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Optimizācijas mērķis

Galvenais mērķis ir – kvalitatīva, 

pieejama un resursefektīva

profesionālās izglītības sistēma valstī, 

kas atbilst nozaru un reģionu 

vajadzībām. 

Atsevišķi jautājumi, t.sk. finansēšanas sistēmas pilnveides 

jautājumi vai atsevišķu skolu reorganizācijas jautājumi ir 

tikai līdzeklis (instruments) galvenā mērķa sasniegšanai un 

ir jārisina kontekstā ar pārējiem jautājumiem.



Izstrādājot Profesionālās izglītības iestāžu tīkla 

optimizācijas pamatnostādes

2010. – 2015. gadam, tika ņemts vērā:

• demogrāfiskā situācija

• audzēkņu tagadējais un paredzamais skaits

• skolu kapacitāte un paredzamais piepildījums

• visu skolu apsekošanas rezultāti
• tagad ir veikta arī visu skolu ēku tehniskā apsekošana, 

kā arī energoauditi

• esošo ēku un to platību racionālas 

izmantošanas iespējas, paredzot, ka skolas ar   

zemu piepildījumu tiek nodotas pašvaldībām integrētu 

izglītības iestāžu izveidei

Optimizācijas programma
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Izglītojamo  skaita  dinamika

1.- 4.kl. 5.- 9.kl. 10.- 12.kl.

profesionālā

s izglītības 

iestādes

1998./1999.m.g. 141396 159675 47134 46237

2003./2004.m.g. 92420 166382 53687 46789

2008./2009.m.g. 75937 109095 51191 38819

2013./2014.m.g. 85101 97762 31308 23700

10.-12.kl. - ~52% 

no attiecīgajā gadā dzimušajiem



Profesionālās izglītības iestādes Latvijā

pirms reorganizācijas

4

1
3

DAUGAVPILS

Saldus PV
Skrundas AV

Cīravas AV

Kuldīgas Tehn.un tūr.PV

Laidzes PV

Ventspils PV

Saulaines PV

Zaļenieku AV
Apguldes AV

Dobeles

Olaines kol.

Kandavas LT

Vecbebru PV

Viesītes AV

Aizkraukles AV

3

2

Smiltene
VALMIERA Alsviķu AV

Mālpils PV

Limbažu PV
2

Rankas AV
Priekuļu PV

Jāņmuižas PV
Cēsu PV

Malnavas kol.

Barkavas AV

Ērgļu AV

Jaungulbenes AV

2Viļānu 41.AV

Latg.meist.sk.

RĒZEKNELIEPĀJA

Bebrenes AV

Preiļu AV

Bulduru LT

Zilupes AV

Lūznavas PV

4

Dagdas AV
Višķu PV

Jaunaglonas AV

JELGAVA



Optimizācijas programma

69 – IZM profesionālo skolu skaits pirms   

reorganizācijas uzsākšanas

57 - profesionālo skolu skaits tagad

40 - paredzamais profesionālo skolu  skaits 

2011.gada 1.septembrī

30 – paredzamais profesionālo skolu skaits 

pēc reformas 2015. gadā, 

t.sk. 14 kompetences centri



Kompetences centri 
u.c. profesionālās izglītības iestādes

pēc reorganizācijas

DAUGAVPILS

Saldus PV

Kuldīgas Tehn.un tūr.PV

Ventspils PV

Olaines kol.

Kandavas LT

Aizkraukles AV

Smiltene

VALMIERA Alsviķu AVLimbažu PV

Priekuļu PV

Cēsu PV

Malnavas kol.
Ērgļu AV

Jaungulbenes AV

RĒZEKNELIEPĀJA

Bulduru LT

Višķu PV

Jaunaglonas AV

JELGAVA

OGRE

skolas  ar specializāciju 

skolas, uz kuru bāzes paredzēts veidot
kompetences centrus 

JAK



Kompetences centri (PIKC)

PIKC ir attiecīgo reģionu profesionālās 

izglītības centri, kuru funkcijas papildus 

sākotnējo profesionālās izglītības 3.kv.līm. 

programmu īstenošanai ir: 

• reģiona metodiskais centrs un pedagogu 

tālākizglītība

• sadarbība ar nozaru asociācijām, satura 

pilnveide (t.sk.ESF aktivitāšu ietvaros)

• pieaugušo tālākizglītība un bezdarbnieku 

pārkvalifikācija

• ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtās 

profesionālās kompetences novērtēšana



Kādu profesionālo skolu mēs gribam?

metālapstrādes skola Tallinā



Kādu profesionālo skolu mēs gribam?
metālapstrādes skola Rīgā



Kādu profesionālo skolu mēs gribam?
Pērnavas profesionālās izglītības centrs



Kādu profesionālo skolu mēs gribam?
profesionālās izglītības iestāde Latvijā



Kādu profesionālo skolu mēs gribam?
Tallinas profesionālās izglītības centra kopmītnes



