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1. IEVADS 

1.1. Stratēģijas mērķis 

Profesionālās augstākās izglītības iestāde ar 

struktūrvienību profesionālā vidusskola “Rīgas Tehniskās 

universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža” (turpmāk 

tekstā - OTK) attīstības stratēģija (turpmāk tekstā - 

stratēģija) 2015. - 2020.gadam ir OTK vidēja termiņa 

darbības plānošanas dokuments, kurā atspoguļoti OTK 

attīstības mērķi, plānotās rīcības un to īstenošanai 

nepieciešamais finansējums. 

Stratēģijas mērķis: nodrošināt vidēja termiņa redzējumu 

OTK attīstībai līdz 2020.gadam, kas ir pamats 

mērķtiecīgai darba un resursu ilgtermiņa plānošanai, 

rezultatīvai, uz izaugsmi orientētai izglītības iestādes 

darbībai. 

Izstrādes procesā tika izanalizēti šādi Latvijas politikas 

plānošanas dokumenti: 

 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija „Latvija 

2030" 

 Latvijas nacionālā reformu programma „ES 2020" 

stratēģijas īstenošanai 

 Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. - 2020. 

gadam 

 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. - 2020. 

gadam 

 Profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšana un 

sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības 

kvalitātes nodrošināšanā: Koncepcija Zinātnes, 

tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 

2014. - 2020. gadam Darbības programma ,,Izaugsme 

un nodarbinātība'' (FM 2014); 

o Par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm: 

informatīvais ziņojums (EM 2013); 

o Par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm: 

informatīvais ziņojums: (EM 2015); 

o Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014. - 2020. 

gadam īstenošanas plāns 2015. - 2017. gadam 

Latvijas augstākās izglītības un augstskolu 

attīstības koncepcija 2013. - 2020. gadam. 

 Partnerības līgums Eiropas Savienības investīciju 

fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam 

Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013. - 2019. 

gadam: 

o Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību 

(EM 2013); 

o Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību 

(EM 2014); 

o Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību 

(EM 2015) 

un Latvijas Republikas normatīviem akti: 

 Izglītības likums; 

 Augstskolu likums; 

 Profesionālās izglītības likums. 

Stratēģijas izstrāde balstīta uz izglītību reglamentējošiem 

normatīviem aktiem, uz to pamata izdotiem OTK 

saistošiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem 

normatīvajiem dokumentiem, OTK nolikumu. Stratēģijas 

izstrādes gaitā analizēta arī Rīgas reģiona attīstības 

stratēģija 2000.-2020.gadam, jo OTK atrodas Rīgas 

reģionā. 

Stratēģija izstrādāta saskaņā ar Latvijas izglītības politikas 

un tautsaimniecības attīstības politikas mērķa ievirzēm, 

ņemot vērā darba tirgus vidēja termiņa un ilgtermiņa 

prognozes, demogrāfiskās situācijas attīstības prognozes, 

kā arī OTK darbības pamata profilam atbilstošo 

tautsaimniecības nozaru vadošo uzņēmumu prognozes un 

apsvērumus par to attīstības tendencēm un vajadzībām. 

Stratēģijas izstrādes gaitā tika izvērtēti OTK darbības 

rezultāti un izaugsmes iespējas.   

1.2. Juridiskais ietvars 

OTK personām pēc vidējās izglītības ieguves nodrošina 

iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību 

un ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni un 

personām pēc pamatizglītības ieguves nodrošina iespēju 

iegūt profesionālo vidējo izglītību un trešo profesionālās 

kvalifikācijas līmeni, kā arī profesionālā pilnveide 

mūžizglītības kontekstā. 

OTK darbojas pamatojoties uz RTU Senāta 2019.gada 

27.maija (protokols Nr.630) apstiprināto Rīgas Tehniskās 

universitātes Olaines Tehnoloģiju koledžas nolikumu. 

OTK darbības pamatvirzieni ir: 

 izstrādāt un īstenot pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības programmas un profesionālās 

vidējās izglītības programmas farmācijas, ķīmijas, 

vides aizsardzības tehnoloģiju un biotehnoloģijas, 

pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģiju, 

pārtikas kvalitātes kontroles jomās; 

 īstenot izglītības procesu, veicināt studējošā 

personības attīstību un nodrošināt iespēju iegūt pirmā 

līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ceturtā 

līmeņa profesionālo kvalifikāciju, kā arī normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā izsniegt diplomus par pirmā 

līmeņa profesionālo augstāko izglītību; 

 nodrošināt studējošajiem iespēju sagatavoties 

izglītības turpināšanai, lai iegūtu otrā līmeņa 

profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa 

profesionālo kvalifikāciju; 

 sadarbībā ar nozares organizācijām un komersantiem 

nodrošināt tālākizglītības un mūžizglītības centra 

funkcijas. 

1.3. OTK misija 

OTK sagatavo profesionālus, augstas raudzes 

speciālistus Latvijas ķīmijas, farmācijas, 

biotehnoloģijas, vides, 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 un pārtikas 

nozarēs. 
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1.4. OTK vērtības 

 izcila kvalitāte; 

 mērķtiecīga izaugsme; 

 profesionāla atbildība. 

1.5. OTK stratēģiskie mērķi un prioritātes 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam 

(„Latvija 2030”) (apstiprināta Saeimā 2010.gada 

10.jūnijā) saskaņā ar Eiropas Savienības izaugsmes 

stratēģiju nākamajai desmitgadei „Eiropa 2020” ir 

iezīmējusi galvenos ilgtspējīgas attīstības mērķus un 

galvenos rīcības virzienus to sasniegšanai. Kvalitatīva, 

visa mūža garumā pieejama un uz radošumu orientēta 

izglītība ir šī gadsimta nepieciešamība, kas ļauj reaģēt uz 

globālās konkurences un demogrāfijas izaicinājumiem. 

Iedzīvotāju skaitam samazinoties un sabiedrībai 

novecojot, svarīgi ir palielināt cilvēkkapitāla 

produktivitāti un tam ir nepieciešama augsti kvalitatīva 

izglītība. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 

2030.gadam („Latvija 2030”) ir izvirzījusi trīs galvenās 

prioritātes, kuras ir savstarpēji saistītas – gudra, 

ilgtspējīga un integrējoša izaugsme. 

Ņemot vērā minēto, OTK attīstības stratēģija 

izstrādāta, pamatojoties uz viena no svarīgākajiem ES 

struktūrfondu plānošanas dokumentiem – Izglītības 

attīstības pamatnostādnēm 2014. – 2020. gadam, ko 

Saeima apstiprināja 2014.gada 22.maijā un kas nosaka 

izglītības attīstības politikas pamatprincipus, mērķus un 

rīcības virzienus nākošajiem septiņiem gadiem. 

Pamatnostādnēs noteikts izglītības attīstības virsmērķis – 

kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības attīstībai, 

cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei. 

Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.–2020. gadam 

īstenošanas plāns 2015.–2017. gadam (apstiprināts ar 

Ministru kabineta 2015. gada 29.jūnija rīkojumu Nr.331) 

ietver uzdevumus un veicamos pasākumus šī mērķa 

sasniegšanai. 

Izstrādājot OTK stratēģiju, ir izvērtēts un 

izanalizēts arī Ekonomikas ministrijas Informatīvais 

ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm, 

2014., kur vidēja termiņa darba tirgus prognozes laika 

periodam līdz 2020.gadam un ilgtermiņa darba tirgus 

prognozes līdz 2030.gadam balstās uz Ekonomikas 

ministrijas izstrādātajiem tautsaimniecības attīstības un 

demogrāfijas scenārijiem, un kas ļauj priekšlaicīgi 

paredzēt darba tirgus neatbilstību veidošanos nākotnē. 

Rīgas plānošanas reģiona attīstības stratēģija 

2000.–2020. gadam (aktualizēta un apstiprināta ar Rīgas 

plānošanas reģiona Attīstības padomes  2008.gada 

22.decembra lēmumu Nr.24). Stratēģija iezīmē reģiona 

attīstības mērķus un uzdevumus, ko nevar veikt viena 

atsevišķa pašvaldība, bet kam nepieciešama savstarpēja 

vienošanās un kopēja rīcība. Kā viens no Rīgas plānošanas 

reģiona attīstības mērķiem – konkurētspējīga 

tautsaimniecība un labvēlīga uzņēmējdarbības vide, īpašu 

vērību veltot uz zināšanām un pētniecībā balstīto moderno 

tehnoloģiju un inovāciju attīstībai un reģiona kā 

starptautiski atzīta pakalpojuma centra attīstībai. Otrais 

mērķis – Rīgas reģiona cilvēku potenciāla – spēju un 

sociālās aktivitātes pieaugums, kura viens no uzdevumiem 

ir izglītības kvalitātes paaugstināšana un pieejamības 

nodrošināšana. 

Esošās situācijas analīze liecina, ka Rīgas reģions 

kā galvaspilsētas reģions vienlaikus ir arī valsts 

ekonomiskais dzinējspēks, kā arī izglītības, veselības 

aprūpes un kultūras centrs. Iedzīvotāju izglītības līmenis 

un izglītības iegūšanas iespējas ir nozīmīgs reģiona 

konkurētspējas faktors. Šobrīd Rīgas reģions ir Latvijas 

attīstības virzītājs un nākotnē valsts attīstības sekmēšanai 

šī pozīcija ir jāstiprina.  

OTK turpmākajam periodam līdz 2020. gadam 

tiek izvirzīti šādi stratēģiskie mērķi un to sasniegšanai 

nepieciešamie uzdevumi: 

I Efektīva un kvalitatīva profesionālā izglītība STEM 

(zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika) 

virzienos – augstas kvalitātes un starptautiski atzīts 

izglītības programmu piedāvājums: 

1. Aktualizēt un modernizēt esošās izglītības 

programmas, izstrādāt jaunas, modulāras, darba 

tirgus prasībām atbilstošas izglītības programmas, 

kas māca meklēt, kritiski uztvert un apstrādāt 

informāciju, analītiski domāt, strādāt radoši, attīstīt 

uzņēmējdarbības spējas un pašizglītoties mūža 

garumā. 

2. Piedāvāt jaunas inovatīvas izglītības programmas, 

atbilstoši nozares pieprasījumam, atbilstoši ķīmiskās 

rūpniecības nozares un tās saskarnozaru profesiju 

kartei (skatīt 2.1.punktu). 

3. Sadarbībā ar ķīmijas, biotehnoloģiju un pārtikas 

nozaru asociācijām un vadošajiem uzņēmumiem 

nodrošināt izglītojamajiem prakses vietas un 

praktisko mācību augstu kvalitāti, īstenojot mācību 

praksi reālā darba vidē, ar darba tirgus prasībām un 

iespējām. 

4. Veicināt ciešāku nozares uzņēmumu iesaisti 

izglītības programmu pilnveidē – speciālistu 

lekcijas, uzņēmumu apmeklējumi, jaunāko 

tehnoloģiju demonstrējumi u.tml.. 

5. Veidot atbalstošu mācību vidi, piedāvājot 

izglītojamajiem inovatīvus mācību materiālus, 

veicinot izstrādāto mācību līdzekļu izmantošanu un 

nodrošinot pieeju mācību iekārtām un aprīkojumam, 

kā arī modernizētajai materiālajai bāzei un 

tehnoloģijām. 

6. Attīstīt pedagoģisko kapacitāti, organizējot 

meistarklases, iesaistot nozares speciālistus un 

vieslektorus, sociālo pedagogu un psihologu, 

veicinot pedagogu profesionālo pilnveidi, izveidojot 

pedagoģiskās un profesionālās kompetences 

izaugsmes novērtēšanas un stimulēšanas sistēmu, 

preventīvi strādājot pie izglītojamo mācību 

priekšlaicīgas pārtraukšanas risku mazināšanai, kā 

arī veidojot vecāku līdzatbildību izglītības ieguves 

procesā. 
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7. Veicināt izglītības pieejamību, izmantojot iestādē 

uzkrāto pieredzi, zināšanas un resursus. Atbalstīt 

izglītības programmu un atsevišķu kursu īstenošanu 

svešvalodās ārvalstu interesentu piesaistei. Īstenojot 

mūžizglītības un karjeras izglītības attīstības 

koncepciju, tālākizglītības piedāvājumu, organizēt 

seminārus, konferences un lekciju ciklus.  

8. Veicināt starptautisko dimensiju, paplašināt 

sadarbību ar līdzīga profila izglītības iestādēm 

ārzemēs, turpināt iesāktos un uzsākt jaunus projektus 

izglītības kvalitātes pilnveidei. 

II OTK – demokrātiska, resursefektīva un mūsdienīga 

izglītības iestāde, kas veicina mācību darbības izcilību 

un iestādes atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs: 

1. Pilnveidot izglītības iestādes darbību līdz izcilībai, 

materiāltehnisko bāzi un mērķtiecīgi virzot iestādes 

institucionālo attīstību līdz tiks sasniegts izcilības 

centram atbilstošs līmenis: 

 jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde, 

nepieciešamā eksperimentālā izstrādne un 

rūpnieciskie pētījumi; 

 komercializācijas iespēju priekšizpēte 

plānotajiem pētniecības projektiem; 

 motivēt sasaistīt izglītību, pētniecību un 

uzlabot studiju kvalitāti; 

 nozarē aktuālu izglītības programmu 

izveide STEM virzienos. 

2. Piesaistīt augsti kvalificētus cilvēkresursus, īstenojot 

vienotu personāla politiku, motivēt un nodrošināt tā 

izaugsmes iespējas. 

3. Nodrošināt saimnieciskās darbības augstu 

efektivitāti, optimizējot iestādes realizētās 

saimnieciskās funkcijas, kā arī pilnveidojot finanšu 

plānošanas un kontroles sistēmu. 

4. Izveidot pievilcīgu teritoriālo kompleksu ar modernu 

infrastruktūru, veidojot mūsdienīgus mācību un 

administratīvos korpusus, pētnieciskās praktisko 

darbu laboratoriju kompleksu, sporta zāli, dienesta 

viesnīcu, kā arī nodrošinot iestādes telpu pieejamību 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

5. Nodrošināt iestādes atpazīstamību un sabiedrisko 

attiecību aktivitātes, veicinot izglītības iestādes un 

piedāvātās profesionālās izglītības pievilcību, 

informēt sabiedrību par izglītības iespējām OTK, 

ievērojot OTK vērtības, veicināt sadarbību ar 

absolventiem. 

6. Uzlabot informāciju tehnoloģiju infrastruktūru, 

nodrošinot ikdienas IT uzraudzību un lietotāju 

atbalstu, kā arī izveidot vienotu koncepciju IT jomas 

turpmākai attīstībai. 

OTK stratēģiskie mērķi un uzdevumi ir pamats 

turpmākajai attīstībai un investīciju projektu 

sagatavošanai, piesaistot Latvijas valsts, Eiropas 

Savienības struktūrfondu finansējumu vai citus finanšu 

instrumentus. 
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2. OTK DARBĪBAS RAKSTUROJUMS 

2.1. Izglītības programmas 2016./2017.gadā 

2.1.1. 1.līmeņa profesionālās augstākās (koledžas) 

izglītības programmas 
OTK pēc vispārējās vidējās un vidējās profesionālās 

izglītības iegūšanas var iegūt 1.līmeņa augstāko 

profesionālo izglītību (4.profesionālās kvalifikācijas 

līmenis) 4 studiju programmās: 

Studiju programma Iegūstamā kvalifikācija 

Biotehnoloģija Biotehnologs 

Vides aizsardzības tehnoloģija Vides tehnologs 
Pārtikas produktu kvalitātes 

kontrole 

Pārtikas kvalitātes 

speciālists 

Pārtikas produktu pārstrādes un 
ražošanas tehnoloģija 

Pārtikas produktu 
pārstrādes speciālists 

Tabula Nr. 1 

Visi studiju virzieni un tiem atbilstošās studiju 

programmas ir akreditētas līdz 2019.gada jūnijam, turklāt 

akreditētas uz maksimālo termiņu - 6 gadiem.  

Visas piedāvātās 1.līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības programmas ir ar augstu konkurētspēju, jo tās ir 

Latvijas mērogā unikālas. Neviena cita Latvijas 

augstskola neīsteno šādas akreditētas 1.līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības programmas. 

Šobrīd ir uzsākts darbs pie jaunu studiju programmu 

izstrādes OTK: 

 ķīmijas speciālists; 

 farmaceitisko procesu speciālists; 

 rūpniecisko iekārtu uzturēšanas speciālists; 

 materiālu ķīmijas speciālists (lakas, krāsas, u.c.) 

Ilustrācija 1 - Ķīmiskās rūpniecības nozare un tās saskarnozares - 
ķīmija, farmācija, biotehnika, vide - Profesiju karte 

 

 

 

 

2.1.2. Vidējās profesionālās izglītības programmas 

OTK īsteno 5 vidējās profesionālās izglītības 

programmas (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis), 

kurās uzņem pēc pamatizglītības iegūšanas. 

Studiju programma Iegūstamā kvalifikācija 

Biotehnoloģija Biotehnologa palīgs 

Vides aizsardzība Vides tehniķis 

Ķīmijas tehnoloģijas un 
biotehnoloģija 

Analītiskās ķīmijas tehniķis 

Inženiermehānika Ķīmiskās un bioķīmiskās 

rūpniecības iekārtu mehāniķis 
Pārtikas produktu kvalitātes 

kontrole 

Pārtikas produktu kvalitātes 

inspektora palīgs 

Tabula Nr. 2 

Visas profesionālās vidējās izglītības programmas ir 

akreditētas. No 2016.gada septembra OTK tiek īstenota 

modulārā izglītības programma “Biotehnoloģija” un ir 

uzsākts darbs pie visu izglītības programmu izstrādes 

pārejai uz modulāro apmācību. 

Ir uzsākts darbs pie jaunu profesionālās vidējās izglītības 

programmu izstrādes un licencēšanas: 

 farmaceitisko procesu tehniķis; 

 mikrobiologa palīgs; 

 kosmētikas (parfimērijas) ražošanas tehniķis. 
 

Visas studiju programmas tiek īstenotas Olainē. 

 

 

 

 

 

 Šobrīd OTK apgūstamās kvalifikācijas  

 Jaunās/plānotās OTK apgūstamās kvalifikācijas    

Mikrobiol

oga palīgs 

Materiālu 

ķīmijas 

speciālists 

Rūpniecisko 

iekārtu 

specialists 
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2.1.3. Mūžizglītības programma 

OTK sadarbībā ar nozari nodrošina profesionālo pilnveidi 

piedāvātajās mācību programmās un kvalifikācijās. 

Līdzšinējā sadarbībā gan ar nozares uzņēmumiem (Piem. 

Tenax Grupa, Grindeks), gan Nodarbinātības Valsts 

Aģentūru OTK savas zināšanas ir papildinājuši gan darba 

meklētāji, gan nozares uzņēmumu darbinieki.  

Nozares ekselences centra izveide pavērs jaunas iespējas 

mūžizglītības programmu nodrošināšanai sadarbībā ar 

darba devējiem un nozares komersantiem. Mūsdienu 

prasībām atbilstoša un praksē pielietota materiāli tehniskā 

bāze radīs piemērotus apstākļus profesionālo iemaņu 

apgūšanai. Atsaucoties uz LATVIJAS ĶĪMIJAS UN 

FARMĀCIJAS UZŅĒMĒJU ASOCIĀCIJAS (LAĶĪFA) 

rekomendācijām – “Ilgtermiņā Olaines TK būtu 

nepieciešams izveidot GMP  (Good Manufacturing 

Practice) atbilstošu pilotražotni ar kvalitātes kontroles 

laboratoriju, kur būtu klases ar 5-100 l reaktoriem, un 

kurai līdzās varētu atrasties mācību laboratorija, kur 

studentiem praktizēties ķīmijas sintēzē, kristalizācijas 

procesos, filtrēšanas-izdalīšanas procesu veidos u. tml. 

Papildus mācību procesam šīs iekārtas produktu attīstībai 

varētu izmantot nozares uzņēmumi.”  

2.1.4. Izglītības programmu klāsta paplašināšana  

Atsaucoties uz LAĶĪFA stratēģiju, cilvēkresursu trūkums 

ir nopietnākais šķērslis ķīmijas nozares attīstībai visos tās 

segmentos. Ķīmijas nozarei nepieciešami kvalificēti 

speciālisti jau šobrīd, kā arī vidējā termiņā. Uz to norāda 

gan Ekonomikas ministrijas ziņojums par darba tirgus 

tendencēm, gan pašas nozares vērtējums
1
. Bez rīcības 

saistībā ar kvalificēta darbaspēka pieejamību ilgtermiņā 

situācija nozarē var tikai pasliktināties. Kvalitatīva 

darbaspēka pieejamība ir priekšnosacījums gan ķīmijas 

nozares, gan citu augstu tehnoloģiju nozaru attīstībai 

Latvijā.  

OTK mācību programmu attīstības plāns sagatavots 

saskaņā ar LAĶĪFA rekomendācijām un, papildus 

esošajām mācību programmām, paredz specializēties 

farmācijā, biotehnoloģijās un kosmētikas tehnoloģijās.  

Sadarbībā ar LAĶĪFA un nozares komersantiem OTK ir 

definējusi sekojošus galvenos uzdevumus:  

 izveidot tādu profesionālās izglītības modeli, kas 

nodrošinātu nākotnē ilgtspējīgu un pievilcīgu 

profesionālo izglītību ķīmijas, farmācijas un 

biotehnoloģijas, vides aizsardzības nozarēs; 

 izstrādāt profesiju standartus un izglītības 

programmas nozaru pamatprofesijām ar pilnu 

metodisko nodrošinājumu; 

 nodrošināt mācību prakses kvalitāti atbilstoši 

mūsdienīgo uzņēmumu prasībām; 

 veikt pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanu; 

 organizēt nozarēm atbilstošus apmācību un 

tālmācības kursus; 

                                                      

1 Ekonomikas ministrija, Informatīvais ziņojums par darba tirgus 

vidēja un ilgtermiņa prognozēm. 

 mācību semināru, prakses apmaiņas braucienu 

organizēšana uz radniecīgiem nozares 

uzņēmumiem un/vai mācību iestādēm citās 

valstīs; 

 sadarboties ar līdzīgiem mācību centriem ES 

valstīs; 

 e-resursu un e-mācību vides sistēmas ieviešana 

gan mācību, gan eksaminācijas procesā. 

2.2. Izglītojamo skaita un dinamikas 

raksturojumi 

2.2.1. Izglītojamo skaits 

2016./2017.gadā profesionālo izglītību OTK iegūst 

211 izglītojamie, no tiem 83 - l.līmeņa profesionālās 

augstākās (koledžas) izglītības studiju programmās un 

128 – profesionālās vidējās izglītības programmās (dati uz 

01.09.2016).  

Laikā no 2014.gada līdz 2016.gadam vērojama stabila 

izglītojamo skaita samazināšanās tendence, kas atbilst 

kopējai tendencei valstī. Profesionālās vidējās izglītības 

programmu audzēkņu skaits ir samazinājies no 201 

2014.gadā līdz 128 - 2016.gadā. Līdz 2013.gadam to 

varēja skaidrot ar budžeta vietu skaita samazināšanos vai 

nelabvēlīgajām demogrāfiskajām tendencēm. Pēdējos 

gados vērojams izglītību iegūt gribošo audzēkņu skaita 

vispārējs kritums eksaktajās un dabas zinātnēs, kā arī 

neapmierinošs vispārējās mācību iestādēs apgūtais 

elementārais priekšzināšanu līmenis.  

 
Grafiks Nr. 1 

2.2.2. Audzēkņu un studentu uzņemšana  

Pēdējo 3 gadu laikā (2014.-2016.) konkursu koeficients 

koledžas studiju programmās bija 1 – 1,04 robežās, kas 

nozīmē ka reflektantu atlase praktiski nebija iespējama. 

Koledžas studiju programmās imatrikulēto skaits 

2015./2016.studiju gadā pieauga par 11 studentiem, kas 

tika uzņemti Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas 

reorganizācijas rezultātā. Koriģējot minēto pieaugumu 

2015./2016.studiju gadā, var vērot mērenu no jauna 

uzņemto (imatrikulēto) audzēkņu skaita samazināšanos. 

Šāda tendence lielā mērā pamatojama gan ar pamatskolu 

audzēkņu zemo informētības līmeni par profesijas 

apgūšanas priekšrocībām un sekojošām darba un tālākas 

izglītības perspektīvām, gan ar OTK materiāli tehnisko 

bāzi kvalifikācijas iegūšanai. Saskaņā ar LAĶIFA 
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stratēģiju “Viena no svarīgajām izglītības iestādēm 

farmācijas speciālistu sagatavošanai ir Olaines koledža, 

kurā tiek strādāts ar vecām, nemodernām un nolietotām 

iekārtām. Šādām mācību iestādēm nepieciešama iekārtu 

un laboratoriju modernizācija kvalificētāka darbaspēka 

radīšanai.” Šie apsvērumi tiešā veidā atspoguļojas OTK 

imatrikulēto audzēkņu un studentu statistikā.  

Profesionālās vidējās izglītības programmās imatrikulēto 

audzēkņu skaitam laikā no 2014.gada līdz 2016.gadam 

raksturīga lejupslīdoša tendence.  

 
Grafiks Nr. 2 

Koledžā uzņemto studentu pieaugums 2015./2016.studiju 

gadā saistīts ar 11 studentu pārnākšanu no reorganizētās 

Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas. 

 
Grafiks Nr. 3 

Kopējais OTK imatrikulēto studentu un audzēkņu skaits 

laika posmā no 2014.gada līdz 2016.gadam, bija visai 

stabils.  

 
Grafiks Nr. 4 

Ņemot vērā, ka OTK piedāvātās mācību programmas un 

kvalifikācija ir unikāla Latvijas mērogā, gan koledžā, gan 

profesionālajā vidusskolā mācās un studē audzēkņi no 

visiem Latvijas reģioniem. 

OTK sadarbība ar nozari (LAĶĪFA, darba devēji, un citas 

organizācijas) mērķtiecīgi plānos un īstenos jauniešu 

piesaisti ar informatīvām kampaņām nozares 

popularizēšanā, saskaņā ar audzēkņu/studentu 

uzņemšanas darba plānu (skatīt tabulu apakšpunktā 4.6.). 

2.2.3. Absolventi 

OTK darbības efektivitāti un kvalitāti vislabāk raksturo 

absolventu gaitas pēc izglītības ieguves. OTK regulāri 

apkopo informāciju par absolūti lielākās daļas absolventu 

tālākajām gaitām pēc studiju / mācību beigām. 

80-100% no OTK absolventiem pēc kvalifikācijas 

saņemšanas uzsāk darbu savā profesijā vai arī turpina 

studijas augstākajās izglītības iestādēs, kas ir ļoti augsts 

pieprasījuma rādītājs OTK apgūtajām kvalifikācijām. 

Līdz 20% no absolventiem nav tūlītēji uzsākuši darba vai 

mācību gaitas pēc studiju beigšanas vai arī strādā citā 

nozarē.  

