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1 MĀCĪBU IESTĀDES VISPĀRĪGAIS RAKSTUROJUMS 

 

Ventspils Tehnikums ir Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas  dibināta 

mācību iestāde, kura īsteno arodizglītības, profesionālās vidējās un tālākizglītības programmas. 

Kopš 2011. gada 1. septembra Ventspils Tehnikums ir kļuvis par mūsdienīgu, prestižu, uz 

zināšanām un kvalitāti balstītu profesionālās izglītības, tālākizglītības un profesionālās izglītības 

metodisko centru un, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011. gada 

16. augusta rīkojumu Nr. 383, ir ieguvis kompetences centra statusu. 

Skolas darbības tiesiskais pamats ir: 

1. Izglītības likums; 

2. Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie akti; 

3. Mācību iestādes nolikums. 

Skolai ir sava simbolika un konti Valsts kasē. Izglītības iestāde ir tiesīga lietot zīmogu ar 

papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu atbilstoši likumam „Par Latvijas valsts ģerboni”. 

Kopš 2015. gada 1. septembra Ventspils Tehnikums pēc vērienīgās rekonstrukcijas ir 

atgriezies tā juridiskajā adresē, pilnvērtīgi turpinot mācību procesu atjaunotajā skolas ēku 

kompleksā. 

Izglītojamo skaits Ventspils Tehnikumā 

2015./2016. mācību gadā Ventspils Tehnikumā mācības uzsāka 760 izglītojamie (tai skaitā 

122 izglītojamie Eiropas sociālā fonda finansētajās izglītības programmās), 31 mācību grupās 

valsts budžeta un  8 grupās Eiropas Sociālā fonda finansētās profesionālās izglītības 

programmās. 

Tabula 1 

Izglītojamo skaits valsts budžeta finansētajās profesionālās izglītības programmās uz 

2015./2016.mācību gada 1.septembri 

Izglītības 

progr. kods 

Izglītības progr. nosaukums, 

piešķiramā kvalifikācija 

Mācību 

valoda 

Progr. 

veids 

Iepriekšējā 

izglītība 

( klases) 

Mācību 

ilgums 

Izgl. 

skaits 

33 811 02 

Ēdināšanas pakalpojumi, 

Ēdināšanas pakalpojuma 

speciālists 

Latviešu Klātiene 9.klase 4 108 

33 811 05 

Apkalpošana uz kuģiem, 

Ēdināšanas pakalpojuma 

speciālists uz pasažieru kuģiem 

Latviešu Klātiene 9.klase 4 48 

33 341 02 

Komerczinības, 

Viesnīcu pakalpojuma 

komercdarbinieks 

Latviešu Klātiene 9.klase 4 54 

33 811 03 

Viesnīcu pakalpojumi, 

Viesnīcu pakalpojuma 

speciālists 

Latviešu Klātiene 9.klase 4 111 

33 525 01 Autotransports, Latviešu Klātiene 9.klase 4 95 
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Automehāniķis 

33 522 01 
Enerģētika un elektrotehnika, 

Elektrotehniķis 
Latviešu Klātiene 9.klase 4 66 

33 521 02 
Inženiermehānika, 

Mašīnbūves tehniķis 
Latviešu Klātiene 9.klase 4 82 

33 481 01 
Datorsistēmas, 

Datorsistēmu tehniķis 
Latviešu Klātiene 9.klase 4 47 

33 582 03 

Siltuma, gāzes un ūdens 

tehnoloģija, 

 Inženierkomunikāciju tehniķis 

Latviešu Klātiene 9.klase 4 18 

33 543 04 1 
Koka izstrādājumu izgatavošana 

Būvizstrādājumu galdnieks 
Latviešu Klātiene 9.klase 4 9 

      638 

 

Tabula 2 

Izglītojamo skaits Eiropas Sociālā fonda finansētās grupās 2015./2016.mācību gadā 

Izglītības 

progr. kods 

Izglītības progr. nosaukums, 

piešķiramā kvalifikācija 

Mācību 

valoda 

Progr. 

veids 

Iepriekšējā 

izglītība 

( klases) 

Mācību 

ilgums 

Audz. 

skaits 

32 8 11 02 
Ēdināšanas pakalpojumi, 

Kuģa pavārs 
Latviešu Klātiene 

no 17 līdz 29 

gadiem 
1 19 

32 521 01 

Metālapstrāde, 

Rokas lokmetinātājs( MMA), 

lokmetinātājs metināšanā ar 

mehanizēto iekārtu aktīvās 

gāzes vidē(MAG) 

Latviešu Klātiene 
no 17 līdz 29 

gadiem 
1 18 

35b 344 02 
Grāmatvedība, 

Grāmatvedis 
Latviešu Klātiene 12.klase 1.5 30 

35b 811 03 

Viesnīcu pakalpojumi, 

Viesnīcu pakalpojuma 

speciālists 

Latviešu Klātiene 12.klase 1.5 26 

35b 521 06 1 
Mehatronika 

Mehatronisku sistēmu tehniķis 
Latviešu Klātiene 12.klase 1.5 16 

35b 341 02 

Komerczinības 

Reklāmas pakaplojumu 

speciālists 

Latviešu Klātiene 12.klase 1.5 13 

     Kopā 122 

 

Visas izglītības programmas tiek īstenotas valsts valodā atbilstoši licencētām un 

akreditētām izglītības programmām, kuru saturs un īstenošanas process atbilst profesijas 

standartam, valsts profesionālās vidējās izglītības standartam; izglītības programmas ir 

saskaņotas ar darba devēju izvirzītām prasībām. 

Saskaņā ar spēkā esošo Ventspils Tehnikuma Attīstības un investīciju stratēģiju 2010.-

2015.gadam un nozaru, darba devēju pieprasījuma Ventspils Tehnikumā ir licencētas 2 jaunas 

izglītības programmas, kuras nepieciešams akreditēt. 

Tabula 3 

2015./2016.mācību gadā uzsāktās izglītības programmas (neakreditētas) 

Izglītības 

progr. kods 

Izglītības progr. nosaukums, 

piešķiramā kvalifikācija 

Mācību 

valoda 

Progr. 

veids 

Iepriekšējā 

izglītība 

( klases) 

Mācību 

ilgums 

Finansēju

ma avots 

33 543 04 1 
Koka izstrādājumu izgatavošana 

Būvizstrādājumu galdnieks 
Latviešu Klātiene 9.klase 4 IZM 
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35b 521 06 1 
Mehatronika 

Mehatronisku sistēmu tehniķis 
Latviešu Klātiene 12.klase 1,5 ESF 

 

2 MĀCĪBU IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI 

 

VĪZIJA 

Ventspils Tehnikums ir reģionālais kompetences centrs, mūsdienīgas, prestižas, uz 

zināšanām un kvalitāti balstītas sākotnējās profesionālās izglītības, mūžizglītības un 

tālākizglītības pakalpojumu sniedzējs. 

MISIJA 
Nodrošināt tautsaimniecības izaugsmei nepieciešamus un darba tirgū pieprasītus 

augstas kvalifikācijas konkurētspējīgus speciālistus dažādās izglītības pakāpēs. 

 

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 

īstenojot licencētas un akreditētas izglītības programmas. 

Skolas pamatuzdevumi: 

 nodrošināt iespēju iegūt profesionālo izglītību un kvalifikāciju, kā arī vispārējās 

zināšanas un prasmes; 

 sadarbība ar darba devējiem; 

 sagatavot darba tirgum kvalificētus speciālistus ar vispusīgām teorētiskajām 

zināšanām un praktiskām iemaņām; 

 elastīgi reaģējot uz tautsaimniecības vajadzībām, paaugstināt darbinieku 

kvalifikāciju un veikt pārkvalificēšanu; 

 veicināt profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi; 

 racionāli izmantot izglītības iestādei iedalītos finanšu līdzekļus. 

Lai sekmīgi īstenotu vīziju, pildītu misiju un sasniegtu mērķus, Ventspils Tehnikums savu 

darbību plāno vairākos virzienos: 

1. Izglītības procesa īstenošana un pilnveide; 

2. Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide; 

3. Profesionālās izglītības popularizēšana; 

4. Sadarbības procesu pilnveide; 

5. Mūžizglītības programmu izstrāde un īstenošana; 

6. Bezdarbnieku un darba meklētāju tālākizglītība un profesionālā pilnveide, 

sadarbība ar starptautiskajiem partneriem; 

7. Pasniedzēju prakses un stažēšanos nozaru uzņēmumos ieviešana; 

8. Izstrādāt un ieviest e-apmācību vidi; 

9. Izstrādāt un īstenot noteikumus, kā uzņēmumu darbinieki var apgūt atsevišķus 

kursus; 
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10. Izveidot reģionālo profesionālās izglītības metodisko un eksaminācijas centru. 

Pašreizējā situācijā tautsaimniecības industriālās un tehnoloģiskās nozares vienlaicīgi 

saskaras ar pretēji vērstām ietekmēm, kas liek izvērtēt iepriekšējo modeli kvalificētu darbinieku 

nodrošināšanā. Visas nozares, kam Ventspils Tehnikums speciālistus gatavo, nākošajos 5-7 

gados paredz iespēju attīstībai un izaugsmei. Vienlaikus demogrāfiskā situācija tuvākajos 5-7 

gados rāda lejupejošu cilvēku skaita tendenci tajās jauniešu vecuma grupās, kas šajā laikā varētu 

uzsākt mācības kompetences centrā, turklāt arī ekonomiskās migrācijas dēļ daļa sagatavoto 

speciālistu pamet Latviju, lai strādātu ārpus tās. Ventspils Tehnikuma programmu attīstības 

process ir pamatots ar spēkā esošo Ventspils Tehnikuma Attīstības un investīciju stratēģiju 

2015. - 2020.gadam. 

 

3 IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE  

Atjaunot un papildināt IT kabinetu, datortehniku, materiāli tehnisko bāzi. 

ERAF aktivitātes 3.1.1.1 projektu „Ventspils Tehnikuma – Ziemeļkurzemes profesionālās 

izglītības kompetences centra infrastruktūras attīstības projekts” ietvaros ir modernizēta materiāli 

tehniskā bāze un atjaunots IT aprīkojums. Īstenojot šo aktivitāti esam ņēmuši vērā iepriekšējās 

akreditācijas komisijas ieteikumus. 

Pilnveidot sadarbību ar partneriem mācību programmu īstenošanā. 

Iepriekšējā mācību gadā atbilstoši programmas standarta maiņai ir izstrādāta jauna 

profesionālās izglītības programmu „Elektrotehniķis”. Izstrādājot šo programmu, tika piesaistīti 

nozares speciālisti no SIA „Elektriķis” un SIA „Volts1”. Darbs ar nozares speciālistiem notiek 

regulāri, izvērtējot izglītojamo kompetenču ieguvi atbilstoši darba tirgus prasībām. 

Piesaistīt ar nozari saistītus pedagogus izglītības programmā „Restorānu 

pakalpojumi”. 

2014./2015. mācību gadā skola ir papildinājusi pedagoģisko sastāvu, tai skaitā arī 

programmā „Restorānu pakalpojumi”. Lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu un 

izglītojamie saņemtu kompetentu speciālistu atbalstu, tiek organizētas vairākas meistarklases 

specialitātē. 

Aktualizēt izglītības programmu, lai akcentētu uzmanību uz audzēkņu praktisko un 

sociālo iemaņu apguvi 

Ventspils Tehnikums ir viena no tām profesionālās izglītības iestādēm Latvijā, kura ir 

iesaistījusies aktivitātē uz darba tirgus orientētās (turpmāk tekstā – DTO) profesionālās izglītības 

ieviešana Latvijā. 

Uz darba tirgu orientēta profesionālā izglītība paredz kvalitatīvu un mērķtiecīgi organizētu 

topošo nozaru speciālistu izglītošanu ne tikai skolā, bet arī konkrētos nozares uzņēmumos, 
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nodrošinot, ka 40% no izglītības programmas – teorētiskā apmācība tiek organizēta skolā, 

savukārt līdz 60% profesionālie priekšmeti un mācību prakses tiek organizētas nozaru 

uzņēmumos (2. profesionālās kvalifikācijas programmās), savukārt 45% teorētiskā apmācība 

skolā un līdz 55% profesionālie priekšmeti, praktiskās mācības un mācību prakses tiek 

organizētas nozares uzņēmumos (3. profesionālās kvalifikācijas programmās). 

2013.gada 2.oktobrī tika parakstīts nodoma protokols „Par darba vidē balstītas 

profesionālās izglītības ieviešanu”. Darba vidē balstītas profesionālās izglītības pilotprojektā 

pirmajā gadā iesaistījās 27 Ventspils Tehnikuma izglītojamie šādos nozares uzņēmumos: 

- SIA “Bucher  Schoerling Baltic”;  

- SIA “Malmar Sheet Metal”; 

- SIA “UPB Energy”; 

- SIA “Elektriķis”; 

- SIA “Volts-1”; 

- SIA “Ventspils Elektronikas Fabrika”; 

- SIA “Latus Sardze”; 

- SIA “Heimdal Skonto Latvia”. 

