
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIKC “Smiltenes tehnikums” 

Alsviķu teritoriālā struktūrvienība 

 

Tā ir akreditēta profesionālās izglītības 

iestāde (turpmāk PII), kas atrodas 

Alsviķos, Alsviķu pagastā Alūksnes 

novadā. 

 

PII darbojas kopš 1991 .gada. 

 

Galvenais uzdevums – sniegt 

profesionālās izglītības un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumus personām ar 

invaliditāti no visiem Latvijas novadiem: 

 iegūt profesionālo pamatizglītību 

vai arodizglītību;  

 atjaunot darbspējas, apvienojot 

individuālo sociālo rehabilitāciju ar 

medicīniskās rehabilitācijas 

elementiem. 

 

Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālajā 

struktūrvienībā uzņem personas ar 1., 2., 3. 

grupas invaliditāti darbspējas vecumā, ja 

tiem ir noteikta smaga vai mēreni izteikta 

invaliditāte.  

 

Audzēkņi paralēli aroda ieguvei var   iegūt 

arī vispārējo vidējo izglītību, jo darbojas 

Alūksnes novada vidusskolas vakara 

maiņu nodaļa ( audzēkņu brīva izvēle).  

 

 

Var apgūt šādas profesijas: 

 
 šuvējs      3 gadi 

 pavāra palīgs    2 gadi 

 galdnieks     3 gadi 

 apavu labotājs    3 gadi 

 datoroperators    3 gadi 

 aprūpētājs     3 gadi 

 pavārs     3 gadi 

 būvstrādnieks – 3 gadi (šajā programmā   

uzņem personas ar 7 klašu izglītību vecumā 

no 15 gadiem) 

 

 

Iestājoties PII, jāiesniedz šādi dokumenti vai 

dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu): 

1. Iesniegums, kurā norādīta izvēlētā 

profesionālās izglītības programma un 

profesija 

2. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu 

komisijas izsniegtās invaliditātes izziņas 

kopija ar norādi par pakalpojuma 

nepieciešamību 

3. Ģimenes ārsta izsniegta izziņa par 

veselības stāvokli dokumentu iesniegšanas 

brīdī 

4. Jāuzrāda pase 

5. Dzīves vietas deklarācija 

6. Dokuments, kas apliecina iepriekš iegūto 

izglītību 

7. Invalīda apliecības kopija 

8. 3 foto (3x4 cm) 

9. Bāreņiem – bāreņa apliecības kopija 

10. Personīgais bankas konta numurs 

(stipendijas ieskaitīšanai) 

11. Iesniegums, ja vēlas mācīties vakarskolā, 

dzīvot dienesta viesnīcā 
 

 

 

 
 

 

Piedāvājam šādus pakalpojumus: 

 

 Dienesta viesnīca (dzīvojamās istabas, 

atpūtas telpas, dzīves mācības telpa ar 

virtuvi, veļas automāts u.c.) – maksas 

pakalpojums (EUR 8.50 mēnesī). 

 Ēdnīcas pakalpojumi (valsts apmaksāta, 4 

reizes dienā, ēdināšana personām ar 

1.,2.,3.grupas invaliditāti, kuri dzīvo 

dienesta viesnīcā). Audzēkņiem bez 

invaliditātes grupas – jāmaksā. 

 Individuālā sociālā rehabilitācija ar 

medicīniskās rehabilitācijas elementiem: 

 individuālā sociālās rehabilitācijas  

programma 

 fizioterapija 

 masāžas 

 ūdens procedūras 

 ārstnieciskā vingrošana 

 Logopēda pakalpojumi. 

 Zīmju valodas tulka pakalpojumi. 

 Pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas 

iespējas: 

 interešu pulciņi 

 sporta aktivitātes  

 bibliotēka 

 interneta pieslēgums. 

 

Sadarbojamies ar daudziem uzņēmējiem 

darba vidē balstītu mācību laikā, 

kvalifikācijas praksē. 

 

Dodamies mācību ekskursijās. 

 

 
 

 



 

 

 

2016./2017. m g. uzņemšana 

 sekojošās profesijās: 

 

 Galdnieks - 3 gadi 

 Galdnieks – 1 gads 

 Datoroperators – 3 gadi 

 Šuvējs – 3 gadi 

 Pavāra palīgs – 2 gadi 

 Būvstrādnieks – 3 gadi 

(pedagoģiskās korekcijas grupa 

no 15 gadu vecuma ar 7 klašu 

izglītību ar un bez invaliditātes 

grupas) 

 

Atvērto durvju diena  

2016. gada 22. aprīlī 

 pulksten 12.00 
 

 

 

Mācības –  

No 1.septembra līdz 30.jūnijam 

 

Brīvdienas – Ziemassvētkos 

 

 Tālrunis uzņemšanas nodaļai: 

64307132, 26158008 

fakss 64307135 

  

  Adrese: Alsviķi, Alsviķu pagasts,  

Alūksnes novads, LV-4333 

 

e-pasts: arodskola@alsviki.lv 

 

Mājas lapa: www.alsviki.lv  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionālās izglītības 

kompetences centrs 

“Smiltenes tehnikums” 

 
Alsviķu teritoriālā 

struktūrvienība 

 

 

 
 

 
INFORMĀCIJA 

par arodizglītības iespējām 

  
 

www.alsviki.lv 

mailto:arodskola@alsviki.lv
http://www.alsviki.lv/