 
Grafiks Nr. 5 
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Grafiks Nr. 6 

2.2.4. Atskaitītie audzēkņi bez izglītības vai 

profesionālās kvalifikācijas dokumenta 

ieguves 

To izglītojamo īpatsvars, kuri nepabeidz izglītības ieguvi 

OTK, ir diezgan liels. Pēdējo trīs gadu laikā vidēji gadā 

15-19% izglītojamo tika atskaitīti. Izvērtējot iemeslus 

atskaitīšanai bez izglītības vai profesionālās kvalifikācijas 

dokumenta ieguves, konstatēts, ka 2015./2016.gadā vairāk 

kā puse profesionālās vidējās izglītības programmu 

audzēkņi tika atskaitīti nepietiekamu mācību rezultātu un 

studiju neapmeklēšanas dēļ, kā arī vājš iepriekšējais 

sagatavošanas līmenis. 

2.2.5. Personāls 

Kopumā 2016./2017.gadā OTK darbību nodrošināja 

49 darbinieki, no kuriem 5 ir administrācijas darbinieki. 

2 administrācijas darbinieki, papildus administratīvajiem 

pienākumiem, piedalās akadēmiskajā darbā, lasot lekcijas 

studentiem koledžā. Koledžas akadēmiskajā personālā 

ietilpst 5 docenti un 4 lektori ar doktora zinātnisko grādu. 

 
Grafiks Nr. 7 

2016./2017.gadā OTK akadēmiskā personāla un koledžas 

programmu studentu skaita proporcija bija 1:4,37 

(2014./2015.gadā - 1:4,75), savukārt profesionālās 

vidusskolas mācībspēku un audzēkņu skaita proporcija 

1:5,12 (2014./2015.gadā - 1:9,14). Analizējot šo attiecību 

vai izmantojot salīdzināšanai ar citām izglītības iestādēm, 

noteikti jāņem vērā, ka OTK apgūstamas kvalifikācijas 

specifiskā nozarē ar lielu praktiskās izglītības īpatsvaru, 

kas prasa individualizētu pieeju izglītojamiem un darbu 

nelielās grupās.  

Turpmākajos periodos paredzama OTK zinātniskā un 

akadēmiska personālā nomaiņa sakarā ar pensionēšanās 

vecuma sasniegšanu.  

 
Grafiks Nr. 8 

Ņemot vērā OTK attīstības plānus mācību programmu un 

apgūstamo kvalifikāciju klāsta paplašināšanai, būs 

nepieciešams ieviest 7 jaunas štata vietas koledžas 

akadēmiskam personālam. Nozares ekselences centra 

darbības tehniskai nodrošināšanai būs nepieciešami 

2 administrācijas darbinieki centra darbības 

organizēšanai. OTK ir uzsākts darbs pie pārvaldības 

pilnveides plāna izstrādes, kas nosaka cilvēkresursu 

attīstību, kompetences pilnveides nepieciešamību, analizēt 

esošo situāciju, norādīt uz nepieciešamajām kompetences 

pilnveides jomām, sniegt ieskatu personāla vajadzībās, 

vēlmēs un iespējās, kā arī aprakstīt darba motivācijas un 

stimulēšanas sistēmu, darba vides uzlabošanas 

pasākumus, lai sekmētu darba efektivitāti. Pārvaldības 

pilnveides plāns tiek izstrādāts saskaņā ar Valsts izglītības 

satura centra 2016.gada 27.septembra rīkojumu 

Nr.1-03/167 “Par Cilvēkresursu attīstības plāna izstrādes 

vadlīnijām”. OTK organizatoriskā struktūra pievienota 

Stratēģijai Pielikumā Nr.3 

2.2.6. Personāla motivēšana un attīstības pilnveide 

OTK dibināta 1964.gadā. Tā atrodas ķīmiķu pilsētā 

Olainē – pilsētā ar industriālām vērtībām, sakoptu, 

uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgu vidi izglītības 

iestādes piedāvāto specialitāšu griezumā, bagātu 

kultūrvēsturisko mantojumu ķīmijas nozares attīstībā, kur 

jaunie speciālisti var rast savām interesēm un 

kvalifikācijai atbilstošas darba, izglītības un atpūtas 

iespējas. Laikiem ejot, iestādei mainās nosaukumi, bet 

virziens ķīmija tiek saglabāts un šobrīd šāda līmeņa 

profesionālās izglītības programmas ir vienīgās Latvijā. 

OTK administratīvā un vispārējā personāla darbība ir 

mērķtiecīgi organizēta un vadīta, lai sniegtu atbalstu 

akadēmisko mērķu sasniegšanai, kvalitatīvai un 

rezultatīvai darbībai, darba vides un apstākļu uzlabošanai, 

izmantojot atalgojuma elementus vairākās aktivitātēs. 

OTK īstenotās aktivitātes personāla motivēšanai un 

attīstības pilnveidei skat. pielikumu Nr. 4. 

2.2.7. Institucionālā un strukturālā pārvaldība 

Olaines Tehnoloģiju koledža ir profesionālās augstākās 

izglītības iestāde ar struktūrvienību profesionālā 
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vidusskola. OTK vienīgā profesionālās izglītības iestāde 

Latvijā, kas sagatavo speciālistus ar trešo un ceturto 

profesionālo kvalifikācijas līmeni ķīmijas, farmācijas, 

biotehnoloģijas un vides nozarē. Tā ir mūsdienīga uz 

zināšanām un kvalitāti balstīta profesionālās augstākās un 

profesionālās vidējās izglītības iestāde. Koledžas augstākā 

vadības institūcija un lēmējinstitūcija stratēģiskajos, 

finanšu un saimnieciskajos jautājumos ir Rīgas Tehniskā 

universitāte. Koledžas darbības tiesiskais pamats ir 

Izglītības likums, Augstskolu likums, Profesionālās 

izglītības likums un citi normatīvie akti, kā arī izglītības 

iestādes nolikums. 

Pārvaldes struktūra izstrādāta atbilstoši izglītības iestādes 

nolikumam, tajā definēti izglītības iestādes pārvaldes 

principi. Pienākumu sadale nodrošina normatīvo 

dokumentu prasību izpildi atbilstoši amatu aprakstiem un 

darba līgumiem. Izglītības iestādes darbs organizēts 

atbilstoši Darba kārtības, Iekšējās kārtības noteikumiem 

un Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumiem. 

Iekšējās pārvaldības sistēmas sastāvdaļa ir ikgadēja 

mācību darba plāna izstrāde un citi iekšējie normatīvie 

akti. 

Apvienotas koledžas un profesionālās vidusskolas 

struktūrvienības kopējā organizācijā sniedz iespēju 

efektīvi izmantot OTK administratīvos un mācībspēku 

resursus, nodrošinot maksimālu darba spēka izmaksu 

efektivitāti, iespēju pārskatāmi vadīt mācību procesu, ātri 

reaģēt uz darba tirgus pieprasījuma izmaiņām. 

Koledžas pārstāvības, vadības institūcijas un 

lēmējinstitūcijas ir koledžas padome (turpmāk – padome), 

koledžas vadītājs (turpmāk – direktors) un iekšējās 

revīzijas komisija (turpmāk – revīzijas komisija). Padome 

ir koledžas personāla koleģiāla vadības institūcija un 

lēmējinstitūcija. Direktors ir koledžas augstākā 

amatpersona, kas īsteno koledžas vispārējo administratīvo 

un saimniecisko vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv 

koledžu. 

Padomes vēlēšanas organizē direktors, kuru vēlē, aizklāti 

balsojot. Pārstāvjus darbam padomē vēlē no akadēmiskā 

un vispārējā personāla un studējošo vidus tikai attiecīgās 

personāla grupas locekļi. Direktoru un direktora vietnieku 

padomē iekļauj bez ievēlēšanas. Padomes sastāvu 

apstiprina Rīgas Tehniskās universitates Senāts. Padomes 

pilnvaru laiks ir trīs gadi, kuru sastāvā ir 14 padomes 

locekļi  

Sīkāk OTK organizatorisko struktūru skatīt 3 pielikumā. 

2.2.8. Iekšējās kontroles rezultātu pārvaldība 

Koledžas darbības iekšējo kontroli organizē direktors 

saskaņā ar normatı̄vajiem aktiem, koledžas darbības 

stratēģiju, studiju/mācību gada darba plānu. 

Iekšējā kontrole tiek veikta ar mērķi apzināt un izvērtēt 

koledžas darbības rezultātus, izvirzot turpmākās darbības 

prioritātes pārvaldības pilnveidei. 

Līdz 2020.gadam tiks veikti pasākumi kvalitātes 

nodrošināšanai, pārvaldības pilnveidei: 

 personāla darba kvalitātes pētīšana; 

 rezultātos balstīta personāla atalgojuma sistēma; 

 darba motivācijas un stimulēšanas sistēma; 

 darba samaksas un sociālo garantiju sistēma; 

 darba apstākļu un psihosociālās vides 

uzlabošana; 

 pozitīva tēla veidošana un iekšējās kultūras 

stiprināšana; 

 labvēlīgas vides vecināšana kolektīvā; 

 OTK vadības/administrācijas/padomes locekļu 

profesionālas kompetences pilnveide; 

 profesionālajā izglītībā iesaistīto mācībspēku, 

prakses vadītāju profesionālās kompetences 

pilnveide; 

 atbalsta personāla profesionālā kompetence; 

 mācībspēku iesaistīšana pētnieciskajā darbā; 

 mācībspēku pieredzes apmaiņas pasākumi, 

dalība ES struktūrfondu programmās, 

ERASMUS+ aktivitātēs; 

 atbalsta sistēmas izstrāde studijām maģistratūrā 

un doktorantūrā. 

 

2.3. Finanšu un materiālie resursi 

2.3.1. Budžeta vietas – finansiālā stabilitāte 

2014./2015.gadā 1.līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmās bija 110 valsts budžeta 

studiju vietas, līdz ar RUK reorganizāciju, 

2015./2016.gadā budžeta vietu skaits palielinājās līdz 123. 

2016./2017. ir 118 budžeta vietas. Balstoties uz pēdējo 

3 gadu budžeta vietu skaita datiem, koledžai tiek 

nodrošināta stabila valsts budžeta dotācija. 

Profesionālās vidējās izglītības programmās audzēkņu 

skaitam raksturīga samazināšanās tendence un 

2016./2017.gadā to skaits bija par 36% mazāks nekā 

3 gadus iepriekš. Izglītojamo skaita samazinājums 

skaidrojams ar kopējā reflektantu skaita samazinājums 

valstī. Piešķirtā budžeta dotācija ir tieši saistīta ar 

audzēkņu skaitu izglītības iestādē. Tiek nodrošināta 

mainīga valsts budžeta dotācija. 

2.3.2. Kopējais finansējums 

OTK finansējuma galvenais ienākuma avots ir dotācijas 

no valsts pamatbudžeta. Papildus ienākumu avoti OTK 

tiek rasti ES struktūrfondu projektu piesaistē, sniegtajos 

maksas pakalpojumos, mērķdotācijās, ziedojumos un 

sadarbības līgumu ietvaros. Analizējot finansiālo 

stabilitāti un finanšu vadību, ir nepieciešams palielināt 

budžeta līdzekļu īpatsvaru, kas tiek iegūts no OTK 

saimnieciskās darbības. 

OTK ienākumu avotu sadalījums: 

1) dotācija no valsts pamatbudžeta: 

 dotācija no apakšprogrammas “Koledžas” , 

finansējuma apjoms atkarīgs no piešķirtā  

budžeta vietu skaita, 2017.gadā 346 881 euro; 

 dotācija no apakšprogrammas “Profesionālās  

izglītības programmu īstenošanas” finansējuma 

apjoms atkarīgs no izglītojamo gada vidēja 

skaita, 2017.gadā 594 749 euro. 

 

2) ieņēmumi no maksas pakalpojumiem: 

 mācību maksa, 
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 maksa par dzīvošanu dienesta viesnīcā un telpu 

nomas, 

 maksa par sniegtajiem pakalpojumiem 

42 000 euro gadā, veido ap  4.5% no kopēja 

iestādes gada budžeta, atkarīgs no sniegto 

pakalpojumu pieprasījuma, ka arī no izglītojamo 

skaita, būtiski iestādes ieņēmumus  var 

ietekmēt, ja iestāde plāno turpmāk attīstīt maksas 

izglītību.  

 

3) ieņēmumi no Eiropas Savienības struktūrfondu, 

iniciatīvu programmu un lokālā publiskā finansējuma: 

 ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības 

Nr.1 (KA 1) personu mobilitāte starp 

programmas valstīm augstākās izglītības 

sektora 2015.-2016.gada noslēgto līgumu 

summa 10 920 euro, pedagoģiskā personāla 

mobilitātes; 

 ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības 

Nr.1(KA 1) “Mācību mobilitātes skolu 

sektorā”, 2015.- 2016. gadu noslēgto līgumu 

summa 131 599 euro, izglītojamo prakses 

ārzemēs. 

 SIA “Auravia Latvija” ziedojumi 

 

No OTK saimnieciskās darbības iegūtie līdzekļi tiek 

ieguldīti izglītības procesa kvalitātes nodrošināšanai un 

infrastruktūras uzlabošanai (skatīt pielikumu Nr.1 un 

Nr.2.) 

OTK finansiālo caurskatāmību nodrošina koledžas 

grāmatvedība, kārtojot grāmatvedības uzskaiti un sniedzot 

pārskatus par finanšu resursu izlietojumu atbilstoši likuma 

„Par grāmatvedību, „Likuma par budžeta un finanšu 

vadību”, IZM un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības 

uzskaites kārtību prasībām. Noslēdzot finanšu gadu, 

koledža sagatavo un iesniedz Izglītības un zinātnes 

ministrijā gada pārskatu par koledžas budžeta līdzekļu 

izlietojumu. Gada ieņēmumi un izdevumi ir sabalansēti, 

OTK nav ieņēmumu pārsniegums vai deficīts, nav 

ilgtermiņa kredītsaistības. Gada kopējā finanšu veselība 

vērtējama kā laba, jo esošā finansējuma ietvaros tiek 

veiksmīgi nodrošināta izglītības iestādes rezultatīva 

darbība. Finanšu vadībā pielietojot trīs funkcijas: 

 Plānošanas funkcija ir vissvarīgākā. Atbilstoši 

koledžas stratēģiskiem mērķiem, budžeta 

ietvaros tiek sadalīti finanšu resursu uzdevumi, 

kas ir koledžas rīcībā. 

 Uzskaites funkcija ir finanšu vadības uzskaites 

pamats. Uzskaites sistēmai precīzi jāatspoguļo 

budžeta faktiskais izlietojums. Analizējot gada 

pārskatu, ir iespējams iegūt precīzu informāciju, 

salīdzināt mērķus ar koledžas darbības 

faktiskiem rezultātiem. Rūpīgi izpildīta uzskaites 

funkcija sniedz koledžas finanšu darbības 

rezultātus, kas nepieciešami efektīvai vadības 

lēmumu pieņemšanai. 

 Kontroles funkcija. Budžets ir rādītāju un 

kritēriju kopums, kas tiek izmantots koledžas 

darbības kontrolei. Faktisko datu un plānoto 

rādītāju nepatrauktās salīdzināšanas ceļā var 

novērtēt darbību jebkurā posmā. Budžeta 

plānošana ļauj noteikt darbības novirzes no tā, 

kas tika paredzēts ar budžetu un koriģēt darbības. 

Ilgstošā laika periodā nav iedalīts un nav saņemts valsts 

budžeta finansējums zinātniskajai un pētnieciskajai 

darbībai. Plānots piesaistīt finansējumu pētniecībai, 

sadarbojoties ar mazajiem nozares uzņēmumiem, veicot 

lietišķos pētījumus, tādējādi nodrošinot pētnieciskās 

darbības attīstību koledžā. OTK ir vērtēta nepieciešamība 

pieslēgties Latvijas akadēmiskajam pamattīklam 

zinātniskās darbības un pētniecības nodrošināšanai. 

Pieslēgšanās un uzturēšanās pakalpojumu izmaksas ir 

salīdzinoši augstas, kas būtu papildus slogs OTK 

budžetam, līdz ar to rastas citas iespējas pieejai 

zinātniskai literatūrai: 

 sadarbības līgumu ietvaros var izmantot pieeju 

LU, LLU, RTU un RTA abonētajām datubāzēm; 

 var izmantot brīvpiekļuves datubāzes (open 

Access), tiešsaistē piekļūstot zinātniskām 

publikācijām; 

 var iegūt literatūru no repozitārijiem (pasūtot 

literatūru tiešsaistē vai izmantojot OTK 

bibliotēkas starpniecību); 

 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) var 

iepazīties ar Latvijas standartiem un izmantot 

LNB abonētās datubāzes, t.sk., ārzemju (piem., 

Scopus, ScienceDirect, u.c.). LNB var 

lejupielādēt un/vai izdrukāt izvēlēto informāciju; 

 var izmantot starpbibliotēku abonementu. 

Turpmākos gados ir paredzēti vairāki OTK attīstībai 

būtiski infrastruktūras projekti, kuru rezultātā tiks: 

 veicināta OTK ēku energoefektivitāte, kā rezultātā 

paredzams siltumenerģijas ietaupījums 355 

MWh/gadā;  

 izveidots nozares ekselences centrs, kas: 

o uzlabos iegūtās izglītības kvalitāti;  

o veicinās sadarbību ar nozares uzņēmumiem;  

o radīs tehnisko kapacitāti pētījumu veikšanai un 

dalībai starptautiskos zinātniskos izpētes projektos;  

o optimizēs OTK mācību procesa saimniecisko 

organizāciju, nodrošinot visu mācību procesu vienā 

ēkā un pārtraucot ekspluatēt līdzšinējo laboratoriju 

korpusu, kura atsevišķu konstrukciju tehniskais 

nolietojums novērtēts uz 70%. 

Ar OTK šobrīd rīcībā esošajiem finanšu resursiem var 

nodrošināt studiju/mācību programmu īstenošanu esošajā 

līmenī un segt infrastruktūras uzturēšanas izdevumus, bet 

ar tiem nepietiek studiju/mācību programmu, materiāli 

tehniskās bāzes un infrastruktūras atjaunošanai un 

modernizācijai. Šim nolūkam tiks piesaistīti struktūrfondu 

līdzekļi. Iespējamie projekti, kuros OTK varētu 

piedalīties:  

 SAM “Samazināt studiju programmu fragmentāciju un 

stiprināt resursu koplietošanu”; 

 SAM “Stiprināt augstākās izglītības institūciju 

akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas 

jomas”; 

 SAM “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās 

izglītības institūcijās” ; 

 SAM “Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto 

prasību izpildei”. 
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OTK tiks noteiktas prioritātes, sasaistot tās ar laika 

ietvaru un finansēšanas avotiem. 

OTK ir uzsākts darbs pie augstākās izglītības finansēšanas 

vadības plāna izstrādes. 

Latvijas attīstības mērķu sasniegšanai tiek izvirzīts trīs 

pīlāru finansēšanas modelis, kas nodrošina augstākās 

izglītības piedāvājuma salāgošanu ar Latvijas 

tautsaimniecības attīstības un darba tirgus vajadzībām, 

kvalitatīvu, pētniecībā balstītu augstākās izglītības saturu 

un rezultātu pārvaldību augstākās izglītības institūcijās. 

1. Pīlārs - Pamata (bāzes) finansējums. Tiek īstenots caur 

valsts finansētajām studiju vietām. Valsts finansētu 

studiju vietu skaita noteikšanu regulē Augstskolu likuma 

51. un 52. pants. Detalizētāk finansējuma piešķiršanas 

kārtība un vienas studiju vietas aprēķins ir pieejams 

Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr. 

994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek 

finansētas no valsts budžeta līdzekļiem". 

2. Pīlārs - Snieguma finansējums. Tiek piešķirts, 

balstoties uz augstskolas sasniegtajiem rezultātiem 

iepriekšējā plānošanas periodā. Kārtību, kādā šis 

finansējums tiek sadalīts, regulē Ministru kabineta 

2006.gada 12.decembra noteikumu Nr. 994 "Kārtība, 

kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts 

budžeta līdzekļiem" 17.4. apakšpunkts. 

3. Pīlārs - Attīstības finansējums. 

Šobrīd tiek strādāts pie šī augstākās izglītības 

finansēšanas instrumenta ieviešanas. 

2.3.3. Infrastruktūra un tehniskais nodrošinājums 

OTK infrastruktūra kopumā ir piemērota studiju/mācību 

procesa nodrošināšanai. Pieejamo ierobežoto resursu 

ietvaros tā tiek arī pilnveidota un modernizēta. 

OTK īstenotajām studiju/mācību programmām ir arī tām 

nepieciešamais materiāli tehniskais nodrošinājums, t.sk. 

tehniskās un tehnoloģiskās iekārtas, kas tiek atjaunotas. 

Ievērojami atšķiras dažādu studiju/mācību programmu 

materiāli tehniskais nodrošinājums. Daudzas iekārtas ir 

fiziski un morāli novecojušas. Tās jāaizvieto ar jaunām, 

mūsdienīgām tehnoloģiskām iekārtām, bet finanšu 

līdzekļu trūkuma, kā arī daudzu iekārtu augsto izmaksu 

dēļ, tas ir iespējams vien epizodiski. Līdz ar to 

studiju/mācību procesa materiāli tehniskais 

nodrošinājums kopumā neatbilst mūsdienīgas un 

tehnoloģiski apsteidzošas profesionālās izglītības 

vajadzībām. 

OTK rīcībā un apsaimniekošanā ir vairāki nekustamie 

īpašumi, kuru īpašumtiesības pieder Latvijas valstij Rīgas 

Tehniskās universitātes personā. Nekustamie īpašumi tiek 

izmantoti pamatdarbības nodrošināšanai. Nekustamajos 

īpašumos tiek veikti neatliekamie remontdarbi un 

atsevišķu elementu nomaiņa, kā arī fragmentāra 

modernizācija pieejamo ierobežoto resursu ietvaros. 

NĪ adrese, kadastra nr. Nosaukums, 

pielietojums 

Bilances 

vērtība, tEUR 

Olaine, Zeiferta iela 2 

80090020801001 

Koledža (mācību 

korpuss) 

140 

Olaine, Zeiferta iela 2 
80090020801002 

Koledža - laboratorijas 
korpuss 

104 

Olaine, Zeiferta iela 2 

80090020801003 

Dienesta viesnīca 47 

Olaine, Zeiferta iela 2 

80090020801004 

Dienesta viesnīca 47 

Olaine, Zeiferta iela 2 
80090020801 

Zeme 53 

Tabula Nr. 3 

2.4. OTK sadarbība  

2.4.1. Ar izglītības iestādēm Latvijā  

Lai veidotu izglītības programmu pēctecību, 2015. gadā 

tika noslēgti sadarbības līgumi. 

OTK sadarbības līgumi ar Latvijas augstākajām izglītības 

iestādēm (AII) nodrošina sadarbību pasākumu īstenošanu 

studiju un pētniecības jomā. Noslēgto sadarbības līgumu 

ietvaros ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU), 

Latvijas Universitāti (LU) un Rēzeknes Tehnoloģiju 

akadēmiju (RTA), OTK studiju programmu absolventi 

var uzsākt studijas vēlākos studiju posmos. Sadarbības 

līguma ietvaros studentiem ir iespēja izmantot sadarbības 

AII bibliotekāros, tai skaitā e-resursus. Tiek nodrošināta 

sadarbība mācību līdzekļu un metodisko materiālu 

sagatavošanā, infrastruktūras izmantošanā, studējošo 

apmācībā kā arī akadēmiskā personāla apmaiņā, tādejādi 

paaugstinot studiju kvalitāti. Sadarbības līgumu ietvaros, 

sadarbība pētniecības jomā tiek īstenota atbalstot un 

piedaloties zinātnisko konferenču un metodisko semināru 

organizēšanā, dažādu projektu izstrādē. 

2.4.2. Starptautiskā sadarbība 

Līdz ar radniecīgu koledžu neesamību Latvijā, koledža 

vērsta uz maksimālu „Erasmus+” programmas piedāvāto 

iespēju izmantošanu, veicinot sadarbību un palielinot 

koledžas starptautisko partneru skaitu ar Eiropas 

Savienības augstākajām izglītības iestādēm. Erasmus 

programmas akadēmiskā personāla mobilitātes rezultātā 

2015. gadā tika noslēgts bilaterālās sadarbības līgums ar 

Orhūsas Biznesa akadēmiju (Business Academy Aarhus) 

Dānijā. Bilaterālās sadarbības līgums paredz iespēju 

mācībspēkiem apmainīties ar pedagoģisko un zinātnisko 

pieredzi, kā arī vadīt vieslekcijas vai praktiskos darbus. 

Rezultātā nākamgad ir plānota viena OTK docētāja 

mobilitāte uz Orhūsas Biznesa akadēmiju un viens 

OTK studiju 

programma 

Sadarbības 

augstskola 

Studiju programmas, 

kurās absolventi var 

uzsāk studijas vēlākos 

studiju posmos 

Vides aizsardzības 

tehnoloģija 

Rēzeknes 

tehnoloģiju 

akadēmija Vides inženieris 

Latvijas Universitāte 

Ķīmija 

Bioloģija 

Vides zinātne 

Biotehnoloģija Latvijas Universitāte 

Ķīmija 

Bioloģija 

Vides zinātne 

Pārtikas produktu 

kvalitātes kontrole  

Latvijas Universitāte 
Ķīmija 

Latvijas 

Lauksaimniecības 

universitāte 

Pārtikas produktu 

tehnoloģija 

Pārtikas produktu 

pārstrādes un 

ražošanas 

tehnoloģija 

Latvijas 

Lauksaimniecības 

universitāte 

Pārtikas produktu 

tehnoloģija 
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akadēmiskā personāla pārstāvis no Orhūsas Biznesa 

akadēmijas vadīs vieslekcijas programmas 

„Biotehnoloģija” vai “Vides aizsardzības tehnoloģija” 

studentiem. Līdz ar augstākās izglītības ERASMUS 

hartas saņemšanu 2014.gada 2.decembrī, OTK rodas 

starptautiskās sadarbības iespējas, jo turpmākajos gados ir 

paredzēts arvien paplašināt sadarbības augstskolu tīklu. 

OTK studenti un audzēkņi pilnveido teorētiskās zināšanas 

un praktiskās iemaņas ārvalstu praksēs. Katru gadu 20 līdz 

25 jaunieši dodas praksē uz Eiropas valstīm – Vāciju, 

Zviedriju, Itāliju, Franciju. Izglītojamie iegūst ne tikai 

profesionālās iemaņas, bet arī pilnveido savas personības 

starptautiskā saskarsmē un svešvalodu zināšanās. Katru 

gadu 20 līdz 25 jaunieši dodas praksē uz Eiropas valstīm – 

Vāciju, Zviedriju, Itāliju, Franciju. 

Līdz šim OTK audzēkņi un mācību spēki piedalījušies 

šādos mobilitātes projektos:  

Programma 

Projeta 

ID 

numurs 

Nosaukums 
Realizācijas 

laiks 
Dalīniekiu skaits 

ERASMUS+ 

mobilitātes 

projekts (koledža) 

2015-1-

LV01-K

A103-0

22537 

Studentu un personāla 

mobilitāte starp 

programmas valstīm 

01.06.2016.-30

.09.2017. 

4 akadēmiskā 

personāla pārstāvji 

ERASMUS+ 

mobilitātes 

projekts 

2015-1-

LV01-K

A102-0

13190 

Kvalifikācijas prakse 

ārzemēs – ieguldījums 

nozares attīstībā 

01.06.205.-01.

