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1. Iestādes vispārīgs raksturojums 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra rīkojums Nr. 635 “Par Olaines 

Mehānikas un tehnoloģijas koledžas reorganizāciju” 1.punktu ar 2019.gada 1.jūliju tika 

reorganizēta Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošā valsts izglītības iestāde – Olaines 

Mehānikas un tehnoloģijas koledža un nodota atvasinātai publiskai personai – Rīgas 

Tehniskajai universitātei, turpinot pastāvēt kā pastarpinātās pārvaldes iestāde Rīgas Tehniskās 

universitātes aģentūra “Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža”  (turpmāk 

- koledža). Aģentūra ir koledžas īstenoto programmu funkciju, tiesību, saistību, prasību, 

līdzekļu, bilancē esošās kustamās mantas, ar mācību procesu turpināšanu saistīto lietvedības 

dokumentu un arhīvu pārņēmēja. Koledža atrodas Olaines pilsētas centrā un tā ir vienīgā 

profesionālās izglītības iestāde Olaines novadā. Olaine ir pilsēta ar industriālām vērtībām, 

sakoptu, uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgu vidi, bagātu kultūrvēsturisko mantojumu ķīmijas 

nozares attīstībā. Olaine ir pilsēta, kur jaunie speciālisti ķīmijas, farmācijas, vides, pārtikas un 

biotehnoloģijas nozarēs var rast savām interesēm un kvalifikācijai atbilstošas darba, izglītības 

un atpūtas iespējas.   

Pašvērtējumā sniegtie dati un informācija ir laika periods  2016./2017.,2017./2018., 

2018./2019.m.g.  

Koledža ir vienīgā profesionālās izglītības iestāde Latvijā, kas sagatavo speciālistus ar 

trešo un ceturto profesionālo kvalifikācijas līmeni ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas, 

inženiermehānikas un vides nozarē. Tā ir mūsdienīga uz zināšanām un kvalitāti balstīta 

profesionālās augstākās un  profesionālās vidējās izglītības iestāde.   

Koledža ir Rīgas Tehniskās universitātes dibināta iestāde, kura īsteno profesionālās 

augstākās (pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību) un profesionālās vidējās izglītības 

programmas. Koledžas augstākā vadības institūcija un lēmējinstitūcija stratēģiskajos, finanšu 

un saimnieciskajos jautājumos ir koledžas dibinātājs. Koledžas darbības tiesiskais pamats ir 

Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie akti, kā arī izglītības 

iestādes nolikums. Koledžas pārvaldes struktūra izstrādāta atbilstoši izglītības iestādes 

nolikumam, kurā definēti izglītības iestādes pārvaldes principi. Apvienota koledžas un 

profesionālās vidusskolas struktūrvienības kopējā organizācija sniedz iespēju efektīvi 

izmantot RTU OTK administrācijas un mācībspēku resursus, nodrošinot maksimālu darba 

spēka izmaksu efektivitāti, iespēju pārskatāmi vadīt izglītības procesu un ātri reaģēt uz 

nozares pieprasījuma izmaiņām. 

Koledžai ir sava simbolika un konti Valsts kasē. Izglītības iestāde ir tiesīga lietot 



4 

zīmogu ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu atbilstoši likumam „Par Latvijas valsts 

ģerboni”. 

 Koledžai ir veiksmīga sadarbība ar nozaru un darba devēju pārstāvjiem un 

asociācijām. Koledža ir  Latvijas koledžu asociācijas biedrs, Latvijas Ķīmijas un farmācijas 

uzņēmēju asociācijas LAĶĪFA ( turpmāk – LAĶĪFA) biedrs. Sadarbībā ar LAĶĪFA tiek 

izstrādātas un pilnveidotas profesionālās izglītības programmas ķīmijas, farmācijas, 

inženiermehānikas, biotehnoloģijas nozarē, kā arī vides un pārtikas nozarē.  Koledža ir arī 

Latvijas Biotehnoloģijas asociācijas biedrs. Laba sadarbība izveidojusies ar Latvijas Biogāzes 

asociāciju, kā arī ar Profesionālās izglītības biedrību. 

 Koledža veiksmīgu sadarbību profesionālā izglītībā un pilnveidē ir uzsākusi un 

divpusējo sadarbības līgumu noslēgusi ar Latvijas Lauksaimniecības Universitāti, Latvijas 

Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Rīgas Tehnisko universitāti. 

 2016. un 2017.gadā koledža ir ieguvusi Erasmus charter for higher education 2014 – 

2020, kā arī 2017.gada konkursā ieguvusi  Erasmus+ VET Hartu, kas atbalsta dalību dažādos 

Erasmus+ projektos. 

 Jau kopš 1996.gada cieša starptautiskā sadarbība tiek īstenota ar Europaschule 

Utbremen Schulzentrum Bremenē pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanā un 

audzēkņu profesionālo iemaņu un redzes loka paplašināšanā. Stabila sadarbība un 

informācijas apmaiņa notiek ar ķīmijas mācību centriem dažādās Eiropas valstīt - Drēzdenē, 

Briselē, Barselonā, Brēmenē u.c., kas veicina labās prakses pārņemšanu un piedāvā 

izglītojamo un pedagogu prakses/pieredzes apmaiņas mobilitātes. 

 Koledžā ir struktūrvienība - profesionālā vidusskola, kas īsteno profesionālās vidējās 

izglītības programmas. Par profesionālās vidusskolas darbu atbild Struktūrvienības vadītājs, 

un tā ir organizatoriski nodalīta no koledžas.  Koledžā īstenojamās profesionālās 

vidējās izglītības programmas: 

Izglītības programma Piešķiramā kvalifikācija Īstenošanas laiks 

Ķīmijas tehnoloģijas Biotehnologa palīgs 2019.gada 30.jūnijs 

Ķīmijas tehnoloģijas Biotehnoloģisko procesu 

tehniķis 

2023.gada 30.jūnijs 

Inženiermehānika Ķīmiskās un bioķīmiskās 

rūpniecības iekārtu mehāniķis 

2020.gada 30.jūnijs 

Inženiermehānika  Ķīmisko un biotehnoloģisko 

iekārtu mehāniķis 

2023.gada 30.jūnijs 

Inženiermehānika Rūpniecisko iekārtu 

mehāniķis 

2018.gada 30.jūnijs 

Vides aizsardzība  Vides tehniķis 2020.gada 30.jūnijs 



5 

Pārtikas produktu kvalitātes 

kontrole 

Pārtikas produktu kvalitātes 

inspektora palīgs 

2021.gada 31.jūnijs 

Ķīmijas tehnoloģijas  Analītiskās ķīmijas tehniķis 2023.gada 30.jūnijs 

 

Profesionālās vidējās izglītības programmās persona tiek uzņemta pēc pamatizglītības 

ieguves, konkursa kārtībā pēc vispārējās pamatizglītības apliecības sekmju izraksta vidējā 

vērtējuma (latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā, matemātikā, informātikā, bioloģijā, 

fizikā, ķīmijā, vēsturē).  Mācību ilgums profesionālās vidējās izglītības programmās - 4 gadi 

vai 1,5 gadi Profesionālajā vidējās izglītības programmā “Inženiermehānika” (kvalifikācija: 

rūpniecisko iekārtu mehāniķis, mācību ilgums:1,5 gadi) audzēkņi tiek uzņemti pēc vidējās 

izglītības ieguves, konkursa kārtībā. 

 2016./2017. mācību gadā mācījās 128 izglītojamie. 2017./2018. mācību gadā  – 133 

izglītojamie un 2018./2019.m.g. – 122 audzēkņi. 

 Profesionālā vidusskolā strādā 27 pedagogi. 24 no tiem ar atbilstošu augstāko izglītību 

(10 pedagogiem ir maģistra grāds). 3 skolotāji iegūst augstāko izglītību. Koledžā strādā  

bibliotekāre. Pedagogu kolektīvs ir stabils, personāla, darbinieku maiņa neliela. Cenšamies 

piesaistīt jaunus, zinošus  kolēģus. Liela uzmanība tiek pievērsta pedagogu profesionālai 

pilnveidei, skolotāji aktīvi iesaistās tālākizglītības procesā saskaņā ar koledžas darbības 

prioritātēm un ES Struktūrfondu piedāvātajām aktivitātēm,  kā arī dalās profesionālā pieredzē 

metodisko komisiju darbības ietvaros. 

 Koledžas dienesta viesnīcas kapacitāte ir 170 gultas vietas. Dienesta viesnīca izvietota 

divos korpusos.  2016./2017. mācību gadā dzīvoja 62 audzēkņi, bet 2017./2018.m.g. – 64 

audzēkņi  no kopējā izglītojamo skaita.2018./2019.m.g. – dienesta viesnīcā dzīvoja 49 

audzēkņi. 

        Koledžas finanšu resursi ir pietiekami profesionālās vidējās izglītības programmu 

īstenošanai, infrastruktūras uzturēšanai, koledžas darbības nodrošināšanai, bet ar tiem 

nepietiek studiju/mācību programmu materiāltehniskās bāzes un infrastruktūras atjaunošanai 

un modernizācijai, atbilstoši šī brīža nozares darbības un attīstības prasībām. Šim nolūkam 

2017.gadā ir izstrādāta, apstiprināta un IZM saskaņota OMTK attīstības stratēģija un plānoti 

ieguldījumi uz kā pamata piesaistīti struktūrfondu līdzekļi. No 2017.gada 1.septembra tiek 

īstenots projekts Nr.8.1.4.0/17/I/005 “Studiju mācību vides uzlabošana Rīgas Tehniskās 

universitātes aģentūrā «Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža»”.  

Koledžas budžets tiek realizēts pilnībā. Finanšu līdzekļi tiek efektīvi izmantoti atbilstoši 

koledžas prioritātēm un vajadzībām saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem. 
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2. Iestādes darbības pamatmērķi 

Koledžas darbības pamatvirziens ir izglītības pakalpojuma piedāvāšana atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām, īstenojot licencētas un akreditētas izglītības programmas. 

RTU Olaines Tehnoloģijas koledžas misija ir sagatavot profesionālus, augstas raudzes 

speciālistus Latvijas ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas, vides, inženiermehānikas, pārtikas 

un to saskarnozarēs ilgtspējīgā un kvalitatīvā izglītības procesā modernu tehnoloģiju vidē 

izglītības programmās ar augstu pievienoto vērtību. 

Koledžas misijā ir iekļauta profesionālā vidējā izglītība un pirmā līmeņa profesionālā 

augstākā izglītība, kā arī profesionālā pilnveide, kvalifikācijas paaugstināšana, tālākizglītība 

un mūžizglītība, kas nodrošinātu nākotnē ilgtspējīgu un pievilcīgu profesionālo izglītību 

ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas, vides aizsardzības, inženiermehānikas un pārtikas 

nozarēs. 

Vīzija – koledža kā nozares ekselences centrs, kas īsteno 1.līmeņa augstākās profesionālās 

(koledžas) izglītības un vidējās profesionālās izglītības programmas un profesionālo pilnveidi 

mūžizglītības kontekstā. Mērķtiecīgi īstenotā virzība uz akadēmisko un pedagoģisko izcilību  

izglītības procesa īstenošanā būs rezultējusies būtiskā RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas 

atpazīstamības, pievilcības un prestiža pieaugumā. RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas 

absolventi  ir un būs darba tirgū pieprasīti,  kā profesionāli labi sagatavoti un kvalificēti 

speciālisti, kuriem līdzās profesionālajām zināšanām un prasmēm raksturīgas arī izkoptas 

sociālās, pašizaugsmes, kultūras un citas vispārējās kompetences. 

Koledžas nozares ekselences centrā būs iespēja kļūt par tehniskās izglītības  speciālistiem, 

kuri ir nepieciešami uzņēmumiem, nozarei, kā arī citiem interesentiem ķīmijas un farmācijas 

un biotehnoloģijas nozarēs, inovatīvu risinājumu un lietišķo izstrādņu veidotāju, testētāju, 

aprobētāju un izplatītāju. 

