
 
 

                                                               

page 1 
 
 
 
 

 

 

Alītas profesionālās izglītības centrs 

(Alytaus profesinio rengimo centras) 

 

 

 
 Alītas Profesionālās izglītības centrs (turpmāk tekstā - Centrs) ir publiska iestāde, 
kas dibināta 2004. gadā. Centra pamatdarbība ir profesionālās izglītības 
nodrošināšana. Citas darbības jomas ir: vidējā izglītība, pamatizglītība, neformālā 
izglītība un autoskola. Tas ir lielākais profesionālās izglītības centrs Lietuvas 
dienvidos. Centrā ir 3 departamenti: rūpniecības un tirdzniecības departaments, biznesa 
pakalpojumu departaments, celtniecības tehnoloģiju un biznesa departaments. 

              Centrs ir viena no lielākajām izglītības iestādēm Lietuvas dienvidos. Dažādos 
izglītības formātos apmēram 1300 audzēkņu un apmēram 1500 pieaugušo katru gadu 
iegūst kvalifikācijas mūžizglītības un neformālās izglītības programmās. Centrs īsteno 34 
formālās profesionālās apmācības programmas, tai skaitā divas programmas studentiem 
ar īpašām vajadzībām. Kopumā centrs īsteno 97 profesionālās izglītības programmas. 

              Pamatizglītība un vidējā izglītība tiek īstenota sadaļā “Junior High”. Izglītojamie  
mācās klasēs, laboratorijās un praktiskajās profesionālās apmācības darbnīcās. Izglītības 
vide ir pielāgota studentiem ar īpašām pārvietošanās vajadzībām. Atbilstoši darba tirgus 
vajadzībām centrs pastāvīgi gatavo jaunas programmas un pilnveido jau esošās.  
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              Centrā strādā 240 darbinieki, tostarp 120 skolotāji. Centra galvenais mērķis ir 
attīstīt personas garīgās, intelektuālās un fiziskās spējas un atbalstīt radošu, atbildīgu 
pilsoni, kurš ir ieguvis prasmes un kompetences efektīvai sociālai integrācijai un 
mūžizglītībai. Centrs koncentrējas uz mūžizglītības nozīmi, mūžizglītības un pieaugušo 
orientācijas organizēšanu un ieviešanu. 

              Pašizglītības un neformālo zināšanu un prasmju novērtēšana un atzīšana ir īpaši 
svarīga pieaugušo izglītībā, jo kompetenču atzīšana palīdz cilvēkiem iegūt nepieciešamo 
kvalifikāciju, palielina viņu nodarbinātības iespējas un stiprina motivāciju mācīties un 
pilnveidoties. Šajā kontekstā centrs aktīvi darbojas šajā jomā, lai zināšanas, prasmes un 
iemaņas, kas iegūtas pašmācības vai neformālās izglītības ceļā, tiktu oficiāli atzītas, 
pielāgotas un ieviestas. 

              Kvalitātes vadības sistēma LST ENISO 9001: 2008 tika ieviesta Alītas 
profesionālās izglītības centrā 2014. gada 24. janvārī. Mūsu centrs aktīvi piedalās un 
īsteno ES projektus Erasmus+, Comenius un pārrobežu, valsts un vietējās 
programmās. Alītas profesionālās izglītības centram tika piešķirta atzinības balva  par 
veiksmīgu Leonardo da Vinci programmas pabeigšanu 2007.-2013. 

              Alītas centram ir piešķirta mobilitātes harta profesionālajā izglītībā un apmācībā 
Erasmus+ programmas ietvaros no 2016. līdz 2020. gadam. Katru gadu centra 
darbinieki īsteno daudz dažādu projektu Erasmus+ KA1 un KA2, Nordplus Junior  
programmās, valsts un pārrobežu programmās, kas saistītas ar apmācību vai 
infrastruktūras attīstību. 

              Jaunatvērtais modernais darba drošības centrs un praktiskais nozares apmācības 
centrs celtniecības un inženierzinātņu centrs palīdz nodrošināt augstas kvalitātes 
apmācību celtniecības un inženierzinātņu nozarēs. 2015. gadā tika izveidots nozares 
mācību centrs mašīnbūves jomā, kas aprīkots ar modernām tehnoloģijām. Mūsu skolā ir 
moderna infrastruktūra apmācības programmām, piemēram, metinātāja, elektriķa, 
metālapstrādes mašīnu operatora un rūpniecisko iekārtu darbnīcas. 

              Alītas centram ir liela pieredze neformālajā izglītībā. Tas strādā ar skolēniem arī 
ārpus stundām, organizē daudzus dažādus pasākumus, izstādes, piedalās dažādos 
vietējos, reģionālos un nacionālos konkursos. Pagājušajā gadā tika izveidotas  organizēja 
2 bibliotēkas, tagad centrā ir moderna telpa, kas ir ne tikai bibliotēka, bet arī liela 
teritorija kopīgām aktivitātēm, pasākumiem un IT darbnīcām. Mēs vienmēr mudinām 
savus studentus interesēties par jaunām lietām, būt zinātkāriem un lasīt. Mēs 
organizējam lasīšanas konkursus un uzskatām, ka sociālās pamatiemaņas vai prasmes ir 
tikpat svarīgas kā tehnoloģiskās kompetences. 