06.2017. 

12 audzēkņi 

4 pedagogi 

ERASMUS+ 

mobilitātes 
projekts (koledža) 

2015-1-

LV01-K
A103-0

13233 

Studentu un personāla 

mobilitāte starp 
programmas valstīm 

01.06.2015.-30
.09.2015. 

4 akadēmiskā 
personāla pārstāvji 

ERASMUS+ 

mobilitātes 

projekts 

2014-1-

LV01-K

A202-0

00522 

Kvalitatīva prakse 

darba tirgum (LDDK 

projekts) 

02.02.2015.-31

.08.2017. 
1 pedagogs 

ERASMUS+ 

mobilitātes 

projekts 

2014-1-

LV01-K

A102-0

00112 

Kvalifikācijas prakse 

ES – ieguldījums 

nozares attīstībā 

01.06.2014.-31

.05.2016. 

29 audzēkņi 

4 pedagogi 

Leonardo da Vinci 
mobilitātes 

projekts 

2013-1-

LV1-LE
O01-05

155 

Jaunu prasmju un 

iemaņu apgūšana 
saskaņā ar ES 

standartiem 

25.08.2013.-08
.02.2014. 

14 audzēkņi 

Leonardo da Vinci 

mobilitātes 

projekts 

2010-1L

V1-LEO

01-0057

4 

Jaunu prasmju un 

iemaņu apgūšana 

atbilstoši ES prasībām 

30.01.2011.–

30.04.2011. 
19 audzēkņi 

Leonardo da Vinci 

mobilitātes 

projekts 

LLP-Ld

V-VET

PRO-20

09-LV-3

39 

Profesionālo mācību 

priekšmetu skolotāju 

profesionālās 

kompetences 

pilnveidošana 

16.08.2009.-22

.08.2009. 
2 pedagogi 

Leonardo da Vinci 

mobilitātes 

projekts 

LLP-Ld

V-IVT-

2008-L

V-121 

Jaunu prasmju un 

iemaņu apgūšana 

atbilstoši ES prasībām 

29.09.2008.-07

.02.2009. 

16 audzēkņi 

2 pedagogi 

Leonardo da Vinci 

mobilitātes 

projekts 

2010-1-

LV1-LE

O03-00

784 

Profesionālo mācību 

priekšmetu skolotāju 

profesionālās 

kompetences 

pilnveidošana 

22.08.2010.-28

.08.2010. 
1 pedagogs 

Leonardo da Vinci 

mobilitātes 
projekts 

LLP-Ld

V-IVT-
2007-L

V-110 

Jaunu prasmju un 

iemaņu apgūšana 
atbilstoši ES prasībām 

01.10.2007.-10
.02.2008. 

17 audzēkņi 
2 pedagogi 

Leonardo da Vinci 

mobilitātes 

projekts 

LLP-Ld

V-VET

PRO-20

07-LV-3

12 

Profesionālo mācību 

priekšmetu skolotāju 

profesionālās 

kompetences 

pilnveidošana 

22.10.2007.-13

.04.2008. 
2 pedagogi 

Tabula Nr. 4 

2.4.3. Sadarbība ar kompetences centriem un 

organizācijām 

OTK jau ilgstoši ir izveidojusies cieša un stabila 

sadarbība ar nozaru uzņēmumiem. Sadarbībā ar Latvijas 

Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju un uzņēmumu 

pārstāvjiem tiek apzinātas prakses vietas, pārrunātas 

audzēkņiem un studentiem nepieciešamās prasmes un 

iemaņas, vēlamais praktikantu piesaistīšanas laiks un 

veidots prakses grafiks. 

Sadarbībā ar LAĶĪFA un uzņēmumu vadītājiem tiek 

paplašināts sadarbības partneru loks par prakses vietu 

nodrošinājumu atbilstošās studiju programmās 

studējošiem. 

Lai uzlabotu studiju kvalitāti, tiek turpināta vadošo 

speciālistu piesaiste no uzņēmumiem atsevišķu studiju 

kursu vadīšanā, kā arī viņu dalība valsts kvalifikācijas 

eksāmenos.  

Sadarbībā ar Latvijas Pārtikas uzņēmumu federāciju OTK 

perspektīvā varētu vairāk tikt attīstīta arī pārtikas 

kvalitātes kontroles profesionālās vidējās izglītības 

programma un 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programma, jo materiāli tehniskā bāze ļauj īstenot 

šādas programmas, ir nepieciešamas konsultācijas ar 

federācijas un nozares speciālistiem. Pārtikas inspektoru 

palīgu un pārtikas kvalitātes speciālistu un pārtikas 

pārstrādes speciālistu sagatavošanai atbilstoši mūsdienu 

prasībām būtu vajadzīga materiāli tehniskās bāzes 

pilnveidošana. 

Sadarbībā ar LAĶĪFA un citiem ķīmijas, farmācijas un 

biotehnoloģijas nozares uzņēmumiem un pēc nozares 

ekspertu izstrādātās ķīmiskās rūpniecības un tās 

saskarnozaru saistīto profesiju kartes izstrādātas jaunas 

profesionālās izglītības programmas, kuras apguves 

rezultātā izglītojamie varēs iegūt ķīmijas tehniķa 

profesionālo kvalifikāciju un rūpniecisko iekārtu 

mehāniķa kvalifikāciju. 

Viens no galvenajiem uzdevumiem sadarbībā ar LAĶĪFA 

ir izveidot nacionālas nozīmes biofarmācijas, 

bioekonomikas un viedo materiālu mācību (ekselences) 

centru, kas kļūs par šo nozaru centru gan Baltijā, gan arī 

par vienu no Eiropas nozīmes centriem, kurā jāiekļauj: 

• ķīmiskās sintēzes tehnoloģiju apmācības komplekss, 

• biotehnoloģijas apmācības/bioreaktoru komplekss, tajā 

skaitā vides aizsardzības, 

• zāļu ražošanas tehnoloģiju iecirknis, 

• viskozo masu sagatavošanas tehnoloģiju laboratorija, 

• pārtikas produktu ražošanas tehnoloģiju laboratorija, 

• analītiskās ķīmijas mācību laboratorija, 

• mikrobioloģijas laboratorija; 

• kvalifikācijas un eksaminācijas centrs, 

• paraugdemonstrējuma laboratorija (showroom). 

2.4.4. Sadarbība ar nozares komersantiem 

Olaines Tehnoloģiju koledžai jau sen ir izveidojusies 

cieša un stabila sadarbība ar nozaru uzņēmumiem. 

Sadarbībā ar Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju 

asociāciju un uzņēmumu vadītājiem tiek apzinātas prakses 

vietas, pārrunātas izglītojamiem un studentiem 

nepieciešamās prasmes un iemaņas, vēlamais praktikantu 

piesaistīšanas laiks un sastādīts prakses grafiks. Laba 

sadarbība ir izveidojusies par prakses vietu 

nodrošinājumu atbilstoši mācību programmām ar 

sekojošiem uzņēmumiem: AS „Grindeks”, 

AS „Olainfarm”, AS „BAO”, SIA „Bauskas 

Ūdenssaimniecība”, AS „Severstallat”, AS „Aldaris”, 

AS “Orkla Confectionery & Snacks Latvija”, 

AS „Latvijas Balzams”, Pārtikas drošības, dzīvnieku 

veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”, 

A/S "Rīgas Farmaceitiskā Fabrika", AS “Dzintars” u.c. 

uzņēmumiem visā Latvijā. 

Jau kopš koledžas dibināšanas izveidojusies cieša 

sadarbība ar farmācijas uzņēmumu AS „Grindeks”, ar 

kuru ir noslēgts Sadarbības līgums. Uzņēmums palīdz 

pilnveidot materiāltehnisko bāzi un infrastruktūru, ar 

AS „Grindeks” palīdzību izglītības iestāde ir iegādājusies 
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atsevišķas jaunas tehnoloģijas mācību procesa 

nodrošināšanai. Ar AS „Grindeks” fondu „Zinātnes un 

izglītības atbalstam” OTK ir iegādātas dažādas 

laboratoriju iekārtas un tehnoloģijas. Pateicoties 

investīcijām, notiek metodisko materiālu un literatūras 

izstrāde un publicēšana. AS „Grindeks” un koledžai ir 

kopīgi izstrādāti un īstenoti Eiropas Sociālā fonda projekti 

– jauniešu prakses vietām uzņēmumā. Galvenie AS 

„Grindeks” speciālisti piedalās atsevišķu studiju kursu 

vadīšanā, kā arī valsts kvalifikācijas eksāmenos. 

Pamatojoties uz uzņēmuma speciālistu ieteikumiem, 

koledžā tiek pilnveidotas esošās mācību programmas. Tā 

kā kvalifikācijas prakses ilgums izglītojamiem vidēji ir 

astoņi mēneši, praktikants apgūst praktiskās iemaņas, kas 

nepieciešamas uzņēmumam. Abpusēji sadarbojoties, tiek 

ņemtas vērā gan koledžas, gan AS „Grindeks” intereses.  

OTK sadarbībā ar AS “Grindeks” un citiem ķīmijas un 

biotehnoloģijas nozares uzņēmumiem tika izstrādātas 

jaunas profesionālās izglītības programmas, kuru apguves 

rezultātā izglītojamie var iegūt analītiskās ķīmijas tehniķa, 

ķīmisko procesu tehniķa un rūpniecisko iekārtu mehāniķa 

profesionālo kvalifikāciju. 

2.4.5. Sadarbība ar Ķīmiskās rūpniecības un tās 

saskarnozaru ekspertu padomi (NEP) 

Profesionālās izglītības sistēmas modernizēšanai ir 

nepieciešamas ne tikai investīcijas izglītības iestādes 

infrastruktūras sakārtošanā, bet arī darba devēju prasību 

izzināšana, un pasūtījuma formulēšana, kas dotu iespēju 

modernizēt izglītības programmu saturu un to īstenošanu, 

tādējādi sagatavojot darba tirgus prasībām atbilstošus 

speciālistus.  

Plānojot izglītības satura attīstību, OTK uzdevums ir 

pilnveidot, aktualizēt un modernizēt esošās izglītības 

programmas un izstrādāt jaunas, lai OTK piedāvātās 

izglītības programmas sagatavotu ne tikai darba tirgum un 

tautsaimniecības attīstības vajadzībām nepieciešamos 

speciālistus, bet arī sniegtu viņiem uzņēmējdarbības 

prasmes, iemaņas atrast, kritiski uztvert un apstrādāt 

informāciju, analītiski domāt, strādāt radoši, kā arī 

rosinātu viņus izglītoties mūža garumā. Lai to īstenotu 

OTK ir iecerējusi sadarbībā ar darba devējiem attīstīt 

prakses vietas audzēkņiem/studentiem, akcentēt prakses 

un darba vidē balstītas izglītības lomu speciālistu 

sagatavošanā.  

Sadarbojoties ar Ķīmiskās rūpniecības un tās 

saskarnozaru ekspertu padomi, tika izveidota nozares 

profesiju karte un saskaņā ar nozares profesiju karti tiks 

uzsākts darbs pie jaunu izglītības programmu izveides.  

NEP ieguldījums OTK attīstības stratēģijas izstrādē ir ar 

mērķi pilnveidot īstenojamās izglītības programmas, 

izstrādāt jaunas, sasniegt izglītības kvalitāti, kāda atbilstu 

darba devēju prasībām, OTK sadarbojas ar nozaru 

asociācijām, profesionālajām organizācijām un 

uzņēmumiem. Apzinoties, ka sadarbība ar 

profesionālajām organizācijām un potenciālajiem darba 

devējiem ir viena no izglītības iestādes izaugsmes un 

attīstības iespējām, sadarbība ir organizēta tā, lai tā 

atbilstu izglītības iestādes darbības pamatprincipiem un 

tiktu sekmēta izglītojamo profesionālā sagatavošana. 

2.5. OTK atrašanās vieta un vide  

2.5.1. Olaine 

OTK atrodas Olaines pilsētas centrālajā daļā, tā atrodas 

netālu no dzelzceļa stacijas (1-2 minūšu gājiena attālumā 

no dzelzceļa stacijas). Visas profesionālās izglītības 

iestādes ēkas un būves atrodas vienkopus uz zemes 

gabala, kas pieder Rīgas Tehniskai universitatei. OTK 

atrašanās vieta ir vērtējama kā laba no sasniedzamības 

aspektiem, kas ir svarīgi potenciālajiem izglītojamajiem 

no citām teritorijām. Atrašanās vieta – pilsētas centrālajā 

daļā blakus sabiedriskā transporta mezglam – dzelzceļa 

stacijai – nodrošina labu sasniedzamību no Rīgas un 

Jelgavas virzieniem.  

 
Ilustrācija 2 

Olaines novadā ir nodrošināta pēctecība izglītības apguvē 

sākot ar piecām pirmsskolas izglītības iestādēm, divām 

vispārizglītojošām vidusskolām un valsts mācību iestādi – 

Olaines Tehnoloģiju koledžu ar vidējās profesionālās 

izglītības programmu un pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju programmu apguves iespējām. 

Izglītojamo vispārējo izglītību Olaines novadā nodrošina 

divas vidusskolas – Olaines 1. vidusskola (ar latviešu 

mācību valodu) un Olaines 2. vidusskola (ar krievu 

mācību valodu), kurās var iegūt izglītību sākumskolas, 

pamatskolas un vidusskolas līmenī. Olaines 

vispārizglītojošajās skolās 2016./2017.m.g. mācības 

uzsākuši 1661 skolēni (Olaines 1.vidusskolā – 905 

skolēni, Olaines 2.vidusskolā – 756 skolēni). Sākot ar 

2009./2010.m.g. Olaines 1.vidusskolai ir pievienota 

Olaines pagasta sākumskola. 

No kopējā izglītojamo kopskaita OTK, trešdaļa ir Olaines 

novada iedzīvotāji, atlikusī daļa izglītojamo ir no Rīgas 

un apkārtnes un pārējās Latvijas.  

 

Pašvaldības informatīvajā izdevumā “Olaines Domes 

vēstis” domes priekšsēdētaja vietniece I.Purviņa sniedz 

atbildi uz jautājumu “Kurā virzienā Olainei būtu jāattīstās 

– industriālajā vai kā vietai, kur strādnieki no Rīgas un 

Pierīgas brauc pārgulēt? 

Domāju, ka abos. Tie neizslēdz viens otru. Vairākas no 

kādreizējām rūpnīcām turpina darbu, un Olaines 

rūpnieciskajā zonā attīstās arī jaunas ražotnes, loģistikas 

centri un citi uzņēmumi. Domāju, ka mums ir gana laba 

infrastruktūra un apstākļi, lai augtu uzņēmējdarbība. 



 

16 

Savukārt, runājot par Olaini kā labu vietu dzīvošanai, 

jāuzsver, ka mums ir izdevies izveidot ļoti labu izglītības 

sistēmu – no bērnudārziem līdz pat pirmā līmeņa 

augstākajai izglītībai Olaines Tehnoloģiju koledžā.” 

OTK dienesta viesnīcas kapacitāte ir 170 izglītojamo 

vietām. Dienesta viesnīca izvietota divos korpusos. 

Dienesta viesnīca visvairāk noslogota mācību gada 

pirmajā semestrī, kad izglītojamiem pārsvarā ir 

teorētiskās un praktiskās nodarbības izglītības iestādē, 

mazāk otrajā pusgadā un vasaras mēnešos, kad 

izglītojamie atrodas praksēs, kvalifikācijas praksēs un 

brīvlaikā. Kopskaitā sešas dienesta viesnīcas vietas 

izmanto izglītības iestādes pedagogi kā dienesta 

dzīvokļus. Aptuveni trešā daļa no izglītojamajiem dzīvo 

ārpus Olaines novada un neizmanto dienesta viesnīcu. 

Tiek plānots audzēkņu skaita pieaugums no citām 

administratīvajām teritorijām.  

2.5.2. Rīgas reģions 

Rīgas plānošanas reģiona attīstības stratēģija 

2000.-2020.gadam (aktualizēta 2008.gadā) ir hierarhiski 

augstākais Rīgas plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības 

plānošanas dokuments. Rīgas plānošanas reģiona 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijā, nosakot reģiona 

apdzīvojuma struktūras perspektīvo sistēmu, Olaine 

nodefinēta kā daudzfunkcionāls attīstības centrs. Reģiona 

ilgtermiņa attīstības stratēģijā noteiktas 3 prioritātes: 

• uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstības 

veicināšana (izglītība, pētījumi, komunikācija); 

• „sasniedzamības” infrastruktūras attīstība (satiksme, 

komunikācijas un informācijas ātrums); 

• ilgtspējīgas un līdzsvarotas telpiskās struktūras attīstība 

(uzņēmējdarbība, zemes izmatošana, transporta 

plānošana). 

Ilgtermiņa attīstības mērķi un katram mērķim, lai to 

sasniegtu, noteikti uzdevumi. Rīgas reģiona ilgtspējīgas 

attīstības vispārējais mērķis ir veicināt reģiona 

ekonomisko izaugsmi, konkurētspējas paaugstināšanos un 

integrēšanos Baltijas jūras reģiona telpā un Eiropā, 

iedzīvotāju labklājības stabilu un būtisku pieaugumu un 

veselīgas un drošas vides saglabāšanu, radot 

priekšnosacījumus reģiona ilgtspējīgai un līdzsvarotai 

attīstībai. Rīgas reģiona attīstības stratēģijā kā reģiona 

attīstības vispārējais mērķis ir noteikts - veicināt Rīgas 

reģiona starptautiskās lomas un ietekmes pieaugumu 

Eiropā, Baltijas jūras baseina reģionā, paaugstināt Rīgas 

reģiona cilvēku potenciāla – spēju un sociālās aktivitātes 

pieaugumu, un veidot efektīvu sadarbību starp reģiona 

pašvaldībām, ekonomisko izaugsmi, konkurētspējas 

paaugstināšanos un integrēšanos Eiropā, iedzīvotāju 

labklājības stabilu un būtisku pieaugumu un veselīgas un 

drošas vides saglabāšanu, radot priekšnosacījumus 

reģiona ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai. Reģiona 

attīstības prioritātes ir Rīgas reģiona starptautiskās lomas 

un ietekmes pieaugums Eiropā un Baltijas jūras baseina 

reģionā, kā arī konkurētspējīga tautsaimniecība un 

labvēlīga uzņēmējdarbības vide. Šajā Rīgas reģiona 

teritorijas plānojumā definēta vīzija un sasniedzamie 

mērķi - reģiona stabila, sabalansēta un ilgtspējīga 

attīstība, paaugstinot katra iedzīvotāja dzīves kvalitāti un 

nodrošinot reģiona konkurētspēju starptautiskā mērogā. 

OTK attīstības un investīciju stratēģija ir atbilstoša šiem 

reģiona plānošanas dokumentiem un sniedz ieguldījumu 

to mērķu sasniegšanā. 

Attīstības programmas mērķis ir veicināt pašvaldības 

teritorijā līdzsvarotu un ilgtspējīgu ekonomisko attīstību, 

lai celtu iedzīvotāju labklājību, nodrošināt teritorijas 

racionālu izmantošanu, kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanu, esošo resursu lietderīgu izmantošanu un 

vides kvalitātes paaugstināšanu. 

Izvērtējot Rīgas reģiona attīstības plānošanas dokumentos 

ietverto informāciju par demogrāfisko, tautsaimniecības 

un citu sektoru attīstību telpiskajā dimensijā, kā arī 

novērtējot darba tirgus funkcionālās saites un ņemot vērā 

pieejamās statistiskās informācijas teritoriālo dalījumu, kā 

arī līdzšinējo koledžas izglītojamo dzīvesvietu teritoriālo 

sadalījumu, stratēģijas ietvaros ar OTK funkcionālās 

ietekmes zonu tiek saprasts Rīgas reģions, kas sevī ietver 

Rīgas un Jūrmalas pilsētas, Rīgas rajonu, Limbažu rajonu, 

Ogres rajonu un Tukuma rajonu. Bet tā kā OTK ir vienīgā 

profesionālās izglītības iestāde Latvijā, kas sagatavo 

speciālistus ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas un vides 

aizsardzības nozarēs ar 3. un 4. profesionālās 

kvalifikācijas līmeni, tad funkcionālās ietekmes zona ir 

visa Latvijas teritorija.  

Kopumā Olaines Tehnoloģiju koledžas esošais un 

perspektīvais piedāvājums profesionālās sākotnējās, 

profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides 

programmām ir atbilstošs darba tirgus pieprasījumam.   
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2.6. SVID analīze  

Stiprās puses: 

 OTK īsteno gan 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

(koledžas) studiju programmas, gan profesionālās vidējās 

izglītības programmas; 

 OTK piedāvā profesionālās izglītības studiju/mācību 

programmas ar augstu pievienoto vērtību prioritārā 

tautsaimniecības nozarē;  

 OTK piedāvātās tehniskās profesionālās izglītības 

studiju/mācību programmas atbilst esošajam un 

prognozētajam pieprasījumam darba tirgū; 

 OTK ir izveidojusies laba sadarbība ar sociālajiem 

partneriem (citām izglītības iestādēm, nozarēm un to 

uzņēmumiem, reģioniem); 

 OTK studiju/mācību procesā nodrošināta cieša zināšanu, 

prasmju un praktisko kompetenču apguve; 

 Sadarbībā ar nozares partneriem OTK izglītojamie tiek  

nodrošināti ar prakses vietām; 

 OTK izveidojusies cieša regulāra abpusēji ieinteresēta 

sadarbība ar profesionālās izglītības iestādēm ārvalstīs;  

 OTK strādā kvalificēti savās darbības jomās kompetenti 

mācībspēki, augsti kompetenti nozaru speciālisti pastāvīgi 

iesaistās OTK studiju/mācību procesā;  

 OTK ģeogrāfiskā atrašanās vieta – ērti sasniedzama ar 

sabiedrisko transportu, tuvu galveno nozaru uzņēmumu 

atrašanās vietai; 

 Pieredze programmu veidošanā un īstenošanā (sākotnējā 

profesionālā izglītība, pirmā līmeņa profesionālā augstākā 

izglītība, tālākizglītība, mūžizglītība un bezdarbnieku 

pārkvalifikācija); 

 Pieredze dalībai starptautiskajos projektos.  

Iespējas: 

 Pieaugošs nozares pieprasījums pēc speciālistiem 

sākotnējās profesionālās izglītības līmenī un pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības absolventiem - zemākā 

līmeņa vadītājiem; 

 Izstrādāt un īstenot studiju/mācību programmas, kas 

apsteidz tautsaimniecības esošās vajadzības un veicina 

industriālo attīstību, veido pieprasīju darba tirgū; 

biofarmācijas, bioekonomikas un viedo materiālu mācību 

(ekselences) centra izveide; 

 Abpusēji ieinteresētā sadarbībā ar OTK sociālajiem 

partneriem (citām izglītības iestādēm, nozarēm un to 

uzņēmumiem, reģioniem) būtiski paaugstināt studiju / mācību 

procesa kvalitāti, izveidot modernu, pievilcīgu un 

resursefektīvu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi; 

 Iesaistīt OTK studiju / mācību programmu apguvē lielāku 

skaitu tehniskās izglītības ieguvei motivētu jauniešu; 

 Iesaistīt profesionālās kvalifikācijas un iepriekš iegūtās 

izglītības paaugstināšanā vai pārkvalifikācijā ieinteresētu 

speciālistu un/vai citās nozarēs, profesijās strādājošo personas; 

 Kļūt par sabiedrībā atpazīstamu un pieprasītu nozares 

ekselences centru visos OTK profilam atbilstošajos 

tautsaimniecībai aktuālos izglītības virzienos; 

 Īstenot izglītības programmu pāreju uz modulāro 

apmācību; 

 Nodrošināt apstākļus OTK mācībspēku pedagoģiskās, 

pētnieciskās un tehniskās kompetences paaugstināšanai, 

augsti kvalificētu nozaru speciālistu iesaistei studiju / mācību 

procesā; 

 Padziļināt un izvērst sadarbību ar radniecīgām ārvalstu 

profesionālās izglītības iestādēm; 

 Piesaistīt finansējumu OTK darbības un attīstības 

nodrošināšanai gan no valsts budžeta, gan ES projektiem un 

citiem finanšu instrumentiem; 

 Piesaistīt ārvalstu studentus apmācībās studiju programmu 

apguvei.  

  

Vājās puses: 

 OTK īstenotās studiju/mācību programmas neapsteidz 

tautsaimniecības attīstības vajadzības un darba tirgus 

pieprasījumu;  

 OTK absolventu praktiskā sagatavotība darbam profesijā 

atpaliek no tā līmeņa, kas nepieciešams kvalitatīvam darbam 

ar mūsdienu modernākajām tehnoloģijām; 

 OTK devums pētnieciskajā darbā, lietišķo un inovatīvo 

izstrādņu radīšanā ir neliels; 

 Novecojusi materiāli tehniskā bāze, kas nepilnīgi 

nodrošina darba tirgus prasībām atbilstošu kompetenču 

iegūšanu; 

 OTK studiju/mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamā 

infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze, īpaši - iekārtas, 

neatbilst mūsdienu aktuālākajām un modernākajām 

tehnoloģijām;  

 Uzturēta, bet novecojusi ēku infrastruktūra, kurai ir slikti 

energoefektivitātes rādītāji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Draudi: 

 Demogrāfiskās situācijas, kā arī migrācijas procesu 

nelabvēlīgā ietekmē var ievērojami samazināties profesionālās 

izglītības ieguvē un kvalifikācijas paaugstināšanā potenciāli 

iesaistāmo cilvēku skaits; 

 Globālo krīžu vai iekšējo faktoru ietekmē var stagnēt vai pat 

regresēt valsts ekonomiskā attīstība; 

 Globālās konkurences vai valsts ekonomiskās attīstības 

ietekmē var notikt neprognozētas izmaiņas tautsaimniecības 

nozaru struktūrā un tām atbilstošs pieprasījuma samazinājums 

darba tirgū pēc kvalificētiem tehniskiem speciālistiem; 

 No valsts budžeta finansēto vietu skaits var saglabāties 

2016.\2017.g. līmenī vai pat samazināties; 

 Nepietiekams vienas valsts budžeta vietas finansējums; 

 OTK var nesaņemt studiju/mācību procesa nodrošināšanai 

un attīstībai nepieciešamo valsts budžeta finansējumu, 

līdzfinansējumu ES projektiem, kā arī nepiesaistīt finanšu 

līdzekļus no citiem avotiem; 

 Nepietiekama darba atalgojuma dēļ kvalificēti mācībspēki 

var pāriet darbā citā nozarē vai citā profesijā, t.sk. doties darbā 

uz ārzemēm; 

 Valsts mērķtiecīgas politikas trūkums skolēnu ievirzei 

dabaszinību apguvei; 

 Pastiprinātas konkurences un/vai samazināta līdzekļu 

apjoma dēļ, OTK var nesaņemt pietiekamu finansējumu 

investīciju projektiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

18 

3. PROGNOZES UN VĪZIJA 2020 

3.1. Demogrāfiskās situācijas, izglītības un 

darbaspēka pieprasījuma prognozes 

3.1.1. Demogrāfiskās prognozes 

2016.gada sākumā Eurostat, ņemot vērā pēdējo gadu 

demogrāfiskos procesus, prognozē, ka 2020.gadā Latvijā 

būs 1880087 iedzīvotāji, bet 2025.gadā - vairs tikai 

1755404.
2
 

Laikā no 2010.gada līdz 2015.gadam ievērojams skaita 

samazinājums skāris arī vecuma grupas, kuras ir 

nozīmīgas, prognozējot potenciālo izglītojamo skaitu. 