Kādu profesionālo skolu mēs gribam?
dienesta viesnīcas Latvijā



skolēnu skaita prognoze

Kurzemes reģionā

Izglītības iestādes 

veids

2011.gads

(2009)

Demogrāfiskā prognoze

(attiecībā pret  2009.gadu)

Izglītojamo 

skaits

Vietu

skaits

Izglītojamo 

skaits

(ja proporcija 

70-30%)

Izglītojamo 

skaits

(ja proporcija 

50-50%)

Vidusskolas 7045
(6719)

5400 3850

Profesionālās 

izglītības 

iestādes

4357
(4247)

5150
(5550)

- 400 Kazdanga

2300 3850

Kopā: 11402
(10966)

7700
( - 30%)



Plānotā iestāžu optimizācija 

un diferenciācija 

Kurzeme

 Kopējais vietu skaits skolās ir samazinājies par 8% (no 5550

vietām uz 5150 - tika slēgta Kazdangas PV), taču skolu kapacitāte

vēl joprojām pārsniedz nepieciešamo par gandrīz 1000 vietām un

nākotnē vietu skaits kopumā ir jāsamazina par gandrīz 1500

vietām.

 Atjaunojot Liepājas Valsts tehnikumu un visas programmas

īstenojot LTTS un RTU Liepājas filiāles PV ēkās, bet LBV turpmāk

neizmantojot, tiks samazinātas 450 liekas vietas, taču vēl 1000

vietas var samazināt nododot pašvaldībām nelielās un

nepiepildītās skolas – Cīravu, Laidzi un Skrundu integrētu

izglītības iestāžu izveidei. Taču arī tad kopējā kapacitāte Kurzemē

būs nedaudz par lielu, jo ir paredzēts palielināt no 650 uz 800

vietu skaitu Ventspils PV.



profesionālās izglītības iestādes

Kurzemē

(MET.,ENERĢ,BŪVN.,AUTO)

Ventspils PV 503(650), d.v.54(54)

MET, ELEKTR, AUTO, dat.,mehatr., 

grām.v.,fin.,komercz., sekret.

Laidzes PV 274(500), d.v.144(288)

BŪVD.,komercz.

(MET.,KOKS)

Kuldīgas Tehn. un tūr. PV 558(450), d.v.108(111)

KOKS,VIESN.&REST.,AUTO, ēdināš.,metālapstr.,komercz.

Kazdangas PV (56)

d.v.31(392)

Cīravas AV 212(400),d.v.121(363)

KOKS, AUTO, ēdin.,grāmatv. (CEĻ.BŪV.,TŪR.)

Saldus PV  630(600),d.v.421(430)

BŪVD.,KOKS,VIESN&REST, dat.,ugunsdz.
Skrundas AV 229(480),d.v.192(240)

Kokapstr.,ēdināš.,būvdarbi

(PĀRT.,TEXT.,TŪR.)

Tūrisma un tekstila skola 373(450),d.v.136(142)

VIESN.&REST.,saimn.,text.,
(ENERĢ.,ELEKTR.,AUTO)

RTU Liepājas fil. PV 1033(1570)

MET.,ELEKTR.,AUTO,dat.,grāmatv.,

Komerc.,fin.,apdrošin.,sekret.

(MET.,BŪVN.)

Liep.Būvamatn.vsk. 
421(450),d.v.52(54)

MET.,BŪVD.,kokapstr.
EE

E

E

E
E

E

E

E - ERAF uzaicinātās skolas

- uzņemšanas problēmas 

- nozaru atbalsts

- profesionālās skolas

- profesionālās skolas ar   

zemu audzēkņu piepildījumu

- potenciālie kompetenču  

centri

- dienesta viesnīcas



1. Liepājas 

Būvamatniecības 

vidusskola apvienota ar 

Liepājas Tūrisma un 

tekstila skolu un

RTU Liepājas filiāles 

profesionālo vidusskolu

Liepājas Valsts tehnikums

Kompetences centrs:
Būvniecība; kokapstrāde; tekstiliju ražošana;

tūrisms un atpūtas organizācija; viesnīcu un restorānu 

pakalpojumi; mehānika un metālapstrāde, 

inženiermehāniķa; mašīnzinības (autotransports);

enerģētika.