Koledžas pamatuzdevumi vīzijas sasniegšanai: 

1. nodrošināt iespēju iegūt visiem pieejamu augstas kvalitātes profesionālo izglītību un 

kvalifikāciju, kā arī vispārējās zināšanas un prasmes; 

2. sagatavot darba tirgus ekonomikas apstākļos konkurētspējīgu, radošu un atbildīgu 

personību un darba tirgum konkurentspējīgus, kvalificētus speciālistus ar vispusīgām 

teorētiskajām zināšanām un praktiskām iemaņām; 

3. sadarbība ar darba devējiem, nozares pārstāvjiem; 

4. elastīgi reaģējot uz tautsaimniecības vajadzībām, paaugstināt darbinieku kvalifikāciju 
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un veikt pārkvalificēšanu; 

5. veicināt profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi; 

6. racionāli izmantot izglītības iestādei iedalītos un piesaistītos finanšu līdzekļus; 

7. mācībspēku izglītības, profesionālās kvalifikācijas pilnveide. 

Visas izglītības programmas tiek īstenotas valsts valodā atbilstoši licencētām un 

akreditētām izglītības programmām, kuru saturs un īstenošanas process atbilst profesijas 

standartam, valsts profesionālās vidējās izglītības standartam un saskaņotas ar darba devēju 

izvirzītām prasībām. 

Profesionālās vidusskolas akreditācija ir spēkā līdz 2020.gada16.decembrim.  

Nepieciešama  profesionālās vidējās izglītības  programmu akreditācija nākamajam periodam. 

Akreditējamās profesionālās vidējās izglītības programmas: 

 Ķīmijas tehnoloģijas 

 Inženiermehānika 

 Vides aizsardzība  

 Pārtikas produktu kvalitātes kontrole 

 

 

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde  

 

3.1. Atjaunot un papildināt materiāli tehnisko bāzi. 

 Koledžā tika īstenots ERAF projekts „Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas telpu 

un iekārtu modernizēšana studiju programmu uzlabošanai” 

2010/0058/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/016. 

Projekta ietvaros izveidota Biotehnoloģiskā mini līnija, veikta notekūdeņu bioloģiskās 

attīrīšanas iekārtu montāža, uzstādīts siltumsūknis un saules baterijas, izveidota pārtikas 

produktu kvalitātes laboratorija un labiekārtota  bibliotēka. 

Aprīkotas divas klases ar datortehnoloģiju. Uzstādītas 6 interaktīvās tāfeles un 10 

projektori. Visi datori mācību kabinetos un laboratorijās pieslēgti pie interneta. 

3.2. Pilnveidot sadarbību ar partneriem mācību programmu īstenošanā: 

Iepriekšējā mācību gadā RTU OTK izstrādāja jaunu profesionālās vidējās izglītības 

programmu Ķīmijas tehnoloģijas, kvalifikācija „Ķīmijas tehniķis”. Izstrādājot šo programmu 

tika piesaistīti labākie nozares speciālisti sadarbībā ar LAĶĪFA. Darbs ar nozares 

speciālistiem izstrādājot profesionālās izglītības programmas notiek regulāri, izvērtējot 
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kompetenču ieguvi atbilstoši darba tirgus prasībām. Šobrīd notiek darbs pie divu jaunu 

četrgadīgu  profesionālās vidējās izglītības programmu izstrādes: “Parfimērijas un kosmētikas  

procesu tehniķis” un “Farmaceitisko procesu tehniķis”. 

RTU Olaines Tehnoloģiju koledžā regulāri notiek profesionālās orientācijas pasākumi, kuru 

laikā audzēkņi var iepazīties ar uzņēmumiem, to darbību, piemēram, savus uzņēmumus RTU 

OTK karjeras dienās regulāri pārstāv EcoBaltija, PharmIdea u.c.. RTU OTK , labprāt 

sadarbojas ar uzņēmumiem un piesaista izglītības iestādei lektorus, vieslektorus, kā arī 

kvalifikācijas eksāmena komisijas locekļus. 

4. RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas profesionālās vidusskolas sniegums 

kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos 

4.1. Mācību saturs 
 

RTU Olaines Tehnoloģiju  koledžas profesionālās vidusskolas licencētās profesionālās 

vidējās izglītības programmas: 

1.tabula 

 

Programmas 

nosaukums 

 

Piešķiramā 

kvalifikācija 

 

Programmas 

kods 

 

Licences 

Nr./Licences 

ID 

Akreditācijas 

lapas Nr., 

derīguma 

termiņš 

Ķīmijas tehnoloģija Biotehnologa palīgs 33 528 01 1 P-16440 AP 3221 

16.12.2020. 

Ķīmijas tehnoloģija Biotehnoloģisko 

procesu tehniķis 

33 528 01 1 P - 16986 AP 5522 

16.12.2020. 

Inženiermehānika Ķīmiskās un 

bioķīmiskās 

rūpniecības iekārtu 

mehāniķis 

33 521 02 1 P-10492 AP 3221 

16.12.2020. 

Inženiermehānika Rūpniecisko iekārtu 

mehāniķis 

35b 521 02 1 P-12054 AP4888 

16.12.2020. 

Vides aizsardzība  Vides tehniķis 33 850 00 1 P-10495 AP 3220, 

16.12.2020. 

Pārtikas produktu 

kvalitātes kontrole 

Pārtikas kvalitātes 

kontrolieris 

33 541 03 1 P-10494 AP 3222, 

16.12.2020. 

Ķīmijas tehnoloģijas  Analītiskās ķīmijas 

tehniķis 

33 528 01 1 P -15861  

Inženiermehānika Ķīmisko un 

biotehnoloģisko 

iekārtu mehāniķis 

33 521 02 1 P-2121  

 

Katra mācību priekšmeta programma tiek īstenota atbilstoši licencētajām izglītības 

programmām. 

Profesionālās vidējās izglītības programmas atbilst profesionālās vidējās izglītības 

standartam, Profesijas standartu prasībām un citām normatīvajos aktos noteiktām prasībām. 

Profesionālās vidējās izglītības programmas saturs veidots tā, lai audzēkņi mācību procesā 
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sasniegtu kvalifikācijas prasībām atbilstošas zināšanas un praktiskās iemaņas savu individuālo 

spēju līmenim. Modulārajās profesionālās izglītības programmās pēc mācību sasnieguma 

apguves līmeņiem – vidēja vai optimāla līmeņa. 

Mācību stundu skaits mācību priekšmetu stundu sarakstā tiek plānots atbilstošs katrai 

licencētajai izglītības programmai. Stundu saraksts tiek pielāgots moduļu programmu 

īstenošanas grafikam, tas tiek mainīts ik pa nedēļai un ir pieejams, pārskatāms audzēkņiem, 

pedagogiem, vecākiem gan koledžā, gan koledžas mājas lapā, gan elektroniskās mācību 

nodarbības uzskaites žurnālā. Mācību nodarbību plānošanai ir ieviesta elektroniskā mācību 

procesa uzskaites un plānošanas sistēma MyKoob. Veicot izmaiņas stundu sarakstā, optimāli 

tiek izmantots mācību laiks, un audzēkņi, pedagogi tiek savlaicīgi informēti par izmaiņām 

mācību priekšmetu stundu sarakstā. 

 Mācību priekšmetu saturs un apjoms izstrādāts tā, lai nodrošinātu izglītības apgūšanas 

pēctecību. Lai veiksmīgi īstenotu izglītības programmas apguvi un profesiju standarta prasību 

izpildi, profesionālo mācību priekšmetu metodiskās komisijas sēdēs regulāri tika spriests par 

to, kā vispārizglītojošo mācību priekšmetu un profesionālo mācību priekšmetu programmu 

apguve var nodrošināt izglītības programmas īstenošanu kopumā, akcentējot uzmanību uz tām 

vispārizglītojošo mācību priekšmetu tēmām, kuras nepieciešamas veiksmīgai profesijas 

apguvei. Mācību tēmu sadalījums ir apstiprināts mācību priekšmetu programmā. Programmas 

tiek aktualizētas pēc nepieciešamības. 

 Katrs mācību priekšmeta skolotājs darbā ievēro mācību priekšmeta standartā noteiktos 

mērķus un uzdevumus, obligāto saturu, audzēkņu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. 

Skolotāji izvēlas piemērotus mācību līdzekļus un mācību metodes tēmu īstenošanai, atbilstoši 

standartā noteiktajām prasībām. Programmu saturam izvēlētas atbilstošas mācību grāmatas, 

informācijas avoti un palīglīdzekļi. 

 Skolotāji sniedz atbalstu audzēkņiem individuālās konsultācijās, ir sastādīts  pedagogu 

individuālo nodarbību grafiks. Plānojot darbu, skolotāji ņem vērā audzēkņu vajadzības un 

spējas paredz mācību darba individualizāciju audzēkņiem ar grūtībām mācībās un 

talantīgajiem audzēkņiem.  

 Atbilstoši profesijas apgūšanā nepieciešamajam tiek plānota mācību līdzekļu, 

aprīkojuma, inventāra, iekārtu, kā arī specapģērba, piemēram, aizsargbriļļu, halātu, spectērpu  

iegāde. Koledžas materiāli tehniskais nodrošinājums ļauj pilnīgi izpildīt mācību priekšmetu 

programmās paredzētos laboratoriju un praktiskos darbus paredzētajā apjomā. Koledža 

nodrošina ar izglītības programmas īstenošanai atbilstošo mācību literatūru, katru gadu 

koledžā tiek rasta iespēja iegādāties jaunākos mācību līdzekļus un literatūru. 
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 Pedagogi mācību gada laikā izstrādā jaunus mācību metodiskos materiālus un atjauno, 

pilnveido un papildina esošos. Katru gadu notiek kvalifikācijas darbu satura, testa jautājumu 

pārskats un pilnveide, atbilstoši Valsts kvalifikācijas eksāmena prasībām un mācību 

priekšmetu programmu korekcijām, kā arī tiek aktualizēts mācību priekšmetu un prakšu 

programmu saturs. Par šo darbu izpildi atbild profesionālo mācību priekšmetu metodiskā 

komisija.  

 Katra mācību gada noslēgumā tiek apkopoti mācību darba rezultāti, kopā ar 

struktūrvienības vadītāja vietnieku mācību profesionālās izglītības darbā, un izvirzīti 

uzdevumi nākamajam mācību gadam, tiecoties uz darbības pilnveidi un izaugsmi. 

 Koledžai ir sava mājas lapa www.otk.lv, kurā gan izglītojamie, gan viņu vecāki, gan 

pedagogi un citas ieinteresētās personas var atrast sev interesējošu informāciju. 

Reorganizācijas ietvaros šobrīd tiek izstrādāta jauna mājas lapa, aktualizēta informācija, 

veidots jauns dizains. 

 Mājas lapā atrodama informācija par izglītības programmām, pašnovērtējumiem, 

aktualitātēm u.tt. Sākuma sadaļā notiek aktuālās informācijas ievietošana par gaidāmajiem / 

notikušajiem pasākumiem un aktivitātēm, ziņojumiem, projektu īstenošanu. Mājas lapa 

regulāri tiek/tiks atjaunota, pilnveidota, piešķirot tai  jaunas funkcionalitātes un šobrīd par 

prioritāti izvirzīta personas aizsardzības un datu drošības nodrošināšana. 

 Vairāk ārpusstundu aktivitātes redzamas sociālajos tīklos Facebook un Instagram . 

Vērtējums: labi 

 

4.2. Mācīšana un mācīšanās 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 
 

 Mācību procesā pedagogi izmanto daudzveidīgas, audzēkņu vecumposmam, 

sasniegtajiem rezultātiem, mācību satura prasībām un mācību priekšmeta specifikai 

atbilstošas mācību metodes. Koledžas pedagogu darba kvalitāte tiek vērtēta regulāri, caur 

mācību stundu vērošanu. Izstrādātie vērtēšanas kritēriji ļauj izvērtēt pedagoga darba 

profesionalitāti. Pēc nepieciešamības pedagogiem tiek sniegts atbalsts, lai maksimāli sekmētu  

kvalitatīva mācību procesa īstenošanu. Metodisko komisiju sēdēs pedagogi dalās pieredzē par 

metodēm darbam ar izglītojamajiem.  