Visai straujš kritums raksturīgs 15-24 gadīgo vecuma 

grupās, mazāks, pat ar īslaicīgu palielinājumu 2012. un 

2013.gadā, 25-29 gadu vecuma grupā. Nelielu optimismu 

rada dati par iedzīvotāju skaita izmaiņām 10-14 gadīgo 

vecuma grupā, kurā pēdējo 5 gadu laikā uzrādās neliela 

pieauguma tendence. 

Vecuma 

grupa 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

10-14 91 958 89 809 89 115 89 805 91 560 92 09 

15-19 136 225 122 365 110 566 99 633 91 835 87 794 

20-24 163 497 155 706 149 364 143 614 134 223 124 503 
25-29 150 828 147 966 148 320 149 365 147 024 144 802 

Tabula Nr. 5 (Avots – CSB) 

3.1.2. Izglītības pieprasījums 

Dati par personu skaitu, kuras mācījās dažādās mācību 

iestādēs, uzrāda izteiktas samazināšanās tendences.  

 
2012/13 2013/14 2014/15 

Pavisam mācījās 432 286 423 389 417 671 

  t.sk.:     

..Vispārizglītojošajās skolās 212 433 209 130 209 686 

..Profesionālajās izglītības iestādēs 32 086 31 055 29 885 

..Augstākajās mācību iestādēs un 

koledžās 
94 474 89 671 85 881 

Tabula Nr. 6 (Avots – CSB) 

2020.gadā vidējo un augstāko izglītību sagaida 

ievērojams izglītojamo skaita kritums, kas tiešā veidā 

atstās iespaidu uz izglītības iestāžu piepildījumu un, tātad 

arī uz izglītības iestāžu tīklu. Izglītības un zinātnes 

ministrija sadarbībā ar Ekonomikas ministrijas 

ekspertiem, izstrādājot izglītojamo skaita prognozes 

2020.gadam, konstatēja, ka 2020./2021.mācību gadā 

sagaidāms 11,6 tūkst. skolēnu samazinājums vispārējā 

vidējā izglītībā un 27,6 tūkst. studentu samazinājums 

augstākajā izglītībā. Vienīgā izglītības pakāpe, kurā 

prognozējams izglītojamo (vecumā no 7 līdz 15 gadiem) 

pieaugums ir pamatizglītība. Augstākajā izglītībā laikā no 

2012.gada līdz 2017.gadam prognozēts kopējā studentu 

skaita samazinājums par 29,2%, bet 2017.-2020.gadā - 

vien neliels pieaugums par 4%. Arodizglītību un 

profesionālo vidējo izglītību no 2012.gada līdz 

                                                      

2
 http://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node code=proj 

 

2017.gadam gaida samazinājums par 4%, toties tiek 

prognozēts straujš audzēkņu skaita palielinājums 

2017.-2020.gadā - par 13,7%. Iespējams, ka minētās 

prognozes ir pārāk optimistiskas un reālā situācija 

2020.gadā būs citāda. 

Darbaspēka pieprasījums un piedāvājums 2020.gadā pa 

izglītības tematiskām grupām (saglabājoties pašreizējai 

darbaspēka sagatavošanas struktūrai) – EM 2015.gada 

prognozes:  
  pieprasī- 

jums 

(‘000) 

piedāvā- 
jums 

(‘000) 

piepr. / 
pied. (%) 

A
u

g
st

āk
ā 

iz
g
l.

 Augstākā izglītība kopā 336,1 342,3 98 

Dabas zinātnes, matemātika un 

informācijas tehnoloģijas 
29,2 23,1 127 

Inženierzinātnes, ražošana un 
būvn. 

58,2 50,7 115 

V
id

ēj
ā 

iz
g
l.

 

Vidējā izglītība kopā 507,0 508,5 100 

Profesionālā vidējā izglītība 
kopā 

295,6 274,9 108 

Dabas zinātnes, matemātika un 

informācijas tehnoloģijas 
5,5 5,1 108 

Inženierzinātnes, ražošana un 

būvniecība 
177,9 158,4 112 

Tabula Nr. 7 

Ekonomikas ministrija konstatē, ka dažas 

tautsaimniecības jomas nākotnē saskarsies ar augstāko 

izglītību ieguvušo speciālistu iztrūkumu. 2015.gada 

prognozes liecina, ka atsevišķu inženierzinātņu un 

ražošanas speciālistu piedāvājumu nākotnē būtiski 

ietekmēs novecošanās tendences, tostarp - mehānikas un 

metālapstrādes studiju programmu absolvējošo skaits nav 

pietiekams, lai nodrošinātu darbaspēka atražošanu. 

Situāciju nelabvēlīgi ietekmē arī augstais studējošo 

atbirums inženierzinātņu izglītības programmās. 

Vidējo profesionālo izglītību inženierzinātņu, ražošanas, 

būvniecības, dabas zinātņu, matemātikas un informācijas 

tehnoloģiju, pakalpojumu tematiskajās grupās ieguvušo 

speciālistu piedāvājums darba tirgū būs nepietiekams. 

Īpaši tas skars dabas zinību un ķīmijas jomas. 2020.gadā 

piedāvājums arvien vairāk atpaliks no pieprasījuma pēc 

speciālistiem dabas zinātņu, matemātikas un informācijas 

tehnoloģiju, inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības 

jomās, turklāt, Ekonomikas ministrija prognozē, ka 

2020.gadā gandrīz viena trešā daļa pieprasījuma pēc 

speciālistiem ar vidējo izglītību dabaszinātnēs, ķīmijas 

nozarē paliks nepamierināts. Visbūtiskākais 

samazinājums paredzams starp ekonomiski aktīvajiem 

iedzīvotājiem ar arodizglītību un vidējo profesionālo 

izglītību. Tendences apliecina nepieciešamību 

palielināt profesionālās izglītības nozīmi vidējā līmeņa 

izglītībā, mainot jauniešu izglītības izvēli par labu 

profesionālajai izglītībai. 

Pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas prognozēm, var 

secināt, ka pieprasījums pēc speciālistiem, kurus OTK 

gatavo tās darbības profilam atbilstošajās izglītības 

tematiskajās grupās, 2020.gadā būs diezgan augsts un 

praktiski visos gadījumos pārsniegs piedāvājumu. 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node%20code=proj
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Tādējādi OTK būs iespējams nodrošināt augstu 

iegūstamās izglītības konkurētspēju, radīt tās 

absolventiem labus priekšnoteikumus veiksmīgai 

konkurencei darba tirgū. 

3.1.3. Nodarbinātības prognozes 

Pēc CSP datiem, 2016.gada 3.ceturksnī valstī bija 

956,8 tūkstoši ekonomiski aktīvo iedzīvotāju (grupā līdz 

60 g.v.), no tiem – 98,8 tūkstoši darba meklētāju. 

2016.g. 3.ceturksnī bija aizņemtas 894 288, bet brīvas – 

14 112 (1,5%) darba vietas. Attiecīgi apstrādes rūpniecībā 

no 114 120 darba vietām, brīvas bija 2 014 (jeb 1,7%).  

Atbilstoši 2015.gada EM prognozēm sagaidāms, ka 

kopumā tautsaimniecībā pieprasījums pēc darbaspēka 

2020.gadā par 3,1% jeb 28 tūkstošiem pārsniegs 

2014.gada līmeni. Gandrīz 2/3 no visa darbaspēka 

pieprasījuma pieauguma līdz 2020.gadam veidos trīs 

nozares: apstrādes rūpniecība, tirdzniecība un 

komercpakalpojumi. Apstrādes rūpniecībā palielināsies 

arī pieprasījums pēc darbaspēka, tomēr, lai nozare būtu 

konkurētspējīga, vairāk nekā 3/4 no kopējā nozares 

pieauguma ir jānodrošina produktivitātes kāpumam. 

Sagaidāms, ka ilgtermiņā apstrādes rūpniecības izaugsmē 

lielāku devumu dos vidējo un augsto tehnoloģiju nozares 

(ierīču, mehānismu, elektrisko un optisko iekārtu ražošana 

u.c.) un relatīvi ieguldījums samazināsies tādām 

tradicionālajām nozarēm kā kokapstrāde. Augs 

pieprasījums gan pēc augsti kvalificētiem, gan pēc vidējās 

kvalifikācijas speciālistiem, galvenokārt apstrādes 

rūpniecībā, bet jo īpaši pēc tādām profesijām kā elektrisko 

un elektronisko iekārtu strādnieki, mašīnbūves un tām 

radniecīgu jomu strādnieki, kā arī pārtikas produktu 

pārstrādes un kokapstrādes strādnieki. Ņemot vērā 

demogrāfijas tendences, atbilstošās kvalifikācijas 

darbaspēka piedāvājums nākotnē varētu būtiski sarukt, 

līdz ar to profesionālās vidējās izglītības loma vidējā 

termiņā aizvien pieaugs. 

3.1.4. OTK prognozes 

OTK prognozes 2020.gadam izstrādātas, balstoties uz 

izglītojamo skaita dinamiku un darba tirgus piedāvājuma 

un pieprasījuma prognozēm, īpaši - nozarēm, kurām OTK 

gatavo speciālistus, ņemot vērā kopējās demogrāfiskās un 

nodarbinātības prognozes. 

Tā kā valsts kopējai ekonomiskai situācijai raksturīga lēna 

pakāpeniskas uzlabošanās tendence, savukārt, atbilstoši 

Latvijas izglītības politikas attīstības pamatievirzēm 

profesionālās izglītības attīstība ir viena no svarīgākajām 

izglītības attīstības prioritātēm, tiek pieņemts, ka no valsts 

budžeta finansēto vietu skaits 2020.gadā palielināsies. Šis 

faktors gan nav atkarīgs no OTK, tādēļ, pieņēmumam 

neīstenojoties, kopējās prognozes visdrīzāk nāksies 

koriģēt. Tikai nedaudz no OTK ir atkarīgs kopējais 

finansējums un tā apsteidzošs palielinājums salīdzinājumā 

ar infrastruktūras uzturēšanas izdevumu saglabāšanos 

esošajā līmenī vai pat iespējamo to pieaugumu. ES fondu 

piesaiste un nozares ekselences centra izveide dod 

optimistiskāku skatījumu uz iespējām piesaistīt lielāku 

daļu sadarbības partneru un studentu. 

Ņemtas vērā arī OTK stratēģiskās ieceres studiju/mācību 

programmu klāsta paplašināšanai un modernizācijai, t.sk. 

- piedāvājot jaunas kvalifikāciju programmas, kā arī 

stratēģiskās ieceres ievērojami padziļināt sadarbību ar 

nozares kompetences centriem, darba devējiem, 

sociālajiem partneriem un komunikāciju ar sabiedrību. 

 
2016/17 2020/2021 

KOLEDŽA kopā:  83 148 

Biotehnoloģija 45 45 

Vides aizsardzības tehnoloģija 4 30 

Pārtikas produktu kvalitātes 

kontrole 
17 22 

Pārtikas produktu pārstrādes un 

ražošanas tehnoloģija 
17 21 

+ķīmijas speciālists 
 

15 

+rūpniecisko iekārtu uzturēšanas 

speciālists  
+ farmaceitisko procesu speciālists 

(līdz 2025.) 

+ materiālu ķīmijas speciālists (līdz 
2025.) 
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PROF.VIDUSSKOLA kopā:  128 300 

Biotehnoloģija 85 98 

Vides aizsardzība 8 32 

Ķīmijas tehnoloģijas un 

biotehnoloģija 
0 30 

Inženiermehānika 29 35 

Pārtikas produktu kvalitātes 

kontrole 
6 30 

+Farmaceitisko procesu tehniķis 
 

25 

+Mikrobiologa palīgs 
 

25 

+Kosmētikas (parfimērijas) 

ražošanas tehniķis  
25 

MŪŽIZGLĪTĪBA kopā: 30 100 

Pārkvalifikācija, skolotāju 

kvalifikācijas paaugstināšana, 

profesionālā pilnveide, karjeras 

attīstības kursi 

30 100 

Tabula Nr. 8 - OMTK izglītojamo skaita prognoze 

 

Prognozes liecina, ka pēc speciālistiem OTK darbības 

profilam atbilstošajās profesijās 2020.gadā būs augsts 

darba tirgus pieprasījumus, kurš pārsniegs atbilstoši 

kvalificēta darbaspēka piedāvājumu, tādejādi nodrošinot 

OTK absolventiem labus priekšnoteikumus veiksmīgai 

konkurencei darba tirgū. Tajā pat laikā demogrāfiskās un 

izglītības pieprasījuma prognozes rada bažas par iespējām 

komplektēt izglītojamos atbilstoši pieprasījumam darba 

tirgū, kā arī OTK esošajam un potenciālajam varējumam. 

Plānoto kvalifikāciju ieguvušo studentu skaits 

2020./2021.akad.gadā būs 38, no kuriem tematiskajā jomā 

Vides aizsardzība – 10 un tematiskajā grupā 

Inženierzinātne, ražošana un būvniecība – 28 absolventi. 
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3.2. OTK starptautiskā stratēģija  

OTK starptautiskā stratēģija vērsta uz koledžas attīstību 

kopumā, lai paaugstinātu izglītības un apmācības 

standartus, kas balstīti uz jaunākajiem sasniegumiem šajā 

jomā augstākās izglītības iestādēs Eiropā, tās uzlabošanu, 

kā arī veidot un stiprināt starptautisko sadarbību un 

akadēmiskā personāla mobilitāti. 

Studiju process koledžā notiek mērķtiecīgi un 

pamatojoties uz noteicošo darba tirgū, ko nosaka darba 

devēji. Studenti, ņemot vērā savu pieredzi un 

nepieciešamību, realizē savu iekšējo potenciālu. Aktīva 

un veiksmīga dalība ES izglītības programmās un 

projektos tiek uzskatīta par vienu no svarīgākajiem 

virzieniem koledžas stratēģijas konceptā. 

Viens no OTK stratēģiskajiem mērķiem ir veicināt 

studentu un personāla darbības starptautisko dimensiju, 

atbalstot studiju procesa internacionalizāciju un 

mobilitāti. Tādēļ Erasmus aktivitāšu regulāra plānošana 

un koordinēšana īstermiņa un ilgtermiņā ir svarīgs 

administrācijas pienākums un uzdevums. Lai to sasniegtu, 

nepieciešams: 

 paaugstināt izejošo un ienākošo Erasmus studentu 

skaitu; 

 dot iespēju pilna laika studentiem un koledžas 

personālam piedalīties starptautiskajā mobilitātē vismaz 

reizi 3 gados; 

 integrēt starptautiskās mobilitātes principus koledžas 

ikdienas darbībā; 

 Erasmus aktivitāšu kvalitatīvai norisei nodrošināt 

informatīvo atbalstu, komunikāciju ar sadarbības 

partneriem, mobilitātes sagatavošanu, problēmu 

risināšanu un labās pieredzes izplatīšanu; 

 ilgtermiņā darboties ar citām Erasmus programmas 

aktivitātēm, kas būs pieejamas 2014.-2020., kā piemēram 

– Erasmus intensīvās programmas, mācību programmu 

attīstības projekti, projektos, kas vērsti uz sadarbības 

attīstību starp augstākās izglītības iestādēm un 

uzņēmumiem.  

Koledžas mērķis ir iesaistīties ERASMUS+ Eiropas un 

starptautiskās mobilitātes aktivitātēs, lai varētu 

popularizēt Erasmus aktivitātes. 

Galvenie kritēriji, izvēloties partnerus no ES un ārpus ES 

valstīm ir kopīgas intereses apmācot jaunos speciālistus, 

kuri spētu konkurēt darba tirgū, būtu zinoši un kompetenti 

pielietojamās tehnoloģijās, apmainītos ar pieredzi un 

dalītos ar kultūras interesēm. 

Starptautisko sadarbību veiksmīgi sekmē ģeogrāfiskā 

daudzveidība, lai ar Eiropas un starptautiskās mobilitātes 

aktivitātēm izprastu jaunāko tehnoloģisko tendenču 

attīstību un darbības principus sadarbojoties gan ar 

kaimiņvalstīm, tālākām valstīm Eiropas Dienvidos, 

Austrumos un Viduseiropā. 

Koledžas starptautiskās sadarbības svarīgākie mērķi ir 

uzlabot 1.līmeņa (short-cycle) profesionālās augstākās 

izglītības kvalitāti, motivētu studentus un mācībspēkus 

būt radošiem studijās un darba procesā, veidot un 

nostiprināt starptautisko sadarbību starp augstskolām 

(HEI) un uzņēmumiem. 

Eiropas un starptautisko mobilitāšu mērķa grupa ir 

short-cycle studenti un HEI akadēmiskais personāls, lai 

attīstītu un uzlabotu sadarbību starp augstākās izglītības 

iestādēm (HEI) un ražošanas uzņēmumiem, lai 

apmierinātu prasības, kas strauji attīstās tehnoloģiju jomā, 

kā rezultātā varētu pilnveidot esošās studiju programmas 

un izveidot jaunas, attīstīt efektīvāku sistēmu zināšanu, 

prasmju un kompetenču vērtēšanai, kā arī pilnveidot 

koledžas struktūru un vadību.  

Koledžas vispārējā politika paredz strādāt gan ar 

studentiem, gan docētājiem balstoties uz 

ne-diskriminācijas principiem, piemēram, sociāli viegli 

ievainojamu cilvēku grupu integrācijas un tolerances 

jautājumu pamatu iekļaušana studiju programmās.  

Lai nodrošinātu efektīvu studentu dalību mobilitātē, 

koledža pielietos kredītpunktu pārneses sistēmu un 

akadēmisko atzīšanu. 

Atbilstoši koledžas attīstības vīzijai un misijai viens no tās 

darbības virzieniem ir attīstīt partneru sadarbības tīklu. 

Koledža ir ieinteresēta atbalstīt  Erasmus programmas 

aktivitātes, izmatojot pieejamos resursus, lai veicinātu 

starptautisko mobilitāti un dalību starptautiskos 

sadarbības projektos, katra indivīda un koledžas attīstību 

kopumā interkulturālā vidē.  

OTK seko līdzi Eiropas augstākās izglītības izmaiņu 

iespējām un nodrošina aktivitātes, kas veicina studentu un 

akadēmiskā personāla izaugsmi un ieguvumus. Nākotnes 

politikas plāns fokusējas uz jaunu partneru sadarbību un 

partneru skaita palielināšanu Eiropas valstīs un 

mobilitātes iespēju nodrošināšanu visiem studentiem un 

akadēmiskajam personālam visās studiju programmās, 

uzsvaru liekot uz kvalitāti. 

Būtisks ir internacionalizācijas aspekts un svarīgi, ka 

koledža spēj izmantot Eiropas fondu pieejamību mērķa 

sasniegšanai. Koledžai ir resursi mobilitātes pasākumu 

nodrošināšanai. 

Komunikācija ir veiksmes atslēga. Lai OTK nodrošinātu 

ienākošo un palielinātu izejošo studentu un akadēmiskā 

personāla skaitu, darbību mācību programmu attīstīšanā 

un citās starptautisku projektu aktivitātēs, nepieciešams 

nodrošināt ar valodas kursiem izejošajiem/ienākošajiem 

studentiem un akadēmiskā personāla valodas prasmes un 

iemaņas. Informācijas pieejamības nodrošināšana angļu 

valodā ārzemju studentiem un partnerinstitūcijām 

koledžas mājas lapā – gan personāla kontakti, gan 

nepieciešamā dokumentācija. Kopumā koledžas 

starptautiskās sadarbības stratēģija izslēdz jebkāda veida 

diskrimināciju, balstītu uz etnisko vai ģeogrāfisko 

piederību, vecumu, dzimumu un reliģisko piederību, 

politisko un psiholoģisko pārliecību. 
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Erasmus programmas atbalsts ir īpaši nozīmīgs jaunu 

ideju ieviešanai, jaunas profesionālās pieredzes 

apgūšanai, valodas un komunikācijas prasmju 

uzlabošanai, kontaktu veidošanai un ģeogrāfisko barjeru 

pārvarēšanai Eiropas Izglītības telpā, kas kopumā veicina 

koledžas piedāvāto studiju programmu kvalitātes 

paaugstināšanos. Tādējādi tiek uzlabota mācību satura 

kvalitāte, sadarbības kvalitāte starp dažādām Eiropas 

dalībvalstīm, attīstības stratēģijas kvalitāte, paplašināts 

partneru loks, kurš iesaistīts kopējos projektos.  

Koledža apliecina, ka dalība programmā ir saistīta ar 

koledžas attīstības stratēģiju, tā veicinās studentu un 

personāla mobilitāti, dalību Eiropas un starptautiskos 

sadarbības projektos, uzlabos augstākās izglītības 

programmu kvalitāti un studentu pieredzi, piedaloties EK 

augstākās izglītības modernizācijas un 

internacionalizācijas plānu īstenošanā, ievērojot piecas 

galvenās prioritātes: 

 paaugstināt augstākās izglītības kvalitāti, tā nodrošinot 

Eiropai nepieciešamos zinātniekus un absolventus; 

 stiprināt augstākās izglītības nozīmību; 

 ar mobilitātes un starptautiskās sadarbības palīdzību 

celt augstākās izglītības kvalitāti; 

 veicināt augstākās izglītības, zinātnes un 

uzņēmējdarbības sasaisti; 

 uzlabot augstākās izglītības pārraudzību un 

finansēšanu. 

3.3. OTK STEM studiju programmu 

perspektīvais novērtējums  

Augstākā nacionāla līmeņa vidēja termiņa plānošanas 

dokuments "Nacionālais attīstības plāns 

2014. - 2020. gadam" (NAP2020) kā vienu no prioritātēm 

izvirza tautsaimniecības izaugsmi un mērķi palielināt 

Latvijas iedzīvotāju labklājību. Kā norāda EM, 

tautsaimniecības izaugsmes veicināšanai nepieciešama 

konkurētspējas un produktivitātes celšana un tā galvenais 

mehānisms ir eksporta palielināšana, īpaši attīstot 

produktu ražošanu ar augstu pievienoto vērtību. 

Biotehnoloģija, biofarmācija, bioķīmija ir vērstas tieši uz 

produktu un procesu izveidi ar augstu pievienoto vērtību. 

Uzņēmumiem, kas produktu ražošanā izmanto 

biotehnoloģiskos procesus un ievēro vides aizsardzības 

principus, ir nepieciešami augsti kvalificēti speciālisti.  

OTK ir būtiska loma Latvijas attīstības izvirzīto mērķu 

sasniegšanā, jo vienīgā Latvijā īsteno studiju programmu 

“Biotehnoloģija”, kas sagatavo speciālistus augstu 

tehnoloģiju nozarē, kā arī vides aizsardzības un pārtikas 

nozarēs. 

Latvijas iedzīvotāju labklājības palielināšanai būtiska 

loma ir bezdarba līmeņa samazināšana un strādājošo 

reālās darba samaksas pieauguma sekmēšana. Pēc EM 

vidēja un ilgtermiņa prognozēm
 
darbaspēka pieprasījums 

palielināsies tieši pēc speciālistiem ar profesionālo 

augstāko un profesionālo vidējo izglītību dabaszinību, 

inženierzinātņu un matemātikas jomās, bez tam, šī 

darbaspēka pieprasījums būs ievērojami lielāks nekā 

piedāvājums, savukārt, humanitārajās un sociālajās 

zinātnēs būs darbaspēka pārpalikums. Jau tagad Latvijā 

tiek novērota tendence, ka studenti ar akadēmisko 

izglītību nevar atrast darbu. Iepriekšējos gados studiju 

programmā “Biotehnoloģija” un “Vides aizsardzības 

tehnoloģija”, “Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas 

tehnoloģija” un “Pārtikas produktu kvalitātes kontrole” 

tika uzņemti studenti ar vispārējo vidējo vai profesionālo 

vidējo izglītību. Pēdējos gados pieaudzis uzņemto 

studentu skaits, kuriem ir akadēmiskais bakalaura vai 

maģistra grāds, bet nav kvalifikācijas vai nepieciešamās 

prasmes, kuras pieprasa darba tirgus. Līdz ar to OTK 

augstākminētajās programmās studenti tiek apmācīti 

studiju virzienā, kuram ir speciālistu pieprasījums darba 

tirgū. Piepildoties EM prognozēm, šo speciālistu 

pieprasījums turpmākos gados arvien pieaugs un būs 

vērojams darbinieku iztrūkums. 

Ņemot vērā EM prognozes, IZM ir izveidojusi “Izglītības 

attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”, kas ir 

vidēja termiņa izglītības politikas plānošanas dokuments, 

kas nosaka izglītības attīstības politikas pamatprincipus, 

mērķus un rīcības virzienus. Studiju virziens „Ķīmija, 

ķīmijas tehnoloģija  un biotehnoloģija”, “Vides 

aizsardzības tehnoloģija” un “Ražošana un pārstrāde” 

nodrošina pamatnostādnēs minētos attīstības uzdevumus: 

 palielināt studējošo skaitu STEM (zinātne, 

tehnoloģija, inženierzinātnes, matemātika un informācijas 

tehnoloģija) jomās; 

 studējošo skaita proporcijas maiņa atbilstoši darba 

tirgus attīstības prognozēm; 

 kvalitatīvas augstākās un profesionālās izglītības 

iegūšanas iespēju nodrošināšana; 

 1.līmeņa profesionālās augstākās (koledžu) izglītības 

piedāvājuma palielināšana. 

Perspektīvā novērtējot OTK realizētos studiju virzienus 

skaidri iezīmējas studiju virzienu atbilstība valsts 

attīstības prioritātēm, ilgtspējīgums un būtiskā loma 

Latvijas valsts izaugsmē. 

3.4. OTK vīzija 2020./2021.gadam 

2021.gadā OTK būs kļuvusi par nozares ekselences 

centru, 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 būs rezultējusies būtiskā OTK 

atpazīstamības, pievilcības un prestiža pieaugumā. OTK 

absolventi būs darba tirgū pieprasīti, profesionāli labi 

sagatavoti un kvalificēti speciālisti, kuriem līdzās labām 

profesionālajām zināšanām un prasmēm raksturīgas arī 

izkoptas sociālās, pašizaugsmes, kultūras un citas 

vispārējās kompetences. 

OTK īstenos studiju un mācību programmas ne vien 

atbilstoši Latvijas tautsaimniecības nozaru, to uzņēmumu 

un reģionu esošajām un perspektīvajām vajadzībām, bet 

arī starpnozaru un starpprofesiju programmas, tādējādi ar 

konkurētspējīgu speciālistu sagatavošanu, radot 

nepieciešamos priekšnoteikumus tautsaimniecības 

pārstrukturēšanai, starpnozaru industriālajai attīstībai. 
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Būtiski būs palielinājies to personu skaits, kuri OTK 

iegūst pēcdiploma profesionālo izglītību, paaugstina savu 

profesionālo kvalifikāciju un regulāri pilnveido iepriekš 

iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences, paaugstina 

savu konkurētspēju darba tirgū un sociālajā vidē, 

iesaistoties mūžizglītības programmu apguvē. 

