
APSTIPRINU 
Profesionālās izglītības administrācijas vadītāja 
 
_________________ I.Brante 
Rīgā 2008.gada "10." decembrī 

 
 

Profesionālās izglītības administrācijas organizēto un atbalstīto pasākumu plāns  
2008./2009.m.g. 2.pusgadam 

 
Nr.p.k. Pasākums Adresāts Laiks Vieta 

1 2 3 4 5 

I.  Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkurss „Jaunais profesionālis 2009” 
 

1. 

Darba grupu sanāksmes pa nozarēm 
(viesmīlība, būvniecība, metālapstrāde, 
enerģētika, kokapstrāde) 
 

Izglītības iestāžu direktori, 
direktoru vietnieki, skolotāji, 
sociālie un sadarbības 
partneri  

Janvāris- februāris 

Profesionālās izglītības 
administrācija, profesionālās 
izglītības iestādes 

2. 

Latvijas profesionālās izglītības iestāžu 
audzēkņu profesionālās meistarības konkursi 
viesmīlības, būvniecības, metālapstrādes un 
enerģētikas jomās 

Profesionālās izglītības 
iestāžu audzēkņi un 
reflektanti 

26.februāris- 
1.marts 

BT1 Starptautiskais izstāžu centrs 
Ķīpsala, izstādes „Skola 2009” 
ietvaros, Ķīpsalas iela 8, Rīga 

3. 

Latvijas profesionālās izglītības iestāžu 
audzēkņu profesionālās meistarības konkurss 
tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un 
izstrādājumu izgatavošanas jomā 

Profesionālās izglītības 
iestāžu audzēkņi un 
reflektanti 3.aprīlis- 5.aprīlis 

BT1 Starptautiskais izstāžu centrs 
Ķīpsala, izstādes „Intertextil 
Balticum 2009” ietvaros,  
Ķīpsalas iela 8, Rīga 

4. Starptautiskais apdares darbu konkurss 
 

Profesionālās izglītības 
iestāžu audzēkņi 

28.aprīlis- 
30.aprīlis 

Limbažu Profesionālā vidusskola,  
Zeļļu 9, Limbaži 

5. 

Latvijas profesionālās izglītības iestāžu 
audzēkņu profesionālās meistarības konkurss 
„Automehānika 2009” 

Profesionālās izglītības 
iestāžu audzēkņi un 
reflektanti 7.maijs- 9.maijs 

BT1 Starptautiskais izstāžu centrs 
Ķīpsala, izstādes „Automehānika 
2009” ietvaros,  
Ķīpsalas iela 8, Rīga 

6. 
Latvijas profesionālās izglītības iestāžu 
audzēkņu profesionālās meistarības konkurss 
„Krēsls 2009” 

Profesionālās izglītības 
iestāžu audzēkņi 1.jūnijs- 6.jūnijs 

Rīgas Amatniecības vidusskola,  
Jūrmalas gatve 90, Rīga 

II.  Profesionālās izglītības iestāžu mācību un metodisko līdzekļu skate "Pieredze" 
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1.  Mācību metodisko līdzekļu skates "Pieredze" 
otrā kārta. 

 

Profesionālās izglītības 
iestāžu direktoru vietnieki, 
metodiķi, profesionālo 
priekšmetu skolotāji, kā arī 
citi speciālisti 

janvāris Profesionālās izglītības 
administrācija,  
Lomonosova 1/6, Rīga 

III.  Informatīvie semināri 

1.  Seminārs privāto profesionālās izglītības 
iestāžu direktoriem 
 

Privāto profesionālās 
izglītības iestāžu direktori 

17. marts Mācību centrs „BUTS”, 
Meža iela 9, Rīga 
 

2.  Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu 
mobilitāte Eiropas darba tirgū 
 

Profesionālās izglītības 
iestāžu direktoru vietnieki 

22.aprīlis Rīgas Valsts tehnikums, 
Kr.Valdemāra 1c, Rīga 
 

IV.  Profesionālās izglītības iestāžu pedagogu profesionālās pilnveides semināri  
1.  Jaunākās apdares darbu organizēšanas un 

veikšanas metodes 
Profesionālās izglītības 
iestāžu skolotāji 

15.janvāris Rīgas Būvamatniecības vidusskola, 
Murjāņu iela 59a, Rīga 

2.  Darba aizsardzība un drošība  Profesionālās izglītības 
iestāžu skolotāji, sadarbībā ar 
LBAS  

18.februāris Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienība, Bruņinieku iela 29/31, 
Rīga 