 Mācību nodarbību uzskaites e-žurnāls (MyKoob) aizpildīts atbilstoši prasībām un tā 

aizpildīšana tiek regulāri uzraudzīta. Katra mēneša beigās tiek veikts apkopojums par plānoto 

un faktiski novadīto mācību stundu skaitu. Katru mēnesi tiek aizpildīta un apstiprināta 

pedagogu darba laika uzskaites tabula.  

http://www.otk.lv/
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 Koledžas rīcībā ir visi nepieciešamie mācību līdzekļi vajadzīgajā apjomā, lai 

nodrošinātu mācību procesu augstākajā līmenī. Koledžai ir inventārs, kas ļauj mācību procesu 

padarīt interesantāku un mūsdienīgāku, jo tiek izmantoti reāli uzskates materiāli - notekūdeņu 

attīrīšanas iekārta un saules kolektori, siltumsūknis, u.c. Laboratorijas un praktisko darbu 

veikšanai ir nepieciešamais materiāli tehniskais nodrošinājums, piemēram, reaģenti, ķīmiskie 

trauki, tehniskie un analītiskie svari, centrifūga, ūdens vannas, sildierīces, termometri, 

areometri, ekstrakcijas un destilācijas iekārtās, gaismas mikroskopus, video mikroskopi ar 

iebūvētu digitālo kameru, bioreaktors, autoklāvs, mikroorganismu preparāti u.c. 

Inženiermehānikas programmas audzēkņiem atslēdznieku un mehāniskā prakse tiek apgūta 

koledžas virpošanas un frēzēšanas darbnīcās, kuras ir aprīkotas ar nepieciešamajām iekārtām. 

Tādā veidā tiek nodrošināta mācību procesa saikne ar reālo dzīvi, iesaistot izglītojamos 

praktiskā darbībā. Mācību programmas īstenošanas gaitā tiek izmantotas IT - gan datori, gan 

projektori, gan interaktīvās tāfeles, internets.  

 Profesionālo mācību priekšmetu skolotāji iepazīstina audzēkņus ar mācību priekšmeta 

apguves prasībām, kā arī ar praktisko mācību nodarbību uzdevumiem un instruktāžām. 

Priekšmetu skolotājs veic nepieciešamās darba drošības instruktāžas attiecīgajos instruktāžas 

žurnālos, to apliecinot ar personisku parakstu. 

 Koledža nodrošina katru audzēkni ar mācību prakses vietu, taču izglītojamajiem ir 

iespēja pašiem izvēlēties prakses vietu, piemēram, izvēlēties prakses norises vietu tuvāk 

dzīvesvietai. Koledža apseko, izvērtē izglītojamā izvēlēto prakses vietu atbilstību prakses 

programmai. Administrācija sagatavo visus nepieciešamos mācību prakses dokumentus. 

Atbilstoši katrai izglītības programmai ieceļ prakšu vadītājus. Kvalifikācijas prakse noris 

uzņēmumos, ar kuriem noslēgti sadarbības līgumi un trīspušu līgumi. Pirms kvalifikācijas  

prakses, katrs audzēknis  saņem prakses uzdevumu, prakses noslēgumā izstrādā prakses 

atskaiti, atskaites vērtēšanā tiek iesaistīti darba devēji, kas sagatavo praktikanta raksturojumu 

un prakses dienasgrāmatā ar parakstu apliecina praktikanta padarītā  darba vērtējumu. Prakses 

laikā audzēkņi īsteno izglītības programmā paredzētos prakses mērķus un veic atbilstošus 

uzdevumus, lai praktiski pielietotu programmas apguves laikā iegūtās teorētiskās un 

praktiskās iemaņas, pilnveidotu prasmes strādāt komandā, iemācītos efektīvi plānot un 

organizēt savu darbu, komunicēt un sadarboties ar darbiniekiem, tiešo vadību. Kvalifikācijas 

darba izpilde pilnīgi balstās uz kvalifikācijas prakses materiāliem un audzēkņa zināšanām un 

praktiskām iemaņām. 

 Koledžā mācību procesā tiek izmantotas situācijai un mācību saturam atbilstošas 

mācību formas (frontālais darbs, grupu darbs, pāru darbs, individuālais darbs) un mācību 

metodes (stāstījums / lekcija, izpēte, problēmu risināšana, prāta vētra, pētījums, lomu spēle, 
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daudzveidīgie jautājumi u.c.). Audzēkņiem saistoša mācību metode ir mācību ekskursijas. 

Profesionālajos mācību priekšmetos tās tiek organizētas uz AS „Grindeks”,  AS „Olainfarm”, 

AS „Latvijas Finieris”, AS “Latvenergo” un citiem Latvijas uzņēmumiem. 

 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 

 Izglītojamo mācību darba pamatprasības ir noteiktas izglītojamo pienākumos un 

tiesībās RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas iekšējās kārtības noteikumos. Katrs mācību 

priekšmeta skolotājs mācību gada sākumā iepazīstina izglītojamos ar konkrētā priekšmetā 

pastāvošo pārbaudījumu sistēmu un vērtēšanas kārtību. Grupas audzinātājs ir atbildīgs par  

instruktāžu veikšanu. 

 Audzēkņi prot strādāt, izmantojot dažādas darba formas un metodes. Tiek rosināti 

strādāt mērķtiecīgi un atbildīgi. Lielākā daļa audzēkņu zina un izprot mācību darbam 

izvirzītās prasības, ir pozitīva attieksme pret mācīšanās procesu: viņi mācās atbilstoši savām 

spējām, ieinteresēti rezultātu sasniegšanā, aktīvi iesaistās darbā, labprāt izpilda radošos 

uzdevumus.  

 Pateicoties labai audzēkņu mācību darba organizācijai,  prot parādīt savas zināšanas 

un prasmes dažāda līmeņa olimpiādēs, konkursos, projektos un ārpusstundu pasākumos. 

Koledžas audzēkņi ieņem godalgotas vietas gan novada, gan valsts olimpiādēs.  

  

Audzēkņi regulāri piedalās konkursos, piemēram, „PROFS”, katru gadu ar koledžas 

informatīvo stendu piedalās izstādēs „Skola” un „Riga Food”, dažādu novadu  uzņēmēju un 

karjeras dienās.  

Novada olimpiādes 2016./2017.m.g. 2017./2018.m.g 2018./2019. 

Bioloģija 1.vieta atzinība 2.vieta 2 audzēknēm 

Ķīmija 1.vieta un 2 atzinības 1.,2.,3. vieta un 

atzinība 

2.vieta 2 audzēkņiem 

un atzinība 

Latviešu valoda - - 1.,2.,3. vieta 

Fizika 2 atzinības - 2.vieta 

Vēsture - - atzinība 

Matemātika 2 atzinības - - 

Ekonomika 2 atzinības - - 
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 Koledžā jau astoņus gadu darbojas jauniešu ansamblis „Skandijs”.  Ansamblis ik gadu 

piedalās profesionālo izglītības iestāžu radošajā pasākumā “Radi, Rādi, Raidi!” 

2017./2018.gadā ansamblis ieguva 1.pakāpi.  

 Koledžā aktīvi darbojas Audzēkņu pašpārvalde, kuras uzdevums ir organizēt un 

iesaistīt koledžas jauniešus ārpusstundu pasākumos, piemēram, viktorīnās, orientēšanās 

sacensības Olaines pilsētā, LR Neatkarības proklamēšanas gadadienai veltītajos pasākumos, 

labdarības pasākumi sociālā aprūpes centrā, u.c. Koledžas audzēkņi iesaistās visos Olaines 

pilsētas un novada pasākumos, piemēram, Dzērveņu festivālā, Olaines pilsētas svētkos, 

Muzeju naktīs, Paaudžu tikšanās pasākumos, u.c.  Līdz 2019.gada jūnijam tika izdota jauniešu 

veidota avīze „Vairogs”, kas tika publicēta koledžas mājas lapā.  Koledžas audzēkņi piedalās 

dažādos  semināros, kas notiek ārpus koledžas (Pašpārvalžu salidojumi, Olaines novada 

jauniešu forums, Olaines Jauniešu centra “POPKORNS” pasākumi u.c.), tas parāda to, ka 

izglītojamie prot pamatot savu viedokli, racionāli izmanto mācību laiku gan stundās, gan arī 

ārpus tām. 

 Izglītības programmu nodrošināšanai, zināšanu un prasmju pilnveidei ir pieejami 

aprīkoti mācību kabineti, laboratorijas ar modernām iekārtām, datorklases, sporta bāze, 

bibliotēka, kas pēdējos gados nepārtraukti tiek papildināta ar mācību literatūru, profesionālo, 

zinātnisko literatūru un periodiku. Teorētisko un praktisko mācību nodrošināšanai ir pieejama 

datortehnika ar AutoCAD programmu, CHEM CAD. Mācību materiālā bāze tiek atjaunota un 

pilnveidota atkarībā no plānotajiem un esošajiem finanšu līdzekļiem. Mācību procesā 

audzēkņi izmanto dažādus palīglīdzekļus: internetu, interaktīvos kompaktdiskus, CD ar 

tematiskām filmām, u.c. 

 Pirmo kursu audzēkņu kavējumiem tiek pievērsta īpaša uzmanība. Izglītojamie mācību 

stundas kavē gan attaisnoti, gan neattaisnoti, tomēr lielākais kavējumu skaits ir veselības 

stāvokļa dēļ. Par audzēkņu kavējumu uzskaiti atbild grupas audzinātājs, kurš veic arī 

kavējumu iemeslu analīzi, veic individuālo darbu ar audzēkņiem un viņu vecākiem.  

Audzēkņu ilgstošie kavējumi tiek ievadīti VIIS sistēmā, atbilstoši MK noteikumiem Nr.89. 

“Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, 

ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”. 

 

4.2.3. Vērtēšana, kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

 Vērtēšana koledžā atbilst nosacījumiem, kas paredzēti Ministru kabineta noteikumos 

par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu. Visi pedagogi vērtē izglītojamo mācību 

darbu un rezultātus, ievērojot valstī noteikto  un koledžā izstrādāto vērtēšanas kārtību. 
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Audzēkņu  zināšanu pārbaude notiek saskaņā ar mācību programmu. Mācību sasniegumu 

vērtēšanai izmanto rakstiskas, mutiskas, praktiskas un kombinētas vērtēšanas formas. Mācību 

procesa sākumā izglītojamie tiek iepazīstināti ar prasībām, kuras ir jāizpilda, lai iegūtu 

diplomu par profesionālo vidējo izglītību. Kā arī audzēkņi tiek iepazīstināti ar to, kā veidojas 

atestācijas, semestra, gala, eksāmena un galīgais vērtējums (RTU OTK profesionālās 

vidusskolas audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība). Izglītojamo sasniegumi valsts 

dokumentācijā tiek atspoguļoti saskaņā ar valsts noteikto 10 ballu sistēmu. Mācību priekšmets 

ir apgūts, ja galīgais vērtējums nav mazāks par 4 –„gandrīz viduvēji”. 

 Skolotāji izmanto vienotas un atbilstošas vērtēšanas metodes, kas atbilst mācību 

priekšmeta specifikai. Izglītojamie ir iepazīstināti ar vērtēšanas kārtību un kritērijiem. 

Zināšanas tiek novērtētas atbilstoši vērtēšanas sistēmai un atzīme tiek ierakstīta klases           

e-žurnālā. Ikmēneša atestācija atspoguļo katra izglītojamā mācību sasniegumu dinamiku, 

sasniegumi tiek atspoguļoti elektroniskās mācību nodarbības uzskaites žurnālā MyKoob, 

kuras informācija ir pieejama jebkurā brīdī arī audzēkņu vecākiem. Izglītojamo sasniegumi 

tiek atspoguļoti valsts dokumentos (žurnālos, sekmju izrakstos  u.c.) saskaņā ar noteikto 

kārtību. Apkopojot rezultātus, mācību process tiek analizēts un pilnveidots.  