OTK īstenotie investīciju projekti, sadarbība un 

kooperācija ar citām izglītības iestādēm, uzņēmumiem, 

dažādiem sociālajiem partneriem Latvijā un ārvalstīs, 

ievērojami attīstīs un modernizēs OTK infrastruktūru, 

studiju/mācību procesa materiāli tehnisko un tehnoloģisko 

nodrošinājumu. 

OTK nozares ekselences centrā būs iespēja kļūt par 

tehniskās izglītības, kultūras, sadarbības un atbalsta centru 

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. 
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4. DARBĪBAS PLĀNS  

4.1. Atbilstība Latvijas VSS 

Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas (LVSS) mērķis 

ir palielināt inovācijas kapacitāti, kā arī radīt inovāciju 

sistēmu, kas veicina un atbalsta tehnoloģisko progresu 

tautsaimniecībā. Stratēģijas īstenošanas rezultātā ir 

jāpanāk valsts tautsaimniecības transformācija ar mērķi 

palielināt ekonomikas zināšanietilpību, investējot 

pētniecībā, inovācijās un to sekmēšanas pasākumos.  

Valsts ir izvirzījusi mērķi sasniegt augstāku ražīgumu un 

radīt vērtīgākus produktus. Lai nodrošinātu straujāku 

attīstību, tautsaimniecības struktūra jāmaina par labu 

lielākai zināšanietilpībai. Viedās specializācijas stratēģija 

paredz radīt stimulus, lai mainītu uzņēmumu un 

pētniecības organizāciju uzvedību par labu pētniecības, 

attīstības un inovāciju darbībām, kā arī saimnieciskās 

vides apstākļu maiņu, lai šīs pārmaiņas atmaksātos 

Latvijas ekonomikā. Viedās specializācijas stratēģijas 

pamatideja ir koncentrēt ierobežotos valsts resursus 

inovāciju kapacitātes pieauguma nodrošināšanai zināšanu 

jomās, kurās tautsaimniecībai ir vislielākais izaugsmes 

potenciāls. 

Lai palielinātu pētniecībā un inovācijās nodarbināto 

cilvēku skaitu un spējas, ir nepieciešamas darba vietas. 

Cilvēkiem jānodrošina pietiekamas zināšanas un 

kvalifikācija sekmīgam darbam šajās darbavietās. Lai 

šādus cilvēkus sagatavotu, ir nepieciešama infrastruktūra, 

piemēram, iekārtas, un tādu projektu finansēšana, kuri 

piesaistītu pētniecības un attīstības darbam jaunus 

cilvēkus, sekmētu viņu personisko izaugsmi un veidotu 

sadarbību ar partneriem Latvijā un visā pasaulē. 

Valsts veido P&A cilvēkkapitālu - mobilizē un piesaista 

cilvēkus pētniecībai un inovācijām, nodrošinot to 

attīstības iespējas, atbalstot stratēģijā noteiktās zināšanu 

jomas. 

Stratēģijā identificētās viedās specializācijas jomas: 

 Zināšanu-ietilpīga bioekonomika; 

 Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija 

un biotehnoloģijas; 

 Viedie materiāli, un viedās inženiersistēmas 

tehnoloģijas; 

 Viedā enerģētika; 

 Viedā enerģētika un informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas. 

OTK studiju un mācību programmu attīstība tiek plānota 

ievērojot Latvijas Viedās specializācijas stratēģiju. 

Investīcijas esošo studiju un mācību programmu 

attīstīšana, jauno programmu ieviešanā, kā arī nozares 

ekselences centra izveidošanā sekmēs OTK un nozares 

uzņēmumu sadarbību atbilstošu speciālistu sagatavošanā, 

darbinieku tālākizglītībā, pētniecībā un inovāciju attīstībā. 

OTK šobrīd īstenotās un plānotās studiju un mācību 

programmas veicinās LVSS īstenošanu sekojošās 

specializācijas jomās:  

 zināšanu ietilpīga bioekonomika - Pārtikas produktu 

pārstrādes un ražošanas tehnoloģija; Pārtikas produktu 

kvalitātes kontrole;  

 biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un 

biotehnoloģijas – Biotehnoloģija; Ķīmijas tehnoloģijas 

un biotehnoloģija; Farmaceitisko procesu speciālists; 

Ķīmijas speciālists; Vides aizsardzība; mikrobiologa 

palīgs;  

 viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas - 

materiālu ķīmijas speciālists; Ķīmijas tehnoloģijas un 

biotehnoloģija; Kosmētikas (parfimērijas) ražošanas 

tehniķis;   

 viedā enerģētika un informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas – Biotehnoloģija; Vides aizsardzības 

tehnoloģija; 

 

Investīcijas paredzētas, lai atbalstītu STEM jomas, kuras 

atbilst Viedās specializācijas stratēģijai. Olaines 

Tehnoloģiju koledža atbilst Viedās specializācijas 

stratēģijas izaugsmes prioritātēm un nodrošinās to 

realizāciju (izpildi). 

4.2. Nozares ekselences centra izveide 

OTK misija: sniedz kvalitatīvu, konkurētspējīgu un 

Eiropas darba tirgus prasībām atbilstošu vidējo un/vai 

pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību un 

tālākizglītību ar ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas un 

vides nozarē saistītās specialitātēs, kā arī sagatavo 

izglītības turpināšanai augstākā izglītības pakāpē. Mūsu 

izglītības programmu kvalitāti nodrošina ilgtspējīga un 

radoša sadarbība ar darba devējiem un sociālajiem 

partneriem. 

OTK vīzija: profesionālās izglītības iestāde – nozares 

ekselences augstas kvalitātes speciālistu sagatavošanas un 

mūžizglītības centrs, kurš nodrošina Olaines pilsētas, 

Rīgas plānošanas reģiona un Latvijas valsts industrijas 

vajadzības pēc augsti kvalificētiem ķīmijas, farmācijas, 

biotehnoloģijas un vides nozares speciālistiem.  

Lai realizētu savu misiju un sasniegtu vīziju, OTK 

darbības pamatmērķis ir izglītības programmu īstenošana, 

pilnveidojot un uzturot materiālo, metodisko un 

organizatorisko bāzi, radot iespējas izglītībai 

mūžizglītības kontekstā, attīstītu spējas profesionālajai 

tālākizglītībai, iegūtu zināšanas un prasmes turpmākai 

profesionālai darbībai un izglītības turpināšanai augstākā 

izglītības pakāpē. 

Izvērtējot OTK un tās īstenoto izglītības programmu 

nozīmi saistībā ar Latvijas valsts attīstības un plānošanas 

dokumentiem, OTK esošā bāze un plānotie ieguldījumi 

būtu izmantojama jauna nozares ekselences centra 

izveidei. 

4.2.1. Pienesums nozarei  

Nozares mācību (ekselences) centrs - nacionālas nozīmes 

biofarmācijas, bioekonomikas un viedo materiālu mācību 

(ekselences) centrs, kurā tiks sagatavoti pēc darba devēju 

pieprasījuma un nozaru ekspertu padomes apstiprināšanas 

nozarei nepieciešamie speciālisti - 1.līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības programmu un profesionālās vidējās 

izglītības programmu īstenošana, pārkvalifikācijas, kā arī 

tālākizglītība un profesionālā pilnveide mūžizglītības 
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kontekstā. Nozares mācību (ekselences) centrā pēc darba 

devēju pieprasījuma organizēs apmācības. Popularizējot 

dabaszinātņu programmas skolēnu vidū (sākot no 

pamatskolas līdz vidusskolai) nozares mācību 

(ekselences) centrs piedāvās praktiskas nodarbības 

jauniešiem un būs iespēja izstrādāt zinātniski-pētnieciskos 

darbus. Centra infrastruktūru izmantos starptautisko 

mobilitāšu dalībnieki. 

OTK kā nozares ekselences centrs kļūs par tehniskās 

izglītības, kultūras, sadarbības un atbalsta centru 

speciālistiem, uzņēmumiem, nozarei, kā arī citiem 

interesentiem ķīmijas un farmācijas un biotehnoloģijas 

nozarēs; inovatīvu risinājumu un lietišķo izstrādņu 

veidotāju, testētāju, aprobētāju un izplatītāju. 

Nozares ekselences centra izveide veicinās kvalitatīvu 

OTK sadarbību ar vietējām Latvijas un citu valstu 

izglītības iestādēm, pētniecības centriem un nozares 

uzņēmumiem izglītības un pētniecības darbā. Ekselences 

centra darbība sekmēs:  

 Izglītības programmu pilnveidošanu darba tirgus 

disproporcijas mazināšanai - veicinās indivīda 

profesionālo un sociālo prasmju attīstību dzīvei un 

konkurētspējai darba vidē, tai skaitā paaugstinās izglītības 

vides kvalitāti;  

 Izglītības, zinātnes, tehnoloģiju attīstības, inovācijas 

un uzņēmējdarbības integrāciju, pilnveidojot zinātnieku 

un zinātnisko institūciju sadarbības prasmes. Zinātniskās 

darbības virzīšana uz pielietojumu atbilstoši nozares un 

tirgus pieprasījumam pēc jaunām tehnoloģijām un 

inovatīviem risinājumiem. Tiks veikti līgumpētījumi un 

nodrošināts no publiskiem resursiem radītā intelektuālā 

īpašuma attīstīšana, komercializācija un izmantošana 

jaunu eksportspējīgu nozares produktu un pakalpojumu 

radīšanai; 

 Nozares inovācijas kapacitātes stiprināšanu – tiks 

palielināta nozares uzņēmumu spēja attīstīt uz inovācijām 

balstītas konkurētspējas priekšrocības, nodrošinot 

zināšanu apguvi ārpus uzņēmuma. Kā arī tiks sekmēta 

jaunu, uz zināšanām un prasmēm balstītu, inovatīvu 

uzņēmumu rašanās ar strauju izaugsmes potenciālu; 

 Zinātnes, pētniecības, tehnoloģiju attīstību un 

inovācijas kapacitātes un atdeves palielināšanu – tiks 

sekmēta dabas un inženierzinātņu integrācija, veicinot 

zinātniskās ekselences pieaugumu un augstākas 

sabiedriskās un pievienotās vērtības produktu un 

tehnoloģiju radīšanu, nodrošinot kvalitatīvāku un 

konkurētspējīgāku produktu un pakalpojumu attīstību 

nozarē; 

 Nozares izaugsmi, eksportspēju un iekļaušanos 

starptautiskā sadarbībā – sekmēs nozares uzņēmumu 

eksporta ienesīguma palielināšanu, paaugstinot 

produktivitāti un attīstot produktu ar augstāku pievienoto 

vērtību īpatsvaru.  

 Publisko datu atkalizmantošanu izglītības un 

pētniecības darbā;  

 Līdzsvarotu teritorijas attīstību, nodrošinot pilnvērtīgu 

Olaines teritorijas attīstības potenciāla un cilvēkresursu 

pilnvērtīgu izmantošanu. 

4.2.2. Darbības plāns  

Nozares ekselences centra darbība paredz OTK iesaisti 

nozares attīstībā trīs aktivitāšu līmeņos:  

 Nozares profesionāļu sagatavošana  

Tiks stiprināta nozares zināšanu izmantošanas un 

radīšanas spēja, palielinot nozarei pieejamo speciālistu 

skaitu un kvalitāti nozares izaugsmei nozīmīgās zināšanu 

jomās.  

Lai nozares uzņēmumi spētu izmantot jaunākās 

tehnoloģijas, radīt jaunus produktus un efektīvi 

sadarboties ar pētniecības organizācijām, tiem 

nepieciešami savi, augsti kvalificēti speciālisti. Šādi 

speciālisti nodrošinās būtisku ražīguma un produktu 

vērtības pieaugumu, radot un izmantojot inovatīvus 

produktus un tehnoloģijas uzņēmumu pelnītspējas 

uzlabošanai. Kvalitatīvs speciālistu nodrošinājums OTK 

specializācijas jomās ir viens no pamata 

priekšnoteikumiem nozares ilgtspējīgai izaugsmei. 

 Kopīgu interešu pētījumu veikšana 

OTK veiks nozarei nepieciešamos lietišķos pētījumus. 

Atsevišķas pētnieku grupas nodrošinās pozitīvu 

pienesumu uz nozares uzņēmumu ražīgumu un produktu 

vērtības pieaugumu, strādājot ar uzņēmumiem kopīgas 

intereses projektos. 

 Fundamentālo pētījumu veikšana 

Nozares ekselences centrs ieņems svarīgu lomu Latvijas 

zinātnē un veicinās OTK starptautisko atpazīstamību, 

tādējādi padarot nozares ekselences centru par pievilcīgu 

vietu pētījumu uzsākšanai jaunajiem talantiem no visas 

pasaules. Atsevišķi izcili zinātnieki var dot neizmērāmu 

ieguldījumu zināšanu un cilvēkresursu attīstībā. OTK 

nozares ekselences centra darbība būs fokusēta uz 

kvalitāti un pētniecības izaicinājumiem fundamentālajā 

zinātnē, kas pēta, analizē un izskaidro vispārīgās 

likumsakarības neatkarīgi no to praktiskā lietojuma. Tas 

sekmēs OTK audzēkņu un studentu konkurenci darba 

tirgū un paaugstinās saņemtās izglītības kvalitāti.  

• jauno speciālistu izglītošana – 3. un 4. 

profesionālās kvalifikācijas līmeņa izglītības ieguve 

ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas un vides nozarē 

atbilstoši Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru 

ekspertu padomes izstrādātajai nozares profesiju kartei, 

kas pamatota ar nozares tirgus izpēti; 

• mūžizglītības centrs minētajās nozarēs ar 

profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides 

iespējām gan nozares profesionāļiem, gan amatieriem 

atbilstoši valsts noteiktajai formālās un ārpus formālās 

izglītības sistēmai; 

• komunikācijas centrs nozares uzņēmumiem, 

nodrošinot izglītojamajiem prakses vietas, kā arī īstenojot 

darba vidē balstītu izglītību, savukārt interesentiem 

sniedzot iespēju saņemt aktuālo informāciju nozarē; 

• bāzes un komunikācijas vieta nozares 

sabiedriskajām organizācijām. 

 

Ekselences centra darbības plāns (ar noslogojumu) tiks 

veidots sadarbībā ar iesaistītajām pusēm – Olaines 

Tehnoloģiju koledžā ir iespēja ikvienam interesentam 

izaugt par kvalificētu speciālistu, radošu un veiksmīgu 

personību, iegūt gatavību dzīves darbībai konkurences 

apstākļos, jo OTK strādā augsti kvalificēti mācību spēki – 
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docenti, skolotāji, kā arī neatsverams atbalsts ir tehnisko 

darbinieku ieguldījums, lai mums visiem kopā būtu 

iespēja tiekties uz izcilību. Lai mums izdodas nest 

Koledžas un Olaines kā ķīmiķu pilsētas vārdu plašajā 

pasaulē kā kvalitātes un augstas profesionalitātes zīmi! 

4.3. Studiju/mācību programmu attīstība 

Darbības mērķis - paaugstināt OTK īstenotās izglītības 

kvalitāti un dažādot izglītības piedāvājumu atbilstoši 

profesionālās izglītības attīstības mērķu ievirzēm, 

nozares, to uzņēmumu un reģionu esošajām un 

perspektīvajām vajadzībām.  

Problēmsituācija:  

 Demogrāfiskās prognozes liecina, ka, samazinoties 

iedzīvotāju skaitam, arī turpmāk samazināsies 

potenciālais izglītojamo, t.sk. profesionālās izglītības, 

ieguvēju skaits. Tajā pat laikā darba tirgus pieprasījuma 

prognozes, izglītības attīstības mērķu ievirzes aktualizē 

nepieciešamību pēc arvien lielāka profesionālo izglītību 

ieguvušo jauniešu īpatsvara, īpaši tehniskajās profesijās. 

Arī ekonomiskā situācija ar tehnoloģiju straujo attīstību 

un mainību prasa optimizēt studiju / mācību procesu un 

programmas, lai tautsaimniecību nodrošinātu ar 

atbilstošiem speciālistiem, turklāt, ņemot vērā ierobežotas 

budžeta iespējas. 

 Daudzas tehniskās zināšanas un prasmes pārvar esošās 

profesiju robežas. Specialitātes arvien vairāk pārklājas un 

pat saplūst vienā. Būtisku nozīmi iegūst ne vien 

strādājošo profesionālās kompetences, bet arī 

daudzveidīgas sociālās kompetences viņu kopdarbībā 

uzņēmuma ietvaros, sarežģītu darbu veikšanai grupās, 

uzņēmuma saskarsmē ar klientiem un sadarbības 

partneriem, pieaug to nozīme darbam starptautiskā vidē. 

Tas prasa pārskatīt un apsteidzoši atjaunot izglītības 

piedāvājumu. 

 Kvalitatīvai profesionālu speciālistu sagatavošanai 

nepieciešama ne vien zināšanu un prasmju apguve 

izglītības iestādē, bet arvien dziļāka un sistemātiska viņu 

integrēšanās reālajās darba vietās un reālajos darba 

procesos jau izglītības ieguves laikā. Īslaicīgo prakšu 

sistēma nav efektīva ne no izglītojamo, ne prakses 

iespējas sniedzošā uzņēmuma viedokļa. 

 Dinamiskas izmaiņas tautsaimniecībā un darba tirgū 

pieprasa darbinieku iegūtās izglītības un profesionālās 

kvalifikācijas regulāru atjaunošanu, padziļināšanu un arī 

iespējami ātru un rezultatīvu pārkvalifikāciju. To 

iespējams nodrošināt tikai ar efektīvu elastīgu un 

apsteidzošu mūžizglītības piedāvājumu. 

Darbības mērķa īstenošanas rezultāts:  

 Studiju un mācību programmas optimizētas atbilstoši 

tautsaimniecības nozaru un uzņēmumu vajadzībām, 

attīstības perspektīvām, un saskaņā ar augsti kvalitatīva 

profesionālās izglītības piedāvājuma kritērijiem. 

 Paaugstināta izglītojamo praktiskā sagatavotība 

darbam profesijā atbilstoši nozaru vajadzībām un 

mūsdienu tehnoloģiju attīstības līmenim, studiju / mācību 

programmu apguves procesā ieviesti darba vidē balstītas 

izglītības elementi. 

 Tautsaimniecības nozarēs strādājošie un citi 

interesenti var iegūt mūsdienīgu mūžizglītību; nodrošināta 

OTK kā profesionālās izglītības kompetences centra 

darbība profesionālās izglītības satura, metodikas un 

profesionālās izglītības pedagogu kvalifikācijas pilnveidē. 

4.4. Sadarbība ar sociālajiem partneriem  

Darbības mērķis - pilnveidot sadarbību ar sociālajiem 

partneriem, lai nodrošinātu OTK efektīvu un rezultatīvu 

darbību atbilstoši profesionālās izglītības attīstības mērķu 

ievirzēm, tautsaimniecības nozaru, to uzņēmumu un 

reģionu esošajām un perspektīvajām vajadzībām. 

Problēmsituācija: 

 OTK, īstenojot 1.līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības programmas (4.profesionālās kvalifikācijas 

līmenis) un profesionālās vidējās izglītības programmas 

(3.profesionālās kvalifikācijas līmenis), atrodas 

profesionālā kvalifikācijas līmenī starp augstākās 

izglītības iestādēm un pamatizglītības un vidējās izglītības 

iestādēm. Tādēļ nepieciešama īpaši cieša un izvērsta 

sadarbība ar citām izglītības iestādēm gan studiju/mācību 

programmu īstenošanā, gan pedagogu apmaiņā, gan 

mācību, metodiskās un materiāli tehniskās bāzes 

izmantošanā un citos jautājumos. 

 Lai varētu sagatavot Latvijas tautsaimniecībai aktuāli 

un perspektīvi nepieciešamus speciālistus, ir jāpārzina 

situācija tautsaimniecības nozarēs un uzņēmumos. 

Izveidojusies sadarbība tam ir labs pamats. Tā 

padziļināma un paplašināma, lai piesaistītu resursus. 

 OTK pašai ir kompetences, kas var tikt efektīvi 

izmantotas ārpus studiju/mācību darba ietvariem. Tas ļauj 

sniegt papildus pakalpojumus nozarēm, to uzņēmumiem 

un reģioniem, būt soli priekšā nozarēm būtiskas 

informācijas ieguvē, apstrādē, izvērtēšanā un analīzē. 

Darbības mērķa īstenošanas rezultāts: 

 Padziļināta un izvērsta sadarbība ar citām izglītības 

iestādēm studiju/mācību programmu īstenošanā, 

pedagogu apmaiņā, mācību, metodiskās un materiāli 

tehniskās bāzes izmantošanā. 

 Padziļināta un paplašināta OTK un uzņēmumu 

abpusēji ieinteresēta sadarbība. 

4.5. Infrastruktūras attīstība  

Darbības mērķis - paaugstināt profesionālās izglītības 

prestižu un OTK kā kvalitatīvas un perspektīvas ar 

mūsdienīgu vides infrastruktūru, cilvēkresursiem un 

materiāli tehnisko bāzi nodrošināta profesionālās 

izglītības iestādes un nozares ekselences centra 

atpazīstamību un pievilcību.   

Problēmsituācija: 

 OTK īsteno studiju/mācību programmas, kuru 

kvalitatīva īstenošana nav iespējama bez mūsdienīga 

materiāli tehniskā nodrošinājuma. Visām programmām 

nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt nepieciešamo 
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materiāli tehnisko bāzi, ņemot vērā tehnoloģiju straujo 

attīstību un tehniskajām specialitātēm izmantoto iekārtu 

un ierīču augstās izmaksas. 

 Arī jaunveidojamām studiju un mācību programmām, 

kuru ieviešana, savlaicīgi sagatavojot kvalificētus 

speciālistus, palīdzētu uzņēmumiem attīstīt jaunus, 

Latvijas tautsaimniecībai perspektīvus virzienus, ir 

nepieciešama moderna un inovatīva materiāli tehniskā 

bāze, infrastruktūra un atbilstoša studiju / mācību vide. 

Tādēļ iespējas to pilnveidot ir būtisks OTK kā izglītības 

iestādes attīstības nosacījums. 

 OTK studiju / mācību programmu īstenošanas 

kvalitāte lielā mērā atkarīga no mācībspēku 

profesionalitātes. OTK strādā kompetenti pedagogi, kuri 

regulāri paaugstina savu kvalifikāciju. Taču ne vienmēr 

viņu profesionālajai izaugsmei, kā arī jaunu perspektīvu 

mācībspēku, kvalificētu nozaru speciālistu piesaistei ir 

pietiekama motivācija un atbalsts. Mērķtiecīga 

cilvēkresursu attīstība ļautu atrisināt daudzas pašreizējās 

problēmas un novērst iespējamos riskus. 

 Būtisks OTK attīstības ierobežojums ir nepietiekams 

izglītojamo skaits. Tas daļēji skaidrojams ar profesionālās 

izglītības zemo prestižu, kā arī lielas daļas 

vispārizglītojošo skolu absolventu zemu gatavību apgūt 

tādas izglītības programmas, kurās nepieciešamas labas 

zināšanas matemātikā un dabaszinātnēs. OTK 

absolventiem ir labas perspektīvas darba tirgū, tāpēc OTK 

ir jāiegulda intensīvs darbs un resursi, lai piesaistītu 

potenciālos izglītojamos. Tādēļ aktīva komunikācija ar 

sabiedrību, lai uzlabotu profesionālās izglītības prestižu 

un popularizētu OTK piedāvāto izglītību, ir nepieciešama 

komponente OTK kā izglītības iestādes attīstībai.  

 OTK ēkām ir zema energoefektivitāte, kas rada lielu 

slogu iestādes budžetam.  

Darbības mērķa īstenošanas rezultāts: 

 Izveidota mūsdienīga infrastruktūra studiju/mācību 

procesa nodrošināšanai ar nepieciešamo materiāli 

tehnisko bāzi, izveidots nozares ekselences centrs. 

 Kvalitatīvu studiju/mācību procesu nodrošina 

kompetenti, motivēti mācībspēki, kas regulāri paaugstina 

savu profesionālo kvalifikāciju. 

 Pieaudzis profesionālās tehniskās izglītības ieguvē 

iesaistīto jauniešu īpatsvars, OTK kā kvalitatīvas un 

perspektīvas izglītības iestādes atpazīstamība un 

pievilcība.  

 Paaugstinātā ēku energoefektivitāte atbilstoši spēkā 

esošiem būvnormatīviem.  

4.5.1. SAM 8.1.4.projekta ieviešana 

Projekta ieviešanas rezultātā tiks modernizēta 

infrastruktūra un nodrošināta ar mūsdienu tehnoloģijām 

atbilstošiem mācību materiāliem sekojošas STEM 

izglītības programmas: 

 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

programmām: 

o Biotehnoloģija (kods:41 524); 

o Vides aizsardzības tehnoloģija (kods: 41 850); 

o Pārtikas produktu kvalitātes kontrole 

(kods: 41 541); 

o Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas 

tehnoloģija (kods: 41 541); 

Līdz 2020.gadam tiks izstrādātas un ieviestas šādas 

studiju programmas: 

o Ķīmijas speciālists (jauna); 

o Rūpniecisko iekārtu uzturēšanas speciālists 

(jauna); 

Līdz 2025.gadam tiks izstrādātas un ieviestas šādas 

studiju programmas: 

o Farmaceitisko procesu speciālists (jauna); 

o Materiālu ķīmijas speciālists (jauna); 

 

 Profesionālās vidējās izglītības programmām: 

o Biotehnoloģija (kods: 33 524 02 1); 

o Vides aizsardzība (kods: 33 850 00 1); 

o Ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija 

(kods: 33 524 00 1); 

o Inženiermehānika (kods: 33 521 02 1, 

kods: 35b 521 02 1); 

o Pārtikas produktu kvalitātes kontrole 

(kods: 33 541 03 1); 

Līdz 2020.gadam tiks izstrādātas un ieviestas šādas 

mācību programmas: 

o Farmaceitisko procesu tehniķis (jauna); 

o Mikrobiologa palīgs (jauna); 

o Kosmētikas (parfimērijas) ražošanas tehniķis 

(jauna). 
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4.6. Audzēkņu/studentu uzņemšanas darba plāns 

Nr.p.k. Aktivitāte Norises laiks Atbildīgais par izpildi Piezīmes Ieteikumi plāna pilnveidei 

1 Izglītojamo uzņemšanas kārtības apstiprināšana- koledžā; profesionālajā 

vidusskolā 

Janvāris 
Direktora vietnieks studiju un 

pētniecības darbā; 

Struktūrvienības vadītāja 

 

 
2 

Sanāksme par uzņemšanas plāna īstenošanas koncepciju;  
pienākumu sadale 

Februāris Direktors  

 

3 Uzņemšanas saskaņošana ar nozari visās akreditētās programmās, 

ievietošana mājas lapā www.otk.rtu.lv  

Pēc informācijas 

saņemšanas no IZM 

Direktora vietnieks studiju un 

pētniecības darbā; 

Struktūrvienības vadītāja  

 

4 

Informācijas un reklāmas materiālu izstrāde, apstiprināšana un pavairošana 

Pēc nepieciešamības un 
iespējām 

Direktors; 

Direktora vietnieks studiju un 
pētniecības darbā; 

Struktūrvienības vadītāja 

  

5 

Informācijas materiālu popularizēšana: 
 

Direktors;  
Direktora vietnieks studiju un 

pētniecības darbā; 

Struktūrvienības vadītāja 

  1) mājas lapā www.otk.rtu.lv  Nepārtraukti 

  2) reklāmizdevumos un avīzēs Pēc iespējām 

 

 

3) aktivitāte sociālajos tīklos draugiem.lv; facebook; twitter.lv un 
medijos  

Nepārtraukti 

  4) Dalība izstādēs Pēc iespējām   

5) Izlaidums Jūnijs 
  

6 

Informācijas sniegšana par izglītības iespējām darba devējiem 

audzēkņu/studentu prakšu, sadarbības vietās, biedrībās, asociācijās un 

padomēs 

Nepārtraukti; saskaņā ar 

piedāvājumiem un 

pieprasījumiem 

Direktora vietnieks studiju un 

pētniecības darbā; 

Struktūrvienības vadītāja 
  

7 

Reklāmas braucieni pa Latvijas skolām, novadu bibliotēkām, karjeras 

dienām piesaistot reģionā dzīvojošos, strādājošos skolas absolventus, 

nozaru pārstāvjus 

Janvāris - Jūnijs 

Direktora vietnieks studiju un 

pētniecības darbā; 

Struktūrvienības vadītāja 
 

 

8 

Atvērtās dienas: 

Janvāris - Maijs 

5 tikšanās reizes, katra 
mēneša pēdējā piektdiena 

Direktora vietnieks studiju un 

pētniecības darbā; 
Struktūrvienības vadītāja 

  1)Izglītības programmu prezentācijas 

  2)Tikšanās ar nozaru pārstāvjiem 
3) Iespēja darboties laboratorijā 

4) Ekskursijas nozares uzņēmumos 

  
9 Sanāksmes par uzņemšanas plāna īstenošanas koncepcijas īstenošanas 

izvērtējumu, izmaiņu veikšana 

Reizi mēnesī 
Direktora vietnieks studiju un 

pētniecības darbā; 

Struktūrvienības vadītāja 

  
10 

Nepieciešamo materiālu sagatavošana reflektantu iesniegto dokumentu 
reģistrēšanai 

Jūnijs Sekretāre 

  
11 

Darbs uzņemšanā - dokumentu pieņemšana, atbildes uz jautājumiem 

klātienē, e-pastā, telefoniski 

Jūnijs, Jūlijs, Augusts, 

Septembris 

Sekretāre un pēc nepieciešamības citi 

izglītības iestādes darbinieki 
  

12 Tikšanās ar reflektantiem un viņu vecākiem, ar jaunajiem grupu 

audzinātājiem un skolas administrāciju.  

