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Ogres tehnikuma izaicinājumi sadarbībā ar 
LETERA uzņēmumiem

I

Eiropas Sociālā fonda finansētu projektu 
īstenošana:

1.darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 
8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt 

kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu 
skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai 

mācību praksē uzņēmumā«. Projekta turētājs 
Latvijas Darba devēju konfederācija.



Audzēkņu darba vidē balstītās mācības sadarbībā ar 
AS «HansaMatrix» Ogres tehnikums īsteno no 
2013.gada 1.septembra. 

Uzņēmuma un tehnikuma sadarbībā ir izveidota 
sistēma audzēkņu darba vidē balstītu mācību 
nodrošināšanai, kas ir kļuvusi par valsts un 
starptautiska mēroga nozīmes paraugu DVB mācību 
īstenošanā.



Vācijas - Baltijas Tirdzniecības kameras 
izsludinātajā konkursā „MĒS MĀCĀMies“ 
profesionālas izglītības balvu par audzēkņu DVB 
mācībām :

➢2016.gadā saņēma AS «HansaMatrix»;

➢2017.gadā saņēma Ogres tehnikums.;

➢2018.gadā, šodien 26.martā, noslēdzas 
pieteikšanās balvai labākajam DVB mācību 
vadītājam uzņēmumā.



Paldies AS «HansaMatrix», valdes priekšsēdētājs 
Ilmārs Osmanis, 

kā arī   uzņēmumiem: 

➢SIA «Lexel Fabrika», kvalitātes vadītājs Jānis 
Sams;

➢SIA «Volburg», valdes loceklis un līdzīpašnieks 
Viktors Kononovs, kuri ir iesaistījušies 
profesionālās izglītības attīstībā sadarbībā ar 
Ogres tehnikumu.



Eiropas Sociālā fonda finansētu projektu īstenošana:

2.darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 
8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot 
nodarbināto personu profesionālo kompetenci" 
projekts.

Projekta turētājs Valsts izglītības attīstības aģentūra 
nozarē strādājošajiem, Nodarbinātības valsts 
aģentūra darba meklētājiem.



Sadarbībā ar nozares uzņēmumiem Ogres tehnikums ir 
izstrādājis un īstenošanai piedāvā izglītības programmas:

➢Kontrolleru, mikrokontrolleru un mikroprocesoru 
sistēmas programmēšana 280 stundu apjomā;

➢Lodēšanas tehnoloģijas un standarti 160 stundu un 36 
stundu apjomā.

Informācija par iespējām iesaistīties projektā 
mājaslapās:
www.macibaspieaugusajiem.lv
www.viaa.gov.lv
www.ovt.lv sadaļā Pieaugušo izglītības centrs

http://www.ovt.lv/


Paldies LETERai par atbalstu, radot

bērnu un jauniešu interesi par elektroniku, atbalstot 

pamatskolas audzēkņu robotikas nodarbības Ogres 

tehnikumā.



Lai sekmētu talantīgu jauniešu izaugsmi, vairāki 
mežsaimniecības uzņēmumi (AS «Latvijas valsts 
meži», SIA «R-Grupa», SIA «Konekesko Latvija», 
SIA «AFI») atbalsta Starptautiskā bakalaurāta
izglītības programmas izveidi Ogres tehnikumā.

Būsim pateicīgi, ja Elektronikas nozares uzņēmumi 
un LETERA atbalstīs Ogres tehnikuma jauno 
iniciatīvu un elektronikas izglītības programmu 
audzēkņus.



Paldies par atbalstu un sadarbību Ogres tehnikuma 
un Latvijas profesionālās izglītības attīstībā!