 Izglītojamajiem jākārto arī profesionālās vidējās izglītības programmā paredzēti 

noslēguma eksāmeni profesionālajos mācību priekšmetos, kā arī profesionālās kvalifikācijas 

eksāmens (PKE) programmas noslēgumā. PKE norise atbilst nosacījumiem, kas paredzēti 

Ministru kabineta noteikumos par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība 

akreditētās profesionālās izglītības programmās. Visa nepieciešamā dokumentācija ir 

noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 Pamatojoties uz iegūtajiem mācību gada rezultātiem, Valsts eksāmenu rezultātiem, 

tiek noteikts esošais apguves līmenis un plānota tālākā darbība, lai uzlabotu mācību 

priekšmetu apguves līmeni. Pamatojoties uz kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultātiem 

notiek turpmāko gadu kvalifikācijas darbu tēmu un satura pilnveide. 

 

Vērtējums : labi 

 

4.3. Izglītojamo sasniegumi 

 Koledža regulāri uzskaita un analizē izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā, fiksējot 

tos žurnālos, prakses dienasgrāmatās, ieskaišu, eksāmenu protokolos, pusgada un mācību 

gada  sekmju kopsavilkumos.  
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 Mācību sasniegumi kopš 2013./2014. mācību gada tiek fiksēti elektroniskās mācību 

nodarbības uzskaites žurnālā MyKoob. Pedagogi ir iepazinušies ar tā iespējām uzskaitīt un 

analizēt izglītojamo kavējumus un mācību sasniegumus.  

 Katra mēneša un mācību semestra beigās tiek veikta analīze par izglītojamā 

individuālo dinamiku, kavējumiem, katra mācību priekšmeta vērtējumu. Grupu audzinātāji 

apkopo un analizē audzēkņu sasniegumus, kas palīdz veiksmīgi plānot darbu nākamajam 

mēnesim un semestrim. Audzēkņu sasniegumu analīzes rezultāti tiek izmantoti viņu 

izaugsmes veicināšanai, motivēšanai mācībām, mācību un audzināšanas darba plānošanai. 

Mācību rezultāti kopumā ir optimāli. Grūtības rada tas, ka izglītojamie koledžā iestājas ar 

ļoti atšķirīgu zināšanu līmeni eksaktajos mācību priekšmetos. Turklāt lielai daļai izglītojamo 

latviešu valoda nav dzimtā valoda. 

Koledžā regulāri uzskaita un analizē izglītojamo sasniegumus valsts pārbaudes darbos. 

Pedagogi tiek informēti par audzēkņu sasniegumiem, kas palīdz attīstīt mācīšanas kvalitāti.  

2016./2017.mācību gads       2.tabula 

Mācību priekšmets
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BIOLOĢIJA 51,60% 47,80% 63,30% 9 2 1 2 3 1

ĶĪMIJA 43,40% 49,10% 63,10% 17 4 3 2 4 4

LATVIEŠU VALODA 46,00% 42,10% 50,90% 20 2 4 4 3 4 1 2

ANGĻU VALODA 49,30% 46,10% 59,70% 20 2 3 4 2 1 3 1 3 1

FIZIKA 48,00% 28,60% 49,90% 2 1 1

VĒSTURE 26,40% 38,50% 41,50% 7 1 4 1 1

MATEMĀTIKA 23,70% 19,60% 34,90% 22 5 8 5 1 1 1 1  

 

2017./2018.mācību gads       3.tabula 

Mācību 

priekšmets

Vidējais 

kopprocents 

koledžā

Vidējais 

rezultāts 

profesionālo 

skolu grupā

Vidējais 

rezultāts 

valstī
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%

9
0

-1
0

0
%

angļu valoda 38,8% 49,4% 61,9% 23 1 6 4 3 3 1 3 2

latviešu valoda 46,0% 42,1% 52,6% 21 1 3 6 3 2 2 3 1

matemātika 24,2% 20,3% 34,6% 21 2 8 5 2 2 2

bioloģija 44,8% 42,6% 60,8% 23 1 3 6 3 5 5

fizika 20,6% 23,0% 39,8% 10 6 3 1

ķīmija 28,9% 31,1% 61,5% 22 8 6 4 2 1 1

vēsture 48,6% 40,0% 40,0% 13 2 3 2 2 2 2  
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          2018./2019.mācību gads       4.tabula 

              

           5.tabula 

RTU OTK CE vidējo vērtējumu salīdzinājums pa gadiem 

       
Mācību priekšmets 2017 2018 2019 

   Angļu valoda 49,3% 38,8% 47,6% 

   Latviešu valoda 46,0% 46,0% 41,7% 

   Matemātika 23,7% 24,2% 22,1% 

   Bioloģija 51,6% 44,8% 44,0% 

   Fizika 48,0% 20,6% 76,0% 

   Ķīmija 43,4% 28,9% 48,3% 

   Latvijas un pasaules vēsture 26,4% 48,6% 53,6% 

    

Analizējot pēdējo triju mācību gadu eksāmenu rezultātus koledžā (5.tabula, 1.diagramma), 

varam secināt, ka eksāmenu rezultāti mācību priekšmetos  ir kritušies: matemātikā redzam 

kritumu par 1.6%,  angļu valodā – 1.7%, bioloģijā – 7.6%, latviešu valodā -  4.3%. Savukārt 

fizikā, vēsturē un ķīmijā ir manāms kāpums.  Fizikā par 28%, vēsturē par 27.2%, ķīmijā  par  

4.9%.  

Mācību rezultātu % kritums Valsts pārbaudes darbos skaidrojams ar audzēkņu iepriekšējās 

izglītības posma nepietiekami apgūtām zināšanām. Audzēkņi iestājas ar ļoti atšķirīgu vidējo 

vērtējumu, kurš ne vienmēr ir  optimāls. Kā arī, mācību procesu dažiem audzēkņiem ietekmē 

valodas barjera. 

Lai uzlabotu situāciju šobrīd pedagogi vairāk strādā individuālās konsultācijās, sniedzot 

audzēkņiem nepieciešamo atbalstu. Mācību procesā atkārtoti pievēršas tēmām, kurās 

audzēkņiem ir nepietiekamas zināšanas, atkāpjoties atpakaļ uz pamatizglītības  līmeni. 

 

Mācību 

priekšmets

Vidējais 

kopprocents 

koledžā

Vidējais 

rezultāts 

profesionālo 

skolu grupā

Vidējais 

rezultāts 

valstī
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u
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%

angļu valoda 47,6% 50,9% 62,7% 31 1 8 3 3 6 6 3 1

latviešu valoda 41,7% 39,4% 49,9% 31 1 7 6 7 7 2 1

matemātika 22,1% 19,5% 32,7% 31 5 11 8 3 2 1 1

bioloģija 44,0% 39,8% 57,1% 25 1 8 4 2 2 4 4

fizika 76,0% 24,3% 37,5% 1 1

ķīmija 48,3% 43,6% 62,8% 27 3 5 1 4 6 4 1 3

vēsture 53,6% 39,5% 41,3% 11 3 4 3 1
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          1.diagramma 

   RTU OTK CE vidējo vērtējumu salīdzinājums pa gadiem  

  

 

 

Profesionālās vidējās izglītības programmas “Ķīmijas tehnoloģijas”  

(kvalifikācija: biotehnologa palīgs; biotehnoloģisko procesu tehniķis) VISC 

eksāmenu rezultātu un PKE rezultātu analīze 

 

 Analizējot profesionālās vidējās izglītības “Ķīmijas tehnoloģijas” (kvalifikācija: 

biotehnologa palīgs; biotehnoloģisko procesu tehniķis) 3 grupu sasniegumus (6.tabula, 

2.diagramma), secinām, ka obligātajos Valsts pārbaudes darbos  trīs gadu laikā rezultāti ir 

līdzvērtīgi. Salīdzinot ar 2018.gadu 2019.gadā ir manāms kāpums angļu valodā un latviešu 

valodā. Angļu valodā  kritums par 0.9%. 

 

          6.tabula 

  B-41 B-51 B-62 

Mācību priekšmets 2017 2018 2019 

ANGĻU VALODA 52,9% 43,6% 52,6% 

LATVIEŠU VALODA 46,2% 48,9% 48,0% 

MATEMĀTIKA 26,4% 26,1% 27,2% 
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2.diagramma  

 

 

  Visbiežāk kā izvēles eksāmenu audzēkņi kārto ķīmiju vai bioloģiju (8.tabula, 

3.diagramma), tad seko Latvijas un pasaules vēsture un fizika. Fiziku, laika posmā no 2017. – 

2019.gadam, kā izvēles eksāmenu kārtojuši tikai 4 audzēkņi. Izvēles eksāmenos vislabākie 

rādītāji ir Latvijas un pasaules vēsturē, kā arī ķīmijā. Kritums ir manāms bioloģijā – 8.8%, 

(7.tabula, 4.diagramma) 
 

 
 7.tabula 

VISC izvēles eksāmenu rezultāti 

 

 
B-51 B-62 B-72 

Mācību 

priekšmets 2017 2018 2019 

FIZIKA 39,0% 27,7% - 

BIOLOĢIJA 43,4% 44,1% 34,6% 

ĶĪMIJA 41,7% 30,4% 40,2% 

VĒSTURE 33,0% 45,8% 66,3% 
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       8.tabula 

   

 
AUDZĒKŅU SKAITS 

 Mācību 

priekšmets B-51 B-62 B-72 

FIZIKA 1 3 

 BIOLOĢIJA 5 21 16 

ĶĪMIJA 15 18 12 

VĒSTURE 3 12 4 
      

 

       3.diagramma 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

4.diagramma 
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Koledžas administrācija un prakšu vadītāji regulāri tiekas ar uzņēmuma darbinieku un nozares 

pārstāvjiem, lai noskaidrotu aktualitātes nozarē un nepieciešamības, vajadzības jaunu 

darbinieku sagatavošanā un esošo darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanā. Kopā ar 

uzņēmumu vadītājiem tiek apzinātas prakses vietas, pārrunātas praktikantiem nepieciešamās 

prasmes un iemaņas, vēlamais praktikantu piesaistīšanas laiks. Visstabilākie sociālie partneri, 

audzēkņu profesionālo iemaņu un mācību sasniegumu pilnveidotāji kvalifikācijas prakses 

laikā papildus koledžas pedagogu ieguldījumam ir AS „Olainfarm”- piedāvājusi 25 % prakšu 

vietu, AS „Grindeks” – 24 % prakšu vietas un citi uzņēmumi sastāda -  51% no kopējo 

uzņēmumu skaita. 

Kvalifikācijas prakšu vietas 

           9.tabula 

Uzņēmumi 

Audzēkņu 

skaits 

Uzņēmumi Audzēkņu 

skaits 

AS “Olainfarm” 13 SIA “Rīgas piensaimnieks” 1 

SIA “Pharmidea” 1 SIA “Vecā maiznīca” 1 

AS “Tukuma piens” 2 SIA “Dona” 1 

SIA “Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS” 1 SIA “ZeMaize” 1 

AS “Jaunpils pienotava” 1 AS “Cēsu alus” 1 

SIA “Zlauks” 1 

SIA “Alus nams” privātā alus 

darītava “Brālis” 1 

AS “Grindeks ” 11 SIA “Bauskas alus” 1 

AS “Dzintars ” 2 AS “Valmieras piens” 1 

AS “Latvijas piens” 1 AS “Aldaris” 1 

SIA “Abavas dārzi” 2 SIA “Rītausma ” 1 

SIA “Kiwi Cosmetics” 1 SIA “BDB” 1 

SIA “Dinair Filton” 2 SIA “Pumpurs” 1 

SIA “Jaunpagasts  Plus” 1 AS “Tērvetes  AL” 1 

 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni (turpmāk - PKE) tiek plānoti un organizēti atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām, atbildoši 30.08.2011. MK noteikumiem Nr.662 par „Profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu norises kārtību akreditētās profesionālās izglītības programmās”. 

