
 
 
Profesionālās izglītības nozīme šodien un nākotnē 

Kuldīgas Tehnoloăiju un tūrisma profesionālās vidusskolas direktore Dace Cine  
 
 
Valstī jau 2.gadu tiek realizēts profesionālās izglītības tīkla optimizācijas plāns, kura ietvaros ar MK rīkojumu 

uz š.g. 1.martu bija jāizstrādā un jāiesniedz IZM Kuldīgas Tehnoloăiju un tūrisma profesionālās vidusskolas 
attīstības un investīciju stratēăija Kurzemes plānošanas reăiona telpiskajā vidē līdz 2015.g. ar tuvā perspektīvā 
paredzamajām fili ālēm Cīravas arodvidusskolu un Skrundas arodvidusskolu, saskaĦojot šo stratēăiju ar Kuldīgas 
novada, Aizputes novada un Skrundas novada pašvaldību un profesionālajām darba devēju asociācijām. Šī 
stratēăija valstī ir apstiprināta un tas dod pamatu mūsu skolas plašai attīstībai ilgtermiĦā un nostiprina skolas un 
profesionālās izglītības nozīmi reăionā, ko atbalsta un gudri stratēăiski virza Kuldīgas novada Dome kopā ar 
darba devēju asociācijām. Tāpēc skola tikko augusta sākumā parakstīja ES Struktūrfondu projekta līgumu par 
1 199 000Ls – Kurzemes reăiona Tehnoloăiju apmācības centra būvniecībai L.Paegles ielā, Kuldīgā un 
vismodernāko kokapstrādes un automehāniėu iekārtu un aprīkojuma iegādi, kas dos iespēju realizēt visu līmeĦu 
profesionālo izglītību, t.sk. tālakizglītību, pilnveidi, t.sk. koledžas līmeni sadarbībā ar LLU un RTU. 
Automehāniėu programmā ir uzsākta veiksmīga sadarbība ar VOLVO Latvija kravas auto apmācībai, esam no 
VOLVO jau saĦēmuši lielu materiālo palīdzību, sākam VOLVO apmācību kā vienīgā valsts skola Latvijā. ES 
Kohēzijas fonda projektā ar Kurzemes attīstības aăentūras atbalstu un sadarbībā ar LLU, Kokrūpniecības 
federāciju, Kurzemes kokapstrādes kompetences centru, skola iegādājās pa 50 000 Ls vismodernāko 
programmvadības darbagaldu, ko vienīgajā skolā valstī apgūst mēbeĜu galdnieki. Ēdināšanas pakalpojumu 
profesijas praktisko mācību apgūst ar modernām iekārtām un piederumiem aprīkotā mācību ēdnīcā „Eža 
kažociĦš”, praktizējoties reālos ražošanas apstākĜos darbā ar klientiem. Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieku 
programmā audzēkĦi apgūst starptautisko rezervācijas sistēmu AMADEUS un Fidelio, kārto starptautisko 
eksāmenu. 

Pēc pabeigtas pamatskolas mūsu skolā pašlaik apgūstamās programmas automehāniėis, mēbeĜu galdnieks, 
tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks, ēdināšanas pakalpojumu speciālists - ir 4-gadīgas kur tiek apgūta pilna 
vispārējā vidējā izglītība, kārto vidusskolas eksāmenus, iegūst profesiju un absolvē ar diplomu, kas dod iespēju 
tūlīt stāties jebkurā augstskolā . Taču šī iegūtā izglītība ir ar pievienoto vērtību – šīs manis uzskaitītās zināšanas 
un kompetences, ko skola nodrošina papildus katrā profesijā ārpus tiešās valsts noteiktās  izglītības programmas. 
Visas mācības, šo kompetenču un prasmju apguve ir valsts finansēta ar Eiropas Sociālā fonda stipendiju, kas ir 
mēnesī 30 – 50 Ls atkarībā no audzēkĦa uzcītības. Labākie audzēkĦi paralēli profesijas ieguvei kārto nobeigumā 
Amatniecības kameras amatnieka eksāmenu un iegūst starptautiski atzītu ZeĜĜa diplomu, kas dod lielas papildus 
iespējas darba tirgū. AudzēkĦi un skolotāji ar teicamiem rezultātiem piedalās valsts profesionālos konkursos, kas 
ir gan papildus pieredzes un zināšanu ieguve taču neapmaksāts darbs. 