3.  Kokapstrādes profesionālās izglītības 
programmu īstenošana 
 

Profesionālās izglītības 
iestāžu kokapstrādes 
profesiju skolotāji 

26.-27.marts 
Mālpils Profesionālā vidusskola, 
Pils iela 14, Mālpils pagasts, Rīgas 
rajons 

4.  Darba tiesiskās attiecības Profesionālās izglītības 
iestāžu skolotāji, sadarbībā ar 
LBAS  

16.aprīlis 
Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienība, Bruņinieku iela 29/31, 
Rīga 

5.  Aizsargājamās dabas teritorijas Zemgalē, to 
apsaimniekošana un kultūras mantojums 

Profesionālās izglītības 
iestāžu skolotāji 

maijs Dobeles Amatu skola,  
Gaurata iela 8, Dobele, Dobeles 
raj., 

6.  Auto uzbūves izmaiņas, auto diagnostika un 
automobiļu ģeometrijas pārbaude  

Profesionālās izglītības 
iestāžu skolotāji 

maijs Vieta tiek precizēta 
 

V.  Profesionālās izglītības iestāžu pedagogu tālākizglītības kursi 
1. Pedagoģiskā procesa organizācija 

profesionālās izglītības iestādēs  
Profesionālās izglītības 
iestāžu skolotāji 

9.-13.marts RTU Humanitārais institūts,  
Āzenes iela 16 – 431, Rīga 

2. Praktisko mācību un patstāvīgā darba 
organizēšana, mācību metožu izmantošana 

Profesionālās izglītības 
iestāžu skolotāji 

11.-15.maijs RTU Liepājas filiāles Profesionālā 
vidusskola, Vānes iela 4, Liepāja 
 

3. Jaunāko informācijas tehnoloģiju pielietošana 
mācību procesā 

Profesionālās izglītības 
iestāžu skolotāji 

1.-5.jūnijs Rīgas Amatniecības vidusskola,  
Jūrmalas gatve 90, Rīga 
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VI.  Profesionālās pilnveides semināri izglītības iestāžu, kas īsteno lauksaimniecības izglītības programmas, skolotājiem 
Atbilstoši Zemkopības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas 2006.gada 21.jūnija Sadarbības līgumam Nr. 210606/c – 168 
„Pasākumu plāns 2009.gadam lauksaimniecības un ar to saistīto nozaru (pārtikas pārstrāde, mežsaimniecība, zivsaimniecība) nodrošināšanai 
ar kvalificētu darbaspēku”  

1. Profesionālās pilnveides semināri 
lauksaimniecības izglītības skolotājiem 

Profesionālās izglītības 
skolotāji 

Saskaņā ar plānu Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs 
Rīgas iela 34, Ozolnieku pagasts, 
Jelgavas rajons 

VII.  Komisijas 
1.  Profesionālās izglītības programmu 

licencēšanas komisijas sēde 
Profesionālās izglītības 
programmu licencēšanas 
komisija 

Vienu reizi mēnesī Profesionālās izglītības 
administrācija 
Lomonosova iela 1/6, Rīga 

2.  Profesionālās izglītības akreditācijas un 
atestācijas komisijas sēde 

Profesionālās izglītības 
akreditācijas un atestācijas 
komisija 

Vienu reizi mēnesī Profesionālās izglītības 
administrācija 
Lomonosova iela 1/6, Rīga. 

     
Aktuālā informācija Profesionālās izglītības administrācijas mājas lapā www.izmpia.gov.lv 
Uz semināriem jāpiesakās savlaicīgi elektroniskā formātā – pieteikums PIA organizētajiem un atbalstītajiem pasākumiem 
pieteikumus var iesūtīt: Tatjana.truscelova@izmpia.gov.lv; dace.karkle@izmpia.gov.lv   
 
 
Vadītājas vietniece satura jautājums  Dz.Tillere 
 
Vadītājas vietniece administratīvos jautājumos  D.Ozoliņa 
 
Daļas vadītāja  V.Groma 
 
Daļas vadītāja  S.Bidzāne 
 
Daļas vadītāja  B.Ļvova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S.Bidzāne 7100696 