          

          10.tabula 

Kvalifikācijas eksāmens profesionālās vidējās izglītības programmā "Ķīmijas 

tehnoloģijas", kvalifikācija: biotehnologa palīgs 

 

    

nepietiekams 

apguves 

līmenis 

pietiekams 

apguves 

līmenis 

optimāls 

apguves 

līmenis 

augsts 

apguves 

līmenis 

mācību 

gads 

audzēkņu 

skaits 1-3balles 4-5balles 6-8balles 9-10balles 

2016./2017. 22   8 13 1 

2017./2018. 11   2 6 3 

2018./2019. 17  3 12 2 
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5.diagramma 

 

 

 

Izvērtējot PKE rezultātus (10.tabula, 5.diagramma) secinām, ka audzēkņi mācību priekšmetu 

programmas ir apguvuši pietiekamā un optimālā līmenī. Augstu zināšanu līmeni no 2017-

2019.gadam  PKE uzrādījuši 6 audzēkņi no 50. 

 

Profesionālās vidējās izglītības programmas “Inženiermehānika”  

(kvalifikācija: ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu mehāniķis) 

VISC eksāmenu rezultātu un PKE rezultātu analīze 

 

        11.tabula 

VISC eksāmenu vidējo rezultātu salīdzinājums 

Mācību priekšmets 2017 2018 2019 

ANGĻU VALODA 31,00% 15,00% 29,0% 

LATVIEŠU VALODA 33,10% 25,30% 27,4% 

MATEMĀTIKA 13,00% 11,00% 8,6% 
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6.diagramma 

 

 

 Obligātajos VISC eksāmenos profesionālās vidējās izglītības programmas 

“Inženiermehānika” audzēkņiem (11.tabula, 6.diagramma) viszemākie sasniegumi ir 

matemātikā, te varam arī redzēt, ka  2019.gadā, salīdzinot ar 2017.gadu ir manāms 4.4% 

kritums. 2017.gada rezultātus angļu valodā salīdzinot ar 2018. gadu redzams kritums par 

16%, savukārt 2019. gadā ir noticis kāpums par  14%. Latviešu valodā manāms kritums par 

5.7%. 

 

        12.tabula 

      

VISC izvēles eksāmenu rezultāti   

 

 

M-52 M-63 

 Mācību priekšmets 2017 2018 2019 

FIZIKA   14,8%   

BIOLOĢIJA       

ĶĪMIJA       

LATVIJAS PASAULES UN 

VĒSTURE 21,5%     
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        7.diagramma 

 

 Analizējot izvēlēs eksāmenu rezultātus (12.tabula, 7.diagramma) secinām, ka 

profesionālās vidējās programmas “Inženiermehānika” grupu audzēkņi izvēlas kārtot fiziku 

un Latvijas un pasaules vēsturi. Redzam, ka 2017.gadā fiziku nav izvēlējies kārtot neviens 

audzēknis, 2018.gadā fiziku kārtoja – 5 audzēkņi.  

 Latvijas un pasaules vēsturi audzēkņi kārtojuši 2017. gadā (4 audzēkņi). 2018. un  

2019. gadā šo eksāmenu nav kārtojis neviens audzēknis. 

 

Visstabilākie sociālie partneri (13.tabula), audzēkņu profesionālo iemaņu un mācību 

sasniegumu pilnveidotāji kvalifikācijas prakses laikā  papildus koledžas pedagogu 

ieguldījumam ir AS “Olainfarm” un SIA “Lyngson”. 

 

        13.tabula 

 

Uzņēmums Audzēkņu skaits 

AS „Olainfarm” 10 

SIA „Auto fans” 1 

SIA „Lyngson” 5 
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Kvalifikācijas eksāmens profesionālās vidējās izglītības programmā 

"Inženiermehānika", kvalifikācija: ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu 

mehāniķis 

 

 

      14.tabula 

 

    nepietiekams 

apguves 

līmenis 

pietiekams 

apguves 

līmenis 

optimāls 

apguves 

līmenis 

Augsts 

apguves 

līmenis 

mācību gads audzēkņu 

skaits 

1-3balles 4-5balles 6-

8balles 

9-

10balles 

2016./2017. 4   3   1 

2017./2018. 3   1 2   

2018./2019. 2   2  

 

      8.diagramma 

 

 
 

Profesionālās vidējās  izglītības programmas „Inženiermehānika” dati par profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu (turpmāk - PKE) liecina, ka audzēkņi mācību programmu apgūst 

pietiekamā un optimālā līmenī, PKE  rezultāti ir optimālā līmenī. 
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Profesionālās vidējās izglītības programmas “Vides aizsardzība”  

(kvalifikācija: vides tehniķis) VISC eksāmenu rezultātu analīze 

 

         15.tabula 

 

Mācību priekšmets 2018 

AUDZEKŅU 

SKAITS 

FIZIKA 22,0% 2 

BIOLOĢIJA 48,0% 2 

ĶĪMIJA 20,3% 4 

          

   

         9.diagramma 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.gadā izvēles VISC eksāmenus kārtoja profesionālās vidējās programmas “Vides 

aizsardzība” audzēkņi (15.tabula, 9.diagramma). Vislabāk audzēkņiem veicies bioloģijā, kur 

iegūti 48%, tad seko fizika ar 22% un 4 audzēkņi, kuri bija izvēlējušies kārtot ķīmijas 

eksāmenu sasnieguši vidējo % rādītāju - 20%.  

 

16.tabula 

MĀCĪBU 

PRIEKŠMETS 2019 AUDZEKŅU SKAITS

LATVIEŠU VALODA 30% 5

MATEMĀTIKA 14,2% 5

ANGĻU VALODA 45,0% 5  
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10.diagramma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2019.gadā  profesionālās vidējās izglītības programmā “Vides tehniķis”  obligātos 

centralizētos eksāmenus kārtoja 5 audzēkņi no 6. Vislabāk audzēkņiem veicies ar angļu 

valodas eksāmenu, kurā iegūti  vidēji 45%, savukārt visvājākie rezultāti ir matemātikā, kur ir 

iegūti 14.2%. 

 

Profesionālās vidējās izglītības programmas “Pārtikas produktu kvalitātes 

kontrole”  (kvalifikācija: pārtikas kvalitātes kontrolieris) VISC izvēlēs 

eksāmenu un PKE rezultātu analīze  

           

17.tabula 

   

   

   

  

        

 

 

 

 

 

 

Mācību priekšmets 2018./2019.m.g. AUDZĒKŅU SKAITS

BIOLOĢIJA 26,0% 3

VĒSTURE 36,5% 2

ĶĪMIJA 30,0% 1
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11.diagramma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analizējot 11.diagrammu, secinam, ka vislabāk audzēkņiem veicies Latvijas un 

pasaules vēsturē – 36,5%, kam seko ķīmijas eksāmens, kur % rādītājs – 30%. Viszemākos 

rādītājus audzēkņi ieguvuši bioloģijā – 26,0%. 

 

Kvalifikācijas eksāmens profesionālās vidējās izglītības programmā "Pārtikas produktu 

kvalitātes kontrole", kvalifikācija: pārtikas kvalitātes kontrolieris 

 

 Profesionālās vidējās  izglītības programmas „Pārtikas produktu kvalitātes kontrole” 

galīgais pārbaudes veids ir profesionālās kvalifikācijas eksāmens (turpmāk - PKE).  

2016./2017.mācību gadā PKE kārtoja 4 audzēkņi. 

 

       18.tabula 

 

    nepietiekams 

apguves 

līmenis 

pietiekams 

apguves 

līmenis 

optimāls 

apguves 

līmenis 

augsts 

apguves 

līmenis 

mācību gads audzēkņu 

skaits 

1-3 balles 4-5 balles 6-8 

balles 

9-10 

balles 

2016./2017. 4    4  

2017./2018. 0      

2018./2019. 0     

 Visi 4 audzēkņi PKE nokārtojuši un ieguvuši vērtējumu, kas atbilst optimālam 

apguves līmenim. Diemžēl, diplomu par profesionālās kvalifikācijas iegūšanu saņēma 3 

audzēkņi. Viens audzēknis neieguva 5% VISC obligātajā eksāmenā – matemātikā, līdz ar to 

audzēknim tika izsniegta sekmju izziņa par daļēju programmas apguvi. 



28 

Profesionālās vidējās izglītības programmas “Inženiermehānika”  

(kvalifikācija: rūpniecisko iekārtu mehāniķis) kvalifikācijas prakses vietu 

un PKE rezultātu analīze 

 

 2017.gada 11.janvārī koledžā mācības uzsāka audzēkņi profesionālās vidējās izglītības 

programmā “Inženiermehānika”, kvalifikācija: rūpniecisko iekārtu mehāniķis. Programmu 

varēja apgūt 1,5 gada laikā un saņemt diplomu par vidējo profesionālo izglītību. Mācības 

uzsāka  17 audzēkņi, diplomu saņēma 11 audzēkņi. 

 Audzēkņi savas teorētiskās zināšanas nostiprināja praksē, kvalifikācijas prakses 

ietvaros, dažādos uzņēmumos.  

 

          19.tabula 

Uzņēmums Audzēkņu skaits 

AS “Olainfarm” 
3 

SIA “Olaines ķīmiskā rūpnīca 

BIOLARS” 
2 

SIA “Pindstrup latvia” 
1 

SIA “Salta BM” 
2 

SIA “Nordic plast” 
1 

SIA “PharmIdea” 
1 

SIA “Lyngson” 
1 

AS “Olaines ūdens un siltums” 
1 

 

Lielākā daļa audzēkņu pēc kvalifikācijas prakses turpina strādāt savās prakses vietās. Pēc 

kvalifikācijas prakses audzēkņi kārtoja profesionālo kvalifikācijas eksāmenu (PKE). 

Analizējot datus 20.tabulā un 11.diagrammā varam secināt, ka audzēkņi ir bijuši ļoti motivēti 

un ieinteresēti, jo vairākums PKE nokārtojuši ar vērtējumu 9 (teicami) vai 10 (izcili). Augstie 

vērtējumi skaidrojami ar audzēkņu motivāciju un esošo darba pieredzi, jo lielākā daļa no šīs 

grupas audzēkņiem bija strādājoši rūpniecisko iekārtu mehāniķi vai darbinieki šīs nozares 

uzņēmumos. 
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       20.tabula 

    

nepietiekams 

apguves 

līmenis 

pietiekams 

apguves 

līmenis 

optimāls 

apguves 

līmenis 

augsts 

apguves 

līmenis 

mācību 

gads 

audzēkņu 

skaits 1-3balles 4-5balles 6-8balles 9-10balles 

2017./2018. 11 

 

2 2 7 

 

 

        12.diagramma 

 

 

 Kvalifikācijas eksāmens sastāv no divām daļām – teorētiskās un praktiskās. 

Teorētiskajā daļā audzēkņi atbild uz testa jautājumiem. Pēc eksāmena katru gadu notiek testa 

rezultātu analīze un testa jautājumi tiek pārskatīti, analizēti un pilnveidoti. Praktiskajā daļā 

audzēkņi strādā individuāli – laboratorijā veicot praktisko darbu – profesionālās vidējās 

izglītības programmu Pārtikas produktu kvalitātes kontrole, Ķīmijas tehnoloģijas, Vides 

aizsardzība audzēkņu grupas. Savukārt profesionālās vidējās izglītības programmas 

“Inženiermehānika” grupu audzēkņi pilda praktisko uzdevumu mācību kabinetā – veicot 

detaļu  mērījumus, rēķinot, rasējot u.tt.  Kvalifikācijas eksāmena vērtējums veido teorētiskās 

un praktiskās daļas kopējais punktu skaits. Zemāki ir audzēkņu vērtējumi testos, tas daļēji 

izskaidrojams ar to, ka audzēkņi pēdējo semestri pirms kvalifikācijas eksāmena ir praksēs un 

aizmirst teorētiskajās nodarbībās apgūto, taču eksāmena praktiskās daļā vērtējumi ir augsti.  