Lai veiksmīgi ieviestu darba vidē balstītu profesionālo izglītību, ir aktualizētas izglītības 

programmas, palielinot un akcentējot praktisko un sociālo iemaņu kompetenču apguves īpatsvaru 

izglītības programmās un nozīmību mācību procesā. 
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4 MĀCĪBU IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU 

JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS  

4.1 Mācību saturs 

Ventspils Tehnikumā 2015./2016. mācību gadā tiek īstenotas 15 licencētas profesionālās 

izglītības programmas. 

Tabula 4 

Ventspils Tehnikuma piedāvātās licencētās un 2015./2016.mācību gadā īstenotās 

izglītības programmas 

Nr. 
Programmas 

nosaukums 
Kvalifikācija 

Programmas 

kods 

Licences 

Nr. 

Akreditācijas 

lapas Nr., 

derīguma 

termiņš 

1.  
Ēdināšanas 

pakalpojumi 

Ēdināšanas pakalpojumu 

speciālists 
33 811 02 P – 6619  

AP 2702 

24.02.2020. 

2.  
Enerģētika un 

elektrotehnika 
Elektrotehniķis 33 522 01 P – 8045 

AP 2494 

04.12.2018. 

3.  Autotransports Automehāniķis 33 525 01 P – 6614  
AP 2700 

24.02.2020. 

4.  Komerczinības 
Viesnīcu pakalpojumu 

komercdarbinieks 
33 341 02 P – 6617 

AP 2701 

24.02.2020. 

5.  Grāmatvedība Grāmatvedis 35b 344 02 P – 6621 
AP 2703 

24.02.2020. 

6.  Metālapstrāde 

Rokas lokmetinātājs (MMA), 

lokmetinātājs metināšanā ar 

mehanizēti iekārtu aktīvās gāzes 

vidē (MAG) 

32a 521 01 P-12220 
AP 3705 

03.02.2017. 

7.  
Viesnīcu 

pakalpojumi 

Viesnīcu pakalpojumu 

speciālists 
33 811 03 P-6810 

AP 1816 

04.12.2018. 

8.  Inženiermehānika Mašīnbūves tehniķis 33 521 02 P-6806 
AP 1818 

04.12.2018 

9.  
Ēdināšanas 

pakalpojumi 
Kuģa pavārs 32a 8811 02 1 P-12221 

AP 3706 

24.02.2020. 

10.  Mehatronika Mehatronisku sistēmu tehniķis 35b 521 06 1 P-12131  

11.  

Koka 

izstrādājumu 

izgatavošana 

Būvizstrādājumu galdnieks 33 543 04 1 P-12133  

12.  
Siltuma, gāzes un 

ūdens tehnoloģija 
Inženierkomunikāciju tehniķis 33 582 03 P-10013 

AP 3150 

27.11.2020. 

13.  Datorsistēmas Datorsistēmu tehniķis 33 481 01 P-10012 
AP 3151 

27.11.2020. 

14.  
Apkalpošana uz 

kuģiem 

Ēdināšanas pakalpojumu 

speciālists uz pasažieru kuģiem 
33 811 05 P-9984 

AP 3149 

27.11.2020. 

15.  
Viesnīcu 

pakalpojumi 

Viesnīcu pakalpojumu 

speciālists 
35b 811 03 P-9803 

AP 3166 

04.12.2018. 

16.  Komerczinības 
Reklāmas pakalpojumu 

komercdarbinieks 
35b 341 02 P-9800 

AP 3148 

27.11.2020. 
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Visas izglītības programmas tiek īstenotas valsts valodā atbilstoši licencētām un 

akreditētām izglītības programmām, kuru saturs un īstenošanas process atbilst profesiju 

standartam un valsts profesionālās vidējās izglītības standartam. 

Izglītības programmas īstenošana notiek saskaņā ar apstiprināto mācību procesa grafiku. 

Izglītojamo zināšanas, prasmes un iemaņas vērtē 10 ballu skalā, kā arī ieskaitīts, 

neieskaitīts visos mācību priekšmetos, praktiskajās mācībās, praksē un kvalifikācijas praksē, 

atbilstoši skolas izstrādātai un apstiprinātai „Ventspils Tehnikuma izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtībai”. 

Mācību stundu norises plāns atbilst licencētajām izglītības programmām. Mācību stundu  

plānošanai ir ieviesta elektroniskā mācību procesa uzskaites un plānošanas sistēma Mykoob. 

Skola regulāri ievieto nepieciešamo informāciju dažādās datubāzēs, VIIS, Skolas.lv, skolas 

mājas lapā www.pikc.lv. 

Skolā darbojas metodiskās komisijas, kas nodrošina izglītības programmu īstenošanu, t.i., 

mācību plānu izpildi, mācīšanas un pedagogu kompetences vērtēšanu, analizē izglītojamo 

mācīšanos, izaugsmi un sasniegumus, pārskata, pilnveido un izstrādā mācību priekšmetu 

programmas. Katras struktūrvienības un metodisko komisiju, kā arī kursu audzinātāju izstrādātie  

un īstenotie darba plāni atbilst licencētajām Izglītības programmām. 

Skolotāji zina, izprot un realizē mācību priekšmetu programmās noteiktos mērķus un 

uzdevumus, obligāto saturu. 

Visos mācību priekšmetos ir izstrādātas mācību programmas. Izglītojamiem, kuri pārnāk 

no citām izglītības iestādēm vai mācās eksternātā (persona, kas pašizglītības veidā apgūst valsts 

vispārējās izglītības standartu prasībām atbilstošas zināšanas un prasmes un kārto pārbaudījumus 

gada vērtējuma iegūšanai kādā mācību priekšmetā vai izglītības dokumenta iegūšanai), tiek 

sastādīti individuāli mācību plāni. Organizējot darbu, skolotāji ņem vērā izglītojamo zināšanu un 

prasmju līmeni, no kura atkarīgs mācību vielas apguves ilgums. Skolotāji plāno patstāvīgā darba 

stundu un konsultāciju norisi. Mācību kvalitāti nosaka grupu piepildījums, kā arī iepriekšējo 

zināšanu, prasmju un iemaņu līmenis. 

Skolas vadība koordinē, pārrauga un nodrošina nepieciešamo atbalstu mācību priekšmetu 

programmu, metodisko komisiju un audzināšanas darba plānu realizācijā un mācību līdzekļu 

nodrošinājumā. 

Atbilstoši profesijas apgūšanā nepieciešamajam tiek plānota inventāra, izejmateriālu, 

iekārtu, kā arī specapģērba iegāde. 

Katra mācību gada sākumā tiek izvirzīti uzdevumi izglītības programmu satura pilnveidē, 

tiek aktualizēts mācību priekšmetu un prakšu programmu saturs, tiek papildināti mācību 

literatūras saraksti. 
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Katra mācību gada nobeigumā tiek apkopoti rezultāti un izvirzīti uzdevumi nākamajam 

mācību gadam. 

Skolai ir sava mājas lapa www.pikc.lv, kurā gan izglītojamie, gan viņu vecāki, gan 

pedagogi un citas ieinteresētās personas var atrast sev interesējošu informāciju, piemēram, 

dažādas metodiskās izstrādnes, informāciju par aktualitātēm, mācību programmu aprakstus, 

skolas ārpus stundu aktivitāšu piedāvājumu u.tml. 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi 

4.2 Mācīšana un mācīšanās 

Ventspils Tehnikuma skolotāji izmanto daudzveidīgas, mācību satura apguvei, vecumam 

un mācību priekšmeta specifikai atbilstošas mācību metodes. Lielākā daļa skolotāju pievērš 

uzmanību kritiskai domāšanai, kas ļauj analizēt, izteikt savu viedokli. Metodisko komisiju sēdēs 

skolotāji dalās pieredzē par metodēm darbam ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās, kā arī 

talantīgajiem un apdāvinātajiem izglītojamiem.  

Pedagogi izstrādā mācību priekšmetu programmas un vielas apguves tematiskos 

plānojumus atbilstoši mācību priekšmeta vai profesijas standartam. 

Prakses un kvalifikācijas prakses skolotāji pirms prakses informē izglītojamos par prakses 

uzdevumiem, veicamajiem pienākumiem un nepieciešamo dokumentāciju. 

Metodiskās komisijas analizē kvalifikācijas eksāmenu rezultātus, lai noteiktu piemērotākās 

mācīšanas metodes un veidotu atbilstošus pārbaudes darbus, testus, ieskaites u.c. 

Šajā mācību gadā turpinās darbs pie izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas 

pilnveides. Katru mēnesi notiek atestācijas, kurās audzēknis saņem vērtējumu visos mācību 

priekšmetos. Šī sistēma ļauj laikus prognozēt semestra vērtējumu un novērst iespējamo 

nesekmību. 

Katrs skolotājs savā priekšmetā mācību gada sākumā iepazīstina izglītojamos ar skolā un 

konkrētā priekšmetā pastāvošo mājas darbu un pārbaudījumu sistēmu, vērtēšanas kārtību. Arī 

izglītojamo vecāki ir informēti par šo sistēmu un vērtēšanas kārtību. Skolotāji savlaicīgi labo 

mājas un pārbaudes darbus, analizē izpildi un atdod tos izglītojamiem vai arī veido katra 

izglītojamā individuālo portfolio. 

Mācību priekšmetu un kvalifikācijas prakses programmas paredz saikni ar reālo dzīvi, 

iesaistot izglītojamos praktiskā darbībā. 

Visu izglītības programmu izglītojamiem tiek dota iespēja apmeklēt dažādus uzņēmumus 

gan Ventspilī, gan arī Latvijas teritorijā, piemēram, Rīgā, Liepājā, kā arī apmeklēt kvalifikācijas 

specifikai atbilstošas izstādes, piemēram - Baltic Food, Tech Industry u.c. Skola ar savu 

informatīvo stendu piedalījās izstādē „Skola 2015”. 

http://www.pikc.lv/
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Vērojot stundas, jāsecina, ka skolotāju skaidrojums un praktiskie piemēri visbiežāk ir 

atbilstoši mācāmajai tēmai un izglītojamo vecuma īpatnībām. Dažreiz tomēr nepietiekami tiek 

uzsvērti mācāmās vielas tēmas mērķi un uzdevumi, kā arī saikne ar iepriekš mācīto. Dažiem 

pedagogiem nepieciešams pievērst īpašu uzmanību starppriekšmetu saiknei un tēmu integrācijai. 

Vairākums skolotāju, prasmīgi veidojot dialogu ar izglītojamo, risina radušās problēmas 

mācību darbā. Dažiem skolotājiem jādomā par mācību metožu dažādošanu, lai piesaistītu 

izglītojamo uzmanību savam priekšmetam un mācāmajai tēmai. Te nepieciešama arī skolotāja 

prasme sadarboties ar vecākiem, kolēģiem, administrāciju, jo disciplīna ir noteicošais faktors 

sadzirdēšanai, domāšanai un izpratnei. 

Audzināšanas darba jomā kursu audzinātāji izmanto daudzveidīgas metodes, kā, piemēram, 

sarunas ar attiecīgu jomu speciālistiem (ārstu, psihologu, u.c.) audzināšanas stundās, tomēr 

primārais ir individuālais darbs ar katru izglītojamo, tādējādi daudz kvalitatīvāk tiek sasniegts 

mērķis, pamatīgāk var konstatēt un izzināt izglītojamā intereses. Izglītojamo mācīšanās darba 

organizēšana ir prioritāra. Mācību gada sākumā katrs skolotājs izskaidro izglītojamiem mācību 

darba izvirzītās prasības, rosina strādāt mērķtiecīgi, atbilstoši spējām. Izglītojamiem tiek dota 

iespēja parādīt un demonstrēt sava darba rezultātu, piedaloties konkursos, dažādos projektos, 

apmaiņas programmās, dažādās starptautiskās mācību praksēs u.tml. 

Mācību materiālā bāze tiek atjaunota un pilnveidota atkarībā no plānotajiem un esošajiem 

finanšu līdzekļiem. Izglītības programmu realizēšanas nodrošināšanai tiek iekārtotas atbilstošas 

nodarbību telpas. Izglītojamiem ir pieejama bibliotēka. Skolai ir veiksmīga sadarbība ar 

Ventspils pilsētas centrālo bibliotēku ar mērķi nodrošināt izglītojamos pēc iespējas ar plašāku 

periodiku un daiļliteratūru, profesionālo un zinātnisko literatūru, kā arī tiek plānoti tematiskie 

pasākumi. 

Lielākajai daļai izglītojamo ir pozitīva attieksme pret mācību darbu. Izglītojamie labprāt 

strādā pāros, grupās un individuāli, bet, protams, ir izņēmumi. Dažkārt tiem izglītojamiem, 

kuriem ir grūtības mācībās, netiek sniegts vajadzīgais atbalsts arī ģimenē. Šādos gadījumos 

profesionālu atbalstu sniedz skolas sociālais pedagogs. 

Pārsvarā visi izglītojamie prot pamatot savu viedokli, racionāli izmanto mācību laiku gan 

stundās, gan arī ārpus tām. Vairāki izglītojamie cenšas uzlabot ne tikai vājus sasniegumus, bet arī 

vidējus un gandrīz labus, turpretim daļai izglītojamo nepieciešama papildus motivācija ikdienas 

mācību darbam. 