Augusts 

Direktora vietnieks studiju un 

pētniecības darbā; 

Struktūrvienības vadītāja 
  

13 

Reflektantu aptauja, kur ieguva informāciju par OTK, lai noteiktu veikto 

informācijas pasākumu efektivitāti, kā arī, lai atklātu jaunus informācijas 

kanālus 

Septembris Grupu audzinātāji 

  Tabula Nr. 9  

http://www.otk.rtu.lv/
http://www.otk.rtu.lv/
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5. OTK Nekustamā īpašuma un mācību materiāli tehniskās bāzes raksturojums 

5.1. Nekustamā īpašuma raksturojums 

5.1.1. Nekustamā īpašuma uzskatījums un īss raksturojums 2016./2017.mācību gadā 

Nekustamā īpašuma objekta adrese * 
Nekustamā īpašuma objekta izmantošanas veids 

Īpašuma tiesības 
Bilances vērtība, 

EUR  2016./2017.g. m2 2019./2020.g. m2 

Koledža Zeiferta ielā 2, Olainē 

(kadastra Nr.800900208001001),  
nodots ekspluatācijā 1964.gadā 

Teorētiskās un praktiskās 

apmācības kabineti, 
personāla un 

administrācijas telpas, 

sporta zāle, saimnieciskās 
palīgtelpas 

4954,60 Teorētiskās un praktiskās apmācības kabineti, 

personāla un administrācijas telpas, sporta 
zāle, saimnieciskās palīgtelpas; 

Laboratorijas korpusi un mācību ražotņu 

telpas 

4954,60 Latvijas valstij Rīgas Tehniskās 

universitates personā 

139’826,65 

Koledža - laboratorijas korpuss    

Zeiferta ielā 2, Olainē 
(kadastra Nr.800900208001002) , 

 nodots ekspluatācijā 1964.gadā 

Laboratorijas korpusi un 

mācību ražotņu telpas 

3289,40 Ēkas konservācija 3289,40 Latvijas valstij Rīgas Tehniskās 

universitates personā 

103’937,95 

Dienesta viesnīca (1.korpuss) 

Zeiferta ielā 2, Olainē 

(kadastra Nr.800900208001003) ,  

nodots ekspluatācijā 1964.gadā 

Dienesta viesnīca  

85 vietām 

1675,40 Dienesta viesnīca 85 vietām 1675,40 Latvijas valstij Rīgas Tehniskās 

universitates personā 

47’344,83 

Dienesta viesnīca (2.korpuss) 

Zeiferta ielā 2, Olainē 

(kadastra Nr.800900208001004) ,  
nodots ekspluatācijā 1964.gadā 

Dienesta viesnīca 

85 vietām 

1676,60 Dienesta viesnīca 85 vietām 1676,60 Latvijas valstij Rīgas Tehniskās 

universitates personā 

47’697,85 

Zeiferta ielā 2, Olainē Zeme, 2.2624 ha 22624,00 Zeme, 2.2624 ha 22624,00 Latvijas valstij Rīgas Tehniskās 

universitates personā 

52’957,87 

Tabula Nr. 10 

Piezīme. Visi nekustamā īpašuma objekti atrodas uz 22 624 m
2
 liela zemesgabala ar kadastra numuru 8009 002 0801, zemesgabals pieder Rīgas Tehniskai universitātei. 

Saskaņā ar 2014.gadā sagatavoto tehniskās apsekošanas atzinumu būves tehniskais stāvoklis ir novērtēts 30% līmenī. No vispārējā drošuma prasībām ēku pamatkonstrukcijas atbilst 

būvnormatīvu prasībām. Pamatkonstrukciju nolietojums atbilst normām. Neatbilstošā stāvoklī ir inženiertīkli un labiekārtojums (it īpaši attiecībā uz vides pieejamību). No 

energoefektivitātes viedokļa visbūtiskākie trūkumi ir ārsienu siltumnoturības un salīdzinoši lielais logu stiklojuma īpatsvars laboratoriju korpusā, kā arī plakano jumtu konstrukcijas. 

Kopš apsekošanas atzinuma izstrādes brīža ir veikti atsevišķi uzlabojumi. 
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5.1.2. Veiktie nekustamā īpašuma uzlabojumi 

OTK infrastruktūra kopumā ir piemērota gan studiju, gan mācību procesa nodrošināšanai. Pieejamo ierobežoto resursu ietvaros tā tiek arī pilnveidota un modernizēta. 

Olaines Tehnoloģiju koledžas rīcībā un apsaimniekošanā ir nekustamais īpašums, kas sastāv no zemes īpašuma un četrām ēkām (mācību korpuss, laboratorijas korpuss un divas 

dienesta viesnīcas), kuru īpašumtiesības pieder Latvijas valstij - Rīgas Tehniskās universitates personā. Nekustamie īpašumi tiek izmantoti pamatdarbības nodrošināšanai. 

Nekustamajos īpašumos tiek veikti arī neatliekamie remontdarbi un atsevišķu elementu nomaiņa, kā arī daļēja modernizācija pieejamo ierobežoto resursu ietvaros. Materiāli 

tehniskais nodrošinājums dažādu studiju / mācību programmās ievērojami atšķiras. Daudzas iekārtas ir fiziski un morāli novecojušas. Tās jāaizvieto ar jaunām, mūsdienīgām 

tehnoloģiskām iekārtām, taču finanšu līdzekļu trūkuma un arī daudzu iekārtu augsto izmaksu dēļ tas ir iespējams vien epizodiski. Līdz ar to studiju / mācību procesa materiāli 

tehniskais nodrošinājums kopumā neatbilst mūsdienīgas un tehnoloģiski apsteidzošas profesionālās izglītības vajadzībām. 

Nekustamā īpašuma objekta adrese 
Nekustamā īpašuma objekta 

izmantošanas veids 

Pēdējos 5 gados veiktie uzlabojumi 

Uzlabojuma veids Finansējums (EUR bez PVN)  Finansējuma avots* 

Zeiferta ielā 2, Olainē 
(kadastra Nr.800900208001001) 

Mācību korpuss 
 

Fasādes remonta darbi, atsevišķu iekštelpu remonts, logu žalūziju 
iegāde, siltummaiņa remonta un apkopes darbi, ūdensvada 

remonta darbi.  

115’710 valsts budžets 

Zeiferta ielā 2, Olainē 
(kadastra Nr.800900208001002) 

Laboratoriju korpuss 
 

Apkures sistēmas un siltummezgla remonts un apkope, 
kanalizācijas sistēmas remonts 

13’320 valsts budžets 

Zeiferta ielā 2, Olainē 

(kadastra Nr.800900208001003) 

Dienesta viesnīcas 1.korpuss Kanalizācijas un ūdens vada remonta darbi,  9702 valsts budžets 

Zeiferta ielā 2, Olainē 

(kadastra Nr.800900208001004) 

Dienesta viesnīcas 2.korpuss Uzlabojumi nav veikti 0 valsts budžets 

Zeiferta ielā 2, Olainē Garāžas ar piebūvi Nojaukšana, vides sakārtošana 15’180 valsts budžets 
  Kopā: 153’912  

Tabula Nr. 11 

Detalizēts pēdējo 5 gadu laikā veikto investīciju raksturojums ēku un telpu modernizācijā pārskats pievienots Pielikumā Nr.1. 
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5.1.3. Nekustamā īpašuma raksturojums 

 

  

 

    Nekustamā īpašuma uzskatījums un īss raksturojums  

2016./2017.akadēmiskājā  gadā [6] 

 

 

    

     

 

    

Izglītības 

iestādes 

nosaukums 

Nekustamā īpašuma objekta adrese 

[7] 

un kadastra apzīmējums 

 Nekustamā īpašuma objekts 

 

Īpašuma 

tiesības 

Bilances vērtība, 

EUR 

izmantošanas veids 

2016./2017.ak.g veiktie ieguldījumi[8] 2007.-2015. 

plānotie 

ieguldījumi[8] 

līdz 2020.g. 

izmantošanas 

veids 

2019./2020.ak.g.     

Olaines 

Tehnoloģiju 

koledža 

Zeiferta ielā 2, Olainē 

(kadastra Nr.800900208001001) 

Mācību korpuss Fasādes remonta darbi, atsevišķu 

iekštelpu remonts, logu žalūziju iegāde, 

siltummaiņa remonta un apkopes darbi, 

ūdensvada remonta darbi.  

Apkures sistēmas un siltummezgla 

remonts un apkope, kanalizācijas 

sistēmas remonts 

Kanalizācijas un ūdens vada remonta 

darbi,  

Uzlabojumi nav veikti 
 

Skat. tabulas 

5.1.4. un 

5.2.2.; ERAF 

Mācību korpuss 

(pārbūve) 

 

RTU 139’826,65 

Olaines 

Tehnoloģiju 

koledža 

Zeiferta ielā 2, Olainē 

(kadastra Nr.800900208001002) 

Laboratoriju korpuss 

 

Fasādes remonta darbi, atsevišķu 

iekštelpu remonts, logu žalūziju iegāde, 

siltummaiņa remonta un apkopes darbi, 

ūdensvada remonta darbi.  

Apkures sistēmas un siltummezgla 

remonts un apkope, kanalizācijas 

sistēmas remonts 

Kanalizācijas un ūdens vada remonta 

darbi,  

Uzlabojumi nav veikti 
 

- 

Laboratoriju 

korpuss (mācību 

īstenošana mācību 

korpusa pārbūves 

laikā) 

 

RTU 103’937,95 
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Olaines 

Tehnoloģiju 

koledža 

Zeiferta ielā 2, Olainē 

(kadastra Nr.800900208001003) 

Dienesta viesnīcas 

1.korpuss. Audzēkņu 

un studentu 

izmitināšana 

Fasādes remonta darbi, atsevišķu 

iekštelpu remonts, logu žalūziju iegāde, 

siltummaiņa remonta un apkopes darbi, 

ūdensvada remonta darbi.  

Apkures sistēmas un siltummezgla 

remonts un apkope, kanalizācijas 

sistēmas remonts 

Kanalizācijas un ūdens vada remonta 

darbi,  

Uzlabojumi nav veikti 
 

Skat. tabulas 

5.1.4.;  

ERAF 

Dienesta 

viesnīcas 

1.korpuss. 

Audzēkņu un 

studentu 

izmitināšana 

RTU 47’344,83 

Olaines 

Tehnoloģiju 

koledža 

Zeiferta ielā 2, Olainē 

(kadastra Nr.800900208001004) 

Dienesta viesnīcas 

2.korpuss. Audzēkņu 

un studentu 

izmitināšana 

Fasādes remonta darbi, atsevišķu 

iekštelpu remonts, logu žalūziju iegāde, 

siltummaiņa remonta un apkopes darbi, 

ūdensvada remonta darbi.  

Apkures sistēmas un siltummezgla 

remonts un apkope, kanalizācijas 

sistēmas remonts 

Kanalizācijas un ūdens vada remonta 

darbi,  

Uzlabojumi nav veikti 
 

Skat. tabulas 

5.1.4.; ERAF 

Dienesta 

viesnīcas 

2.korpuss. 

Audzēkņu un 

studentu 

izmitināšana 

RTU 47’697,85 

[6] atsevišķi pa mācību īstenošanas vietām  

 

    

 

 

    [7] tabulā jānorāda arī jaunbūvējamās ēkas 

 

 

    [8] norādāms finansējums pa tā avotu veidiem - ERAF, KPFI, valsts 

budžets u.c. 
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5.1.4. Plānotie nekustamā īpašuma uzlabojumi, tajā skaitā atsevišķi norādot energoefektivitātes pasākumus 

Nekustamā īpašuma 

objekta adrese 

Nekustamā īpašuma objekta 

izmantošanas veids 

Nepieciešamie uzlabojumi 
Īss uzlabojuma nepieciešamības 

pamatojums Uzlabojuma veids 
Finansējums  

(EUR ar PVN)  
Finansējuma avots 

Koledža  

Zeiferta ielā 2, Olainē 
(kadastra 

Nr.800900208001001) 

Teorētiskās un praktiskās 

apmācības kabineti, personāla 
un administrācijas telpas, sporta 

zāle, saimnieciskās palīgtelpas 

Ārsienu siltināšana un apdare, logu un 

ārdurvju nomaiņa, jumta siltināšana. 

278’000 ERAF - darbības programmas "Izaugsme 

un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā 
atbalsta mērķa "Veicināt 

energoefektivitātes paaugstināšanu valsts 

un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma 

"Veicināt energoefektivitātes 

paaugstināšanu valsts ēkās" 

 veicināt energoefektivitātes 
paaugstināšanu OTK ēkās; 

 Ēkas siltumenerģijas izmaksu 
samazināšana vismaz par 40 % no esošām 

uzturēšanas izmaksām 

Nozares ekselences centra telpu 
ierīkošana (t.sk. projektēšana), mācību 

laboratoriju telpu izbūve ēkas 1. un 

2.stāvā. T.sk. nepieciešamo 
inženierkomunikāciju un drošības 

sistēmu izbūve.  
Izmaksu apmērs noteikts atbilstoši viena 

kvadrātmetra iekštelpu pilnīgas 

rekonstrukcijas (ieskaitot jaunu 
inženierkomunikāciju izbūve) izmaksu 

līmenim EUR 1’300,-- apmērā  

2’040’000 
 

ERAF - darbības programmas "Izaugsme 
un nodarbinātība" prioritārā virziena 

"Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 

8.1.4. specifisko atbalsta mērķi "Uzlabot 
pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un 
radošās industrijas, studiju mācību vidi 

koledžās" 

 uzlabot pirmā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības studiju mācību vidi 

OTK; 

 Mācību tehniskā aprīkojuma atjaunošana 

atbilstoši mūsdienu nozares tehnoloģijām;  

 Mācību infrastruktūras optimizācija un 

uzturēšanas izmaksu samazināšana sakarā 

ar laboratorijas korpusa slēgšanu.  

Dienesta viesnīca 
(1.korpuss) 

Zeiferta ielā 2, Olainē 

(kadastra 
Nr.800900208001003) 

Dienesta viesnīca 85 vietām Sienu siltināšana no ārpuses un ārējā 
apdare, t.sk. vēl nenomainīto logu un 

durvju nomaiņa, vēdināšanas 

rekonstrukcija, jumta energoefektivitātes 
uzlabošana un rekonstrukcija, apkures 

un karstā ūdensvada rekonstrukcija 

113’000 ERAF - darbības programmas "Izaugsme 
un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā 

atbalsta mērķa "Veicināt 

energoefektivitātes paaugstināšanu valsts 
un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma 

"Veicināt energoefektivitātes 

paaugstināšanu valsts ēkās" 

 veicināt energoefektivitātes 
paaugstināšanu OTK ēkās; 

Ēkas siltumenerģijas izmaksu 

samazināšana vismaz par 40 % no esošām 
uzturēšanas izmaksām 

Dienesta viesnīca 

(2.korpuss) 

Zeiferta ielā 2, Olainē 

(kadastra 

Nr.800900208001004) 

Dienesta viesnīca 85 vietām 

 

Sienu siltināšana no ārpuses un ārējā 

apdare, t.sk. vēl nenomainīto logu un 

durvju nomaiņa, vēdināšanas 

rekonstrukcija, jumta energoefektivitātes 

uzlabošana un rekonstrukcija, apkures 

un karstā ūdensvada rekonstrukcija 

113’000 ERAF - darbības programmas "Izaugsme 

un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā 

atbalsta mērķa "Veicināt 

energoefektivitātes paaugstināšanu valsts 

un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma 

"Veicināt energoefektivitātes 
paaugstināšanu valsts ēkās" 

 veicināt energoefektivitātes 

paaugstināšanu OTK ēkās; 

Ēkas siltumenerģijas izmaksu 

samazināšana vismaz par 40 % no esošām 

uzturēšanas izmaksām 

  Kopā:  2’544’000    

 

Tabula Nr. 12 
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5.2. Mācību iekārtu un aprīkojuma 

uzskaitījums  

Materiāli tehniskais nodrošinājums dažādu studiju/ 

mācību programmās ievērojami atšķiras. OTK 

daudzas iekārtas ir novecojušas, tās būtu nepieciešams 

aizvietot ar jaunām, mūsdienīgām tehnoloģiskām 

iekārtām. OTK mācību iekārtu un aprīkojuma 

uzskaitījums apskatāms Pielikumā Nr.2. 

5.2.1. Mācību materiālu tehniskās bāzes 

uzlabojumi profesionālās izglītības 

programmu apguvei 

Mācību materiāli tehniskās bāzes uzlabojumi pēdējo 

5 gadu laikā profesionālo studiju / mācību programmu 

apguvei atspoguļoti Pielikumā Nr.2. Lielākoties tā ir 

datortehnika, jo OTK jau trīs gadus atpakaļ ir 

pārgājusi gan studentiem, gan audzēkņiem uz 

elektronisko žurnālu MyKoob, kas ir ērti lietojams kā 

izglītojamajiem, tā arī mācībspēkiem un 

administrācijai. Katrā kabinetā mācībspēkam ir dators 

ar interneta pieslēgumu un projektoru, kā arī 

interaktīvā tāfele, lai dažādotu mācību/studiju procesu 

un ieinteresētu izglītojamos mācību/studiju satura 

apguvē. 

Ņemot vērā, ka OTK tiek sagatavoti kvalificēti 

speciālisti inženierzinātnes jomā, studiju/mācību 

procesam ir nepieciešama datorprogrammatūra 

AUTODESK DESIGN. Atbilstoši mācību/studiju 

nosacījumiem visos projekta darbos un kvalifikācijas 

darbos ražošanas iekārtu shēmas un rasējumi jāizpilda 

šim nolūkam paredzētajās programmās.  
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5.2.2. No 8.1.4 SAM "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” plānotie 

ieguldījumi 

Iekārtu/ aprīkojuma nosaukums 

Profesionālās 

izglītības 
programmas 

nosaukums 

 Nepieciešamie uzlabojumi 

Īss uzlabojuma nepieciešamības 
pamatojums 

Uzlabojuma veids Finansējums  

(EUR ar PVN)  

 Finansējuma avots 

Nozares ekselences centra telpu aprīkošana, 

mācību laboratoriju aprīkojums koledžas ēkas 
1.stāvā un 2.stāvā t.sk: 

1. Neorganiskās un organiskās ķīmijas mācību 

laboratorija 

2. Analītiskās ķīmijas mācību laboratorija 

3. Ķīmisko procesu mācību laboratorija 

4. Zāļu formu tehnoloģiju mācību laboratorija 

5. Biotehnoloģiju un atjaunojamās enerģijas procesu 

mācību laboratorija 

6. Viskozo masu sagatavošanas mācību laboratorija 

7. Būvmateriālu un cementa mācību laboratorija 

8. Pārtikas tehnoloģiju mācību laboratorija 

9. Mehāniskās darbnīcas 

10. Ūdens attīrīšanas un apstrādes procesu mācību 

laboratorija  

11. Mikrobioloģijas mācību laboratorija 

Visu programmu 

apguvei 

No jauna izveidotas 

nozares ekselences centra 
laboratorijas aprīkojuma 

iegādes un uzstādīšanas 

izmaksas 
Izmaksu apjoms noteiks 

sadarbībā ar LAĶĪFA un 

laboratoriju aprīkojuma 
tirdzniecības uzņēmumu 

Doma Group SIA  

2’020’000*; **  ERAF - darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītība, 
prasmes un mūžizglītība" 8.1.4. specifisko atbalsta 

mērķi "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas 
un radošās industrijas, studiju mācību vidi 

koledžās 

Mūsdienu prasībām atbilstošs un 

kvalitatīvs izglītības procesam 
nepieciešamais materiāli tehniskais 

nodrošinājums. Veicot apmācības 

pietuvinātu reālai apkalpošanas un 
ražošanas videi, izglītojamie varēs 

apgūt izvēlēto profesiju atbilstoši 

darba tirgus prasībām.  

Nozares ekselences centra telpu ierīkošana (t.sk. 
projektēšana), mācību laboratoriju telpu izbūve 

ēkas 1.un 2.stāvā. T.sk. nepieciešamo 

inženierkomunikāciju un drošības sistēmu izbūve. 
t.sk. projoktēšana un autoruzraudzība; 

t.sk. būvuzraudzība 

Visu programmu 
apguvei 

Mācību vides uzlabošana,  
telpu pārbūve un 

pielāgošana laboratoriju 

izveidei 
 

2’040’000**  ERAF - darbības programmas "Izaugsme un 
nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītība, 

prasmes un mūžizglītība" 8.1.4. specifisko atbalsta 

mērķi "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas 

un radošās industrijas, studiju mācību vidi 

koledžās 

 uzlabot pirmā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības 

studiju vidi OTK; 

 Mācību infrastruktūras 
optimizācija un uzturēšanas izmaksu 

samazināšana sakarā ar laboratorijas 
korpusa slēgšanu. 

IKT infrastruktūras izveide 

 

Visu programmu 

apguvei 

Informācijas un 

komunikācijas 

tehnoloģiju risinājumu 

ieviešana, t.sk. bezvadu 

interneta pieslēguma 
izveide izglītības procesa 

īstenošanai 

38’000  ERAF - darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītība, 

prasmes un mūžizglītība" 8.1.4. specifisko atbalsta 

mērķi "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas 
un radošās industrijas, studiju mācību vidi 

koledžās 

 

Laboratorijas aprīkotas ar IKT 

tehnoloģijām. 

Literatūras un informācijas avotu nodrošinājums 

 

Visu programmu 

apguvei 

Papildināti literatūras un 

informācijas avoti 

25’000  ERAF - darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītība, 

prasmes un mūžizglītība" 8.1.4. specifisko atbalsta 
mērķi "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas 

un radošās industrijas, studiju mācību vidi 

koledžās 

Nodrošinājums ar tehnoloģijām 

atbilstošiem mācību materiāliem un 

datu bāzēm.  

Publicitātes pasākumi   Publikācijas un statusa 
atskaites OMTK 

mājaslapā;  

Informācijas plāksnes un 

5’000  ERAF - darbības programmas "Izaugsme un 
nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītība, 

prasmes un mūžizglītība" 8.1.4. specifisko atbalsta 

mērķi "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās 

Publicitāte pasākumi saskaņā ar MK 
2015.gada 17.februāra noteikumiem 

Nr.87 “Kārtība, kādā Eiropas 

Savienības struktūrfondu un 
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Iekārtu/ aprīkojuma nosaukums 

Profesionālās 

izglītības 

programmas 
nosaukums 

 Nepieciešamie uzlabojumi 

Īss uzlabojuma nepieciešamības 

pamatojums 
Uzlabojuma veids Finansējums  

(EUR ar PVN)  

 Finansējuma avots 

stendi atbilstoši MK 

noteikumiem Nr.87;  
Drukātie informācijas 

materiāli un relīzes masu 

medijos par projekta 
ieviešanas gaitu.  

augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas 

un radošās industrijas, studiju mācību vidi 
koledžās 

Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–

2020.gada plānošanas periodā 
nodrošināma komunikācijas un 

vizuālās identitātes prasību 

ievērošana” 

Projekta vadība  Projekta vadīšana, 

pārraudzība, ekspertu 
piesaiste, juridiskais 

atbalsts (t.sk. 

ārpakalpojumu 
izmantošana) 

87’968  ERAF - darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītība, 
prasmes un mūžizglītība" 8.1.4. specifisko atbalsta 

mērķi "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas 
un radošās industrijas, studiju mācību vidi 

koledžās 

Projekta īstenošanas juridisko un 

tehnisko risku mazināšanai, 
nepieciešamo specifisko kompetenču 

piesaiste projekta realizācijai.  

   

Kopā: 

 

 

4’215’968 

   

Papildinošās darbības pēc 2018.gada 

31.decembra:  

 
Telpu remonts un pārbūve, tajā skaitā 

projektēšana, autoruzraudzība, būvuzraudzība 

ēkas trešajā un ceturtajā stāvā. Mēbeles, iekārtas, 
aparatūras, IKT, datortehnikas, izejmateriālu un 

paraugu iegāde. 

Visu programmu 

apguvei 

Mācību vides uzlabošana, 

modernizētas OTK telpas. 

Mēbeļu, iekārtu, 
aparatūras, IKT, 

datortehnikas,  

izejmateriālu un paraugu 
iegāde  

273’858  ERAF - darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītība, 

prasmes un mūžizglītība" 8.1.4. specifisko atbalsta 
mērķi "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas 

un radošās industrijas, studiju mācību vidi 
koledžās 

Mūsdienīga studiju procesa 

nodrošināšana.  

Izejvielu un paraugu nepieciešamība 
laboratorijas darbības 

nodrošināšanai. 

Plašāka informācijas avotu 
nodrošināšana. 