 PKE rezultāti liecina par izglītojamo un pedagogu produktīvu darbu mācību procesā, 

par kvalitatīvu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un atbildīgu gatavošanos 
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noslēguma pārbaudījumiem. Rezultātu analīze dod iespēju skolotājiem izvērtēt stiprās un 

vājās puses izglītības programmas apguvē, nepieciešamos uzlabojumus. 

 Sadarbībā ar uzņēmumu vadītājiem, izveidotas centralizēto profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu komisijas. Kvalifikācijas eksāmenu komisijas locekļi piedalās 

eksāmenu rezultātu izvērtēšanā un analīzē. Ar uzņēmumiem ir noslēgti divpusēji sadarbības 

līgumi par audzēkņu prakses un darba vietu nodrošinājumu. Skolas administrācija un prakšu 

vadītāji regulāri tiekas ar uzņēmējiem, lai noskaidrotu viņu vēlmes un vajadzības jaunu 

darbinieku sagatavošanā un esošo darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanā. 

 2016.gadā Erasmus+ projekta ietvaros 12 labākie profesionālās vidējās izglītības 

programmas „Biotehnoloģija” un  “Inženiermehānika” audzēkņi sešas kvalifikācijas prakses 

nedēļas un 4 profesionālo mācību priekšmetu skolotāji stažējās ārzemēs –Vācijā, Brēmenē. 

Audzēkņi ir motivēti, atbildīgi.   

 2017. un 2018.gadā notika pedagogu stažēšanās Portugālē un Latvijas uzņēmumos 

8.5.3. projekta specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu 

pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi" ietvaros. Kā arī 

Erasmus+ projekts atbalstīja koledžas daļas docentu un lektoru  stažēšanos ārzemēs: Dānija, 

Slovēnijā, Beļģijā, Spānijā. 

 RTU OTK profesionālā vidusskola ir ieguvusi Erasmus+ hartu, kas ļauj audzēkņiem 

doties ārzemju praksēs  un  papildināt savas zināšanas profesionālajā jomā ārpus Latvijas. 

 2019.gadā profesionālās vidusskolas 2 lektori devās uz Mariboru (Slovēnija) 

Erasmus+ projekta ietvaros, kā arī 3 pedagogi VISC īstenotā projekta “Profesionālās izglītības 

iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” devās uz Vāciju, Drēzdeni, 

lai papildinātu savas zināšanas ķīmiskās rūpniecības nozarē, kā arī 2019.gada jūlijā 2 lektores 

devās uz Čehiju, Prāgu. 

Vērtējums : labi 

 

4.4. Atbalsts izglītojamiem 

 

 RTU Olaines Tehnoloģiju koledžā ir nozīmēta atbildīgā persona par darba drošības 

organizāciju. Visiem drošības pasākumiem ir izstrādāti un noteiktā kārtībā apstiprināti 

reglamentējošie dokumenti, ar kuriem iepazīstināti izglītojamie, vecāki un koledžas personāls. 

Koledžas telpās izvietoti evakuācijas plāni, izglītojamie un personāls tiek iepazīstināti par 

rīcības plānu ekstremālās situācijās un evakuācijas gadījumā. Pie kāpnēm, izejām un gaiteņos 

ir norādes zīmes. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktam, vienreiz gadā tiek organizēta 

koledžas apmācība evakuācijā. Kabinetos (laboratorijās, informātikas) redzamā vietā tiek 
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novietotas drošības instrukcijas,  ar kurām izglītojamie tiek iepazīstināti. Ir izstrādātas 

instrukcijas izglītojamiem par darba drošību laboratorijās, par drošību sporta nodarbībās, 

ekskursijās, ar kurām izglītojamos iepazīstina 2 reizes mācību gadā. Par iepazīšanos ar 

instrukcijām izglītojamie parakstās instruktāžu uzskaites žurnālā. Divas reizes mācību gadā 

izglītojamos iepazīstina ar elektrodrošības un ugunsdrošības prasībām. Iepazīšanās ar 

instrukciju tiek apliecināta ar personas parakstu. Koledžai ir apstiprināti Iekšējās kārtības 

noteikumi un ne retāk kā divas reizes gadā audzēkņi tiek instruēti, kā arī instruktāžas tiek 

veiktas pēc nepieciešamības. 

Ir noteikta kārtība mācību ekskursiju / ekskursiju organizēšanā. Direktors ar rīkojumu 

nozīmē atbildīgās personas katram pasākumam ārpus koledžas, kas notiek mācību stundu 

ietvaros. Koledža nodrošina audzēkņu nodarbošanos pēc mācību stundām, iesaistot viņus 

interešu izglītības nodarbībās, piemēram, regulāras audzēkņu pašpārvaldes sanāksmes, 

ansambļa “Skandijs” mēģinājumi, sporta trenažieru zāles apmeklējums, deju nodarbības 

OTK, Olaines stadiona un peldbaseina apmeklēšana un citās viņiem interesējošās aktivitātēs.  

 Koledžā nav atbalsta personāla t.i. sociālā pedagogs un psihologa. Lai samazinātu 

audzēkņu un vecāku psiholoģisko stresu un veiksmīgi iekļautos grupas un skolas dzīvē, 

mācību gada sākumā tiek rīkoti adaptācijas pasākumi pirmajam kursam, tiek organizētas 

vecāku sapulces. Grupu audzinātāji iepazīst izglītojamos, sadarbojas ar izglītojamo vecākiem 

un saskarsmē ar šiem izglītojamiem cenšas būt taktiski un iejūtīgi. Izglītojamiem savu 

jautājumu risināšanā ir iespēja sadarboties ar ikvienu RTU Olaines Tehnoloģijas koledžas 

darbinieku un audzēkni. 

 Materiālo iespēju robežās mācību telpās tiek veikti telpu remonti, nodrošināts 

pietiekams apgaismojums u.c., piemēram, 2013.gadā tika kapitāli izremontēts fizikas 

kabinets. 2014.gadā tika renovēti griesti un aprīkoti ar attiecīgo apgaismojumu divos mācību 

priekšmetu kabinetos, kā arī 2018.gadā sporta zālē tika uzlabots apgaismojums. Mācību 

kabineti ir aprīkoti ar visu nepieciešamo (dators, projektors, tāfele), lai notiku pilnvērtīgs 

mācību process. 

 Koledža izglītojamiem ir nodrošinājusi iespēju apmeklēt blakus skolas ēdnīcu, jo 

koledžā nav savas ēdnīcas. Daļa no izglītojamajiem dzīvo koledžas dienesta viesnīcā, līdz ar 

to pusdienas izvēlas gatavot paši.  

 2019.gadā, domājot par audzēkņu drošinu, Dienesta viesnīcai tika uzstādītas 

ugunsdrošas durvis un signalizācija, kā arī, audzēkņu ideju konkursa rezultātā,  nokrāsots 

dienesta viesnīcas 2.stāva gaitenis.  Audzēkņiem ir ļauts pašiem izpausties un realizēt savas 

idejas! 
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 Koledžā aktīvi darbojas audzēkņu pašpārvalde, kura regulāri rīko sanāksmes, kurās 

ikviens izglītojamais aicināts izteikt savu viedokli un priekšlikumus, kā arī aktīvi 

līdzdarboties dažādu pasākumu organizēšanā, vadīšanā un koledžas dzīves plānošanā. 

Koledžas 2.stāvā ir izvietots informatīvais pasākumu stends, kurā tiek izvietotas aktuālo 

pasākumu afišas un informācija par Olaines pilsētas jauniešu pasākumiem, kurus var 

apmeklēt ikviens interesents. 

 Ir izstrādāts arī audzēkņu pašpārvaldes nolikums, saskaņā ar kuru ir noteikts 

pašpārvaldes sastāvs, darbība, audzēkņu noteikumi un pienākumi tajā. Jau vairākus gadus pēc 

kārtas tiek rīkotas orientēšanās sacensības Olaines pilsētā „Noskrien pilsētu”, ko organizē 

audzēkņu pašpārvalde. Izveidojusies tradīcija piedalīties labdarības pasākumā, apmeklējot 

Olaines sociālā aprūpes centra iemītniekus, iepriecinot viņus ar muzikāliem priekšnesumiem. 

Koledžas audzēkņi aktīvi iesaistās visās organizētajos pilsētas, novada sporta sacensībās, kur 

ieņem arī godalgotas vietas. RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas audzēkņi piedalās arī “Tet 

Riga maratonā”, Stirnu buka taku skrējienos. 

 Tiek izdota jauniešu veidota avīze „Vairogs”, kas tiek publicēta koledžas mājas lapā 

pieejama sociālajos tīklos.   

 Koledžas audzēkņi aktīvi iesaistās Olaines pilsētas un novada pasākumos, piemēram, 

Olaines pilsētas svētkos, Muzeju naktīs, Dzērveņu festivālā u.c. Darbojas jauniešu centrā 

“Popkorns”, Olaines novada jauniešu domē. 

 Koledžas audzēkņi regulāri piedalās karjeras nedēļu pasākumā „Karjeras dienas”, kas 

notiek dažādās Latvijas skolās, prezentē izglītības iestādi un popularizējot iegūstamās 

profesijas RTU OTK. Karjeras dienu ietvaros koledžu apmeklē Jelgavas, Rīgas un Olaines 

skolēni. Skolēni tiek iepazīstināti ar mācību iestādi, apmeklē laboratorijas un veic nelielus 

praktiskos darbus, skolēniem sniedz paraugdemonstrējumus ķīmijā. 

 Grupu audzinātāji paredz savos darba plānos tēmu par  izglītības turpināšanu pēc 

koledžas absolvēšanas un turpmāko karjeras izvēli. Līdz ar to izglītojamie tiek informēti par 

izglītības iespējām koledžā pēc profesionālās vidusskolas absolvēšanas, par prasībām kādas ir 

nepieciešamas, lai turpinātu studijas nākamā izglītības līmenī. Ja nepieciešams, koledža 

nodrošina konsultācijas par izglītības programmu izvēli. Bibliotēkā ir pieejama informācija 

par iespējamo tālāko izglītību – karjeras informācijas stends. 

 Koledžas vadība, metodiskās komisijas, priekšmetu skolotāji, plānojot savu darbu, 

ievēro talantīgo skolēnu vajadzības, veicina viņu izaugsmi. Audzēkņiem ir iespējas izmantot 

individuālās nodarbības, kurās tiek attīstītas viņu spējas, talants, radošais potenciāls. 

Mērķtiecīgi tiek veicināta un virzīta talantīgo audzēkņu dalība olimpiādēs, projektos un 
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konkursos. Koledžā izveidotā sistēma darbam ar talantīgajiem audzēkņiem dod labus 

rezultātus. Koledžas audzēkņi piedalās un gūst sasniegumus starpnovadu mācību olimpiādēs. 

2017./2018. mācību gadā Angļu valodas, Bioloģijas un ķīmijas olimpiādēs (dažādos 

posmos) piedalījušies 19 audzēkņi, godalgotas vietas starpnovadu mācību olimpiādēs ir 

ķīmijā. Viens audzēknis piedalījies arī valsts olimpiādē ķīmijā. 

2018./2019.mācību gadā -  olimpiādēs piedalījās 25 audzēkņi, no kuriem 10 ieguva 

godalgodas vietas. 

 Koledžas pedagogi sniedz konsultācijas izglītojamiem, kuri ilgstoši nav apmeklējuši 

izglītības iestādi. Koledžā ir noteikti konsultācijas laiki, kuros audzēkņiem ir iespēja saņemt 

priekšmetu skolotāju atbalstu. Nepieciešamības gadījumā skolotāji sniedz individuālas 

konsultācijas. 