Izglītojamie mācību stundas kavē gan attaisnoti, gan neattaisnoti, tomēr vislielākais 

kavējumu skaits ir veselības problēmu dēļ. Skolā ir kārtība, kādā analizē kavējumus, par to 

atbildīgi ir kursu audzinātāji. Visi skolotāji vērtē izglītojamo mācību darbu un rezultātus, 

ievērojot valstī noteikto  un skolā izstrādāto vērtēšanas kārtību. 
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Vērtēšana skolā ir sistemātiska. Skolā ir noteikta kārtība vērtējumu uzskaitei, tā ievērošanu 

kontrolē un pārrauga metodisko komisiju vadītāji un direktores vietnieces mācību un praktisko 

mācību darbā. Kā viens no mācīties un regulāri apmeklēt skolu motivējošiem pasākumiem ir 

stipendijas ieguves iespēja. 

Skolā ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kuri nosaka mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtību. Pamatojoties uz šo kārtību, izglītojamo mācību sasniegumi tiek vērtēti vismaz 8 stundās 

vienu reizi, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas formas 

ir gan mutiskas, gan rakstiskas, kā arī praktiskas un kombinētas. Skolotāji pielieto  formatīvās 

vērtēšanas formas, vērtējot neliela apjoma darbus ar “i” vai “ni”. Tie ir darbi, kuros tiek vērtēts, 

kā apgūta kāda programmas daļas prasība, un veicot šos darbus izglītojamie iepriekš netiek 

brīdināti. Tēmas apguves beigās tiek veikta summatīvā  (apkopojošā) vērtēšana ballēs no 1 līdz 

10 vai “nv”. Tie ir lielāka apjoma darbi, kuros tiek pārbaudītas zināšanas par zināmu 

programmas vai standarta daļu. Skolotāji strādā, lai sagatavotajos pārbaudes darbos būtu 

iespējams pārbaudīt  izglītojamo zināšanas visos 3 izziņas līmeņos – iegaumēšanas un izpratnes, 

zināšanu lietošanas un analīzes līmenī un produktīvās (radošās) darbības līmenī. Atbilstošu trešā 

izziņas līmeņa uzdevumu iekļaušana pārbaudes darbos ir darbs, pie kura skolas pedagogiem 

jāturpina strādāt. Tāpat metodiskajās komisijās jāturpina darbs pie vērtēšanas kritēriju izstrādes 

katram summatīvajam pārbaudes darbam. 

Bez jau minētajiem pārbaudes veidiem izglītojamajiem katrā mācību programmā jākārto 

arī skolas noteikti noslēguma eksāmeni profesionālajos mācību priekšmetos, kā arī profesionālās 

kvalifikācijas eksāmens izglītības programmas noslēgumā. Skolotāji izvērtē un nepieciešamības 

gadījumā uzlabo skolas noslēguma eksāmenu saturu, pētot un analizējot iepriekšējā gada 

profesionālās kvalifikācijas eksāmenu jautājumus. 

Izglītojamie mācību procesa sākumā tiek iepazīstināti ar vērtēšanas sistēmu: 

 formatīvais vērtējums; 

 summatīvais vērtējums; 

 atestācijas vērtējums; 

 semestra vērtējums; 

 gada vērtējums; 

 eksāmena vērtējums (mācību priekšmetos, kuros tas paredzēts saskaņā ar 

programmu); 

 galīgais vērtējums; 

 valsts pārbaudes darbu vērtējums. 



Ventspils Tehnikums            Pašvērtējuma ziņojums 

13 

 

Skolā ir noteikta kārtība vērtējumu uzskaitei. ir izstrādāta arī kārtība, kādā izglītojamie var 

mācību sasniegumus uzlabot. 

Skolotāji izmanto vienotas un atbilstošas vērtēšanas metodes, kas atbilst izglītojamo 

vecumam un mācību priekšmeta specifikai. Izglītojamie zina vērtēšanas principus. Skolas 

administrācija un metodisko komisiju vadītāji kontrolē vērtēšanas sistemātiskuma ievērošanu un 

to, kā skolotāji pamato darba vērtējumu. 

Skolā ir noteikta kārtība vērtējumu uzskaitei. Vērtējumi tiek pārraudzīti un kontrolēti, 

tomēr nereti izglītojamie uzskata, ka vērtējums ne vienmēr ir objektīvs. Skolotājiem detalizēti 

jāskaidro, kāpēc atbilde ir pareiza vai nepareiza. Pedagogiem bieži un konsekventi jāmudina 

izglītojamos apgūt pašnovērtēšanas paņēmienus un to, kā tie var palīdzēt mācīties. 

Sarunas ar izglītojamiem, mācību rezultāti, kursu un grupu kontingenta izpēte un vērotās 

stundas liecina par to, ka dažiem skolotājiem jāmaina mācīšanas metodes, lai būtu augstāki 

rezultāti. Dažos gadījumos jāpārliecina vecāki par līdzatbildību mācību procesā. 

Stiprās puses: Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Skolā labi tiek organizēts mācību darbs; 

2. Visos mācību priekšmetos ir pieejami 

standarti, programmas un izstrādāti 

detalizēti stundu tematiskie plānojumi; 

3. Skolotāji pārzina mācību priekšmetu 

standartus un programmas, vērtēšanas 

kārtību un formas; 

4. Skolotāji pārzina sava mācāmā priekšmeta 

nozīmi skolas izglītības programmu 

īstenošanā, kā arī savu darbību atbilstošajā 

jomā, 

5. Mācību procesā skolotāji ievēro izglītojamo 

vecumposma īpatnības un iepriekšējās 

sagatavotības līmeni. 

6. Skolā esošie resursi un mācību kabinetu 

iekārtojums nodrošina mācību priekšmetu 

standartu izpildi un jaunāko tehnoloģiju 

izmantošanu mācību procesā; 

7. Lielākā daļa pedagogu prasmīgi veido 

dialogu ar izglītojamiem, rosina viņus 

analizēt, izteikt savu viedokli, uzklausa un 

ņem to vērā, palīdz risināt mācību darbā 

1. Veicināt dažādu mācību priekšmetu pedagogu 

sadarbību, plānojot mācību un audzināšanas 

darbu skolā; 

2. Izvērtēt izglītības programmas, veikt 

nepieciešamās korekcijas un aktualizāciju; 

3. Dažādu projekta ietvaros izstrādāt mācību 

metodiskos materiālus; 

4. Turpināt pedagogu tālākizglītību, lai veicinātu 

darbu ar dažādām mācību metodēm un 

jaunākajām tehnoloģijām, tā padarot mācību 

procesu interesantāku, modernāku un 

kvalitatīvāku; 

5. Plānot izglītojošus pasākumus skolotājiem 

darbam ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās 

grūtības; 

6. Turpināt papildināt bibliotēkas fondu ar jaunām 

mācību grāmatām, uzziņas literatūru; 

7. Veikt izglītojamo aptauju par mācību procesa 

un sadzīves apstākļu novērtējumu. 
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radušās problēmas. 

Vērtējums - labi 

 

4.3 Izglītojamo sasniegumi 

Katra mācību gada beigās pedagogu, metodisko komisiju un izglītības iestādes darba 

pašvērtējumā tiek atspoguļoti izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā, analizētas stiprās puses un 

izvirzīti uzdevumi sasniegumu uzlabošanai mācību priekšmetos. 

 Mācību sasniegumi  tiek fiksēti e-žurnālā Mykoob. Pedagogi ir iepazinušies ar tā iespējām 

uzskaitīt un analizēt izglītojamo kavējumus un mācību sasniegumus. Ventspils Tehnikums 

precīzi uzskaita un analizē izglītojamo sasniegumus valsts pārbaudes darbos un skolas 

eksāmenos. Izglītojamo sasniegumi atbilst valsts standartu un kvalifikācijas eksāmenu 

izvirzītajām prasībām. 

Mācību rezultāti kopumā ir optimāli tieši profesionālajos mācību priekšmetos, bet lielāka 

uzmanība jāpievērš izglītojamo sekmju uzlabošanai vispārizglītojošos mācību priekšmetos. 

Grūtības rada tas, ka izglītojamie Ventspils Tehnikumā iestājas ar ļoti atšķirīgu zināšanu līmeni, 

īpaši matemātikā, svešvalodās un latviešu valodā. Turklāt lielai daļai izglītojamo latviešu valoda 

nav dzimtā, taču eksāmens jākārto latviešu valodā kā dzimtajā valodā. 

2014./2015.mācību gadā ISEC eksāmenus kārtoja 144 izglītojamie. Latviešu valodu 102, 

matemātiku kārtoja 112 izglītojamie, angļu valodu 96, krievu valodu 12 un vēsturi 143 

izglītojamie. 
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4.3.1 Izglītojamo rezultāti centralizētajos eksāmenos – latviešu valoda 
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Diagramma 1 – Latviešu valodas eksāmens 

Tabula 5 - Latviešu valodas eksāmena rezultātu īpatsvars 

Īpatsvars, % <9% 
10%-

19% 

20%-

29% 

30%-

39% 

40%-

49% 

50%-

59% 

60%-

69% 

70%-

79% 
>80% 

Skaits 2 8 21 32 26 11 2 0 0 

 

Analizējot latviešu valodas eksāmena rezultātus, izglītojamo sekmes kopumā ir vērtējamas 

kā labas. 2013./2014. mācību gadā latviešu valodas eksāmens vidējais vērtējums bija 49 %, bet 

2014./2015. mācību gadā eksāmens vidējais radītājs ir nedaudz mazāks – 39 %. 

 Nākamajā mācību gadā latviešu valodas un literatūras apguvē vairāk jāstrādā pie 

izglītojamo rakstītprasmes attīstīšanas gan gramatikā, gan pie sava viedokļa un domu izteikšanas 

rakstveidā. Izglītojamo darbos vērojamas gramatiskās kļūdas, kas mācību procesā liek atgriezties 

pie pamatskolā apgūto zināšanu un prasmju atkārtojuma un nostiprināšanas. 
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4.3.2 Izglītojamo rezultāti centralizētajos eksāmenos – angļu valoda  
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<9% 10%-19% 20%-29% 30%-39% 40%-49% 50%-59% 60%-69% 70%-79% >80%

Angļu valodas eksāmena rezultātu   salīdzinājums 
2013./2014.g. un 2014./2015.g.

Angļu valoda
2013./2014.g.

Angļu valoda
2014./2015.g.

 
Diagramma 2 – Angļu valodas eksāmens 

Tabula 6 - Angļu valodas eksāmena rezultātu īpatsvars 

Īpatsvars, % <9% 
10%-

19% 

20%-

29% 

30%-

39% 

40%-

49% 

50%-

59% 

60%-

69% 

70%-

79% 
>80% 

Skaits 0 11 21 16 16 18 3 11 0 

 

Angļu valodas eksāmenu vidējais radītājs 2013./2014. mācību gadā bija 70 %. Apkopojot 

un analizējot angļu valodas eksāmena rezultātus, secināms, ka izglītojamie 2014./2015. mācību 

gadā ir motivētāki, mācību sekmes un eksāmenu rezultāti uzlabojas sasniedzot pat 79 %. 

Eksāmena rezultāti apstiprina, ka svešvalodas apguves līmenis ar katru gadu ir labāks. Iepriecina 

tas, ka vienpadsmit  jaunieši ir ieguvuši B2 līmeni. 
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4.3.3 Izglītojamo rezultāti centralizētajos eksāmenos – krievu valoda 

  

1 1 1

2

3

4

8

<9% 10%-19% 20%-29% 30%-39% 40%-49% 50%-59% 60%-69% 70%-79% >80%

Krievu valodas eksāmenu rezultātu salīdzinājums
2013./2014.g un 2014./2015.g.

Krievu valoda2013./2014.

Krievu valoda2014./2015.

 
Diagramma 3 – Krievu valodas eksāmens 

Tabula 7 - Krievu valodas eksāmena rezultātu īpatsvars 

Īpatsvars, % <9% 
10%-

19% 

20%-

29% 

30%-

39% 

40%-

49% 

50%-

59% 

60%-

69% 

70%-

79% 
>80% 

Skaits 0 0 0 0 0 0 0 4 8 

 

Izvērtējot eksāmena rezultātus, redzams, ka krievu valodas eksāmena rezultāti visumā 

atspoguļo mācību procesā iegūtās zināšanas – iegūtais vērtējums ir no 70% līdz 80% un augstāk. 

2014./2015.mācību gada centralizētā eksāmena rezultāti liecina par to, ka izglītojamo 

sistemātiska mācību procesa rezultātā eksāmenu rezultāti ir optimāli, labi un augsti. Šo 

eksāmenu visbiežāk izvēlās krievu tautības jaunieši. Iepriecināja astoņu jauniešu rezultāts, kurš 

tika novērtēts ar B2 līmeni. 
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4.3.4 Izglītojamo rezultāti centralizētajos eksāmenos – matemātika  
 

7

35

24
22

13

3
6

20

47

35

7
3

<9% 10%-19% 20%-29% 30%-39% 40%-49% 50%-59% 60%-69% 70%-79% >80%

Matemātikas eksāmenu rezultātu salīdzinājums 
2013./2014. g. un 2014./2013.g.