2. Ventspils profesionālā 

vidusskola

Kompetences centrs:
Kokapstrādes; mehānika un metālapstrāde, Mašīnzinības 

(autotransports); Enerģētika; Būvniecība

3. Laidzes profesionālā 

vidusskola

Pārņems pašvaldība pēc KPFI energoefektivitātes 

projekta īstenošanas

4. Cīravas arodvidusskola Pārņems pašvaldība pēc KPFI energoefektivitātes 

projekta īstenošanas

5. Kuldīgas tehnoloģiju un 

tūrisma profesionālā 

vidusskola

PII ar specializāciju - kokizstrādājumu izgatavošana;

Mašīnzinības (autotransports); ēdināšanas pakalpojumi.

6. Saldus Profesionālā 

vidusskola

PII ar specializāciju: 
Ceļu būvtehniķis; viesnīcu pakalpojumi.

7. Skrundas 

arodvidusskola

Tiek piedāvāts pārņemt pašvaldībai integrētas izglītības 

iestādes izveidei vai arī kļūst par Kuldīgas PV filiāli

profesionālās izglītības iestādes

Kurzemē



skolēnu skaita prognoze

Latgales reģionā

Izglītības iestādes 

veids

2011.gads

(2009)

Demogrāfiskā prognoze

(attiecībā pret  2009.gadu)

Izglītojamo 

skaits

Vietu

skaits

Izglītojamo 

skaits

(ja proporcija 

70-30%)

Izglītojamo 

skaits

(ja proporcija 

50-50%)

Vidusskolas 8137
(7010)

6600 4700

Profesionālās 

izglītības 

iestādes

6101
(6423)

8028
(8778)

-500 Mežciems

-- 250 Bebrene

2800 4700

Kopā: 14238
(13433)

9400
( - 30%)



Plānotā iestāžu optimizācija 

un diferenciācija 

Latgale

 Kopējais vietu skaits skolās ir samazinājies par 8% (no 8778

vietām uz 8028 - tika slēgtas Daugavpils Mežciema PV, kā arī

Ilūkstes pašvaldībai tika nodota Bebrenes PV un tādejādi par 250

samazināsies nelietderīgi izmantoto vietu skaits), taču skolu

kapacitāte vēl joprojām pārsniedz nepieciešamo par gandrīz 2000

vietām un nākotnē vietu skaits kopumā ir jāsamazina par gandrīz

par 3000 vietām.

 Samazināt vietu skaitu Latgales profesionālajās skolās par 3000

vietām ir iespējams optimizējot skolu tīklu Rēzeknē (apvienot abas

skolas) un Daugavpilī, kā arī būtiski samazinot izmantojamās

platības (piem., Višķos u.c.) un atdodot pašvaldībām visas nelielās

skolas integrētu izglītības iestāžu izveidei.



Tirdzniecības skola 308(420)

Tirdzn.,ēdin.,rest.,viesn.

Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola 1064(1500)

AUTO (+MET,MASOC?), dzelzc.transp.,enerģ.,grāmatv.,dat.sekret.,komercz.

Celtnieku PV 803(720),d.v.182(310)

BŪVD.,KOKS,auto,komunik.,

Daugavpils 1.AV 484(625)

ELEKTR.,TEXT, dat.,sekr.,friz.

Bebrenes AV
153(380),d.v.85(180)

Veterin.,ēdināš.

E

Višķu PV 371(500)

d.v. 130(200), LAUKS,AUTO

Lauks.tehn.,ēdināš.

Zilupes AV
121(180),

d.v.60(280)

ēdin.,auto būvd.

(AUTO)

Malnavas kol. PV
440,d.v.250(300)

AUTO, lauksaimn.,grāmatv.

Dagdas AV 266(500), 

d.v.151(360), auto, koks

BŪVD.,VIESN.&REST.

Jaunaglonas AV 366(800),d.v.197(400)

auto,dat.,būvd.,lauku tūr.

Preiļu AV 203(300)

VIESN.&REST.,BŪVN.,komerc.,frz.

Lūznavas PV 
272(650),d.v.150(380)

BŪVD.,LAUKS(Z), autotr.

VIESN.&REST  

(ELEKTR.)

Viļānu 41. AV
225(300), d.v.110(150)

ELEKTR,autotr.,komercz.

Latgales Amatn.meist. skola
146(200),d.v.36(71), būvd.,komercz.

Rēzeknes PV 508(630),d.v.215(230)

PĀRT, MET?.,KOKS?,
dat.,viesn.,komercz.,

(KOKS)

Rēzeknes 14. AV 478(650),d.v.110(323)

KOKS, būvd.,ēdin.,sekr. E

E

E

E

E

2

E

profesionālās izglītības iestādes

Latgalē



1. Latgales Transporta 

un sakaru tehniskā 

skola
apvienota ar 

Daugavpils 1. 

arodvidusskola

Daugavpils Valsts tehnikums
Kompetences centrs:
Mehānika un metālapstrāde, inženiermehāniķa;

Mašīnzināibas (dzelzceļa transports un autotransports);

Enerģētika; Datorsistēmas un programmēšana.