   

Kopā: 

 

 

4’489’826 

   

Tabula Nr. 13 

*Nepieciešamo uzlabojumu finansējums noteikts sadarbībā ar darba devējiem un LAĶĪFA izveidotās darba grupas Klastera projekta ietvaros sadarbībā ar SIA “Dome”. 

**Summā iekļautas neparedzētās izmaksas līdz 2% no tiešām attiecināmām izmaksām. 
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5.3. Ieguldījumu efektivitātes raksturojums 

5.3.1. Energoefektivitātes rādītāji 

Nekustamā īpašuma objekta adrese 
kWh/m2 

 apkurei gadā 

Nodrošinot nergoefektivitātes 

paaugstināšanu plānotais 

siltumenerģijas ietaupījums 

(MWh/gadā)  

Zeiferta ielā 2, Olainē- mācību korpuss  Nav atsevišķas uzskaites 195 

Zeiferta ielā 2, Olainē- laboratoriju korpuss* Nav atsevišķas uzskaites 339 
Zeiferta ielā 2, Olainē- dienesta viesnīcas 1.korpuss Nav atsevišķas uzskaites  80 

Zeiferta ielā 2, Olainē- dienesta viesnīcas 2.korpuss Nav atsevišķas uzskaites  80 

 Kopā 694 

Tabula Nr. 14 

 

* Siltuma enerģijas ietaupījums sakarā ar korpusa ekspluatācijas pārtraukšanu 

 

5.3.2. Ēku izmantošanas rādītāji 

Nekustamā īpašuma veidi m2 uz izglītojamo 

2014.gads 2017.gads 

Dienesta viesnīcas 18,4 13,9 

Tabula Nr. 15 
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Pielikums Nr.1 

Detalizēts pēdējo 5 gadu laikā veikto investīciju raksturojums ēku un telpu modernizācijā 

 

  



 

38 

Pielikums Nr.2 

Mācību iekārtu un aprīkojuma uzskaitījums 

Iegādes 
datums 

atrašanas 
vieta 

Nosaukums 
Uzskaites 

vērtība, EUR 
Atlikusī 

vērtība, EUR 

01.10.2012. Nr.203 Dators portatīvais HP ProBook 6560b (skolotāja Nr.1.1) 1108,37 1108,37 

01.10.2012. Nr.211 
Dators portatīvais HP pro Book ar programmatūru Multimediju 
tehnikas komplekts Nr.1 1108,37 1108,37 

01.10.2012. Nr.211 
Interaktīva tāfele SMART Board 680 Multimediju tehnikas 
komplekts Nr.1 2484,95 2484,95 

01.10.2012. Nr.211 Projektors NEC M260XS Multimediju tehnikas komplekts Nr.1 1371,36 1371,36 

01.10.2012. Nr.48 
Digitalā datu kamera SMART SDC 330 Multimediju tehnikas 
komplekts Nr.1 946,07 946,07 

07.12.2012. Nr.211 
Datorkomplekts skolēna Nr.1.1 sistembloks ar programmatūru, 
pele, klaviatūra, monitors 983,08 983,08 

07.12.2012. Nr.211 
Datorkomplekts skolēna Nr.1.1 sistembloks ar programmatūru, 
pele, klaviatūra, monitors 983,08 983,08 

07.12.2012. Nr.211 
Datorkomplekts skolēna Nr.1.1 sistembloks ar programmatūru, 
pele, klaviatūra, monitors 983,08 983,08 

07.12.2012. Nr.211 
Datorkomplekts skolēna Nr.1.1 sistembloks ar programmatūru, 
pele, klaviatūra, monitors 983,08 983,08 

07.12.2012. Nr.211 
Datorkomplekts skolēna Nr.1.1 sistembloks ar programmatūru, 
pele, klaviatūra, monitors 983,08 983,08 

07.12.2012. Nr.211 
Datorkomplekts skolēna Nr.1.1 sistembloks ar programmatūru, 
pele, klaviatūra, monitors 983,08 983,08 

07.12.2012. Nr.211 
Datorkomplekts skolēna Nr.1.1 sistembloks ar programmatūru, 
pele, klaviatūra, monitors 983,08 983,08 

07.12.2012. Nr.211 
Datorkomplekts skolēna Nr.1.1 sistembloks ar programmatūru, 
pele, klaviatūra, monitors 983,08 983,08 

07.12.2012. Nr.211 
Datorkomplekts skolēna Nr.1.1 sistembloks ar programmatūru, 
pele, klaviatūra, monitors 983,08 983,08 

07.12.2012. Nr.211 
Datorkomplekts skolēna Nr.1.1 sistembloks ar programmatūru, 
pele, klaviatūra, monitors 983,08 983,08 

07.12.2012. Nr.211 
Datorkomplekts skolēna Nr.1.1 sistembloks ar programmatūru, 
pele, klaviatūra, monitors 983,08 983,08 

07.12.2012. Nr.211 
Datorkomplekts skolēna Nr.1.1 sistembloks ar programmatūru, 
pele, klaviatūra, monitors 983,08 983,08 

07.12.2012. Nr.211 
Datorkomplekts skolēna Nr.1.1 sistembloks ar programmatūru, 
pele, klaviatūra, monitors 983,08 983,08 

07.12.2012. Nr.211 
Datorkomplekts skolēna Nr.1.1 sistembloks ar programmatūru, 
pele, klaviatūra, monitors 983,08 983,08 

07.12.2012. Nr.211 
Datorkomplekts skolēna Nr.1.1 sistembloks ar programmatūru, 
pele, klaviatūra, monitors 983,08 983,08 

07.12.2012. Nr.213 
Datorkomplekts skolēna Nr.1.1 sistembloks ar programmatūru, 
pele, klaviatūra, monitors 983,08 983,08 

07.12.2012. Nr.213 
Datorkomplekts skolēna Nr.1.1 sistembloks ar programmatūru, 
pele, klaviatūra, monitors 983,08 983,08 

07.12.2012. Nr.213 
Datorkomplekts skolēna Nr.1.1 sistembloks ar programmatūru, 
pele, klaviatūra, monitors 983,08 983,08 

07.12.2012. Nr.213 
Datorkomplekts skolēna Nr.1.1 sistembloks ar programmatūru, 
pele, klaviatūra, monitors 983,08 983,08 

07.12.2012. Nr.213 
Datorkomplekts skolēna Nr.1.1 sistembloks ar programmatūru, 
pele, klaviatūra, monitors 983,08 983,08 

07.12.2012. Nr.213 
Datorkomplekts skolēna Nr.1.1 sistembloks ar programmatūru, 
pele, klaviatūra, monitors 983,08 983,08 

07.12.2012. Nr.213 
Datorkomplekts skolēna Nr.1.1 sistembloks ar programmatūru, 
pele, klaviatūra, monitors 983,08 983,08 

07.12.2012. Nr.213 
Datorkomplekts skolēna Nr.1.1 sistembloks ar programmatūru, 
pele, klaviatūra, monitors 983,08 983,08 

07.12.2012. Nr.213 
Datorkomplekts skolēna Nr.1.1 sistembloks ar programmatūru, 
pele, klaviatūra, monitors 983,08 983,08 

07.12.2012. Nr.213 
Datorkomplekts skolēna Nr.1.1 sistembloks ar programmatūru, 
pele, klaviatūra, monitors 983,08 983,08 

07.12.2012. Nr.213 
Datorkomplekts skolēna Nr.1.1 sistembloks ar programmatūru, 
pele, klaviatūra, monitors 983,08 983,08 

07.12.2012. Nr.213 
Datorkomplekts skolēna Nr.1.1 sistembloks ar programmatūru, 
pele, klaviatūra, monitors 983,08 983,08 

07.12.2012. Nr.213 
Datorkomplekts skolēna Nr.1.1 sistembloks ar programmatūru, 
pele, klaviatūra, monitors 983,08 983,08 

07.12.2012. Nr.211 Komutātors ar skapi un bezvadu piekļuves punktu 442,20 442,20 

07.12.2012. Nr.303 
Datorkomplekts skolēna Nr.1.1 sistembloks ar programmatūru, 
pele, klaviatūra, monitors 983,08 983,08 

Kopā 0113 - nodotie lietojumā 35970,54 35970,54 

30.09.2014. Nr.114 Microsoft T5D 01574 Office Home and Business 2013 32 bit 64 213,20 127,76 
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Iegādes 
datums 

atrašanas 
vieta 

Nosaukums 
Uzskaites 

vērtība, EUR 
Atlikusī 

vērtība, EUR 

Ehglish Eurozone Medialess 

01.09.2003. Nr.107 Datorprogramma Horizon, uzņēmuma resursu vadības  711,44 0,00 

08.02.2013. Nr.213 Autodesk Design Academy 2013 English International 619,12 0,00 

Kopā 1121 - datorprogrammas 1543,76 127,76 

01.12.1964. 
Koledžas 
teritorija Koledža (mācību korpuss) 206500,75 139826,65 

01.12.1964. 
Koledžas 
teritorija Koledža - laboratorijas korpuss 151071,21 103937,95 

01.12.1964. 
Koledžas 
teritorija Dienesta viesnīca 86923,24 47344,83 

01.12.1964. 
Koledžas 
teritorija Dienesta viesnīcas 87573,49 47697,85 

01.12.1964. 
Koledžas 
teritorija Koledžas teritorijas ietves 16814,08 0,00 

30.12.2005. 
Koledžas 
teritorija Zeme 52957,87 52957,87 

01.12.1964. 
Koledžas 
teritorija Sporta laukums 509,39 0,00 

01.12.1964. 
Koledžas 
teritorija Transformatoru apakšstacija 1074,27 0,00 

01.12.1964. 
Koledžas 
teritorija Pārvadierīces 1875,35 0,00 

01.12.1964. 
Koledžas 
teritorija Apgaismošanas iekārtas 314,45 112,42 

Kopā 1210 nekustamais īpašums 605614,00 391877,57 

10.11.2016. Nr.9 Urbmašīna OPTI B16 417,83 417,83 

15.11.2016. Nr.44 Mini-centrifūga/vorteks Mikro-spin 292,82 292,82 

28.06.2001. 1. d/viesnīca Televizors Samsungs 177,86 0,00 

21.02.2005. Nr.103 MM2007 Speaker Genuin 163,63 0,00 

19.12.2016. Nr.48 Žāvēšanas skapis 67/350 1168,44 1168,44 

21.09.2005. Nr.25 PH-metrs 235,00 0,00 

21.09.2005. Nr.25 Elektrovadītspējas rokas mērītājs 345,00 0,00 

14.12.2005. Nr.25 Destilators 612,83 0,00 

01.11.1991. Nr.25 Kolorimetrs KFK 98,18 0,00 

01.11.1993. Nr.25 Kolorimetrs KFK 64,03 0,00 

01.02.1997. Nr.25 Birete Digitālā 458,16 0,00 

19.09.2002. Nr.25 pH metrs pH 207HA 135,03 0,00 

01.01.2010. Nr.25 Elektroniski regulējama pipete 0.2-0.5 512,23 0,00 

01.12.1996. Nr.109 Videomagnetofons Panasonic 221,97 0,00 

18.10.2005. Nr.109 Televizors  LG RZ 21FD70RX 220,53 0,00 

15.12.2005. Nr.105 Samsung Digital Video camcorder D451 319,01 0,00 

21.02.2005. Nr.106 Camera Canon IXUS I silver Digital 334,37 0,00 

15.12.2005. Nr.202 Printeris HP Laser Jet 1020 A$ 92,00 0,00 

01.10.1991. 2. d/viesnīca Ledusskapis Snaige 105,29 0,00 

01.12.1972. Nr.9 Universālā frēzmašīna 98,18 0,00 

01.12.1976. Nr.9 Virpa TB-320 69 129,48 0,00 

01.12.1976. Nr.9 Virpa TB-320 69 129,48 0,00 

01.12.1978. Nr.9 Virpa TB-320 69 25651 139,44 0,00 

01.12.1977. Nr.9 Virpa TB-320 69 129,48 0,00 

01.12.1974. Nr.9 Virpa TB-320 47 129,48 0,00 

01.12.1950. Nr.9 Virpa TB-320 128,06 0,00 

01.12.1971. Nr.9 Slīpmašīna 93,91 0,00 

01.01.1991. Nr.4 Vertikālā  frēzmašīna 118,10 0,00 

01.12.1980. Nr.9 Slīpmašīna 93,91 0,00 

01.01.1975. Metinātava Universālājs darbagalds 98,18 0,00 

01.12.1984. Nr.112 Pianins Rīga 129,48 0,00 

01.10.1996. Ēdnīca Ledusskapis Snaige 105,29 0,00 

28.12.2000. Nr.114 Iesiešanas mašīna PB 138,02 0,00 

17.02.2003. Nr.114 Mūzikas centrs LG F 103,86 0,00 

23.12.2003. 1. d/viesnīca Elektriskā plīts UPO 135,17 0,00 

23.12.2003. 2. d/viesnīca Elektriskā plīts 135,17 0,00 

09.06.2005. Nr.44 C- Mount - Adapter 99,06 0,00 

09.06.2005. Nr.44 Videokamera Euromex VC 3011+VC3021/1/3"CCD 359,70 0,00 

09.06.2005. Nr.44 Mikroskops Novex Research trinocular 520,23 0,00 

09.06.2005. Nr.44 Mikroskops Novex Research trinocular 520,23 0,00 

09.06.2005. Nr.44 C- Mount - Adapter 99,07 0,00 

09.06.2005. Nr.44 Videokamera Euromex VC 3011+VC3021/1/3"CCD 359,70 0,00 

01.12.1988. Nr.44 Termostats U20 49,80 0,00 

01.03.1997. Nr.44 Sterilizators BK30 2091,62 0,00 

18.10.2005. Nr.44 Televizors  LG RZ 21FD70RX 220,53 0,00 

19.12.2006. Nr.44 Sterilizējams pH sensors ar cauruli 476,83 11,17 

29.12.2006. Nr.44 Peristaltiskais sūknis (3 galviņi) 705,18 17,52 
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29.12.2006. Nr.44 Spēka vadības bloks 418,64 9,79 

29.12.2006. Nr.44 Termostats 481,87 11,31 

31.07.2007. Nr.45 Polarimetrs Polax 2L 2802,23 232,60 

31.07.2007. Nr.45 Spektrofotometrs, 325-1000nm 1465,42 121,27 

31.07.2007. Nr.25 Refraktometrs digitālais 558,32 46,28 

30.10.2007. 1. d/viesnīca Ledusskapis BEKO RCM 7050HCA 193,51 20,22 

31.10.2007. 1. d/viesnīca Ledusskapis BEKO RCM 7050HCA 193,51 20,22 

31.10.2007. 1. d/viesnīca Ledusskapis BEKO RCM 7050HCA 193,51 20,22 

12.12.2007. Nr.25 Centrifūga 8-vietīga 470,54 58,10 

12.12.2007. Nr.25 Centrifūga 8-vietīga 470,54 58,10 

28.12.2007. Nr.44 Sterilizators tvaika HS-9041 4324,02 539,89 

01.05.2009. Nr.45 
Gāzu hromatografs ar FID detektoru, datoru, PeakSmile 
programmatūru 3861,66 1029,20 

22.03.2012. Nr.209 Elektrostatiskā mašīna 407,94 224,33 

30.01.2015. Nr.48 Universāla žāvēšanas krāsns UNB 100 826,06 185,49 

30.01.2015. Nr.48 Žāvsvari MA35 2367,37 532,17 

09.11.2010. Nr.45 Refraktometrs digital DRM M 386,11 160,34 

09.11.2010. Nr.25 Turbidimetrs TN100 658,79 274,41 

09.11.2010. Nr.25 Konduktometrs Hanna 403,70 167,72 

09.11.2010. Nr.25 pH metrs sausiem paraugiem Hanna 393,00 163,15 

09.11.2010. Nr.45 pH metrs  Hanna-Tsch-ph-meter 393,00 163,15 

09.11.2010. Nr.25 Ūdens termostats cirkulējošais 565,16 235,47 

09.11.2010. Nr.45 Ūdens termostats cirkulējošais 565,16 235,47 

09.11.2010. Nr.44 Ūdens termostats cirkulējošais 565,16 235,47 

09.11.2010. Nr.25 Titrators 2941,08 1225,15 

09.11.2010. Nr.25 Oksimetrs Hanna DO meter 496,30 206,48 

09.11.2010. Nr.45 Digitāla birete Hirschmann 814,81 338,76 

09.11.2010. Nr.45 Dispensers Stusk Dispensette III HF 695,78 289,58 

09.11.2010. Nr.25 Dispensers Stusk Dispensette III HF 695,78 289,58 

09.11.2010. Nr.25 Analītiskie svari KERN 1085,11 451,63 

09.11.2010. Svaru telpa Laboratorijas svari KERN 289,70 120,34 

09.11.2010. Nr.44 Laboratorijas svari KERN 289,70 120,34 

09.11.2010. Nr.44 Magnetiskais maisītājs ar sildvirsmu 344,33 143,27 

09.11.2010. Nr.45 Magnetiskais maisītājs ar sildvirsmu 344,33 143,27 

09.11.2010. Nr.45 Magnetiskais maisītājs ar sildvirsmu 344,33 143,27 

09.11.2010. Nr.25 Magnetiskais maisītājs ar sildvirsmu 344,33 143,27 

09.11.2010. Nr.25 Magnetiskais maisītājs ar sildvirsmu 344,33 143,27 

09.11.2010. Nr.25 Automatiskā pipete Winlab 266,79 110,55 

09.11.2010. Nr.25 Automatiskā pipete Winlab 266,79 110,55 

09.11.2010. Nr.25 Automatiskā pipete Winlab 266,79 110,55 

09.11.2010. Nr.25 Automatiskā pipete Winlab 266,79 110,55 

09.11.2010. Nr.25 Automatiskā pipete Winlab 266,79 110,55 

09.11.2010. Nr.45 Automatiskā pipete Winlab 266,79 110,55 

09.11.2010. Nr.45 Automatiskā pipete Winlab 266,79 110,55 

09.11.2010. Nr.45 Automatiskā pipete Winlab 266,79 110,55 

09.11.2010. Nr.45 Automatiskā pipete Winlab 266,79 110,55 

09.11.2010. Nr.45 Automatiskā pipete Winlab 266,79 110,55 

09.11.2010. Nr.44 Mikroskops monokulārais MML1203 530,73 220,81 

09.11.2010. Nr.44 Mikroskops monokulārais MML1203 530,73 220,81 

09.11.2010. Nr.44 Mikroskops monokulārais MML1203 530,73 220,81 

09.11.2010. Nr.44 Konvekcijas krāsns SLN 53ECO INOX g 857,85 357,09 

09.11.2010. Nr.25 Konvekcijas krāsns SLN 53ECO INOX g 857,85 357,09 

09.11.2010. Nr.45 Termostats galda  SLN 53ECO INOX g 857,85 357,09 

09.11.2010. Nr.44 Refrižerators galda TB 32A galda 1322,70 550,70 

08.12.2010. Nr.44 Konvekcijas žavēšanas apmācības stends 11018,72 4682,37 

08.12.2010. Nr.44 Gaisa adsorbcijas apmācības stends 19627,09 8341,48 

16.12.2010. Nr.44 pO2 sensors InPRO 6820/12/320 1995,76 847,84 

16.12.2010. Nr.44 UVT-S-AR, UV bokss 1943,77 825,74 

16.12.2010. Nr.44 UVT-S-AR, UV bokss 1943,77 825,74 

20.12.2010. Nr.45 UV-VIS spektrofotometrs 3959,85 1682,47 

20.12.2010. Nr.44 ATF luminometrs 1253,38 532,04 

20.12.2010. Nr.25 Kušanas punkta noteikšanas iekārta 860,84 365,22 

27.12.2010. Nr.44 Mikroskops gaismas 516,50 219,06 

27.12.2010. Nr.44 Mikroskops gaismas 516,50 219,06 

27.12.2010. Nr.44 Mikroskops gaismas 516,50 219,06 

27.12.2010. Nr.44 Mikroskops gaismas 516,50 219,06 

27.12.2010. Nr.44 Mikroskops gaismas 516,50 219,06 

27.12.2010. Nr.44 Mikroskops gaismas 516,50 219,06 

27.12.2010. Nr.44 Stereomikroskops 430,42 182,35 

29.12.2010. Nr.25 Jonselektīvais elektrods nitrātu double junction BNC 304,74 129,23 

15.06.2011. 
Laboratorijas 
korpuss Alternatīvās enerģijas (saules enerģijas) izmantošanas laboratorija 76640,02 36403,80 
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25.04.2012. Nr.25 Mitruma svari ar LCD ekrānu 60g/0.001g/0.01% ar šķīvišiem 1137,36 634,71 

08.02.2008. Nr.109 Interaktīva tāfele ar projektoru AB+2 ar sienas stiprinājumu 5681,40 804,27 

01.11.1984. Nr.4 Pagriešanas ierīce 76,84 0,00 

01.01.1991. Nr.4 Vertikālā  frēzmašīna 76,84 0,00 

01.11.1997. Nr.302 Magnetofopns Sony/Nova 55,49 1,47 

01.12.1990. 
Instrumentu 
noliktava Kompresors 91,06 0,00 

16.04.2002. Nr.210 Putekļu sūcejs BOSCH 83,95 0,00 

20.03.2003. 1. d/viesnīca Elektriskās plīts virsma TEBA 83,95 0,00 

20.03.2003. 2. d/viesnīca Elektriskās plīts virsma 83,95 0,00 

27.08.2003. Nr.45 PH-metrs E918130 ad. 0-14pH +/-0.01 217,60 6,62 

27.08.2003. Nr.32 Svari KERN TMB360-1 250/360 g -0.1/0.2 g 89,16 0,00 

30.05.2003. Svaru telpa Svari laboratorijas RADWAG 325,72 0,00 

17.05.2007. Nr.44 Putu sensors, temperatūras sensors 176,44 10,97 

17.05.2007. Nr.44 Kontrolieris BIO 3 3122,92 208,01 

17.05.2007. Nr.44 Bioreaktora trauks ar aprīkojumu 2115,53 141,02 

23.05.2007. Nr.44 Centrifuga Ultra-8 426,46 27,96 

21.06.2007. Nr.102 Universālais materiālu testeris WP 300 4873,05 365,44 

21.05.2008. Nr.209 Optikas komplekts "Staru optika" 455,32 75,38 

13.06.2008. Nr.45 
Ūdens attirīšanas iekārta FRO ar digitālo konduktometru Control 
300 un ūdens tve 1565,16 273,36 

31.07.2008. Nr.45 
Komplekts (lampa un šlirces) TUV un 2487 detektoram - 
šķid.hromatogr. sastavdaļa 777,76 141,85 

31.07.2008. Nr.45 Mikrocentrifūga 6x1.5ml ar stobriņiem 323,87 59,05 

31.07.2008. Nr.45 Ultraskaņas vanna ar mehānisku taimeri un tērauda stiepļu grozu 577,66 105,14 

31.07.2008. Nr.45 Kapilārās gāzu hromatogrāfijas kolonna EC 5 339,16 61,72 

31.07.2008. Nr.45 Kapilārās gāzu hromatogrāfijas kolonna EC 5 339,16 61,72 

31.07.2008. Nr.45 Komplekts Jonselektīvo elektrodu ar datalogeru 821,47 149,71 

31.07.2008. Nr.45 Filtrēšanas iekārta ar vakuuma sūkni un filtru turētāju 0.45 ym filtr 749,92 136,80 

05.08.2008. Nr.45 Concoa reduktors 0-3.5 bar 428,14 81,76 

05.08.2008. Nr.45 Concoa reduktors 0-3.5 bar 428,14 81,76 

12.12.2007. Nr.25 Filtrācijas turētājs Milipore, ar aprīkojumu un vakuumsūkni 1039,48 129,47 

31.07.2007. Nr.45 Elektroferēzes iekārta, horizontālā, mini, 7.5 x 10 cm 728,67 60,20 

31.07.2007. Nr.25 Sūknis un Drager stobriņi gaisa analīzei 782,11 64,31 

07.12.2015. Nr.45 Kratītājs -inkubators ar universālo platformu UP -12 1500,65 1388,06 

07.12.2015. Nr.45 Suknis N86KT 18-K 529,25 489,47 

07.12.2015. Nr.45 pH metrs pārnēsājamais GMN-3530  357,80 330,89 

07.12.2015. Nr.48 Udens termostats T100 ST18 1258,10 1163,69 

21.12.2015. Nr.45 Turbidimetrs  AL250 T-IR 905,08 837,13 

31.05.2016. Nr.25 pH metrs pārnēāsjamais GMH-3531 336,82 325,58 

13.06.2016. Nr.32 Maisītājs sildišanās magnētiskais MH15 288,14 280,91 

13.06.2016. Nr.32 Maisītājs sildišanās magnētiskais MH15 288,14 280,91 

13.06.2016. Nr.32 Skapis žavēšanas UN55  53 l 1406,43 1371,24 

20.07.2005. Nr.45 Laboratorijas transformātors 260,00 0,00 

20.07.2005. Nr.45 PH-metrs ad 140pH 282,00 0,00 

20.07.2005. Nr.45 Elektrovadītspējas rokas mērītājs/konduktomers HANNIA 340,00 0,00 

21.09.2005. Nr.45 Laboratorijas transformātors AC/DC 0-30 V/0.5 A 269,99 0,00 

14.12.2005. Nr.45 Turbidimetrs TN 100 654,81 0,00 

01.01.2005. Nr.103 Camera Logitech 4000 122,37 0,00 

29.06.2005. Nr.203 Multimēdiju projektors 3M-X55 1581,66 0,00 

18.03.2005. Nr.205 Printeris HP Laser jet 1320 384,18 0,00 

01.12.1987. Nr.45 Refraktometrs 166,48 0,00 

01.12.1980. Nr.48 Refraktometrs RPL 2 86,80 0,00 

01.12.1988. Nr.48 Jonomers 163,63 0,00 

01.12.1988. Nr.48 Jonomers 163,63 0,00 

01.05.1996. Nr.48 Stiloskops SA 13 155,09 0,00 

01.06.1991. Nr.45 Fotoelektrokolorimetrs 48,38 0,00 

01.12.1984. Nr.45 Polarimetrs SM3 86,80 0,00 

01.12.1984. Nr.48 Jonomērs EV74 64,03 0,00 

01.12.1986. Nr.45 Refraktometrs IRF 123,79 0,00 

01.09.1991. Nr.12 Generators UGE4 392,71 0,00 

01.12.1987. Nr.12 Spektrografs kvarca 399,83 0,00 

01.12.1990. Nr.12 Stiloskops 455,32 0,00 

01.12.1990. Nr.12 Stiloskops 455,32 0,00 

01.03.1998. Nr.302 Tāfele 162,21 0,00 

01.12.1996. Svaru telpa Svari laboratorijas 722,82 0,00 

01.12.1998. Nr.302 Kadaskops GE 269174 432,55 0,00 

01.12.1989. Nr.48 Fotokolorimetrs FEK5 45,53 0,00 

01.01.2010. 
Laboratorijas 
korpuss Mācību attīrīšanas laboratorija 27265,71 0,00 

01.01.2010. Nr.45 Laboratorijas fotometrs Lasa 10 pārvietojams 483,78 0,00 

01.12.1996. Nr.48 Svari laboratorijas 358,56 0,00 
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08.06.2004. Svaru telpa Svari ABJ120-4M Kern 120 g/0.1mg 1993,80 0,00 