Matemātika 2013./2014.g

Matemātika 2014./2015.g.

 
Diagramma 4 – Matemātikas eksāmens 

Tabula 8 - Matemātikas eksāmena rezultātu īpatsvars 

Īpatsvars, % <9% 
10%-

19% 

20%-

29% 

30%-

39% 

40%-

49% 

50%-

59% 

60%-

69% 

70%-

79% 
>80% 

Skaits 20 47 35 7 3 0 0 0 0 

 

Izvērtējot centralizētā eksāmena sasniegumus matemātikā 2014./2015.mācību gadā 

redzams, ka eksāmena rezultāti ir nedaudz zemāki, kā 2013./2014.mācību gadā. Eksakto mācību 

priekšmetu metodiskajā komisijā ir izanalizēti eksāmena rezultāti, izstrādāti priekšlikumi 

turpmākai mācību darba  uzlabošanai. 
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4.3.5 Izglītojamo rezultāti centralizētajos eksāmenos – vēsture  
 

2

14

25

20

9

3 3
1

19

46
49

24

4

Vēstures eksāmenu rezultātu salīdzinājums
2013./2014.g. un 2014./2015.g.

Latvijas un pasaules vēsture  2013./2014.

Latvijas un pasaules vēsture 2014./2015.

 
Diagramma 5 – Vēstures eksāmena rezultāti 

Tabula 9 - Vēstures eksāmena rezultātu īpatsvars 

Īpatsvars, % <9% 
10%-

19% 

20%-

29% 

30%-

39% 

40%-

49% 

50%-

59% 

60%-

69% 

70%-

79% 
>80% 

Skaits  1 19 39 49 24 4   

 

Eksāmena sasniegumi ir pietiekamā līmenī. Problēmas rada argumentēts pārspriedums. 

Eksāmena zināšanu daļā izglītojamajiem vērtējums salīdzinoši ar citām daļām ir visaugstākais, 

bet zināšanas vēstures avotu analīzē ir pietiekamā līmenī. 

Eksakto un humanitāro mācību priekšmetu metodiskajās komisijās mācību gada laikā 

analizē eksāmenu, kā arī diagnosticējošo darbu rezultātus. Sadarbojoties ar grupu audzinātājiem, 

priekšmetu skolotājiem uzlabo individuālo darbu ar pirmo kursu izglītojamiem, jo nereti zemu 

vērtējumu kādā mācību priekšmetā izglītojamie saņem jau no pamatskolas un neatrod sevī spēku 

- motivāciju to uzlabot. 

4.3.6 Mācību priekšmetu darbu rezultātu izvērtēšana un izglītojamo 

zināšanu un prasmju paaugstināšana 

Centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni (turpmāk tekstā CPKE) tiek plānoti  un 

organizēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, konkrēti – 2011.gada 30.augusta MK  
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noteikumiem Nr. 662 par “Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtību akreditētās 

profesionālās izglītības programmās”. 

Izvērtējot Profesionālo kvalifikācijas eksāmenu (turpmāk tekstā – PKE) rezultātus 

2014./2015.mācību gadā, 69 % izglītojamo ir ieguvuši vērtējumu 7 balles un augstāk. 

Tabula 10 – PKE rezultāti 

Kritērijs 2012./2013.m.g. 2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g. 

PKE vērtējums 7 

balles un augstāk 
67,8% 74,27% 69 % 

 

PKE eksāmenu komisija – uzņēmēji un darba devēji ir izteikuši pozitīvu vērtējumu par 

PKE organizāciju un norisi, kā arī par audzēkņu mācību sasniegumiem izvēlētajā profesijā. 

2014./2015. mācību gadā PKE kārtoja 155 izglītojamie, no tiem  59 izglītojamie 

Eiropas Sociālā fonda (turpmāk tekstā – ESF) finansētās izglītības programmās un 2 

izglītojamie ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanā.  

 

4.3.7 CPKE rezultātu analīze profesionālās izglītības programmā 

,,Autotransports” 

2014./2015.mācību gadā izglītības programmā „Autotransports” CPKE kārtoja un 

3.profesionālo kvalifikāciju „Automehāniķis” ieguva  14 izglītojamie. 71 % izglītojamo CPKE 

nokārtoja ar vērtējumu 7 balles un augstāk.  

Tabula 11 – Automehāniķu CPKE rezultāti 

Profesionālā 

kvalifikācija 

Atļauts 

kārtot 

CPKE 

Nokārtoja 

CPKE 

Neieradās 

uz CPKE 
<=4 b 5 b 6 b 7 b 8 b 9 b 10 b 

Automehāniķis 14 14 0  0 3 1 7 2 1 0 
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Diagramma 6 

Mašīnzinību un autotransporta metodiskajā komisijā ir izanalizēti eksāmena rezultāti, 

izstrādāti priekšlikumi turpmākai mācību darba  uzlabošanai. 

4.3.8 CPKE rezultātu analīze profesionālās izglītības programmā 

,,Ēdināšanas pakalpojumi” 

2014./2015.mācību gadā izglītības programmā „Ēdināšanas pakalpojumi” CPKE kārtoja un 

3.profesionālo kvalifikāciju „Ēdināšanas pakalpojuma speciālists” ieguva 22 izglītojamie. Ļoti 

labus rezultātus CPKE uzrādīja un ar vērtējumu 7 balles un augstāk nokārtoja visi izglītojamie. 

Tabula 12 – Ēdināšanas pakalpojumu speciālista CPKE rezultāti 

Profesionālā 

kvalifikācija 

Atļauts 

kārtot 

CPKE 

Nokārtoja 

CPKE 

Neieradās 

uz CPKE 
<=4 b 5 b 6 b 7 b 8 b 9 b 10 b 

Ēdināšanas 

pakalpojumu 

speciālists 

22 22 0  0 0 0 3 6 12 1 

 

 

Diagramma 7 
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Savukārt 19 izglītojamie ieguva 2.profesionālo kvalifikāciju „Pavārs”. 84 % izglītojamie 

CPKE nokārtoja ar vērtējumu 7 balles un augstāk. 

Tabula 13 - Pavāru CPKE rezultāti 

Profesionālā 

kvalifikācija 

Atļauts kārtot 

PKE 

Nokārtoja 

PKE 

Neieradās 

uz PKE 
<=4 b 5 b 6 b 7 b 8 b 9 b 10 b 

Pavārs 19 19   0 1 2 2 9 5 0 

 

 
Diagramma 8 

 

4.3.9 CPKE rezultātu analīze profesionālās izglītības programmā 

,,Enerģētika un elektronika” 

2014./2015. mācību gadā izglītības programmā „Enerģētika” CPKE kārtoja 10 

izglītojamie. 3. profesionālo kvalifikāciju „Elektriķis” ieguva 10 izglītojamie. Divi izglītojamie 

CPKE  ieguva vērtējumu 6 balles. 80 % izglītojamo CPKE nokārtoja ar vērtējumu 7 un 8 balles. 

Tabula 14 - Elektriķis CPKE rezultāti 

Profesionālā 

kvalifikācija 

Atļauts 

kārtot 

CPKE 

Nokārtoja 

CPKE 

Neieradās 

uz CPKE 
<=4 b 5 b 6 b 7 b 8 b 9 b 10 b 

Elektriķis 10 10 0  0 0 2 4 4 0 0 
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Diagramma 9 

 

4.3.10 CPKE rezultātu analīze profesionālās izglītības programmā 

,,Grāmatvedība” 

2014./2015. mācību gadā CPKE izglītības programmā „Grāmatvedība” kārtoja un 

3. profesionālo kvalifikāciju „Grāmatvedis” ieguva 16 izglītojamie, no kuriem 38 % eksāmenus 

nokārtoja ar vērtējumu 7 balles un augstāk. 

Tabula 15 - Grāmatvežu CPKE rezultāti 

Profesionālā 

kvalifikācija 

Atļauts 

kārtot 

CPKE 

Nokārtoja 

CPKE 

Neieradās 

uz CPKE 
<=4 b 5 b 6 b 7 b 8 b 9 b 10 b 

Grāmatvedis 16 16 0  0 7 3 2 3 1 0 

 

 
Diagramma 10 
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4.3.11 CPKE rezultātu analīze profesionālās izglītības programmā 

,,Komerczinības” 

2014./2015. mācību gadā izglītības programmā „Komerczinības” CPKE kārtoja un  

3. profesionālo kvalifikāciju „Viesnīcu pakalpojuma komercdarbinieks” ieguva  35 izglītojamie. 

89 % izglītojamo CPKE nokārtoja ar vērtējumu 7 balles un augstāk, turklāt 11% no viesiem 

izglītojamajiem izdevās iegūt augstāko novērtējumu – 10 balles. 

Tabula 16 – Viesnīcu pakalpojumu komercdarbinieku CPKE rezultāti 

Profesionālā 

kvalifikācija 

Atļauts 

kārtot 

CPKE 

Nokārtoja 

CPKE 

Neieradās 

uz CPKE 
<=4 b 5 b 6 b 7 b 8 b 9 b 10 b 

Viesnīcu 

pakalpojumu 

komercdarbinieks 

35 35 0  0 0 4 5 12 10 4 

 

 

Diagramma 11 

 

4.3.12 CPKE rezultātu analīze profesionālās izglītības programmā 

,,Metālapstrāde” 

Izglītības programma „Metālapstrāde” ir Eiropas Sociālā fonda finansēta profesionālās 

izglītības programma. 2014./2015. mācību gadā CPKE kārtoja un 2. profesionālo kvalifikāciju 

„Rokas lokmetinātājs (MMA) un lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes 

vidē (MAG)” ieguva 13 audzēkņi.  

 

Tabula 17 
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Rokas lokmetinātājs (MMA) un lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu 

aktīvās gāzes vidē (MAG) CPKE rezultāti 

 

 

    

Diagramma 12 

        

 

4.3.13 PKE rezultātu analīze profesionālās izglītības programmā ,,Ēdināšanas 

pakalpojumi”, kvalifikācija „Kuģa pavārs” 

Izglītības programma ,,Ēdināšanas pakalpojumi” ar kvalifikāciju „Kuģa pavārs” ir Eiropas 

Savienības fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa (SAM) „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai 

apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 

2014. gadā īstenot uzsākts 1. kārtas un 2. kārtas projekts, kuru skola īsteno jau otro gadu.  

2014./2015. mācību gadā PKE kārtoja un 2. profesionālo kvalifikāciju „Kuģa pavārs” 

ieguva  11 izglītojamie. 82 % izglītojamo PKE nokārtoja ar vērtējumu 7 balles un augstāk. 

Tabula 18 – Kuģa pavāru PKE rezultāti 

Profesionālā 

kvalifikācija 

Atļauts 

kārtot 

PKE 

Nokārtoja 

PKE 

Neieradās 

uz PKE 
<=4 b 5 b 6 b 7 b 8 b 9 b 10 b 

Kuģa 

pavārs 
11 11 0  0 0 2 3 2 4 0 

 

Profesionālā 

kvalifikācija 

Atļauts 

kārtot 

CPKE 

Nokārtoja 

CPKE 

Neieradās 

uz CPKE 
<=4 b 5 b 6 b 7 b 8 b 9 b 10 b 

Lokmetinātājs 

metināšanā ar 

mehanizēto iekārtu 

aktīvās gāzes vidē 

(MAG) 

13 13 0  0 3 7 3 0 0 0 

Rokas lokmetinātājs 

(MMA) 
13 13 0  0 8 5 0 0 0 0 
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Diagramma 13 

CPKE rezultāti liecina par izglītojamo un skolotāju produktīvu darbu mācību procesā, par 

kvalitatīvu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un atbildīgu gatavošanos noslēguma 

pārbaudījumiem. Rezultātu analīze dod iespēju skolotājiem izvērtēt stiprās un vājās puses 

izglītības programmas apguvē. 

 

4.3.14 PKE rezultātu analīze profesionālās izglītības programmā 

„Mehatronika”, kvalifikācija „Mehatronisku sistēmu tehniķis”  

(mācību ilgums 2 gadi) 
 

2013./2014.mācību gadā CPKE kārtoja un 3.profesionālo kvalifikāciju “Mehatronisku 

sistēmu tehniķis ieguva” 14 izglītojamie. 

 

Profesionālā 

kvalifikācija 

Atļauts 

kārtot 

PKE 

Nokārtoja 

PKE 

Neieradās 

uz PKE 

<=4 

b 
5 b 6 b 7 b 8 b 9 b 10 b 

Mehatronisku 

sistēmu 

tehniķis 

14 14 0  0 1 1 3 2 5 2 

 

No visa kopējā izglītojamā skaita  86% CPKE saņēma 7 vai augstāku vērtējumu. Vidējas 

vērtējums izglītojamo grupā CPKE bija 8,1 balle. 