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;

Pakalpojumi: Frizieru pakalpojumi un tekstiliju 

ražošana; Ēdināšana; Viesnīcu un restorānu pakalpojumi

2. Daugavpils Celtnieku 

profesionālā 

vidusskola

PII ar specializāciju:
Būvniecība, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas, 

kokizstrādājumu izgatavošana.

4. Rēzeknes 

14.arodvidusskola 
apvienota ar 

Rēzeknes PV, 

LAMS, 

Viļānu 41.AV, 

Lūznavas PV

Austrumlatgales Profesionālā vidusskola
Kompetences centrs:
Būvniecība; kokapstrāde;

Tūrisma un atpūtas organizācija; viesnīcu un restorānu 

pakalpojumi;

pārtikas ražošana

profesionālās izglītības iestādes

Latgalē



4. Jaunaglonas 

arodvidusskola 
apvienota ar 

Dagdas AVS

Preiļu arodvidusskola

Višķu PV

Viduslatgales Profesionālā vidusskola
Kompetences centrs, t.sk. Višķos saglabājot 

specializāciju lauksaimniecībā
Lauku īpašuma apsaimniekotājs un Lauksaimniecības 
tehnikas mehāniķis

5. Bebrenes PV Tika nodota pašvaldībai 2010.gadā. 

Tiek īstenots ERAF 3.1.3.2. projekts.

6. Malnavas koledža Specializācija:
Lauksaimniecība;

Mašīnzinības (autotransports);

Datorsistēmas

profesionālās izglītības iestādes

Latgalē



skolēnu skaita prognoze

Rīgas reģionā

Izglītības iestādes 

veids

2011.gads

(2009)

Demogrāfiskā prognoze

(2015 attiec. pret  2009.gadu)

Izglītojamo 

skaits

Vietu

Skaits

Izglītojamo 

skaits

(ja proporcija 

70-30%)

Izglītojamo 

skaits

(ja proporcija 

50-50%)

Vidusskolas 6726
{6858)

4900 3500

Profesionālās 

izglītības 

iestādes

3005
(3080)

4204
(4404)

-200 Vangaži

(bez Mālpils)

2100 3500

Kopā: 9731
(9938)

7000
(- 30%)



Plānotā iestāžu optimizācija 

un diferenciācija 

Rīgas reģions

 Kopējais vietu skaits skolās ir samazinājies par 5%

(no 4404 vietām uz 4004 - tika slēgta Vangažu AV, tādejādi par

200 samazinājās nelietderīgi izmantoto vietu skaits), taču skolu

kapacitāte vēl joprojām pārsniedz nepieciešamo vairāk par 1000

vietām un nākotnē vietu skaits kopumā ir jāsamazina vismaz

par 1500 vietām.

 Lai pietiekami samazinātu vietu skaitu Rīgas reģionā, ir

jārod risinājums esošo telpu racionālākam izmantojumam

Bulduru DV un Limbažu PV, kā arī veidojot Ogres Valsts

tehnikumu, jāplāno racionālāka pašreizējo triju Ogres skolu

telpu izmantošanu.



Ogres Amatniecības vsk.
499(600),d.v.176(220), 

PĀRT.,VIESN.&REST.? MĀKSL.

int.+rekl.diz.,liet.m.,komercz., koks

Ogres PV 507(550),d.v.250(250)

ELEKTRON.,dat.,grāmatv.,sekret.,koks

E

E

E

E

Vangažu AS 148

(TŪR.)

Mālpils PV 255,d.v.200

BŪVN.,VIESN.&REST.,

Koks,komunikāc.

(AUTO)

Limbažu PV 
276(500), d.v.136(200)

Komercz.,būvd.,autotr.,kokizstr.
(LAUKS.&TEHN.&AUTO,ENERĢ.)

Valsts Kandavas LT 
639(850) d.v.450(659)

LAUKS.,tehn.,auto, enerģēt.,viesn.,tūrisms

ĶĪM&FARM.

Olaines Mehānikas 

un tehn.koledža 
233,d.v.116(190)

Pārt.kval.kontr., 

vide,inžen.meh.

Ogres Meža tehnikums 
399(800), d.v.215(368)

MEŽSAIMN.,BŪVD.,saimn.vad.