Šajās programmās apmācām arī bezdarbniekus un ievirzi karjeras izglītībā dodam pamatskolas bērniĦiem 
Jauno Zellīšu skolā, ko pag. g. līdz galam izturēja un absolvēja 72 skolnieki. 

Šogad sākam apmācību pēc pabeigtas vidusskolas valsts un Eiropas Sociālā fonda finansētā 1.5.gad. 
programmā automehāniėis un programmvadības darbagalda operators. Šogad sākam apmācību arī tālmācībā, kas 
ir pieejamāka izglītība plašai sabiedrībai. Arī 1.5.gadīgā programmvadības darbagalda operatora programmu 
varēs apgūt tālmācībā. Maksas programma tālmācībā būs tūrisma pakalpojumu komercdarbinieku 2 gad. 
programma personām ar pabeigtu vidusskolu. Strādājam jau 8.gadu ar personām ar dzirdes traucējumiem, kuri 
apgūst ar surdotulka palīdzību galdnieka palīga un konditora profesiju. 

 Plānot un paredzēt profesionālās izglītības attīstības virzienus Latvijā, izstrādāt skolas efektīvu stratēăiju 
ātrāk pirms par to tiek spriests vai lemts mūsu valstī un līdz ar to iegūstot laiku un spēkus nostiprināt izglītības 
procesu, Ĝoti palīdz un sekmē skolas plašā starptautiskā sadarbība gan ar Zviedriju, Vāciju, Austriju, Slovākiju 
u.c. valstīm un jau vairāk kā 10 gadu pieredze starptautiskos projektos, kur sadarbības partneri gan strādā pie 
mums un ierodas pieredzes apmaiĦā gan mūsu audzēkĦi un skolotāji dodas turp. Skola ir Eiropas viesmīlības un 
tūrisma profesionālo skolu starptautiskās asociācijas locekle – viena no trim Latvijas skolām. Skolas labākie 
audzēkĦi piedalās šīs asociācijas 36 valstu skolu profesionālās sacensībās pavāru, konditoru un tūrisma industrijas 
nominācijās starp 700 dalībniekiem. 2009.gadā mūsu skolas audzēkne šādās sacensībās Horvātijā tūrisma 
industrijas nominācijā ieguva komandā sudraba medaĜu. Šajā oktobrī skolas audzēkĦi un skolotāji dosies uz 



sacensībām Lisabonā, Portugālē. Šī plašā starptautiskā sadarbība nenovērtējami kā audzēkĦiem tā skolotājiem un 
darbiniekiem dod Ĝoti plašu redzējumu par izglītības telpu un darba tirgu Eiropā, dod pieredzi, nostiprina 
profesionalitāti. Pašlaik praksē Vācijā ir….. audzēkĦi, Augstajos Tatros 2 meitenes, no prakses Itālij ā atgriezās 3 
audzēknes, rudenī NORDPLUS projektā automehāniėu skolotāji Zviedrijā apgūs VOLVO un motobike 
apmācības iespējas, Leonardo da Vinči programmā ēdināšanas un tūrisma programmu skolotāji dosies uz Grieėiju 
un Slovēniju. Skola pati daudz organizē pieredzes apmaiĦas mācības un seminārus republikas skolotājiem, citu 
skolu audzēkĦiem arī darba devējiem, kas dod ieguldījumu profesionālās izglītības attīstībā. Profesionālās 
izglītības attīstību un nozīmi Kurzemes reăionā mūsu skola veido neatlaidīgi, pārdomāti un pamatīgi, taču tas ir 
iespējams tikai ar šādiem cilvēkiem, kuri pašlaik strādā skolā, lielākā daĜa paši nākdami no ražošanas, ar augstām 
profesionālām zināšanām un kompetenci, iegūtu pieredzi un milzīgu radošo potenciālu, darba spējām, 
ieinteresētību profesionālās izglītības attīstībā un izturību, jo mums jāiemāca tam pašam vidusskolēna vecuma 
bērnam – vidējā izglītība, profesija, darba attiecības, komunicēšanās prasmes, sociālas iemaĦas(pie mums mācās 
bērni no visas Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, daži no Latgales) un starptautiskās attiecības, pārstāvot Latvijas 
valsti citā valstī projektā, konkursā vai praksē. 

Novēlējums skolas saimei: Vakardiena - vēsture, šodiena – dāvana, rītdiena-sapnis. Protat izdzīvot un baudīt 
dāvanu, lai sagaidītu sapni. 

 