 

4.3.15 Izglītojamo dalība profesionālajos konkursos un citos pasākumos  
 

2014.gada 21.maijā Ventspils Tehnikums sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru un 

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju olimpiskā centra „Ventspils” viesnīcā organizēja 
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Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu konkursu „Viesnīcu pakalpojumi”, kurā 

piedalījās Latvijas 10 labākie profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi. 

http://www.pikc.lv/lv/jaunumi/notika-konkurss-viesnicu-pakalpojumi/  

Profesionālās pilnveides seminārs skolotājiem “Tūrisma mārketings” (8.stundas). 

2014. gada 24. un 25. aprīlī norisinājās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu 

biznesa plānu konkurss, kuru organizēja Ventspils Tehnikums sadarbībā ar Valsts Izglītības 

satura centru. 

http://www.pikc.lv/lv/jaunumi/ventspils-tehnikuma-notika-biznesa-planu-konkurss/  

Profesionālās pilnveides seminārs skolotājiem “Biznesa modelēšana. Sava produkta 

izveide.” (8.stundas). 

2014.gada 28.oktobrī notika seminārs profesionālās izglītības, vispārējās unpirmsskolas 

izglītības skolotājiem un vides izglītotājiem “Teorija, prakse, pieredze vides izglītībā”, kuru 

organizēja Ventspils Tehnikums sadarbībā ar SIA “Zaļā josta”. 

http://www.zalajosta.lv/lv/ventspili-notiks-seminars-teorija-prakse-pieredze-vides-izglitiba  

http://www.pikc.lv/lv/jaunumi/seminars-teorija-prakse-pieredze-vides-izglitiba/  

2015.gada 29.janvārī norisinājās «Schneider Electric Elektriķu Čempionāts» Kurzemes 

elektriķiem, kuru organizēja Ventspils Tehnikums sadarbībā ar SIA “Schneider Electric”.  

http://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/aicina-uznemumus-pieteikties-kurzemes-

elektriku-konkursam/  

2015.gada 10.februārī Ventspils Tehnikums sadarbībā ar Metālapstrādes un mašīnbūves 

nozares pārstāvjiem un Valsts izglītības un satura centru organizēja profesionālās pilnveides 

semināru “Metālapstrādes un mašīnbūves nozares izaicinājumi profesionālajā izglītībā”, 

Ventspils bibliotēkā, Akmeņu ielā 2, Ventspilī. 

http://www.pikc.lv/lv/jaunumi/tiksanas-ar-metalapstrades-un-masinbuves-nozares-

ekspertiem/  

Šajā mācību gadā plānotie pasākumi: 

 teorētiskās un praktiskās apmācības kvalitātes uzlabošana; 

 dažādu līmeņu pārbaudes darbu izstrādāšana par vienu tēmu – diferencēta pieeja mācību 

sasniegumu vērtēšanas procesam; 

 mācību līdzekļu izvērtēšana un papildināšana ar nepieciešamajiem didaktiskajiem 

līdzekļiem; 

 pedagogu tālākizglītības veicināšana un profesionālā pilnveide, kompetenču 

paaugstināšana;  

 visu profesiju konkursi; 

http://www.pikc.lv/lv/jaunumi/notika-konkurss-viesnicu-pakalpojumi/
http://www.pikc.lv/lv/jaunumi/ventspils-tehnikuma-notika-biznesa-planu-konkurss/
http://www.zalajosta.lv/lv/ventspili-notiks-seminars-teorija-prakse-pieredze-vides-izglitiba
http://www.pikc.lv/lv/jaunumi/seminars-teorija-prakse-pieredze-vides-izglitiba/
http://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/aicina-uznemumus-pieteikties-kurzemes-elektriku-konkursam/
http://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/aicina-uznemumus-pieteikties-kurzemes-elektriku-konkursam/
http://www.pikc.lv/lv/jaunumi/tiksanas-ar-metalapstrades-un-masinbuves-nozares-ekspertiem/
http://www.pikc.lv/lv/jaunumi/tiksanas-ar-metalapstrades-un-masinbuves-nozares-ekspertiem/
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 audzēkņu iesaistīšana republikas līmeņa profesiju konkursos; 

 mācību un metodisko materiālu izstrāde un publiskošana skolas mājas lapā; 

 izglītības kvalitātes sistēmas ieviešana; 

 pastiprināta iekšējā kontrole; 

 nostiprināt sadarbību ar uzņēmumiem; 

 mācību satura un skolēnu sasniegumu izvērtēšana; 

 skolēnu sasniegumu popularizēšana, aktivizējot izglītojamo pašizaugsmi; 

 prakses vadītāju kontroles pastiprināšana; 

 mūsdienīgas mācību materiālās bāzes pilnveidošana, praktiskai darbībai nepieciešamo 

mācību materiālu nodrošināšana un jaunāko tehnisko mācību līdzekļu izmantošana. 

Stiprās puses: Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Mācīšanās procesā pedagogi rosina izglītojamos 

apgūt pēc iespējas kvalitatīvākas zināšanas, 

mācīšanās un sadarbības prasmes, arī praktiskā  

darba iemaņas; 

2. Izglītojamiem ir labi panākumi mācību 

priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta 

sacensībās; 

3. Sadarbojoties grupu audzinātājiem, skolas 

sociālajam pedagogam, skolas administrācijai un 

citām institūcijām, sistemātiski tiek realizēts 

darbs ar izglītojamiem, kuri neattaisnoti kavē 

mācību stundas; 

4. Izglītojamie labprāt izmanto skolas piedāvātās 

iespējas piedalīties konkursos, skatēs, projektos, 

kā arī lietot materiāli tehnisko bāzi – 2 

datorklases, pilsētas bibliotēku (ar kuru ir 

noslēgts divpusējais sadarbības līgums), kurā ir 

izvietoti un izglītojamiem pieejami datori ar 

interneta pieslēgumu. 

5. Skolā notiek mērķtiecīga izglītojamo 

sagatavošana valsts pārbaudes darbiem un 

centralizētiem profesionālās kvalifikācijas 

eksāmeniem; 

6. Lielākajā daļā valsts pārbaudes darbu skolēnu 

rezultāti ir vidējā līmenī; 

1. Izveidot sistemātisku skolēnu izaugsmes 

dinamikas uzskaites datu bāzi; 

2. Turpināt darbu neattaisnoto kavējumu 

novēršanā; 

3. Attīstīt skolēnos paškontroles prasmes, tā 

uzlabojot viņu attieksmi pret mācību 

darbu; 

4. Turpināt pilnveidot skolēnu sasniegumu 

uzskaiti un analīzi. 
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7. Centralizētajos eksāmenos un kvalifikācijas 

eksāmenos tiek iegūti rezultāti, kuri parāda 

līmeni, kurš pakāpeniski uzlabojas. 

Vērtējuma līmenis - labi 

 

 

5 SADARBĪBA UN IESAISTE 

5.1 Sadarbība ar nozaru asociācijām 

Skolai ir veiksmīga sadarbība ar nozaru un darba devēju pārstāvjiem un asociācijām. Skola 

ir Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk tekstā - LDDK) biedrs, aktīvi iesaistās 

sociālajā dialogā ar darba devējiem, valsts pārvaldes institūcijām un sabiedrību. 

Veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības 

asociāciju (turpmāk tekstā – MASOC). Sadarbībā ar MASOC tiek izstrādātas un pilnveidotas 

profesionālās izglītības programmas nozarē. 

Skola ir Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas biedrs (turpmāk tekstā – LVRA). Jau 

vairākus gadus skolai ir veiksmīga sadarbība ar Latvijas elektrotehnikas un elektronikas 

rūpniecības asociāciju, Kokrūpniecības asociāciju, Būvniecības asociāciju, Latvijas grāmatvežu 

asociāciju, Elektriķu brālību. 

Skolai ir veiksmīga sadarbība ar Ventspils pilsētas domi, ar kuru ir noslēgts sadarbības 

līgums, kura ietvaros skolai tiek sniegts atbalsts stratēģiskā darba plānošanā, sadarbībai ar 

uzņēmējiem kvalitatīvas profesionālās izglītības nodrošinājumam Ventspilī. 

Skola veiksmīgu sadarbību profesionālā izglītībā un pilnveidē ir uzsākusi un divpusējo 

sadarbības līgumu noslēgusi ar Profesionālās izglītības kompetences centru ”Rīgas Tehniskā 

koledža”. 2013./2014.mācību gadā ciešāka sadarbība profesionālās izglītības nodrošināšanā ir 

izveidojusies ar Liepājas Valsts tehnikumu un Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikumu. 

Kopš 2013.gadā Ventspils Tehnikums ieguva starptautisku kvalitātes apliecinājumu – 

zīmolu, un ir uzņemts Eiropas Tūrisma un viesmīlības skolu asociācijā. 

AEHT (Eiropas Tūrisma un viesmīlības skolu asociācija) ir nevalstiska organizācija, kurai 

Eiropas Padomē ir konsultatīvs statuss. Organizācija ir dibināta 1988.gadā. Šī dalība Eiropas 

Tūrisma un viesmīlības skolu asociācijā Ventspils Tehnikumam paver iespēju daudz plašākai 

komunikācijai, starptautiskai sadarbībai un informācijas apmaiņai starp Tūrisma un viesmīlības 

profesionālās izglītības iestādēm Eiropā, kā arī  veicina labās prakses pārņemšanu un piedāvā 

izglītojamo un pedagogu prakses/pieredzes apmaiņas mobilitātes Eiropā. 
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2014. gada 23. septembrī skola noslēdza sadarbības līgumu ar Ventspils Digitālo centru. 

Līgums paredz plašu sadarbību nozares profesionālās izglītības procesa nodrošināšanā, 

popularizēšanā un attīstības veicināšanā, tostarp arī sadarbību mācību satura izstrādē un mācību 

procesa īstenošanā, mācību materiālu izveidē un mācību procesa īstenošanai nepieciešamo 

resursu izveidē un kopīgā izmantošanā, eksaminācijas satura izstrādē un eksaminācijas procesa 

īstenošanā, izstāžu un profesionālo konkursu organizēšanā, pedagoģiskā personāla izglītošanā un 

profesionālās orientācijas pasākumu organizēšanā. 

Sadarbībā ar Ventspils pilsētas domi, Izglītības pārvaldi, Ventspils Elektronikas fabriku, 

Ventspils Augsto tehnoloģiju parku, Ventspils Digitālo centru, Ventspils Augstskolu u.c. 

organizācijām, izveidota Ventspils Tehnoloģiskās attīstības padome, kura ik mēnesi organizē 

sanāksmi par aktuāliem jautājumiem, kur regulāri par skolā aktuālo, plānoto un sasniegto 

informējam klātesošos. 

5.2 Profesionālās orientācijas pasākumi un sadarbība ar uzņēmumiem 

Latvijā 

Lai sagatavotu darba tirgus prasībām atbilstošas kvalifikācijas speciālistus un noskaidrotu 

uzņēmumu vēlmes, kā arī dalītos pieredzē, skolas administrācija organizē kopīgus pasākumus ar 

Ventspils pilsētas vispārizglītojošajām izglītības iestādēm, veicot profesionālās orientācijas 

pasākumus. Tāpat tiek rīkotas tikšanās ar uzņēmumu administrācijām ar mērķi izveidot 

sadarbības sistēmu – izglītotājs, darba tirgus, darba ņēmējs. Sadarbībā ar uzņēmumu vadītājiem, 

izglītības iestādē ir izveidotas 13 neatkarīgo ekspertu kvalifikācijas eksāmenu komisijas: 

ēdināšanas pakalpojumu, restorānu pakalpojumu, grāmatvedības, autotransporta, elektroniķa, 

mehatroniķa, komerczinību, metālapstrādes jomā. Atbilstošo metodisko komisiju sanāksmēs 

eksāmenu komisiju locekļi tiek iepazīstināti ar eksāmenu izpildes kārtību, metodiku un 

vērtēšanas kritērijiem. Kvalifikācijas eksāmenu komisijas locekļi piedalās eksāmenu rezultātu 

izvērtēšanā un analīzē.  

Ar vadošajiem skolas sadarbības partneriem – uzņēmumiem skolai ir noslēgti divpusēji 

sadarbības līgumi par audzēkņu prakses un darba vietu nodrošinājumu, par uzņēmumu vadības 

līdzdalību mācību programmu satura izveidē atbilstoši uzņēmuma specifikai un zināšanu 

kvalifikācijas līmenim. Skolas administrācija un prakšu vadītāji regulāri tiekas ar uzņēmējiem, 

lai noskaidrotu viņu vēlmes un vajadzības jaunu darbinieku sagatavošanā un esošo darbinieku 

kvalifikācijas paaugstināšanā, kā arī tiek pārrunātas izglītības problēmas pilsētā un audzēkņu 

vēlmes apgūt konkrētās profesijas, to nepieciešamību pilsētas, novada un Kurzemes reģiona 

uzņēmumiem. Kopā ar uzņēmumu vadītājiem tiek apzinātas prakses vietas, pārrunātas 

praktikantiem nepieciešamās prasmes un iemaņas, vēlamais praktikantu piesaistīšanas laiks un 
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sastādīts prakses grafiks. Laba sadarbība par prakses vietu nodrošinājumu atbilstoši mācību 

programmām ir izveidojusies ar sekojošiem uzņēmumiem: 

Metālapstāde: 

SIA „Bucher Schoerling Baltic”, Ganību iela 105, LV-3601; 

SIA „Malmar Sheet Metal”, Inženieru iela 101A, LV-3601; 

SIA „Ventamonjaks serviss”, Dzintaru iela 66  Ventspils, LV-3602; 

SIA „Pilsbūve”, Kuldīgas iela 9, Ventspils, LV-3601. 