E
Bulduru DV

Jūrmalas PV 
457(515)

profesionālās izglītības iestādes

Rīgas  reģionā

E

E



1. Bulduru Dārzkopības 

vidusskola

PII ar specializāciju dārzkopībā

2. Valsts Kandavas 

lauksaimniecības 

tehnikums

Kompetences centrs:
Lauksaimniecības tehnika;

Autotransports;

Enerģētika

3. Limbažu Profesionālā 

vidusskola

PII pamatiemaņu apguvei būvniecībā, 

kokapstrādē, autotransportā

Pašvaldībai var  pārņemt integrētas izglītības 

iestādes izveidei 

4. Ogres Meža tehnikums
apvienots ar 

Ogres Amatniecības 

vidusskolu
un

Ogres Profesionālo 

vidusskola

Ogres Valsts tehnikums
Kompetences centrs ar specializāciju:
Mežsaimniecība, Meža tehnika, Namdaris

mākslas un amatniecības jomā

elektronikā, datorsistēmās un kokizstrādāj.

5. Olaines Mehānikas un 

tehnoloģijas koledža

Specializācija:
ķīmijas tehnoloģijās un biotehnoloģijā;

vides aizsardzībā

profesionālās izglītības iestādes

Rīgas  reģionā



skolēnu skaita prognoze

Rīgas pilsētā

Izglītības iestādes 

veids

2011.gads

(2009)

Demogrāfiskā prognoze

(2015 attiec. pret  2009.gadu)

Izglītojamo 

skaits

Vietu

skaits

Izglītojamo 

skaits

(ja proporcija 

70-30%)

Izglītojamo 

skaits

(ja proporcija 

50-50%)

Vidusskolas 18539
(20681)

16000 11400

Profesionālās 

izglītības 

iestādes

10432
(11821)

10997
(13147)

-600 Dzelceļn.

- 600 VRT

-350 Jūras TPV

- 600 13.AVS

6800 11400

Kopā: 28971
(32502)

22800
( - 30%)



Plānotā iestāžu optimizācija 

un diferenciācija 

Rīga

 Kopējais vietu skaits skolās ir samazināts visbūtiskāk –

par 16%, taču arī audzēkņu skaits Rīgā ir samazinājies visvairāk –

par 12%.

 Skolu optimizācijas rezultātā nelietderīgi izmantoto vietu

skaits ir samazināts par vairāk nekā 2000, taču skolu kapacitāte

vēl joprojām pārsniedz nepieciešamo vismaz par 500 un galvenā

problēma ir savulaik projektēto skolu ēku neracionāli plānotās

telpas, kā arī daudzās izglītības procesam nevajadzīgās ēkas.

 Ir paredzēts izveidot PIKC (pēc RPRV, Purvciema amatu

skolas un RTTS apvienošanas) un veidot spēcīgu profesionālās

izglītības centru uz RSMPV bāzes (paplašinot to un uz turieni

pārvietojot Būvniecības vidusskolu, kurai nav dienesta viesnīcas),

kā arī konsolidēt mācību procesu RVT un Pādaugavas PV ēkās.



E EE
E

EE

E E

E

Purvciema amatu skola 848(600),d.v.253(300)

text.,viesn.,komercz.,apģērb.+interj.dizains

Stila & modes PV
713(1000),d.v.399(510)

TEXT.,friz.,foto,kosmet.,ēdin.,

Pārtikas raž.vsk.(RPRV), 646,d.v.210(210)

PĀRT.,VIESN.&REST.

RAV
673(700),d.v.345(350)

MĀKSLA,liet.m.,\

int.diz.,rekl.diz.

(KOKS)

Pārdaugavas PV
627(840),d.v.110(120)

BŪVN.,KOKS, sekret.

LJA Jūrskola
376

Tūrisma & tirdzn.skola
816(850), VIESN.&REST.

,komercz.,ēdin.,tūrisms

Tirdzniecības tehnikums
537(650), komerczinības

(ENERĢ,ELEKTON.,ĶĪM.,AUTO,POLIGR.) RVT
2401(2600),d.v.462(605), ELEKTR.,kīm.,grāmatv.

kokapstr.,sekret.,dat.,inžen.,auto,poligr.,komercz

3.AVS 376(370),d.v.37(62)

MET.,sekret.

Būvamatniecības vsk.
607(850), KOKS,BŪVN.,komunik.

Rīgas Celtniecības koledža
368 būvn.,arhit.,silt.&gāze

RTK
1422 met.,auto,elektr.,enerģ.,

Datorsist.,kokapstr.