 Mācību procesa uzlabošanai priekšmetu skolotāji dažādo mācību metodes mācību 

procesa diferenciācijai un individualizācijai. 

 Grupas audzinātāji informē vecākus par koledžā audzēkņu vecākiem paredzētiem 

pasākumiem, audzēkņu sekmību un uzvedību. Skolas administrācija un grupu audzinātāji 

strādā pie informācijas apmaiņas nodrošināšanas starp koledžu un vecākiem. Koledžas mājas 

lapā un sociālajos tīklos tiek ievietota visa aktuālā informācija par koledžu, pasākumiem. 

Grupas audzinātājs nepieciešamības gadījumā informē audzēkņa vecākus par sekmēm, 

kavējumiem. Saziņai tiek  izmantots arī elektroniskais mācību nodarbību uzskaites e-žurnāls 

MyKoob, kur informāciju par savu bērnu sekmēm, kavējumiem un mājas darbiem var iegūt 

arī vecāki. Koledža ir atvērta un direktora un vietnieku laiks izglītojamo vecāku pieņemšanai 

nav ierobežots – katru dienu darba laikā.  

 Katru mēnesi tiek organizēta stipendiju piešķiršanas komisijas sēde (Valsts stipendijas 

piešķiršanas komisijas sēde), kur lēmumu pieņemšanā piedalās administrācijas pārstāvji, 

pedagogi un divi audzēkņi. 

 Koledžā nav izglītojamo ar pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu, kuriem ir 

noteikta speciālās izglītības programmas apguve. Tiek sniegts arī atbalsts audzēkņiem ar 

mācību traucējumiem valsts pārbaudes darbos, piemēram, sniegts atbalsts audzēknim, kuram 

ir disleksija. 

  

Vērtējums:   ļoti labi 
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4.5. Iestādes vide 
 

 Koledžas kolektīvs veicina audzēkņos, viņu vecākos un koledžas darbiniekos 

piederības apziņu un lepnumu par koledžu, aicinot audzēkņus, viņu vecākus piedalīties 

dažādos pasākumos un informē sabiedrību par aktivitātēm koledžā. 

Koledžai ir savas tradīcijas: 1.septembris - Zinību diena, 1.kursa adaptācijas nedēļa, 

audzēkņu iesvētības (Fukšu balle), Skolotāju diena, Eksperimentu nedēļa, Ziemassvētku 

pasākums ar direktora apbalvojumiem labākajiem mācībās mācību gada pirmajā semestrī un 

skolas aktivitātēs, Latvijas un Olaines pilsētas dzimšanas dienu pasākumu cikli, Pēdējais 

skolas zvans, Atvērtās durvju dienas koledžā, Baltā galdauta svētki ar direktora apbalvojumu 

mācībās un sabiedriskajās aktivitātēs mācību gada otrajā pusgadā, Izlaidums. Kā tradīcija 

veidojas audzēkņu radošo darbu pēcpusdienas, kuru rezultāts ir koledžas telpu vizuālā tēla 

veidošana. 

 Koledžā radīti visi apstākļi, lai izglītojamie justos vienlīdz labi, neatkarīgi no 

dzimuma, tautības, kultūras un reliģiskās piederības. Koledžas vadība, darbinieki cenšas, lai 

audzēkņu vidū nebūtu nedz fizisko, nedz morālo pāridarījumu, pievērš uzmanību disciplīnas 

jautājumiem pārkāpumu gadījumos, rīkojas saskaņā ar izstrādātu kārtību, lai tos izvērtētu 

taisnīgi, konfliktsituācijas tiek risinātas profesionāli. Koledžas apmeklētājiem un audzēkņiem 

ir  iekārtotas sēdvietas, rekreācijas zonas, skolas vestibilā atrodama svarīgākā informācija. 

Atbildīgais personāls seko, lai telpas (t.sk. mācību kabineti, laboratorijas) būtu uzkoptas, būtu 

attiecīgais apgaismojums, tualetēs būtu higiēnas lietas. Par kārtību mācību laboratorijās atbild 

laboranti. Ir atbilstošs gaiteņu un kāpņu telpu izkārtojums, redzamā vietā ir evakuācijas plāni. 

Koledžas apkārtne tiek uzturēta tīra un kārtīga, audzēkņi katru gadu piedalās koledžas 

teritorijas uzkopšanā, kā arī iesaistās visas Latvijas Lielās talkas dienā aprīlī. 

 Pedagogiem ir iekārtota garderobe, skolotāju istaba, kur viņu atpūtas vajadzībām 

novietoti atpūtas krēsli, dīvāns, darba vajadzībām brīvi pieejami 2 datori ar interneta 

pieslēgumu, printeris, kopētājs. 

 Koledžas izglītojamie ir nodrošināti ar dienesta viesnīcu. Dienesta viesnīcai ir 

izstrādāti Iekšējās kārtības noteikumi, audzēkņu pašpārvalde regulāri kontrolē 

sanitārhigiēniskos apstākļus jauniešu dzīvojamās telpās. Koledžas dienesta viesnīcā direktora 

vietnieki regulāri veic pārbaudes. Izglītojamo ērtībām dienesta viesnīca ir aprīkota ar visu 

nepieciešamo. Lai nodrošinātu izglītojamo drošību koledžā un dienesta viesnīcā ir 

izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Olaines novada pašvaldības policiju. 
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 Piesaistot dažādu Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, sociālo partneru atbalstu 

koledža tiek aprīkota ar jaunākām mācību iekārtām, aprīkojumu un tehnoloģijām. 

Vērtējums: labi 

 

4.6. Iestādes resursi 
 

 Koledžā ir nepieciešamās telpas izglītības programmu sekmīgai īstenošanai, 

izglītojamo un pedagogu vajadzību nodrošināšanai. Telpu iekārtojums un aprīkojums  atbilst 

izglītojamo skaitam. Mācību kabinetu materiāltehniskais nodrošinājums atbilst mācību 

procesa īstenošanas vajadzībām. Koledžā tiek veikta materiāltehnisko līdzekļu uzskaite. Ir 

nozīmētas atbildīgās personas par materiāltehniskajiem resursiem, kas veic to uzskaiti. Laicīgi 

konstatē bojājumus, ziņo par tiem un tie tiek novērsti. 

 Koledžas bibliotēka mērķtiecīgi, regulāri tiek papildināta ar nepieciešamo mācību 

literatūru, periodiku, literatūru svešvalodās. Grāmatas iestādes izglītības programmu 

specifikai tiek pasūtītas. Bibliotēkas lasītava ir aprīkota ar 6 datoriem (ar interneta 

pieslēgumu), 1 skeneri, printeri un kopētāju. Regulāri notiek grāmatu fonda pārskatīšana. 

2017.gadā pēc audzēkņu un pedagogu pieprasījuma, 1.stāvā tika izveidots Brīvpieejamais 

grāmatu skapis, kurā pieejama ļoti dažāda literatūra, bet secinājām, ka šo iniciatīvu atbalsta 

maz audzēkņu. 2019.gadā veikta inventarizācija. 

 RTU Olaines Tehnoloģiju koledža ir iesaistījusies programmā “Latvijas skolas soma”, 

kuras ietvaros ikvienam audzēknim ir iespēja apmeklēt kultūras pasākumus. Programma tiek 

īstenota ar mērķi paplašināt audzēkņu redzesloku, stiprināt jaunās paaudzes valstiskās 

piederības apziņu un nacionālo identitāti, kā arī izpratni par kultūru un tās dažādiem 

aspektiem. 

 Koledžā ir 2 datorklases aprīkotas ar 30 datoriem un monitoriem, kas atbilst 

ergonomikas prasībām TC03, kā arī vienā datorklasē ir interaktīvā tāfele. Datorklasēs ir 

printeris un visiem datoriem ir interneta pieslēgums. Visos mācību kabinetos un laboratorijās 

ir dators ar interneta pieslēgumu. Koledžā ir 6 interaktīvas tāfeles, 10 projektori. Mācību 

korpusa kabineti un laboratorijas korpusa kabineti ir  aprīkoti un  materiāltehniskais 

nodrošinājums tiek regulāri atjaunots un papildināts.  Materiāltehniskie līdzekļi vienmēr ir 

darba kārtībā un droši lietošanā. Materiāltehnisko resursu izmantojums ir efektīvs. 

 Sporta bāze (koledžas sporta zāle, trenažieru zāle, aktu zāle dejām, blakus Olaines 

stadions, Olaines peldbaseins un Olaines pilsētas slidotava) dod iespēju koledžas audzēkņiem 

attīstīt fiziskās spējas un veicina veselīgu dzīvesveidu. Koledžā ir noteikta kārtība koledžas 
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telpu (kabinetu, laboratoriju,  bibliotēkas, konferenču zāles, aktu, sporta zāles u.c.) un 

materiāltehnisko līdzekļu izmantošanai. 

Koledžā ir visu programmā ietverto mācību priekšmetu skolotāji.  Pedagogu profesionālā 

kvalifikācija atbilst Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.662 „Noteikumi 

par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides kārtību”. 

Koledžas vadība regulāri informē pedagogus par tālākizglītības iespējām, kā arī par 

iespējām piedalīties ESF atbalstītos VISC projektos, kursos, semināros. Pedagogi apmeklē 

IZM organizētos seminārus un kursus, seko līdzi aktivitātēm, ko rīko Olaines novada 

Izglītības pārvalde. Kvalifikācijas paaugstināšana notiek saskaņā ar normatīvo regulējumu. 

Pēdējo gadu laikā pedagogi ir pilnveidojuši savu pedagoģisko meistarību un kvalifikāciju 

gan Latvijā, gan ārzemēs, piedalījušies tālākizglītības kursos. 

2016./2017., un 2017./2018. mācību gadā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

izvērtēšanā piedalās seši pedagogi uz trešo pakāpi. Kopā koledžā 7 skolotājiem ir piešķirta 

Pedagogu profesionālās darbības trešās kvalitātes pakāpe. 

Koledžas darbinieki ir informēti par saviem pienākumiem un tiesībām. Koledžā ir 

izveidotas struktūrvienības un metodiskās komisijas: vispārizglītojošo mācību priekšmetu, 

profesionālo mācību priekšmetu un grupu audzinātāju metodiskā komisija. Apstiprināta ar 

rīkojumu. 

Vērtējums : labi 

 

4.7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

 

Koledžas darbs visos tā darbības virzienos tiek vērtēts regulāri. Analīzes un vērtēšanas 

process tiek plānots, atsevišķi prioritārie jautājumi tiek analizēti sistemātiski visa mācību gada 

garumā, gada galveno mērķu un uzdevumu izpilde tiek vērtēta pirms jaunā mācību gada 

sākuma pedagoģiskās padomes sēdē. Vērtēšanas procesā iegūtā informācija tiek izmantota 

turpmākai koledžas darba plānošanai. 

Koledžas attīstības virzieni tiek  apspriesti metodiskajās komisijās un pieņemts 

pedagoģiskās padomes sēdēs. Koledžas darbību reglamentē nolikums, iekšējās kārtības 

noteikumi, darba kārtības noteikumi un citi iekšējie normatīvie akti, kas izstrādāti, ievērojot 

izvirzītās prasības.  
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Koledžā ir izstrādāta un tiek īstenota šāda vadības struktūra.   