Enerģētika un elektronika: 

SIA „Ventspils Elektronikas Fabrika”, Kaiju 9, Ventspils, LV-3602; 

SIA „Elektriķis”, Rūpniecības iela 12  Ventspils, LV-3601; 

SIA „Volts 1”, Saules iela 57, Ventspils, LV-3601; 

A/S „Latvenergo” Sadales tīkls Rietumu reģions Ventspils nodaļa, Zvaigžņu 5, Ventspils, 

LV-3601; 

SIA „FIX”, Loču iela 10, Ventspils, LV-3601; 

PSIA „Ventspils siltums”, Talsu 84, Ventspils, LV-3602. 

Autotransports: 

PSIA „Ventspils reiss”, Robežu iela7, Ventspils, LV-3601; 

SIA „Domeniks”, Kaiju iela 2, Ventspils, LV-3602; 

SIA „Amserv Auto”, Zvaigžņu 15, Ventspils, LV-3601; 

SIA „Venta Motors”, Zvaigžņu 11, Ventspils, LV-3601; 

SIA „Tehauto Venta”, Zvaigžņu iela 45, Ventspils, LV-3601; 

SIA „Talsu Autotransports”, Stendes iela 5, Talsi, Talsu nov., LV-3201. 

Ēdināšanas pakalpojumi: 

SIA „Bite”, kaf. „Bugiņš”, Lielā 1/3, Ventspils, LV-3601; 

SIA „Diāna-Bistro”, kaf „Centrs”,  J.Poruka 16-2.st., Ventspils, LV-3601 ; 

SIA „Allternatīva”, kaf. „Pūpēdis”, Pils 18 - 1, Ventspils, LV-3601; 

SIA „Elvi” veikals „Linde Pārtika”, bistro „ELVI-BISTRO”, Celtnieku iela 3, LV-3602; 

SIA „RIMI LATVIA”, TC „Tobago”, Lielais prospekts 3/5, Ventspils LV-3601 ; 

IK „Vertikāle V”, ēdnīca „Liedags”, Medņu iela 40, Ventspils, LV-3601. 

Komerczinības: 

PSIA „Ventspils Olimpiskais centrs”,  Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3601; 

SIA „Santande” viesnīca „Kupfernams”, Kārļa iela 5, Ventspils, LV-3601 ; 

SIA „Raibie logi” viesnīca, Lielais prospekts 61  Ventspils, LV-3601; 

SIA „Ventspilnieks”, viesnīca „Jūras brīze”, Vasarnīcu iela 34, Ventspils, LV-3601; 

SIA „Viesnīca Dzintarjūra”, Ganību iela 26  Ventspils, LV-3601; 
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SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināta"  Struktūrvienība Piejūras kempings 

Vasarnīcu ielā 56, Ventspils, Latvija, LV-3601; 

PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”, Pils iela 12, Ventspils, LV 3602. 

Restorānu pakalpojumi: 

SIA „GMG Catering”, restorāns „Tex – Mex”, Ganību iela 14, Ventspils, LV-3601; 

ZS „Ēmužas”, kafejnīca „Velves”, K. Mīlenbaha iela 19, Talsi, Talsu nov., LV-3201; 

SIA „MERKURO”, kafejnīca „Pāvila sēta”, Ganību iela 19, Ventspils, LV-3601 ; 

SIA „Ilbe”, restorāns „Baltika”, Līvu iela 2, Ventspils, LV-3601; 

SIA „BeKiTa”, kafejnīca „Bullītis”, Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3601; 

SIA „Emeda”, restorāns „Pastnieka māja”,  Liepāja, F. Brīvzemnieka 53, LV- 3401.  

Grāmatvedība: 

SIA „Frolli”, Kustes dambis 6, Ventspils, LV-3602; 

PSIA „Ūdeka”, Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602; 

SIA „VTB Rudens”, Vārves p., Ventspils n., LV-3623; 

PSIA „Ventspils poliklīnika”, Saules iela 31, Ventspils, LV-3601; 

„Ventspils digitālais centrs”, Akmeņu iela 3, Ventspils, LV-3601.  

Ventspils Tehnikuma administrācija un prakšu vadītāji ik gadu tiekas ar uzņēmējiem, lai 

pārrunātu aktuālos jautājumus, noskaidrotu uzņēmēju vēlmes un vajadzības jaunu darbinieku 

sagatavošanā un esošo darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanā, kā arī tiek pārrunātas izglītības 

problēmas pilsētā, izglītojamo vēlme apgūt konkrētās profesijas, to nepieciešamība pilsētā 

strādājošajiem uzņēmumiem, skolas spēja sagatavot Ventspils pilsētai, novadam un Kurzemes 

reģionam nepieciešamos speciālistus. 

Kopā ar uzņēmumu vadītājiem tiek apzinātas prakses vietas, pārrunātas praktikantiem 

nepieciešamās prasmes un iemaņas, vēlamais praktikantu piesaistīšanas laiks un sastādīts prakses 

grafiks. Prakšu vadītāji piedalās izglītojamo sagatavošanā profesionālās meistarības konkursiem.  

5.3 Sadarbība ar ārvalstu uzņēmumiem 

Turpinās sadarbība ar Vācijas ēdināšanas un viesu izmitināšanas uzņēmumiem, kur gada 

laikā praktizējas vairāk kā 60 pavāra, ēdināšanas pakalpojumu speciālista un viesnīcu 

pakalpojumu komercdarbinieka programmu specialitāšu izglītojamie.  

Skolai ir laba sadarbība ar vairākiem Vācijas uzņēmumiem, kur izglītojamie iziet mācību 

prakses un praktizējas pavāra, ēdināšanas pakalpojumu speciālista, viesnīcu pakalpojumu 

speciālista programmās: 

1. Viesnīca Arkona Strandhotel, Strandpromenade59,18609 Binz,Vācija; 

2. Restorāns Seebrücke, Seebrücke1, 18586 Sellin, Vācija; 
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3. Viesnīca Störtebeker, Zur Seebrücke 22,18181 Graal-Müritz, Vācija; 

4. Viesnīca Ifa, Waldstr.1, 18181 Graal-Müritz, Vācija; 

5. Viesu nams Kliesows Reuse, Alt-Redvitz23a,18586 Middelhagen, Vācija; 

6. Akzent Waldhotel, Waldstraße7, D-18586 Ostseebad Göhren,Vācija; 

7. IFA RUGEN, Strandpromenade7418609 OstseebadBinz, Vācija; 

8. Kafejnīca ,,Eisfae Venezia” DELUCA+LIVOTTO, Hans-Bredowstrasse 19, 28307 

Bremen, Vācija. 

5.4 Dalība izstādēs 

No 2015.gada 26.februāra līdz 28.februārim Ventspils Tehnikums 

piedalījās 22.starptautiskajā izglītības izstādē „Skola 2015” BT1 izstāžu centrā, Ķīpsalā, Rīgā. 

Izstādes laikā skolas stendā ikviens interesents varēja uzzināt par izglītības iespējām Ventspils 

Tehnikumā, saņemt pedagogu un audzēkņu konsultācijas un atbildes uz jautājumiem, kā arī 

piedalīties dažādos konkursos, radošajās darbnīcās un vērot audzēkņu paraugdemonstrējumus. 

5.5 Atbalsts izglītojamiem 

Ventspils Tehnikumā ir darba aizsardzības speciālists, kurš atbild par darba vides iekšējo 

uzraudzību. Tās mērķis ir nodrošināt skolā valsts normatīvo aktu prasību izpildi darba 

aizsardzības un ugunsdrošības jomā, nodrošināt izglītojamiem drošus un veselībai nekaitīgus 

apstākļus mācību procesā. 

Darba aizsardzības speciālists izstrādā instrukcijas izglītojamiem par drošību masu 

pasākumos, uz ūdens, par drošību sporta nodarbībās, ekskursijās, ar kurām izglītojamos 

iepazīstina 2 reizes mācību gadā (uzsākot mācības 1. un 2. semestrī). Par iepazīšanos ar 

instrukcijām izglītojamie parakstās mācību nodarbību uzskaites žurnālā. Divas reizes mācību 

gadā izglītojamos iepazīstina ar ceļu satiksmes noteikumiem, elektrodrošības un ugunsdrošības 

prasībām. Iepazīšanās ar instrukciju tiek apliecināta ar parakstu.  

Skolā ir pieejama aptieciņa, kurā atrodas pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamo 

medicīnas materiālu minimums. 

Skolā ir izstrādāts un apstiprināts evakuācijas plāns. Skolas pedagogi un darbinieki ir 

instruēti, kā rīkoties attiecīgās situācijās. Pie kāpnēm, izejām un gaiteņos ir norādes zīmes. 

Skolā ir noteikta kārtība, kas jāievēro, dodoties uz pasākumiem ar transporta līdzekļiem. 

Direktors ar rīkojumu nozīmē atbildīgās personas katrā braucienā, kuras darba aizsardzības 

speciālists papildus informē par drošības jautājumiem, tiek sastādīti audzēkņu saraksti. 



Ventspils Tehnikums            Pašvērtējuma ziņojums 

34 

 

Kursu audzinātāji iepazīst izglītojamos, sadarbojas ar izglītojamo vecākiem, aizbildņiem, 

iespēju robežās piepazīst mājas apstākļus, un saskarsmē ar šiem izglītojamiem cenšas būt taktiski 

un iejūtīgi. 

Izglītojamiem savu problēmu risināšanā ir iespēja sadarboties ar grupas audzinātāju, skolas 

psihologu, audzēkņu pašpārvaldi, priekšmetu skolotājiem, pulciņu skolotājiem, direktora 

vietniekiem, dienesta viesnīcas pedagogiem u.c. 

Katru mēnesi tiek organizēta stipendiju komisijas sēde, kur lēmumu pieņemšanā piedalās 

grupas pārstāvis (parasti grupas vecākais). 

Arī izglītojamo pašpārvalde regulāri rīko sanāksmes, kurās ikviens izglītojamais aicināts 

izteikt savu viedokli un priekšlikumus, kā arī aktīvi līdzdarboties dažādu pasākumu 

organizēšanā, vadīšanā un skolas dzīves plānošanā. 

Skolas izglītības programmas ietver dažādas sociālās izglītības tēmas, kas bieži vien tiek 

realizētas, ievērojot starppriekšmetu saikni. Kursu audzinātāju tematiskie stundu plāni aptver ļoti 

daudzveidīgu tematisko loku, kas ļauj izglītojamiem attīstīt pozitīvas attieksmes, personības un 

sociālās iemaņas. 

Izglītojamiem tiek dota iespēja ierosināt sev interesējošu jautājumu pārrunāšanu. Ikviens 

var brīvi un droši izteikt savus priekšlikumus, kā arī apspriest skolas dzīvei aktuālus jautājumus, 

pārstāvēt savu viedokli. Galvenokārt to realizē skolas Izglītojamo pašpārvalde, kas iesaistās 

skolas dzīvē un tās organizācijā. Tādējādi izglītojamiem tiek dota iespēja parādīt savu iniciatīvu 

dažādās tās realizācijas formās: organizējot pasākumus, darbojoties skolas pašpārvaldē. 

Ventspils Tehnikumā ir savi apstiprināti Iekšējās kārtības noteikumi, kuri katru mācību 

gadi tiek atkārtoti izskatīti, un, ja nepieciešams, papildināti. Mācību gada sākumā izglītojamo 

kursu sanāksmēs tiek iepazīstināti ar tiem, kā arī ar citiem skolas darbu reglamentējošiem 

iekšējiem normatīvajiem aktiem. 

Viena no obligātajām tēmām, kas ir jāparedz kursu audzinātājiem savos darba plānos, ir 

izglītības turpināšana pēc skolas beigšanas un karjeras izvēle. Līdz ar to izglītojamie tiek 

informēti par izglītības iespējām pēc skolas beigšanas, par prasībām kādas ir nepieciešamas, lai 

iestātos sevis izvēlētajā augstskolā. Ja, nepieciešams, skola nodrošina konsultācijas par izglītības 

programmu izvēli un bibliotēkā ir pieejama informācija par iespējamo tālāko izglītību. 

Izglītojamie tiek informēti par internetā atrodamajiem materiāliem, kuri sniedz informāciju par 

izglītības turpināšanu Latvijas un ārvalstu augstskolās, par piedāvātajām studiju programmām, 

par karjeras izvēli. 

Skola informē vecākus par skolā paredzamajiem konkursiem, sanāksmēm un citiem 

vecākiem paredzētiem pasākumiem. Vecāki uzskata, ka skola sniedz viņiem nepieciešamās 

konsultācijas, lai atbalstītu bērnu mācīšanās procesu. 
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Skolotāji vēlas, lai izglītojamo vecāki uzņemtos lielāku atbildību par savu bērnu mājas 

darbu norisi, biežāk izrādītu interesi par bērnu sasniegumiem un aktīvāk apmeklētu skolas 

rīkotos pasākumus. 