              Alītas Profesionālās izglītības centra attīstības departaments ir atbildīgs par 
projekta aktivitātēm. Attīstības departamenta mērķis ir sagatavot un īstenot reģionālos, 
nacionālos un ES finansētos projektus. Departamentam ir pieredze darbā ar daudzām 
institūcijām ES valstīs un Kanādā. Sadarbībā ar dažādām ES valstīm Erasmus+ 
programmas ietvaros tas ne tikai nosūta studentus un skolotājus uz starptautiskām 
praksēm, bet arī uzņem studentus no citām valstīm. 

              Projektu vadītājiem ir liela pieredze projektu administrēšanā ESF programmu 
ietvaros, Lietuvas-Polija pārrobežu programmā, Leonardo da Vinci, Erasmus +. Projektu 
ieviešanas un administrēšanas laikā viņi sazinās un sadarbojas ar citu valstu institūciju 
pārstāvjiem, pašvaldībām un uzņēmumiem. Projektu īstenošanas laikā viņi organizē 
partneru tikšanās, konferences un citus pasākumus, kas saistīti ar projekta aktivitātēm, 
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un sadarbojas ar reģiona plašsaziņas līdzekļiem. Komanda ir atbildīga par pieteikuma 
veidlapu sagatavošanu, projekta aktivitāšu administrēšanu, veiksmīgu projekta 
īstenošanu, sadarbību ar ārvalstu partneriem un ārvalstu partneru meklēšanu. 

 

ES līdzfinansētie projekti, kas īstenoti pēdējos 3 gados 

  

ES programma Erasmus + 

Gads 2016. gads 

Projekta identifikācijas numurs 2015-1-LT01-KA102-013259 

Pretendenta / saņēmēja nosaukums 
Kauņas pārtikas rūpniecības un tirdzniecības 
apmācības centrs 

ES programma Erasmus + 

Gads 2016. gads 

Projekta identifikācijas numurs 2015-1-LT01-KA102-013067 

Pretendenta / saņēmēja nosaukums Kauņas informācijas tehnoloģiju skola 

ES programma Erasmus + 

Gads 2016. gads 

Projekta identifikācijas numurs 2014-1-LT01-KA102-000159 

Pretendenta / saņēmēja nosaukums 
Kauņas pārtikas rūpniecības un tirdzniecības 
apmācības centrs 

ES programma Erasmus + 

Gads 2016. gads 

Projekta identifikācijas numurs 2016-1-LT01-KA102-023082 

Pretendenta / saņēmēja nosaukums Alītas profesionālās izglītības centrs 

ES programma Erasmus + 

Gads 2016. gads 

Projekta identifikācijas numurs 2016-1-LV01-KA202-022699 

Pretendenta / saņēmēja nosaukums PIKC RVT / LV 

ES programma Nordplus Junior 

Gads 2016. gads 

Projekta identifikācijas numurs NPJR-2016/10017 

Pretendenta / saņēmēja nosaukums Valgas apriņķa profesionālās izglītības centrs 

ES programma Erasmus + 

Gads 2016. gads 

Projekta identifikācijas numurs 2016-1- LT01-KA102- 022843 

Pretendenta / saņēmēja nosaukums 
VIĻŅAS DZELZCEĻA UN BIZNESA 
PAKALPOJUMU PROFESIONĀLĀ SKOLA 
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ES programma Erasmus + 

Gads 2016. gads 

Projekta identifikācijas numurs 2015-1-LT01-KA102-013289 

Pretendenta / saņēmēja nosaukums Viļņas celtnieku apmācības centrs 

ES programma Erasmus + 

Gads 2017. gads 

Projekta identifikācijas numurs 2017-1-LT01-KA116-034983 

Pretendenta / saņēmēja nosaukums Alītas profesionālās izglītības centrs 

ES programma Nordplus Junior 

Gads 2017. gads 

Projekta identifikācijas numurs NPJR-2017/10052 

Pretendenta / saņēmēja nosaukums Alītas profesionālās izglītības centrs 

ES programma Erasmus + 

Gads 2017. gads 

Projekta identifikācijas numurs 2017-1-ES01-KA219-038710-4 

Pretendenta / saņēmēja nosaukums 
Escuela de Formación Profesional Santa María 
de los Ángeles, S.Coop.And 

ES programma Erasmus + 

Gads 2017. gads 

Projekta identifikācijas numurs 2017-1-HU01-KA219-0360012 

Pretendenta / saņēmēja nosaukums 

Nākotnes atslēga - sadarbība mūsdienu 
izglītībai robotikā, Kaposvári Munkácsy Mihály 
Gimnázium 

ES programma Erasmus + 

Gads 2017. gads 

Projekta identifikācijas numurs 2017-1-AT01-KA219-035048-3 

Pretendenta / saņēmēja nosaukums Bundeshandelsakademie 

ES programma Erasmus + 

Gads 2018. gads 

Projekta identifikācijas numurs 2018-1-LT01-KA116-046830 

Pretendenta / saņēmēja nosaukums 
Starptautiskā mobilitāte - iespēja uzlabot 
prasmes 

ES programma Erasmus + 

Gads 2017. gads 

Numer identyfikacyjny projektu 2015-1-PL01-KA201-016644 

Pretendenta / saņēmēja nosaukums 
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek 
Oświatowych w Giżycku 
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