Rīgas Uzņēmējdarbības koledža
270  komerczinības

profesionālās izglītības iestādes

Rīgas  pilsētā



1. Rīgas 3.arodskola PII ar specializāciju metināšanā

2. Rīgas Amatniecības 

vidusskola

PII ar specializāciju 
mākslas un amatniecības jomā

3. Rīgas Pārdaugavas PV PII ar specializāciju kokapstrādē

4. Rīgas Pārtikas ražotāju 

vidusskola apvienota ar 

Rīgas Purvciema amatu 

skolu  un

Rīgas Tūrisma un 

tirdzniecības skolu 

VSIA “Rīgas Pārtikas un viesmīlības
profesionālā vidusskola”
Kompetences centrs:
Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu 

izgatavošana;

Tūrisma un atpūtas organizācija;

Viesnīcu un restorānu pakalpojumi

5. Rīgas Stila un modes skola
un 

Rīgas Būvniecības v-sk.
vienā  teritorijā  

PII ar specializāciju tekstils un skaistumkopšana

PII pamatiemaņu apguvei būvniecības jomā

Var tikt veidots kompetences centrs

6. Rīgas Tirdzniecības 

tehnikums

PII ar pecializāciju komerczinībās

7. Rīgas Valsts tehnikums Kompetences centrs:
Poligrāfija

Mašīnzinības (dzelzceļa transports un pakalpojumi);

profesionālās izglītības iestādes

Rīgas  pilsētā



koledžas Rīgas pilsētā

1. Rīgas Celtniecības koledža Specializācija arhitektūrā. Bāzes pamatiemaņas 

būvniecībā un siltuma, gāzes un ūdens 

tehnoloģijās.

2. Rīgas Tehniskā koledža Kompetences centrs:
Mehānika un metālapstrāde,  inženiermehāniķa,  

mehatronika;

Mašīnzinības (autotransports);

Enerģētika;

Elektronika un automātika, datorzinātnes.

Rīgas Uzņēmējdarbības 

koledža

Specializācija Pārtikas produktu ražošanas 

tehnoloģijās



skolēnu skaita prognoze

Vidzemes reģionā

Izglītības iestādes 

veids

2011.gads

(2009)

Demogrāfiskā prognoze

(2015 attiec. pret  2009.gadu)

Izglītojamo 

skaits

Vietu

Skaits

Izglītojamo 

skaits

(ja proporcija 

70-30%)

Izglītojamo 

skaits

(ja proporcija 

50-50%)

Vidusskolas 6253
(6643)

5250 3800

Profesionālās 

izglītības 

iestādes

3986
(4078)

5140
(5440)

- 300 Ape

2250 3700

Kopā: 10239
(10721)

7500
( - 30%)



Plānotā iestāžu optimizācija 

un diferenciācija 

Vidzeme

 Kopējais vietu skaits skolās ir samazināts par 5% (no

5440 vietām uz 5140 - tika slēgta Apes AVS., tādejādi par 300

samazinājās nelietderīgi izmantoto vietu skaits, taču skolu

kapacitāte vēl joprojām pārsniedz nepieciešamo vairāk par 1000

vietām un nākotnē vietu skaits kopumā ir jāsamazina kopumā

par 1500 vietām.

 Samazināt vietu skaitu Vidzemes profesionālajās skolās

par 1500 vietām ir iespējams optimizējot skolu tīklu Valmierā un

Smiltenē (apvienot abas skolas katrā no pilsētām), kā arī

izvērtējot programmu īstenošanu Jāņmuižā. Pašvaldībām tiks

nodotas PII Ērgļos un Rankā, kā arī piedāvāts pārņemt PII

Barkavā un Jaungulbenē integrētu izglītības iestāžu izveidei.

Specializētā Alsviķu PV saglabājas IZM padotībā, kamēr netiks

pilnveidota finansēšanas sistēma.



Rankas AV 167(400),d.v.143(400)

kokapstr.,ēdin.serviss

Apes AV 62

Alsviķu AV
100(130)d.v.77(180, )

KOKS ?,TEXT,VIESN.&REST.

Soc.aprūpe,ādas apstr.,ēdin.

Ērgļu AV 217(360),d.v.165(280)

guļbūves,dārzk.(arboristi),viesn.

Smiltenes PV 311(320),

d.v.218(248), AUTO, mašīnzin.

Valmieras 36. AV 350(350),d.v.163(150)

Grāmatv.,komerczn.,viesn.serv.
(PĀRT.)

Valmieras Pārtikas ražotāju vsk 294(350), 

d.v.145(155), PĀRT., VIESN.&REST.,komercz.

(BŪVN.)

Jāņmuižas PV
474(630),d.v.326(620),BŪVN.,VIESN.&REST.,   

autotransp.,laiksaimn.

(LAUKS.&TEHN.,AUTO)

Valsts Priekuļu LT 742(1000),d.v.420(420)

LAIKS.,AUTO,sekret.,komercz.,dat.,tūrisms

(KOKS) Cēsu PV
441(450),d.v.230(230), 

MET,KOKS,ELEKTR,būvd.,

Smiltenes T 533(650),d.v.335(340)

VIESN.&REST.,komercz.,veterin.med.E

E

E

E

E

E

E

E

E
Barkavas AV 259(400),d.v.150(209)

BŪVN.,VIESN.&REST.???, pārt.,komercz.