Skolas administrācija un kursu audzinātāji daudz ir strādājuši pie informācijas apmaiņas 

nodrošināšanas starp skolu un vecākiem. Tomēr iespējas nav izsmeltas. Kaut arī liela daļa 

vecāku regulāri sadarbojas ar skolu, vecāku līdzatbildība savu bērnu mācīšanās, savstarpējo 

attiecību, uzvedības normu ieaudzināšanā dažos gadījumos varētu aktīvāka. 

Skolā darbojas Skolas padome. Ir noteiktas direktora un vietnieku pieņemšanas, ik dienas 

iespējama tikšanās ar audzinātājiem un priekšmetu pedagogiem. 

Skolā ir noteikta kārtība vecāku informēšanai par skolēnu sasniegumiem (sekmju 

grāmatiņas, vēstules). Skola regulāri sniedz informāciju par izglītojamo sekmēm īpaši tiem 

vecākiem, kuru bērniem ir problēmas mācībās. Kopš 2011./2012.mācību gada ieviests 

elektroniskais mācību nodarbību uzskaites žurnāls Mykoob, kur informāciju par savu bērnu 

sekmēm, kavējumiem un mājas darbiem var iegūt arī vecāki. 

Regulāri tiek organizēta informācijas apmaiņa skolas un kursu vecāku sapulcēs un Skolas 

padomes darbā. 

Stiprās puses: Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Skolā tiek nodrošināts sistemātisks, 

nepārtraukts izglītošanās process, kas stimulē 

izglītojamo personības attīstību un dod iespēju gūt 

panākumus ikdienas darbā; 

2. Skolēniem ir zināma mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtība, kritēriji, uzskaite, rezultātu 

uzlabošanas iespējas; 

3. Skolā ir iespējams saņemt konsultācijas 

visos mācību priekšmetos; 

4. Uzmanība tiek pievērsta sekmju analīzei, 

uzdevumu izvirzīšanai, kas dod iespēju uzlabot 

mācību darba rezultātus; 

5. Audzinātāju audzināšanas programmas 

aptver plašu tēmu loku; 

6. Skolēni var brīvi izteikt ierosinājumus 

skolas darba uzlabošanai; 

7. Skolēniem piedāvā interešu izglītības 

programmas; 

8. Izglītojamie ar panākumiem startē Latvijas 

1. Dažādot mācību metodes darbā ar 

talantīgajiem izglītojamajiem; 

2. Pilnveidot mācību satura apguves 

plānošanu, diagnosticējošo darbu izveidi un 

pielietošanu mācību rezultātu prognozēšanā; 

3. Izveidot jauniešu informācijas un karjeras 

izvēles centru; 

4. Atbalsta pasākumi dienesta viesnīcā 

dzīvojošiem jauniešiem; 

5. Skolas interešu izglītības kolektīviem 

turpināt skolas tēla popularizēšanu Latvijā, ar 

panākumiem startēt dažādos konkursos. 
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mēroga konkursos un sacensībās; 

9. Izglītojamiem ir iespēja pilnveidot sevi 

ārpusskolas aktivitātēs - deju studijā un korī; 

10. Plašas iespējas nodarboties ar sportu-

basketbols, futbols, frīsbijs, volejbols, futbols.  

  Vērtējums - labi 

 

5.6 Skolotāju dalība projektos 

Ventspils Tehnikuma pedagogi S.Pastore un Ž.Blaževiča no 2014.gada 19.oktobra līdz 

24.oktobrim Portugāles pilsētā Porto piedalījās ESF Erasmus + projektā: seminārā pedagogiem 

«Projektu menedžments interkulturālajiem apmaiņas projektiem Eiropā». Seminārā piedalījās 

pedagogi no  Beļģijas, Polijas, Latvijas, Vācijas. Projekta laikā pedagogi izveidoja sadarbību ar 

pārējo dalībvalstu skolām, savstarpēji apmainījās ar pedagoģisko pieredzi, kā arī nostiprināja 

svešvalodas zināšanas. 

Skolas metodiķe  L.Špude no 2015.gada 9.februāra līdz 13.februārim piedalījās ESF 

Erasmus + projektā: seminārā pedagogiem «Getting ready for digital classroom: communication, 

resources, tools and assessment». Projekta ietvaros dalībnieki apguva zināšanas par virtuālo 

apmācību un mācīšanās vidi, tai skaitā  IKT rīku izmantošanu mācīšanai e-apmācības formātā, 

digitālās izglītības mācību konceptu un materiālu pielietojumu, e-apmācības platformas iespējas, 

novērtējot to darbībā, pieredzes apmaiņu, novērtējot e-mācīšanās vides plusus un mīnusus, 

inovatīvus projektus un e–mācīšanās pielietojumu no visas Eiropas. 

http://www.pikc.lv/lv/jaunumi/10085/  

Angļu valodas pedagoģe O.Kukite no 2015.gada 5.aprīļa līdz 17.aprīlim devās uz 

Lielbritāniju, Ekseteru (Exeter), lai piedalītos Erasmus + projekta divu nedēļu kursos “English 

for European Educators”.  

http://www.pikc.lv/lv/jaunumi/anglu-valodas-skolotaja-pilnveido-savas-zinasanas-

erasmus-projekta/  

Informātikas skolotāja Māra Jansone no 2015.gada 5.jūlija līdz 12.jūlijam devās uz 

Portugāli, Sesimbru, lai piedalītos Erasmus+ līdzfinansēta projekta organizētajos kursos “ICT as 

a Tool for Intercultural and Media Eduction”.  Apmācību laikā apguva Photo Story 3 for 

Windows, Microsoft Research, AutoCollage, EclipseCrossword, Editor PicPic, Microsoft Mouse 

Mischer, Padlet, eBeam Interact, mākoņdatošanu, Moodli un eBeam”. 

http://www.pikc.lv/lv/jaunumi/ventspils-tehnikuma-pedagogs-piedalijas-starptautiskos-

kursos-portugale/  

http://www.pikc.lv/lv/jaunumi/10085/
http://www.pikc.lv/lv/jaunumi/anglu-valodas-skolotaja-pilnveido-savas-zinasanas-erasmus-projekta/
http://www.pikc.lv/lv/jaunumi/anglu-valodas-skolotaja-pilnveido-savas-zinasanas-erasmus-projekta/
http://www.pikc.lv/lv/jaunumi/ventspils-tehnikuma-pedagogs-piedalijas-starptautiskos-kursos-portugale/
http://www.pikc.lv/lv/jaunumi/ventspils-tehnikuma-pedagogs-piedalijas-starptautiskos-kursos-portugale/
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5.7 Skolas vide 

Piederības apzināšanās skolai veidojas ilggadīgu skolas tradīciju rezultātā (piem., 

1.septembris - Zinību diena, 1.kursa audzēkņu iesvētības (Fukšu diena), Karjeras nedēļa, 

Atvērtās skolas dienas, Skolotāju diena, Ziemassvētku pasākums, Izlaidums). Kā liecina skolēnu 

aptaujas, viņiem ir daudz draugu un saprotošu skolotāju. 

Ventspils Tehnikumā ir senas tradīcijas. Skolas rekonstrukcijas laikā atjaunotas un 

izveidotas estētiski un mācību darbam piemērotas mācību telpas - kabineti, mācību darbnīcas un 

laboratorijas. Jaunajās skolas telpās uzstādīts ļoti labs, mūsdienu tehnoloģijām atbilstošs 

aprīkojums, darba mašīnas un iekārtas. Pozitīvas sadarbības veicināšanai tiek uzlabota skolas 

esošā vide, padarot mācību telpas un vidi mājīgāku, ņemot vērā visu skolā iesaistīto pušu 

intereses un vēlmes. Noris regulārs darbs, lai sekmētu pozitīvas sadarbības vides veidošanu 

skolā. Tiek veicināta uzmanīga attieksme un iecietība, izglītojamiem, vecākiem un skolas 

darbiniekiem ir iespēja izteikt priekšlikumus un ierosinājumus (aptaujas, pieņemšanas, 

pašvērtējums u.c.). Skolas apmeklētājiem iekārtotas sēdvietas, “informācijas stūrīši”, vestibilā 

atrodama svarīgākā informācija. To var saņemt arī pie sekretārēm lietvedībā, kā arī skolas mājas 

lapā www.pikc.lv  

Atbildīgais personāls seko, lai telpas būtu uzkoptas. Ir atbilstošs gaiteņu un kāpņu telpu 

izkārtojums, redzamā vietā ir evakuācijas plāns. Skolas apkārtne tiek uzturēta tīra un kārtīga. 

Skolā ir divas mācību kafejnīcas, kas nodrošina ražošanas vidi prakses un praktisko mācību 

nodrošināšanai ēdināšanas programmu izglītojamiem. 

Skolotājiem ir iekārtota skolotāju istaba, kur viņu atpūtas vajadzībām novietoti atpūtas 

krēsli, darba vajadzībām brīvi pieejams 2 darba stacijas (datori ar interneta pieslēgumu), printeris 

un kopētājs. 

Skola izglītojamiem nodrošina dienesta viesnīcu - 250 vietas. Dienesta viesnīcas istabiņas 

ir estēti iekārtotas, divvietīgi numuriņi, kurā katram izglītojamam nodrošināta sava mācību vieta. 

Katrā stāva gaitenī pieejamas aprīkotas virtuves ēdienu pagatavošanai. Izglītojamo ērtībām 

dienesta viesnīcā pieejams veļas automāts, katrā istabiņā ledusskapji. 

Lai nodrošinātu izglītojamo drošību skolā un dienesta viesnīcā skolas darbiniekiem (ēkas 

un teritorijas uzraugiem) ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Ventspils pilsētas pašvaldības 

policiju. 

Stiprās puses: Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Skolai ir senas tradīcijas, sava atribūtika un 

uzlabojas prestižs; 

1. Turpināt popularizēt skolas tēlu sabiedrībā; 

2. Turpināt skolas tradīciju izkopšanu; 

http://www.pikc.lv/
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2. Skolā ir izstrādāti dokumenti, kas nosaka 

iekšējo kārtību; 

3. Sistemātiski tiek veikts darbs ar 

izglītojamiem, kuriem ir dažāda veida 

problēmas, piesaistot atbalsta personālu; 

4. Skolā strādā vairāki skolas absolventi; 

5. Izglītojamo veselības aprūpes nodrošināšanai 

ir noslēgts līgums ar ārsta praksi, par drošības 

jautājumiem ir piesaistīts darba drošības 

speciālists; 

6. Skolā izglītojamie var justies droši; 

7. Skolā regulāri viesojas dažādi lektori. 

3. Turpināt sadarbību ar atbalsta dienestiem; 

4. Organizēt apmācību pirmās palīdzības 

sniegšanā; 

5. Iesaistīt sociālo pedagogu paredzēto adaptācijas 

pasākumu kvalitātes uzlabošanu; 

6. Izglītības pieejamības nodrošināšana 

izglītojamiem ar īpašām vajadzībām. 

 

Vērtējums – labi 

 

6 SKOLAS RESURSI 

 

Skola nodrošina visas Izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas, kā arī 

materiāltehniskos resursus. Mācību kabinetu materiāltehniskais aprīkojums atbilst mācību 

procesa realizēšanas vajadzībām.  

Izglītojamajiem pilsētas bibliotēkā, (saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu) atbilstoši 

izglītības programmu specifikai ir pieejamas grāmatas un citi mācību līdzekļi, kā arī  periodikas 

izdevumi. Regulāri tiek papildināti grāmatu krājumi arī skolas bibliotēkā. 

Skolā tiek veikta materiāltehnisko līdzekļu uzskaite. Ir nozīmētas atbildīgās personas par 

materiāltehniskajiem resursiem, kas veic arī to uzskaiti, laicīgi konstatē bojājumus un novērš tos. 

Katram skolas darbiniekam ir iespēja iepazīties ar materiāltehnisko līdzekļu uzskaiti. Katras 

mācību programmas nodrošināšanai nepieciešamie materiāltehniskie līdzekļi tiek regulāri 

pārskatīti un papildināti. 

Skolā strādā 55 pedagogi, no tiem 48 ir ar augstāko izglītību un tai pielīdzināto, 4 ir  

amata meistari, bet 4 ar vidējo vispārējo izglītību (šobrīd mācās, iegūst augstāko izglītību  apgūst 

augstāko izglītību,  1 pedagogs apgūst otru augstāko izglītību. 2015./2016. mācību gadā skolā 

uzsākuši darbu 4 jauni pedagogi. 5 pedagogi apgūst profesionālajā izglītībā strādājošiem 

skolotājiem nepieciešamo pedagoģisko izglītību. 
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Tabula 19 

Skolotāju sadalījums pēc izglītības 2015./2016.mācību gadā 
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Ar augstāko pedagoģisko 

izglītību 

Pedagogi pavisam 

(ar algas nodokļa grāmatiņu) 
55 4 3 48 27 0 

no tiem ārvalstu 1 0 0 1 1 0 

profesionālās izglītības 

skolotāji 
26 3 3 20 5 0 

vispārējās vidējās izglītības 

skolotāji 
22 1 0 21 16 0 

vispārējās pamatizglītības 

skolotāji 0 0 0 0 0 0 

pārējie pedagogi 7 0 0 7 5 0 

 

Skolotāju darba slodze ir optimāla, lai kvalitatīvi spētu veikt savus pienākumus. Slodzes 

sadalītas, ievērojot skolas izglītības programmas un vadoties pēc darba organizācijas 

vajadzībām, skolotāju pieredzes un kvalifikācijas. Skolas vadība pārzina katra skolotāja darba 

pieredzi un profesionālo kompetenci, koordinē tālākizglītību un metodisko izstrādņu gatavošanu. 

