• iniciatīvu un uzņēmējdarbību,

• sociālās un pilsoniskās prasmes

• zaļās prasmes

• kokrūpniecības nozares uzņēmuma pamatprocesus

Darba iespējas: var strādāt kokapstrādes, mēbeļu un būvizstrādājumu

ražošanas uzņēmumos, galdniecības darbnīcās vai kā individuālais

komersants, vai pašnodarbināta persona.



Koksnes materiāla apstrādātājs (2 gadi) 



Kokapstrādes iekārtu operators

• izgatavo no koka dažādas mēbeles, logus un durvis, kāpnes un citus interjera 
elementus

• veido un apstrādā gan plātņu sagataves, gan masīvkoka sagataves (zāģē, ēvelē, 
frēzē)

• precīzi sazāģē veidojamā izstrādājuma detaļas, sagatavo tās kontrolmontāžai.

• veic apdari izgatavotajam izstrādājumam

• montē un uzstāda izgatavoto izstrādājumu

• remontē un atjauno koka izstrādājumus

• ja strādā individuāli, arī sadarbojas ar klientu: pieņem koka izstrādājuma 
pasūtījumu, sagatavo tā skices, aprēķina pasūtījuma izmaksas un izgatavojamo 
detaļu skaitu, noformē dokumentus, sastāda piegriešanas kartes materiāla 
racionālai izmantošanai, pasūta nepieciešamos materiālus



Kokapstrādes iekārtu operators (3 gadi)



Šuvējs

• aprīkojuma sagatavošana un vīļu šūšana

• šūto izstrādājumu izgatavošana

• tehniskā grafika

• vīļu mezglu šūšanas prakse

• veļas izstrādājumu izgatavošana

Darba iespējas: šuvējs var strādāt masveida šūšanas ražošanas

uzņēmumos, šūšanas ateljē, kā arī individuāli pašnodarbinātās personas

statusā.



Šuvējs (3 gadi)



Apdares darbu strādnieks

• pagaidu koka konstrukciju izgatavošana

• sausā apmetuma izveidošana

• flīzēšana

• grīdu ieklāšana

• krāsošana, dekoratīvā krāsošana

• ēku fasāžu siltināšana

• tapešu līmēšana 

Darba iespējas: strādā individuāli vai būvfirmās un uzņēmumos, kas

nodarbojas ar būvdarbu izpildi. Spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi izplānot

veicamā darba operācijas un izvēlēties piemērotus materiālus un instrumentus.



Apdares darbu strādnieks (3 gadi) 



Atbalsta personāls:

• izglītības psihologs

• sociālais pedagogs

• zīmju valodas tulks

• medpersonāls:

▫ ārsts

▫ medicīnas māsas

▫ fizioterapeita asistents

▫ masieris

• aprūpētāji



Atbalsta pasākumi:
• atbalsta personāla konsultācijas (zīmju valodas tulks, izglītības psihologs, sociālais

pedagogs, ārsts)

• medicīniskā rehabilitācija (fizioterapija, masāžas, ūdens procedūras, diennakti pieejams
medicīnas personāls)

• sportiskas un radošas aktivitātes (sporta pasākumi, dejas, teātris, zīmēšana, dziedāšana)

• valsts apmaksāta 4X ēdināšana (personām ar invaliditāti)

• individuāla pieeja katram izglītojamajam (grupa 8-12 izglītojamie)

• stipendija

• projekts «PUMPURS»



Iekļaujoša mācību vide
• izglītojamajiem tiek nodrošināta individuāla pieeja, atbilstoši katra

izglītojamā specifiskajām vajadzībām, kas sevī ietver:

▫ kvalificēts un pieredzes bagāts personāls

▫ atbilstoši mācību apstākļi, pielāgotas pedagoģiskās metodes

▫ pietiekami resursi

• vides pieejamība – pacēlāji, lifti abos mācību korpusos



Nepieciešamie dokumenti, stājoties skolā:
1. Jāuzrāda pase vai ID

2. Dzīves vietas deklarācija

3. Dokuments, kas apliecina iepriekš iegūto izglītību

4. Izraksts no medicīniskās kartes (veidlapa Nr.27/u) ar atzinumu:

 ja nav noteikta invaliditāte, tad par personas pašreizējo stāvokli ar norādi par speciālo vajadzību un

atļauju apgūt konkrēto profesiju;

 ja vēlas mācīties izglītības programmā “Pavāra palīgs”, tad atļauja strādāt ar pārtikas produktiem

5. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas invaliditātes izziņa (DEAK), invalīda apliecības kopija;

6. 2 foto(3x4)

7. Bāreņiem – bāreņu apliecības kopija

8. Personīgais bankas konta numurs (stipendijas ieskaitīšanai)



Kā mūs atrast?

• Adrese: Smiltenes tehnikums Alsviķu

teritoriālā struktūrvienība, Alsviķi, Alsviķu

pagasts, Alūksnes novads, LV-4333

• Tālr. 26158008

• http://smiltenestehnikums.lv/index.php/alsvikji

• E-pasts: arodskola@alsviki.lv

• Dokumentu iesniegšana līdz 2022. gada 14.

augustam

http://smiltenestehnikums.lv/index.php/alsvikji
mailto:arodskola@alsviki.lv


Amats ir pamats!

Prezentācijā ievietotās fotogrāfijas un attēli ir no skolas arhīva un no tīmekļa vietnēm 

internetā