Jaungulbenes AV,184(400),d.v.122(400)

BŪVN.???,AUTO,ēdināš.,lauku tūrisms

profesionālās izglītības iestādes

Vidzemē



1. Valsts Priekuļu 

lauksaimniecības 

tehnikums 
un 

Jāņmuižas PV

Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikums
Kompetences centrs:
Lauksaimniecība;

Mehānika un metālapstrāde, inženiermehāniķa;

Mašīnzinības (autotransports);

Būvniecība

2. Cēsu Profesionālā 

vidusskola

PII ar specializāciju kokapstrādē
Pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu pārņemt skolu.

3. Ērgļu arodvidusskola PII ar specializāciju

Pārņems pašvaldība pēc KPFI energoefektivitātes 

projekta īstenošanas

4. Barkavas 

arodvidusskola

Tiek piedāvāts pārņemt pašvaldībai integrētas izglītības 

iestādes izveidei 

5. Jaungulbenes 

arodvidusskola

Tiek piedāvāts pārņemt pašvaldībai integrētas izglītības 

iestādes izveidei 

6. Rankas 

arodvidusskola

Pārņems pašvaldība pēc KPFI energoefektivitātes 

projekta īstenošanas

profesionālās izglītības iestādes

Vidzemē



profesionālās izglītības iestādes

Vidzemē

7. Alsviķu profesionālā 

vidusskola

PII ar specializāciju

8. Valmieras 

36.arodvidusskola
apvienota ar 

Valmieras Pārtikas 

ražotāju vidusskola

Valmieras Profesionālā vidusskola
PII ar specializāciju
Pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas;

Ēdnāšanas pakalpojumi

Viesnīcu un restorāna pakalpojumos

9. Smiltenes tehnikums 
apvienots ar 

Smiltenes profesionālā 

vidusskola

Smiltenes Valsts tehnikums –

profesionālā vidusskola 
PII ar specializāciju
Ēdināšanas pakalpojumi;

Viesnīcu pakalpojumi;

Lauku tūrisma pakalpojumi;

Veterinārmedicīna.

Kā arī:

Ceļu tehniķis



skolēnu skaita prognoze

Zemgales reģionā

Izglītības iestādes 

veids

2009.gads Demogrāfiskā prognoze

Izglītojamo 

skaits

Vietu

skaits

Izglītojamo 

skaits

(ja proporcija 

70-30%)

Izglītojamo 

skaits

(ja proporcija 

50-50%)

Vidusskolas 7028 5180 3700

Profesionālās 

izglītības 

iestādes

3588 4800 2220 3700

Kopā: 10616 7400
( - 30%)



Plānotā iestāžu optimizācija 

un diferenciācija 

Zemgale

 Skolu kapacitāte pārsniedz nepieciešamo vairāk par

1000 vietām un nākotnē vietu skaits kopumā ir jāsamazina

kopumā vismaz par 500 vietām. Galēji nepiepildītas ir Apguldes

un Viesītes AVS – mazāk par 30%.

 Samazināt vietu skaitu Zemgales profesionālajās skolās

par 1000 vietām ir iespējams atdodot Apguldes, Zaļenieku un

Vecbebru AV pašvaldībām integrētu izglītības iestāžu izveidei (jau

ir parakstīti līgumi par ERAF 3.1.3.2. izmantošanu), kā arī

pievienojot Viesītes AV Aizkraukles AV un risinot Saulaines PV

nodošanu pašvaldībai.



profesionālās izglītības iestādes

Zemgalē

Apguldes AV 
203(500),d.v.131(320)

būvdarbi

Dobeles Amatu skola (217)

Jelgavas amatu skola (427)

PĀRT.,MET.

(MET.,BŪVD.,PĀRT.)

Jelgavas amatniecības vsk. 
811(750),d.v.125(235),sekret.,dat.,enerģēt.

BŪVD.,KOKS,AUTO

(LAUKS)

Saulaines PV    
408(500), d.v.138(217)

LAUKS.,VIESN.&REST.

Sekret.,autotr.,

Viesītes AV 
291(380),d.v.61(330)

BŪVD.,VIESN.&REST.

Ēdin.,dat.,koks,met.,

Enerģēt.,komunik.,

Aizkraukles  AV 
359(500),d.v.107(272)

BŪVD.,KOKS,AUTO,sekret.

Vecbebru PV 
276(420, d.v.196(36))

Ēdin.,dat.,biškop.

(ELEKTR.)

Zaļenieku AV  
303(475),d.v.202(288)

ELEKTR.,BŪVD.

Auto,grāmatv.,ēdināš.