Studentu padome Audzēkņu pašpārvalde

Struktūrvienības 

vadītāja vietnieks 

mācību un 

profesionālās izglītības 

darbā 1345 22

Saimniecības vadītājs                  

51510 03

Galvenais 

grāmatvedis               

1211 04

Projekta 

vadītājs            

2422 01

Projekta vadītāja 

asistents    3343 13

Profesionālas augstākās 

izglītības programmu vadītājs 

1345 19

Sporta organizators 2359 08
Interešu izglītības 

skolotāji 2359 06

 Dienesta viesnīcas 

skolotājs 2359 07
Noliktavas pārzinis 4321 03 Grāmatvedis    4311 01

Projekta iepirkumu 

speciālists                

3323 01

Galdnieks 7522 01
Grāmatvedis - uzskaitvedis 4311 

03

Bibliotekārs             

2622 07

Audzināšanas darba 

metodiskā komisija

Vispārizglītojošo mācību 

priekšmetu metodiskā 

komisija

Profesionālo mācību priekšmetu 

metodiskā komisija
Elektriķis 7411 01

Datu aizsardzības 

speciālists 2421 12

Santehniķis 7126 01 Lietvedis 3341 04

Automobiļa vadītājs 8322 

01

Datortīkla uzturēšanas 

administratori 3513 08

Apkopēji 9112 01 Sekretārs 4120 01

Ēkas uzraugi 9629 04

Dežuranti 9629 05

Garderobists 9629 05

Sētnieki 9613 01

Profesionālas augstākās 

izglītības studiju daļas 

vadītājs 1345 18

Direktora vietnieks studiju un pētniecības darbā 1345 11

Docenti 2310 02; Lektori 2310 03 Skolotāji 2320 01; 2330 01

Ķīmijas laboranti 3116 06 

Direktors 1345 10

Koledžas padome

Struktūrvienības vadītājs                      1345 21

 

Direktoram ir atbilstoša izglītība, zināšanas un profesionālā kompetence koledžas vadības 

un administrācijas darbā. Koledžā īpaša uzmanība tiek pievērsta labvēlīgu attiecību 

uzturēšanai starp darbiniekiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem. Administrācija par plānoto 

un paveikto darbu informē administrācijas sanāksmēs, pedagogus – informatīvajās 

sanāksmēs, MyKoob žurnāla e-sarakstēs vai pedagoģiskās padomes sēdēs, kā arī aktuālo 

informāciju izvieto pie ziņojumu dēļa. Katru gadu tiek organizētas vismaz divas pedagoģiskās 

padomes sēdes. 

Dokumentu oriģināli atrodas koledžas lietvedībā, bet kopijas atbilstoši pēc būtības un 

lietojuma, saskaņā ar apstiprinātu lietu nomenklatūru. 

Koledžas finansiālā un grāmatvedības dokumentācija ir datorizēta. Plānojot finansiāli 

saimniecisko darbību, tiek ņemts vērā valsts budžeta finansējums un pašu ieņēmumi. 

Koledžas vadība rūpējas, lai koledžas darba rezultāti būtu zināmi un celtu tās prestižu 

sabiedrībā. 

Jau vairākus gadus koledžai veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar Olaines novada 

pašvaldību. Aktīva sadarbība ir arī ar Olaines novada uzņēmējdarbības centru. 

RTU Olaines Tehnoloģiju koledžai ir izveidojusies cieša un regulāra sadarbība ar nozaru 

uzņēmumiem. Sadarbībā ar Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju un 

uzņēmumu vadītājiem tiek apzinātas prakses vietas, pārrunātas izglītojamiem nepieciešamās 
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prasmes un iemaņas, vēlamais praktikantu piesaistīšanas laiks un sastādīts prakses grafiks. 

Aktualizētas mācību prakšu programmas. Laba sadarbība ir izveidojusies par prakses vietu 

nodrošinājumu atbilstoši mācību programmām ar sekojošiem uzņēmumiem: AS „Grindeks”, 

AS „Olainfarm”, AS „BAO”, AS „Latvijas Finieris”, SIA „Bauskas alus”, AS „Aldaris”, AS 

„eco Baltia”, u.c. uzņēmumiem visā Latvijā. 

Vērtējums: labi 
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5. Citi sasniegumi 

 

1. Koledža ir Partneris ERASMUS + projektā „VET For Employment” (latviešu valodā - 

„Kvalitatīvas prakses nodarbinātībai”). Projekts tika īstenots 3 gadu laikā (2014.-2016.), 

sākot no 2014.gada 1.septembra. Projekta īstenošanā ir iesaistīti 12 partneri, tostarp 3 

starptautiskie (no Lietuvas, Austrijas, Vācijas), kā arī 3 stratēģiskie – konsultatīvie 

partneri: Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), Valsts Izglītības satura centrs (VISC), 

Rīgas Dome (RD) 

2. Skolu reitingā trīs reizes  saņemts: 2015. un 2016.gadā koledža saņēma Draudzīgā 

aicinājuma fonda balvu par teicamiem saniegumiem dabas zinību mācīšanā par 2014. un 

2015.gadā ļoti labi nokārtotiem VISC centralizētājiem eksāmeniem ķīmijā, bioloģijā un 

fizikā profesionālo skolu grupā. 

3. Koledžas profesionālo priekšmetu skolotāji ir izstrādājuši modulārās izglītības 

programmas „Bioķīmisko procesu tehniķis” un „Analītiskās ķīmijas tehniķis”, piesaistot 

nozaru asociācijas, darba devējus un kvalificētus speciālistus. Tiek realizēts projekts 

„Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde”. 

4.  Digitālo mācību līdzekļu izstrāde. 

Četri RTU OTK pedagogi piedalās ESF projektā "Nozaru kvalifikācijas sistēmas 

pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai" 

(Nr.8.5.2.0/16/I/001) 5.darbībā “Mācību līdzekļu (tai skaitā digitālo mācību līdzekļu) un 

metodisko materiālu, kā arī novērtēšanas materiālu un darba vidē balstītas profesionālās 

izglītības ieviešanai nepieciešamo mācību līdzekļu izstrāde, iegāde un publiskošana un 

atbilstības Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūrai izvērtēšana.”  

Digitālais mācību līdzeklis (DML) “Laboratorijas darbi mikrobioloģijā, bioķīmiskajā 

analīzē, organiskajā un neorganiskajā sintēzē” paredzēts izglītojamiem un pedagogiem 

Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares – ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, vide nozares 

ietilpstošajām Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 3. kvalifikācijas līmeņa 

profesionālajām kvalifikācijām. Šis digitālais līdzeklis nodrošinās A un B daļas moduļu 

programmu praktiskos darbus 

5. Koledžas profesionālo priekšmetu skolotāji aktīvi ņem dalību projektā „Profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde” un izstrādā profesionālās kvalifikācijas 

eksāmenu jautājumu un uzdevumu banku trīs  profesionālās vidējās izglītības 

kvalifikācijām: „Biotehnoloģisko procesu tehniķis” un „Ķīmijas tehniķis”, “Analītiskās 

ķīmijas tehniķis”. 
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6. RTU OTK no 2017. gada 29.jūlija iesaistījās ESF projektā «Profesionālo izglītības 

iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 

8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 8.5.1. 3. un 4. kursa izglītojamie mācību praksi apguva šī 

projekta ietvaros. 

7. Īstenots tiek arī Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kurā audzēkņiem ir iespēja 

apmeklēt konsultācijas dažādos mācību priekšmetos, konsultācijas pie psihologa, kā arī 

saņemt finansiālu atbalstu dienesta viesnīcas, sabiedriskā transporta kompensēšanai. 

8. Piedalāmies Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu 

profesionālās kompetences pilnveide".  

9. Projekts 4.2.1.2./17/I/008 RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas ēku energoefektivitātes 

paaugstināšana.  

Projekta mērķis ir RTU OTK valdījumā esošo ēku energoefektivitātes paaugstināšana. 

Projekta ietvaros plānots koledžas ēkas un abu dienesta viesnīcu ēku norobežojošo 

konstrukciju vienkāršota atjaunošana, ēkas ārsienu siltināšana, logu un durvju nomaiņa. 

Projekta rezultātā tiks panākts 42% siltumenerģijas ietaupīšana. 

10. RTU Olaines Tehnoloģiju koledža īsteno projektu „Studiju mācību vides uzlabošana 

Rīgas Tehniskās universitātes aģentūrā “Rīgas Tehniskās universitātes Olaines 

Tehnoloģiju koledža””. Projekta mērķis tiks sasniegts pārbūvējot RTU Olaines 

Tehnoloģiju koledžu 1. un 2. stāvu un izveidojot tajos 11 laboratorijas. Laboratorijas tiks 

pārbūvētas ievērojot visus būvnormatīvus un tiks izveidotas studentu darba drošības 

prasībām atbilstošas laboratorijas (piemēram, tiks iebūvēti velkmes skapji, ventilācijas 

sistēmas). Laboratorijās tiks uzstādīts aprīkojums, lai studenti un audzēkņi varētu 

pilnvērtīgi apgūt prasmes, kas nepieciešamas darba tirgū, kā arī nākotnē veicinās jaunu 

inovāciju un tehnoloģisko progresu, tādējādi stiprinot Latvijas konkurētspēju reģionālajā, 

Eiropas un pasaules līmenī. Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2017.-30.08.2020. 

11. Standartu izstrāde, darbs pie jaunām programmām, kas nodrošinātu nākotnē ilgtspējīgu 

un pievilcīgu profesionālo izglītību. 

12. Sasniegumi Erasmus+ projektu ietvaros, laika posmā no 2016. -2019.gadam: 

 2015./2016.mācību gadā ERASMUS + projekta "Kvalifikācijas prakses ārzemēs - 

ieguldījums nozares attīstībā" Nr. 2015-1-LV01-KA102-013190” ietvaros 12  

koledžas audzēkņi izgāja kvalifikācijas praksi, kā arī 4 skolotāji paaugstinās 

profesionālās kompetences Brēmenē (Vācija). 
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 2017.gadā Erasmus+ projektu ietvaros 5 mācībspēki paplašinājuši redzesloku 

tādās valstīs kā Vācija (Brēmene, Drēzdene), Dānija (Aarhus), Ungārija 

(Budapešta), Portugāle (Porta). 

 2018.gadā – 3 mācībspēki izglītojušies Prāgā, Barselonā, Briselē, Tartu. 

 2019.gadā 2 lektori devās uz Mariboru (Slovēnija), Prāgu (Čehiju). 
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6. Turpmākā attīstība 

 

 Labiekārtot un pilnveidot koledžas infrastruktūru, materiālo bāzi. Modernizēt koledžas 

studiju, mācību vidi, piedāvāt izglītojamajiem inovatīvus mācību līdzekļus, materiālus, 

modernizēt  koledžas materiālo bāzi. 

 Saskaņā ar attīstības stratēģiju 2015 -2020 gadam izveidot un īstenot jaunas profesionālās 

vidējās izglītības programmas. Piedāvāt augstas kvalitātes un  starptautiski atzītas, 

inovatīvas izglītības programmas, atbilstoši nozares pieprasījumam, atbilstoši ķīmiskās 

rūpniecības un tās saskarnozaru profesiju kartei. 

 Pedagogu profesionālā pilnveide, kvalifikācijas celšana. Attīstīt pedagoģiskā personāla 

kapacitāti, organizējot meistarklases, vieslekcijas. 

 Sabiedrības attieksmes un viedokļa maiņa par profesionālo izglītību, celt profesionālās 

izglītības prestižu. 

 Palielināt izglītojamo skaitu, saskaņā ar pieaugošo darbaspēka pieprasījumu nozarēs. 

 Nozares popularizēšana, sadarbības veidošana. 

 Modulāro izglītības programmu pilnveide un īstenošana,  aktualizēta kompetenču pieeja 

profesionālajās vidējās izglītības programmās. 

 Pedagogu aktīva darbība Eiropas Sociālā fonda projektā "Nozaru kvalifikācijas sistēmas 

izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana" (moduļu 

karšu izstrāde, digitālu mācību materiālu izstrāde). 

 Individuālā atbalsta pilnveidošana izglītojamajiem kā izcilības veicināšana. 

 Darba vidē balstīto mācību īstenošana un kvalitatīva mācību procesa nodrošināšana. 

 Nodrošināt izglītojamajiem iespēju sagatavoties izglītības turpināšanai augstākajā 

pakāpē, būt konkurētspējīgiem. 

 E-platformas un iekšējās kvalitātes novērtēšanas sistēmu ieviešana. 

 