08.09.2004. Nr.45 Konduktometrs CD-4301 140,37 0,00 

30.11.2004. 1. d/viesnīca Televizors TELETECH 2165 T (dāvinājums) 119,01 0,00 

15.12.2005. Nr.113 Kopētājs SHARP AR-M165 1905,99 0,00 

15.12.2005. Nr.302 Projektors BenQ PB 2250 1500LUM 842,00 0,00 

03.09.2008. Nr.45 Šķidrumu hromatografs ar inžektoru un kolonnam 1494,02 0,00 

03.09.2008. Nr.45 Gāzes hromatografs 1422,87 0,00 

18.09.2008. Nr.45 Šķidrumu hromatografs Water Alliance 2690 1422,87 0,00 

08.12.2005. Nr.206 DVD Pioneer DV 3805 81,37 0,00 

01.12.1966. Nr.9 Vīrpa 1E61 MT 166,48 0,00 

01.12.1978. Nr.9 Virpa 16K-20 8141 586,22 0,00 

01.12.1971. Nr.9 Virpa 1K62 2207 288,84 0,00 

01.12.1974. Nr.9 Virpa 1M61 23875 277,46 0,00 

01.12.1978. Nr.9 Virpa 1M61 307,34 0,00 

01.12.1978. Nr.9 Virpa 1M61 351,45 0,00 

01.12.1977. Nr.9 Virpa Kuson 11440 3625,48 0,00 

01.12.1966. Nr.9 Virpa DIP 300 163 25 589,07 0,00 

01.12.1978. Nr.9 Virpa 1M61 37130 307,34 0,00 

01.12.1979. Nr.9 Virpa 1M61 342,91 0,00 

01.12.1975. Nr.9 Virpa 1M61 27422 294,53 0,00 

01.12.1975. Nr.9 Virpa 1B61A 831 206,32 0,00 

01.12.1967. Nr.9 Virpa 16K-20 02195 557,77 0,00 

01.12.1967. Nr.9 Vertikālā  frēzmašīna 332,95 0,00 

01.06.1975. Nr.9 Horizontālā frēzmašīna 421,17 0,00 

01.12.1979. Nr.9 Slīpmašīna 176,44 0,00 

01.12.1974. Nr.4 Horizontālā frēzmašīna 429,71 0,00 

01.12.1967. Nr.4 Vertikālā  frēzmašīna 354,30 0,00 

01.12.1987. Metinātava Zāvējamais skapis ŠTS 206,32 0,00 

01.12.1977. Metinātava Gellera zāģis 517,93 0,00 

01.12.1971. Metinātava Kloķa prese K211 169,32 0,00 

01.12.1968. Metinātava Horizontālā slīpmašīna 453,90 0,00 

01.12.1980. Nr.9 Slīpmašīna 569,15 0,00 

01.10.1991. Nr.28 Ledusskapis 197,78 0,00 

01.12.1965. Ēdnīca Aukstuma kamēra 186,40 0,00 

01.12.1988. 2. d/viesnīca Pastiprnātājs UP-2-100-102 327,26 0,00 

01.01.1995. 2. d/viesnīca Ledusskapis Minska 2 227,66 0,00 

01.12.1966. Nr.40 Urbjmašīna radiāla 170,74 0,00 

01.12.1997. 2. d/viesnīca Ledusskapis Snaige 179,28 0,00 

01.12.1997. 2. d/viesnīca Ledusskapis Snaige 179,28 0,00 

01.12.1997. 2. d/viesnīca Ledusskapis Snaige 179,28 0,00 

01.12.1997. 1. d/viesnīca Ledusskapis Snaige 179,28 0,00 

01.12.1997. 1. d/viesnīca Ledusskapis Snaige 179,28 0,00 

01.12.1997. 1. d/viesnīca Ledusskapis Snaige 179,28 0,00 

01.12.1997. 1. d/viesnīca Ledusskapis Snaige 179,28 0,00 

01.06.1997. Nr.104 Vadītāja krēsls 163,63 0,00 

01.12.1997. 1. d/viesnīca Ledusskapis Snaige 179,28 0,00 

01.12.1997. 1. d/viesnīca Ledusskapis Snaige 179,28 0,00 

01.12.1994. 

Mācību 
korpuss 1 
stavs Elektriskājs siltumenerģijas skāitītājs 2174,15 0,00 

01.05.2003. Svaru telpa Svari digitālie EM 6 666,56 0,00 

20.08.2003. Svaru telpa Svari KERN EW150-3M 150.g/0.001 g 943,59 0,00 

20.08.2003. Svaru telpa Svari KERN EW150-3M 150.g/0.001 g 943,59 0,00 

14.08.2003. Ēdnīca Konditorijas vitrīna 512,23 0,00 

17.09.2003. Svaru telpa Svari 300g/0.01 GM 300P RS232 325,72 0,00 

23.12.2003. Nr.302 Kodoskops Geha plakanais 711,44 0,00 

Kopā 1220 laboratorijas iekārtas un mašinās 277930,78 80083,48 

17.10.2006. Garāza Automašīna OPEL ZAFIRA 7706,67 0,00 

Kopā 1231 7706,67   

01.12.1990. Nr.40 Meistara darbavieta 106,72 0,00 

01.12.1990. Nr.5 Skolotāja darbavieta 179,28 0,00 

01.12.1984. Nr.9 Skolotāju darbavieta 112,41 0,00 

08.12.2005. Nr.302 Skolotāja galds 83,44 0,00 

08.12.2005. Nr.208 Skapju komplekts 300,50 0,00 

01.12.1984. 2. d/viesnīca Pianīns Rīga 146,56 0,00 

01.03.1985. Aktu zāle Pianīns (Vacija) 332,95 0,00 

01.12.1990. Nr.109 Sekcija 81,10 0,00 

01.12.1993. 2. d/viesnīca Skapis ar antresoliem 83,95 0,00 

01.12.1990. Nr.36 Sekcija 88,22 0,00 

01.12.1984. Nr.306 Sekcija 91,06 0,00 

01.12.1985. Nr.106 Galds administrātoru 96,76 0,00 

01.12.1993. 2. d/viesnīca Virtives komplekts 126,64 0,00 
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08.12.2005. Nr.304 Sekcija 308,96 0,00 

12.12.2007. Nr.202 Galds projektora PT 3 98,16 11,85 

12.12.2007. 1. d/viesnīca Tahta gulta 86,78 10,44 

12.12.2007. Nr.107 Datorgalds Kristine 85,36 10,38 

12.12.2007. 1. d/viesnīca Tahta gulta 86,78 10,44 

12.12.2007. 1. d/viesnīca Tahta gulta 86,78 10,44 

12.12.2007. 1. d/viesnīca Tahta gulta 86,78 10,44 

19.12.2014. Nr.209 Fizikas demonstrācijas galds 297,78 245,49 

19.12.2014. Nr.209 Fizikas pasnedžēja galds ar atvilktņu bloku 481,88 397,46 

09.12.2015. Nr.114 Krēsls NOVA STEEL CHR 359,37 332,37 

22.12.2015. 
Darbinieku 
telpa Ripzāģis stacionārais PANSAM 2.2kW 315.mm 315,99 292,23 

21.12.2015. Aktu zāle Žalūzijas rullešu 250,01 231,20 

21.12.2015. Aktu zāle Žalūzijas rullešu 250,01 231,20 

21.12.2015. Aktu zāle Žalūzijas rullešu 250,01 231,20 

21.12.2015. Aktu zāle Žalūzijas rullešu 250,01 231,20 

21.12.2015. Aktu zāle Žalūzijas rullešu 250,01 231,20 

21.12.2015. Aktu zāle Žalūzijas rullešu 250,01 231,20 

21.12.2015. Nr.114 Darba galds 499,49 461,96 

21.12.2015. Nr.114 Atvitkņu bloks  291,61 269,65 

21.12.2015. Nr.114 Atvitkņu bloks  263,90 244,10 

21.12.2015. Nr.114 Galds apaļš 291,25 269,38 

21.12.2015. Nr.114 Dokumentu skapis 360,79 333,70 

21.12.2015. Aktu zāle Žalūzijas rullešu 250,01 231,20 

12.12.2007. Nr.105 Plaukts Romeo 113,80 13,81 

16.12.2008. Viesnīca Televizors SAMSUNG LE20S 337,92 0,00 

23.05.2016. 2. d/viesnīca Veļas mašīna SAMSUNG WW-80J6410CW/LE 480,99 464,95 

06.07.2008. Viesnīca Televizors SAMSUNGSyncmaster T200HD 226,24 63,57 

06.11.2009. Noliktava Riteņtrimmeris PWT 420 344,88 109,00 

24.05.2012. Garāza Zāles pļāvējs benzīna Partner P56-500 SM 236,17 133,58 

24.04.2014. Nr.202 Tāfele 3-daļiga, krita, magnētiska 255,13 195,49 

30.01.2015. Nr.25 Elektroniskie svari 257,54 0,00 

30.01.2015. Nr.25 Minilaboratorija piena analīzei 506,54 0,00 

01.02.2003. Nr.211 Tāfele balta ar ierīcem 156,52 12,71 

29.08.2006. Nr.36 Tāfele zaļā krīta 230,02 0,00 

29.08.2006. Nr.42 Tāfele zaļā krīta 230,02 0,00 

15.12.2005. Nr.302 Ekrāns 240X240 cm 229,00 0,00 

08.12.2005. Aktu zāle Skatuves aizkars 1304,69 0,00 

Kopā 1232 saimniecīskais inventārs un telpu iekārtas 12490,78 5521,84 

14.09.2005. Bibliotēka Biblioteku fonds 4410,72 4410,72 

23.12.2005. Bibliotēka Biblioteku fonds 6412,27 6412,27 

01.12.1984. Bibliotēka Biblioteku fonds 18828,07 18828,07 

Kopā 1233 29651,06 29651,06 

07.02.2007. 

Mācību 
korpuss 1 
stavs Dators C3.06/512RAM/80HDD/DVD-RC 261,98 0,00 

27.09.2013. Nr.107 Dators Capital NEO GX20 k111 FX6300 516,42 206,46 

23.09.2010. Nr.108 Rutēru komplekts RB/433AHN-WKIT MIKROTIK 398,40 0,00 

01.07.2015. Nr.113 Dators ATEA Vectron AK14.M05 371,20 358,82 

01.12.2011. Nr.202 Projektors Optoma 426,86 21,16 

28.02.2012. Nr.114 Dokumentu kamera ActiView 322 623,19 51,81 

01.03.2012. Nr.114 Dators Intel DC G860 3.0 641,72 63,92 

01.03.2012. Nr.114 Monitors PHILIPS 236V3LSB 23" 139,44 13,55 

01.10.2012. Nr.213 Dators Intel Core i7 3770K 885,03 191,38 

01.10.2012. Nr.108 Dators Intel DC G870 263,23 56,81 

01.10.2012. Nr.108 Monitors PHILIPS 21.5 " 227E3LPHSU 128,06 27,56 

01.10.2012. Nr.108 Monitors PHILIPS 21.5 " 227E3LPHSU 128,06 27,56 

27.09.2013. Nr.48 Dators Capital NEO GX20 k111 FX6300 516,40 206,44 

27.09.2013. Nr.104 Monitors DELL P2312H 23" 168,28 67,10 

27.09.2013. Nr.105 Monitors DELL P2312H 23" 168,28 67,10 

24.04.2014. Nr.107 Dators ATEA Vectron AK11.M05 1106,28 571,52 

30.09.2014. Nr.105 Dators portatīvais Dell Latitude 354015/6 HD i3-4030U 766,73 460,01 

21.05.2015. Nr.103 Datorkomplekts/sistēmbloks 903,41 662,45 

28.12.2002. Nr.25 Dators EVOC1 4GHz/12 639,60 0,00 

14.04.2008. Nr.25 Monitors Samsung SyncMaster 740N 157,94 0,00 

23.12.2010. Nr.25 Dators portatīvais ASUS A42F VX294V 14* Dual 585,37 0,00 

26.07.2004. Nr.108 Dators Pentium Intel IV 1.8 851,93 0,00 

08.02.2008. Nr.109 Dators portatīvais ASUS F7SR 17* T7250 1361,69 0,00 

23.08.2011. Nr.101 Interaktīvās tāfeles komplekts Panasonic panaboard UB T780 318,68 0,00 

23.08.2011. Nr.208 Interaktīvās tāfeles komplekts Panasonic panaboard UB T780 318,68 0,00 

24.08.2011. Nr.208 Dators portatīvais ASUS K52F-EX780D 15.6* 391,29 0,00 

24.08.2011. Nr.101 Dators portatīvais ASUS K52F-EX780D 15.6* 391,29 0,00 
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25.11.2016. Nr.114 Dators Capital NEO GX21 k1311 EIS G3900 587,20 587,20 

25.11.2016. Nr.106 Dators Capital NEO GX21 k1311 EIS G3900 587,20 587,20 

23.12.2010. Nr.114 Dators portatīvais DELL latitude E56510 1499,58 0,00 

23.12.2010. Nr.114 Dators portatīvais DELL latitude E56510 1499,58 0,00 

28.06.2011. Nr.106 Dators portatīvais Zoostorm Freedom 184,97 0,00 

30.09.2014. Nr.114 Dators portatīvais Dell Latitude E7240 ULTRABOOK Core i5-4300U 789,00 473,40 

29.12.2006. 2. d/viesnīca Datorcomplekts COMPAQ 163,43 0,00 

26.05.2011. Nr.110 Datora komplekts DC E5700 711,44 0,00 

28.06.2011. Nr.110 Interaktīvās tāfeles komplekts Panasonic panaboard UB T780 1060,04 0,00 

28.12.2002. Nr.45 Dators EVOC1 4GHz/12 639,60 0,00 

28.12.2002. Nr.206 Kodoskops GEHA plakanais 4GHz/12 639,60 0,00 

28.12.2002. Nr.207 Dators EVOC1 4GHz/12 639,60 0,00 

28.12.2002. Nr.304 Dators EVOC1 4GHz/12 639,60 0,00 

28.12.2002. Nr.201 Dators EVOC1 4GHz/12 639,60 0,00 

28.12.2002. Nr.45 Dators EVOC1 4GHz/12 639,60 0,00 

28.12.2002. Nr.102 Dators EVOC1 4GHz/12 639,58 0,00 

28.12.2002. Nr.44 Dators EVOC1 4GHz/12 639,60 0,00 

31.10.2007. Nr.44 Monitors BENQ FP 71-G 313,03 0,00 

23.12.2010. Nr.44 Dators portatīvais ASUS A42F VX294V 14* Dual 585,37 0,00 

26.05.2011. Nr.202 Datora komplekts DC E5700 711,44 0,00 

28.06.2011. Nr.104 Datora komplekts 611,83 0,00 

19.04.2013. Nr.106 Dators Capital NEO GX20 k111 FX6300 429,65 135,67 

23.04.2013. Nr.106 Monitors HPCompaq LA 2206xc 209,87 66,37 

13.12.2010. Bibliotēka Datora komplekts E5500 819,08 0,00 

13.12.2010. Bibliotēka Datora komplekts E5500 819,08 0,00 

13.12.2010. Bibliotēka Datora komplekts E5500 819,08 0,00 

13.12.2010. Bibliotēka Datora komplekts E5500 819,08 0,00 

13.12.2010. Bibliotēka Datora komplekts E5500 819,08 0,00 

23.12.2010. Nr.36 Dators portatīvais ASUS A42F VX294V 14* Dual 585,37 0,00 

20.12.2010. Nr.36 Interaktīvās tāfeles komplekts Promethean ActivBoard 378 Pro+2 3417,52 0,00 

13.12.2010. Bibliotēka Datora komplekts E5500 819,08 0,00 

13.12.2010. Bibliotēka Interneta nodrosināšanas aprīkojuma komplekts 840,43 0,00 

17.02.2009. Nr.107 Monitors Samsung LCD22 2263UW 241,89 0,00 

29.06.2009. Nr.209 Dators portatīvais Acer Aspire 5737Z 681,54 0,00 

23.09.2010. Nr.114 Dators Intel Core i5660 ar Win Pro 7 MS Office2010Bus Tilde birojs 1162,49 0,00 

01.11.2002. Nr.301 Datorkomplekts Intel Inside Celeron 282,50 0,00 

04.01.2005. Nr.34 Datorkomplekts IntelP4 2.4 1253,49 0,00 

04.01.2005. Nr.304 Monitors 15'LCD MAG LT565S 377,06 0,00 

04.01.2005. Nr.34 Monitors 15'LCD MAG LT565S 377,06 0,00 

23.11.2006. Nr.305 Dators C2600/512RAM/80HDD/DVD/ROM 261,96 0,00 

23.11.2006. Nr.45 Dators P4 3000/1024RAM/300HDD/DVD/ROM 412,49 0,00 

23.11.2006. Nr.48 Monitors samsungs 17"LCD 710N 187,82 0,00 

11.12.2006. Nr.101 Monitors samsungs 17"LCD 710N 187,82 0,00 

28.12.2006. 1. d/viesnīca Datorcomplekts COMPAQ 213,43 0,00 

29.12.2006. Nr.7 Dators COMPAQ 213,43 0,00 

14.11.2007. Nr.7 Monitors BENQ FP 71-G 166,48 0,00 

14.11.2007. Nr.201 Monitors BENQ FP 71-G 166,48 0,00 

21.11.2007. Nr.35 Dators INTEL E4500/2048RAM/2x4000 735,62 0,00 

02.01.2008. Nr.45 Monitors BENQ FP 71-G 163,63 0,00 

02.01.2008. Nr.45 Monitors Samsung SyncMaster 740N 160,78 0,00 

02.01.2008. Nr.45 Monitors Samsung SyncMaster 740N 160,78 0,00 

02.01.2008. Nr.301 Monitors Samsung SyncMaster 740N 160,78 0,00 

20.03.2008. Nr.45 Datu reģistrācijas modulis Cole parmer 322,28 0,00 

14.04.2008. Nr.207 Monitors Samsung SyncMaster 740N 157,94 0,00 

14.04.2008. Nr.35 Monitors Samsung SyncMaster 740N 157,94 0,00 

14.04.2008. 

Mācību 
korpuss 1 
stavs Monitors Samsung SyncMaster 740N 157,94 0,00 

20.01.2001. Nr.48 Printeris HP LaserJet 5L 213,43 0,00 

19.10.1999. Nr.28 Printeris iekārta Xerox DP P8e 281,73 0,00 

24.09.2008. Nr.206 Projektors EPSON EMP S5 2000L/400/1 505,15 0,00 

25.11.2008. Nr.112 Projektors EPSON EMP X52  3LCD 569,15 0,00 

04.01.2005. 

Mācību 
korpuss 1 
stavs Printeris Hewlwtt packard LaserJet 1010 171,46 0,00 

04.01.2005. Nr.103 Printeris Hewlett packard LaserJet 1010 171,46 0,00 

27.05.2004. Nr.113 Kases aparāts ER 350PL B5AWB00041Y Samsung 334,37 0,00 

28.12.2002. Nr.35 Lāzerprinteris HP LJ 228,70 0,00 

28.12.2002. Bibliotēka Lāzerprinteris HP LJ 1000 228,71 0,00 

13.12.2010. Bibliotēka Iesiešanas ierīce 223,12 0,00 

13.12.2010. Bibliotēka Krāsu printeris Epson Stylus Office B1100 446,24 0,00 

23.11.2006. Bibliotēka SAMSUNG SCX-6230F COP/PRI/SCA/FAX 993,16 0,00 
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21.12.1999. Nr.44 Printeris 3906 Xerox Docu Print 281,73 0,00 

15.01.2009. Nr.42 Projektors BenQ MP624 569,15 0,00 

23.12.2003. Nr.28 Kopētājs Nachuatec 1315 1138,30 0,00 

23.12.2003. Nr.213 Ploteris HP Design Jet 3466,12 0,00 

12.07.2012. Nr.110 Projektors NEC U250X 1631,76 271,67 

28.12.2002. Nr.113 Lāzerprinteris HP LJ 1000 228,71 0,00 

24.08.2011. Nr.306 Projektors EPSON ar  universalo stiprinājumu 509,39 19,83 

16.11.2007. Nr.108 Printeris HP Laser jet 1020 106,72 0,00 

31.10.2007. Nr.105 Printeris HP Laserjet 1020 147,98 0,00 

13.07.2015. Nr.305 Projektors Epson EB-X25 516,67 395,99 

31.08.2015. Aktu zāle Projektors Vivitek DW 3321 ar ekrānu Adeo Professional 350 3648,15 2857,62 

25.08.2015. Nr.304 Projektors Vivitek D555 459,80 360,09 

14.06.2012. Nr.108 Kopētājs Toshiba e-STUDIO18 499,73 74,76 

28.06.2011. Nr.302 Projektors Vivitek 0511a 711,45 11,62 

28.08.2012. Nr.203 Projektors Epson EB X12 473,20 86,48 

Kopā 1238 biroja un datortehnika 65366,32 8981,55 

23.11.2016. Nr.209 Uzskātes līdzekļis Eksperimenti Fizika 1+2 ar strāvas avotu 2-12/3A 2589,70 2589,70 

07.12.2016. 2. d/viesnīca Skanda aktīvā Behringer Eurolive B115 377,33 377,33 

07.12.2016. 2. d/viesnīca Skanda aktīvā behringer Eurolive B115 377,33 377,33 

Kopā 1239 pārējie  3344,36   
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Pielikums Nr.4 

Personāla motivēšana un attīstības pilnveide 

Atalgojuma 

elements 

Aktivitāte Pamatojums 

Monetārās 

atalgojuma 

sistēmas 

pilnveidošana 

Rezultātu 

novērtējums. Taisnīga 

un valsts ekonomiskai 

situācijai adekvāta 

atalgojumu sistēma  

Regulāra darbinieku novērtēšana – atalgojums tieši saistīts ar darba rezultātiem. Atkarībā no novērtēšanas rezultātiem, tiek 

noteiktas darbinieka mācību un attīstības vajadzības, profesionālās izaugsmes iespējas un izvirzīti mērķi nākamajam periodam. 

Personāla novērtēšana notiek saskaņā ar 10.07.2012. MK noteikumiem Nr.494 “Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādēs 

nodarbināto darba izpildes novērtēšanu”, kuri nosaka kārtību, kādā reizi gadā vai biežāk tiek izvērtēta darbinieku profesionālā 

attīstība un individuālais ieguldījums iestādes mērķu sasniegšanai.  

Akadēmiskā personāla atlasi un darbību Koledžā reglamentē OTK nolikums, kas izstrādāts saskaņā ar Augstskolu likumu un 

Profesionālās izglītības likumu. Ir noteiktas prasības akadēmisko un vēlēto amatu pretendentiem (docenta, lektora amatā), 

vērtēta tiek pretendentu profesionālā pieredze, sniegums.  Izveidot iekšējās kvalitātes novērtēšanas komisiju, kas izstrādās 

mācībspēku darba samaksas pilnveides kritērijus atbilstoši pedagoģiskā darba kvalitātes izvērtējuma rezultātiem.  

Personāla atlases kārtības ievērošana un novērtēšana nodrošina, ka OTK mācībspēki ir akadēmiski izglītoti, profesionāli 

speciālisti, ar izcilām pedagoģiskām kompetencēm. Vispārējais personāls ir profesionāļi savā darbības jomā.  

Tiek sasniegts novērtējuma mērķis strādāt kvalitatīvāk ar augstāku atbildības sajūtu, iesaistīties pētnieciskajā darbībā.    

 Karjeras un 

izaugsmes iespējas 

Attīstot darbinieka profesionālās spējas, rezultāts tiek sasniegts ātrāk, tiek radīta pievienotā vērtība – efektivitāte, samazināta 

ikdienas rutīna. Tiek radītas profesionālās izaugsmes iespējas, īstenojot savu un iestādes misiju. Ieinteresēt mācībspēku 

aktīvu dalību ERASMUS+ piedāvātajās aktivitātēs, starptautiskos semināros un konferencēs, stažēšanos nozaru uzņēmumos. 

 Droša darba vide Droša, estētiska darba vide, nodrošinot labus darba apstākļus – telpas (siltas, ventilētas, pietiekami apgaismotas), darba 

kārtībā inventāru un iekārtas, IKT aprīkojumu. Pietiekami izejmateriāli, vielas u.c. Pēc nepieciešamības nodrošināt lietotāja 

atbalstu darbā ar IKT tehnoloģijām.  

 Sociālā aizsardzība 

(garantijas) 

Tiek veiktas likumā noteiktās obligātās iemaksas. Persona ir sociāli apdrošināta. 

Tiek apmaksātas ikgadējās obligātās veselības pārbaudes. Tiecamies uz iespēju nodrošināt veselības apdrošināšanas polises, 

pēc nepieciešamības briļļu iegādi.  
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Nemonetārās 

atalgojuma 

sistēmas 

pilnveidošana 

Likumam atbilstoši 

darba līgumi. Amatu 

apraksti 

Reglamentētas darba tiesiskās attiecības.  

Skaidri, saprotami darba nosacījumi un veicamie pienākumi. Pieņemama iestādes darbības joma un politika. Ir sniegta 

uzticība un dots pilnvarojums veikt uzdevumus.   

Motivācija 
 Mērķu izvirzīšana, vajadzību apzināšana. Saruna par rezultātiem, kas jāsasniedz un kompetencēm, kas jāattīsta. 

 Uzdevumu noteikšana – koncentrēšanās uz to, kas jāattīsta. 

 Attieksmes veidošana. Paaugstināt darbinieku ticību savām spējām, sniedzot pozitīvas atsauksmes par paveikto, par 

ieguldītajām pūlēm, norādot virzību uz vēlamajiem panākumiem. 

 Atzinība par kvalitatīvi veiktu darbu.  

 Gandarījums par paveikto. 

Atbalsts „jaunajiem”  Adaptācijas pasākumu komplekts. Tiek definēts atbalsta plāns ar mērķi un uzdevumiem. Saplānots darba grafiks. Veikts 

novērtējums, vai ir sasniegts sagaidāmais rezultāts. Izstrādāt atbalsta programmu tai skaitā OTK koledžas studiju programmu 

absolventu piesaisti darbā OTK. 

Formālie pasākumi Informatīvās sanāksmes, sapulces, sēdes. Virzība uzdevumu un pienākumu izpildē. Informācija par iestādē notiekošajiem 

procesiem, iesaistot darbiniekus svarīgu uzdevumu plānošanā un izpildē.  

Neformālie pasākumi Veicinot piederības sajūtu OTK saimei, ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas, vides aizsardzības un pārtikas un tās 

saskarnozarei. Brīva un patīkama atmosfēra. Tradīciju veidošana un uzturēšana. Regulāri pasākumi komandas gara un 

lojalitātes stiprināšanai. 

Vajadzību izzināšana Anketēšana ar mērķi izvirzīt priekšlikumus personāla motivēšanas sistēmas un tās attīstības pilnveidei. 

 

Personāla motivēšanas un attīstības pilnveides plānošanā izmantojam vispārējo motivēšanas modeli: 

1) Nosakām vajadzības. 

2) Meklējam vajadzību apmierināšanas iespējas. 

3) Izvēlamies rīcība, lai apmierinātu vajadzības. 

4) Vērtējam vajadzību apmierināšanas sasniegto rezultātu. 

5) Meklējam jaunu vajadzību. 