E

E

E

EE



profesionālās izglītības iestādes 

Zemgalē

1. Jelgavas 

Amatniecības 

vidusskola apvienota ar 

Jelgavas Amatu 

vidusskolu

Kompetences centrs:
Metālapstrāde, Kokaptrāde; Būvniecība; Autotransports;

Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un ēdinašāna;

Tūrisma un atpūtas organizācija; Viesnīcu un restorānu 

pakalpojumi;

2. Aizkraukles 

arodvidusskola
apvienota ar 

Viesītes AV

Aizkraukles Profesionālā vidusskola
Paredzēts veidot kompetences centru
Kokaptrāde; Būvniecība; Autotransports;

Ēdināšanas pakalpojumi;

3. Apguldes 

arodvidusskola

Tiek īstenots ERAF 3.1.3.2. projekts. Skola tiks nodota 

pašvaldībai pēc projekta pabeigšanas.

4. Saulaines PV PII ar specializāciju
Ēdināšanas pakalpojumi;

Viesnīcu pakalpojumi;

Lauku tūrisma pakalpojumi;

5. Vecbebru Profesionālā 

vidusskola

Pārņems pašvaldība pēc KPFI energoefektivitātes projekta 

īstenošanas

6. Zaļenieku 

arodvidusskola

Tiek īstenots ERAF 3.1.3.2. projekts. Skola tiks nodota 

pašvaldībai pēc projekta pabeigšanas.

7. Jēkabpils Agrobiznesa

koledža

Komerczinības; grāmatvedība; datorsistēmas 



Optimizācijas programma

ERAF 3.1.1.1. apakšaktivitātē 26 IZM skolās 

tiek īstenoti 51 projekti par kopējo summu 60.4 

milj.Ls

Bez papildus finansējuma nav 

iespējams veiksmīgi turpināt 

uzsākto profesionālās izglītības 

sistēmas reformu un netiks 

sasniegti reorganizācijas mērķi.



Optimizācijas programma
Rēzekne

dienesta 

viesnīca

dienesta 

viesnīca

mācību 

korpuss

mācību 

korpuss

Rēzeknes Profesionālā 

vidusskola

Rēzeknes 

14.arodvidusskola

Austrumladgales profesionālās 

vidusskolas izveide, apvienojot divas

esošās profesionālās skolas 



Optimizācijas programma
Rēzekne

dienesta 

viesnīca

dienesta 

viesnīca

mācību 

korpuss

mācību 

korpuss

jauns laboratoriju korpuss

Austrumladgales profesionālās 

vidusskolas izveide, apvienojot divas

esošās profesionālās skolas 



ERAF investīcijas 

profesionālajā izglītībā

2004 - 2007 2008 - 2013

IGAUNIJA 44.5 milj.Ls 229.5 milj.Ls
76.5 milj.Ls (aprīkojumam)

153 milj.Ls (renovācijai)

LIETUVA 23 milj.Ls 97.7 milj.Ls
78 milj.Ls (aprīkojumam)

19.7 milj.Ls (siltināšanai)

LATVIJA 3 milj.Ls 65.7 milj.Ls



Optimizācijas programma

Problēmas:

• nepietiekams finansējums - DPP noteikto 

skolu skaita reģionālo kvotu rezultātā finansējums katrai 

atsevišķajai skolai ir nepietiekams, lai pilnībā renovētu attiecīgo 

skolu;

• netiks sasniegti reorganizācijas mērķi 
pilnībā nepabeidzot skolu renovāciju un neatbrīvojot skolu 

apvienošanas rezultātā atbrīvotās ēkas, skolu tīkla optimizācija 

nedos plānoto finansējuma ietaupījumu

• KPFI projekti atrisina energoefektivitātes 

jautājumu, taču netiek pabeigta ēku 

iekšējā renovācija 



Paredzamie rezultāti

Papildus finansējuma piešķiršanas gadījumā: 

Tiks sasniegti profesionālās izglītības iestāžu 

optimizācijas pirmā posma mērķi – tiks 

apvienotas reorganizējamās skolas un IZM 

atteiksies no nevajadzīgām ēkām

Tiks nodrošināta kvalitatīva materiāli tehniskā 

bāze, lai sagatavotu tautsaimniecībai 

nepieciešamos speciālistus

Tiks garantēta ERAF finasu līdzekļu apguve īsos 

termiņos, jo projekti jau ir izstrādāti.



Jānis Gaigals
Izglītības un zinātnes ministrijas

Profesinālās izglītības un vispārējās izglītības 

departamenta direktors

janis.gaigals@izm.gov.lv

Bez atbilstoša finansējuma nav 

iespējams veiksmīgi turpināt uzsākto 

profesionālās izglītības sistēmas 

reformu un netiks sasniegti 

reorganizācijas mērķi.


