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Skola darbu Cīravā uzsāka 1953.g. Piedāvāto profesiju
klāsts bija plašs un dominējošās nozares -
lauksaimniecība, mehānika. No 2015. gada Kandavas
Lauksaimniecības tehnikuma filiāle.

KLT Vīzija - konkurētspējīga profesionālā izglītības iestāde, 
kas vērsta uz audzēkņu personīgo izaugsmi, lai veicinātu
tautsaimniecības attīstību Latvijā. KLT sniedz ilgtspējīgas
zināšanas daudzveidīgā mācību procesā ar profesionālu un 
saliedētu kolektīvu, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, 
tehnisko bāzi un sadarbojas ar vadošajiem nozaru
pārstāvjiem. 

KLT misija: Sniegt  kvalitatīvu  izglītību,  lai  sagatavotu  
ar  izkoptām  morālām  vērtībām darba 
tirgū  pieprasītu,  augsti  kvalificētu  profesionāli  
lauksaimniecībā  un  citās  darba  tirgū pieprasītās 
profesijās.  



Lauksaimniecība
Ēdināšanas pakalpojumi

Kokapstrāde

Lauksaimniecības mehanizācijas
tehniķis
Pavārs

Pavāra palīgs
Kokapstrādes iekārtu operators

Semināri lektoru pavadībā;
Praktizēšanās uzņēmumos;

Dalība projektos;
Pieaugušo izglītība



• Kokapstrādes iekārtu
operators  - 3 gadi;

• Pavāra palīgs - 3 gadi.

• Persona ar invaliditāti;
• Personas, kurām grūtības

mācīties;
• personas, kurām ir ģimenes

ārsta atzinums par 
nepieciešamību mācību vielu

apgūt ar īpašu pieeju;

• Kokapstrādes iekārtu operatori
12

• Pavāra palīgi
11
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Dalība projektos - Pumpurs 
(bezmaksas ēdināšana, 
konsultācijas), Erasmus +

Bezmaksas transports 
pirmdienās un piektdienās

Stipendija  līdz 150,00 eiro

Dienesta viesnīcas pakalpojumi. 
bezmaksas maznodrošinātām, 
trūcīgām personām, bāreņiem.

Sadarbība ar biedrībām, iestādēm,  
lai sniegtu dažādu palīdzību 
izglītojamajiem.



• Profesionālo prasmju, zināšanu nostiprināšana un 
papildināšana apgūstamajā profesijā;

• Uzlabot svešvalodu zināšanas labākai 
konkurētspējai Eiropas darba tirgū;

• Sekmēt profesionālās izglītības iestādes kvalitāti 
un pievilcību potenciālo audzēkņu vidū, veidojot 
Eiropas darba videi atbilstošas izglītības 
programmas un to saturus;

• Personisko prasmju attīstība veiksmīgas karjeras 
uzsākšanai.



• Profesionālās izglītības iestādes izglītojamie; 

• Cilvēki ar īpašām vajadzībām;

• Cilvēki ar mazākām iespējām;

*Iesaistīto skaits ap 6% no izglītojamo skaita viena 
projekta laikā.



• Cīravas profesionālā vidusskola pieredze 
ir no 2008. gada. Realizēti Leonardo Da
Vinci projekti.

• No 2016. gada piesaistīti Kandavas 
Lauksaimniecības tehnikuma un 
Saulaines teritoriālās struktūrvienības 
izglītojamie.

• Piedāvātas prakses vietas cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām katrā projektā.



• Sadarbības partneris, kurš nodrošina prakses 
vietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

• Pārstāvētās profesijas: Pavāra palīgs, 
kokapstrādes iekārtu operators.

• Sagatavošanās pasākumi pirms mobilitātes.
• Prakses ilgums: 16 dienas.
• Pavadošā persona 16 dienas.
• Nepieciešamības gadījumā organizēti papildus 

pakalpojumi.



• Vienlīdzība – vienādas iespējas visiem;
• Veicināt integrēšanos sabiedrībā;
• Uzlabot pshihoemocionālo veselību;
• Personības attīstība, pašapziņas celšana;
• Starptautiska praktiska pieredze apgūstamajā 

profesijā;
• Svešvalodas apguve/ uzlabošana.
• Kultūras iepazīšana.



Apgūstot profesiju KLT Cīravas TS, 
noslēgumā tiek organizēts 
kvalifikācijas eksāmens, lai 
izglītojamie iegūtu kvalisikāciju.



Katrs cilvēks ir vērtība! Jāprot 
ieraudzīt sevi pašu!