Šajā mācību gadā no visiem skolā strādājošajiem skolotājiem augstākā izglītība ir 87 %, 

maģistra grāds ir 34 %  skolotājiem. 

Šajā mācību gadā plānojam iesaistīt pedagoģiskās izglītības apguvē 5 no pašreiz skolā 

strādājošiem skolotājiem (M. Urbāns, E. Dermaks, M. Sondere, I. Cepurniece, I. Neimane), 

augstāko izglītību turpina iegūt 7 skolotāji (S. Ērciņa, V. Koloss, A. Dalderis, A. Kozlovs, M. 

Jansons, I.Mūrniece, M.Urbāns), 2 pedagogi studē maģistrantūrā (E. Dermaks, A.Brikaine). 

Tabula 20  

2014./2015.mācību gadā profesionālajā pilnveidē iesaistītie skolotāji 

 Kopā Par ESF projektu 

finansējumu 

Par valsts 

finansējumu 

Par skolas 

līdzekļiem 

Vispārizglītojošo 

priekšmetu skolotāji 

22 5 8 7 

Profesionālo priekšmetu 

skolotāji 

30 10 11 10 

Visi  skolotāji 52 25 19 17 

Enerģētikas nozares skolotāji J.Luksis un A.Ozoliņš piedalījās profesionālo kompetenču 

pilnveides kursos “Modulārās ražošanas sistēmas un to izmantošana apmācības procesā” (24 st.), 

starptautiskā projekts semināros “Digita Television Tehnologies” (48 st,), SIA FESTO rīkotajā 

apmācības 20 st. kursā “Elektrotehnika un elektriskā piedziņa” (20 st.). Desmit skolas pedagogi 

piedalījās  kursos “Veselības mācības mācīšana profesionālajās izglītības iestādēs.” (72 st.). 

Skolotāji S.Pastore, L.Špude, S.Ērciņa, K.Paškevica, L.Filipoviča, M.Urbāns, R.Matisons 
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piedalījās pedagogu profesionālās pilnveides seminārā par tēmu “Biznesa modelēšana – idejas 

komercializācija, biznesa modelis, tā modelēšana un izmantošana, biznesa produkta izvēle” 

(16st.). Skolotāja K. Paškēviča piedalījās Microsoft Partners in Learning organizētajos Virtuālās 

Klases apmācību programmā “Inovatīva informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana 

mācību procesā” (27 st.). 

Ventspils Tehnikums nodrošina pedagogus visos mācību priekšmetos izglītības 

programmā Mehatronika. Lai sekmīgāk noritētu mācību process, pedagogi piedalījās pieredzes 

apmaiņā ar atbilstošās izglītības programmas pedagogiem no  Liepājas Valsts tehnikuma. Ir 

noslēgts sadarbības līgums un veiksmīga sadarbība ar Ventspils Augstskolu (turpmāk tekstā – 

VeA) par  praktisko mācību mehatronikā norisi VeA mehatronikas laboratorijā. 

Nr.p.k. Pedagogs Izglītība Mācību priekšmeti 

1. Andris 

Ozoliņš 

RPI,1988 

Radioinženiera kvalifikācija 

LU pedagoģijas, psiholoģijas un nmākslas 

fakultāte, Pedagoga sertifikāts  - pedagoģiskās 

darbības pamati (72 st.) 

Elektriskās mašīnas un elektriskā 

piedziņa, elektrodrošība, 

elektromontāža 

2.  Aivars 

Zavaļņevs 

RTK 2014, mašīnbūves speciālista kvalifikācija 

(4.prof.kval.l.) 

Šverines (Vācija) apmācību centrs 

Augstākā līmeņa CNC programmēšana 

Ventspils profesionālā vidusskola Nr.20, virpotāja 

universāla 4.kategorija, frēzētāja 2.kategorija 

PPTC Profesionālās izglītības pedagogu 

pedagoģiskās pamatizglītības programma 

Datorizētās ciparu vadības 

darbagaldi, materiālu mācība, 

tehniskie mērījumi, 

metālapstrādes pamati, 

 pr. māc. atslēdzniecībā, pr.māc. 

virpošanā un frēžēšanā 

3. Jānis 

Luksis 

LU 2005, vidusskolas fizikas skolotāja kvalifikācija 

RTU 2004, sociālo zinātņu bakalaurs 

SIEMENS SIMATIC S7  

TIA-Serviceausausbildung  

1 (ST-SERV2), 2 (ST-SERV2) 

SIEMENS MICROMASTER MM$/G110 

Komaktkurs (SD-WSMM4) 

Progr.loģiskie kontrolleri, 

programmēšanas pamati, 

automatizētā projektēšana, 

elektrotehnika, elektronika, 

kvalitātes nodrošināšanas pamati, 

pneimatika un hidraulika, 

praktiskās mācības mehatronikā 

4. Baiba 

Klūdziņa 

LLU 2009  

profesionālā augstākā izglītība, darba aizsardzības 

vecākā speciālista kvalifikācija 

RTU 2007 

Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē 

Darba aizsardzība 

5. Alberts 

Kozlovs 

Studē RTU Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultātes 2.kursā 

Ventspils Tehnikums, elektriķa kvalifikācija 

Pedagoga sertifikāts  - pedagoģiskās darbības 

pamati (72 st.) 

Elektriskie mērījumi 

6. Egils 

Sproģis 

LLU Mašīnbūves inženiera kvalifikācija 

Pedagoga sertifikāts  - pedagoģiskās darbības 

pamati (72 st.) 

Tehniskā grafika, tehniskā 

mehānika 
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2014./2015.mācību gadā 10 skolas jaunie pedagogi (I. Ciemīte, R. Matisons, V.Koloss, 

M.Jansons, I.Mūrniece, M.Jansone, I.Zaķe, A.Kozlovs, E.Sproģis, A.Dalderis)   ieguva 

profesionālajā izglītībā strādājošajiem pedagogiem nepieciešamo pedagoģisko izglītību 

Diagrammā Nr 14. redzams šajā mācību gadā skolā strādājošo skolotāju sadalījums pa 

vecuma grupām. 

 

Diagramma 14 

Skolas darbinieki ir informēti par saviem pienākumiem un tiesībām. Ir definētas atbildības 

jomas, kuras ir saskaņotas darba līgumos, kas tiek pilnveidoti un pārskatīti. Skolā ir izveidotas 

struktūrvienības un metodiskās komisijas. Grupu piepildījums un sadalījums atbilst normatīvajos 

aktos noteiktajai kārtībai. 

Skola koordinē arī tehniskā personāla nodarbinātības un darba kvalitātes jautājumus. 

Šajā mācību gadā skolotāji izstrādāja  metodiskos materiālus – darba lapas, prezentācijas 

jaunās vielas izklāstam, kontroldarbus, ieskaites darbus, eksāmenus. Skolas skolotāji strādāja arī 

pie mācību priekšmetu un prakšu programmu pilnveidošanas. 

Septiņi mūsu skolas skolotāji piedalījās projektā „Modulāro profesionālās izglītības 

programmu izstrāde” (iepirkuma identifikācijas kods Nr.VIAA 2013/15 ESF) (L.Špude 

(uzņēmējdarbība), I.Sproģe (uzņēmējdarbība), A.Ozoliņš (enerģētika, autotransports), J.Luksis 

(enerģētika, elektronika, metālapstrāde), S.Lukse (enerģētika), I.Silajānis (metālapstrāde), 

A.Zavaļņevs (metālapstrāde). Divi skolotāji iesaistījušies projektā  par kvalifikācijas eksāmenu 

bāzes jautājumu un praktisko uzdevumu izstrādi (A.Ozoliņš  - enerģētika, autotransports, 

J.Luksis – enerģētika, elektronika). 
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Stiprās puses: Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Skolas metodiskais darbs tiek organizēts 

metodiskajās komisijās; 

2. Skolā ir viss nepieciešamais personāls; 

3. Palielinās metodisko komisiju lomu 

skolas darba plānošanā; 

4. Skolas telpu remonts, mēbeļu un 

aprīkojuma iegāde tiek realizēta 

plānveidīgi; 

5. Skolas telpas un apkārtne tiek uzturēta 

tīra un kārtīga; 

6. Skolā ir visas nepieciešamās telpas 

mācību procesa nodrošināšanai  un 

iespēja izmantot datoru un interaktīvo 

tāfeli. 

1. Turpināt iekārtot modernus un mācību 

priekšmetu standartu prasībām atbilstošus 

kabinetus un darbnīcas ERAF projekta 

ietvaros. 

2. Papildināt sporta inventāru atbilstoši sporta 

standarta prasībām.  

 

Vērtējums – ļoti labi 

 

 

7 SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

Skolas administrācija plāno darbu, tā kontroli un izvērtēšanu. Informācijas uzkrāšana 

notiek visu mācību gadu atbilstoši skolas attīstības stratēģijai 2015. – 2020. gadam, prioritātēm 

un darba plānam. Informācijas uzkrāšana notiek visu mācību gadu atbilstoši skolas stratēģijai, 

prioritātēm un darba plānam. Darbs tiek analizēts, sadarbojoties skolas administrācijai, 

skolotājiem, izglītojamajiem un vecākiem. Tiek izmantotas dažādas metodes. Katrs
 

pedagoģiskais darbinieks un audzinātājs mācību gada noslēgumā raksta pašvērtējumu, 

analizējot sasniegumus, nepilnības un tālākās attīstības vajadzības. Pašvērtējums tiek balstīts 

uz konkrētiem faktiem un pierādījumiem. Skolas darba vērtēšana notiek administrācijas sēdēs, 

metodisko komisiju sanāksmēs un pedagoģiskās padomes sēdēs. Veicot izvērtēšanu, tiek 

uzklausītas ieinteresētās puses. 

Ventspils Tehnikuma administrācija vērtēšanā iegūto informāciju izmanto, lai apzinātu 

sava darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus. 

Skolas attīstības virzieni tiek apspriesti metodiskajās komisijās un pedagoģiskās padomes 

sēdēs. Lielākā daļa izglītojamo vecāku norāda, ka viņiem ir sniegta informācija par skolas 
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attīstības virzieniem, tomēr to nevar attiecināt uz visu izglītojamo vecākiem. Tāpēc jāplāno 

darbs, lai regulāri un kvalitatīvi izglītojamo vecāki saņemtu informāciju, kas saistīta ar norisēm 

skolā un nākotnes plāniem. 

Ventspils Tehnikuma darbību reglamentē nolikums, iekšējās kārtības noteikumi, darba 

kārtības noteikumi un citi iekšējie normatīvie akti, kas izstrādāti, ievērojot izvirzītās prasības. 

 Ir izstrādāta Ventspils Tehnikuma vadības struktūra, kā arī personāla vadības stratēģija. 

Skolas direktoram ir šādi vietnieki: vietnieks mācību darbā, vietnieks praktisko mācību darbā un 

vietniece administratīvi saimnieciskajos jautājumos – projektu nodaļas vadītāja. Vietnieku 

pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku amatu aprakstos. 

Lielākā daļa skolotāju uzskata, ka skolas vadība prot uzklausīt un atbalstīt, ka attiecības ir 

koleģiālas, ka visi cenšas kvalitatīvi izpildīt tiem uzticētos pienākumus. Direktorei ir atbilstoša 

izglītība, zināšanas un profesionālā kompetence skolas vadības un administrācijas darbā. Skolā 

īpaša uzmanība tiek pievērsta lietišķu un labvēlīgu attiecību uzturēšanai starp darbiniekiem, 

izglītojamajiem un viņu vecākiem. 

Direktora vietnieki par plānoto un paveikto darbu informē administrācijas sanāksmēs, 

skolotājus – informatīvajās sanāksmēs vai pedagoģiskās padomes sēdēs, kā arī aktuālo 

informāciju izvieto skolotāju istabā. Katru gadu tiek organizētas vismaz divas pedagoģiskās 

padomes sēdes. Informācija par pasākumiem regulāri tiek novietota skolas informācijas 

stendos un ievietota skolas mājas lapā www.pikc.lv. 

Visi svarīgāko dokumentu oriģināli atrodas skolas kancelejā, bet kopijas atbilstoši pēc  

būtības pie direktora vietniekiem, struktūrvienību vadītājiem un iesaistītajiem pedagogiem. 

Tehnikuma visa finansiālā un grāmatvedības dokumentācija ir datorizēta. Plānojot finansiāli 

saimniecisko darbību, tiek ņemts vērā valsts budžeta finansējums un pašu ieņēmumi. Daudz 

strādājam pie jautājuma par pašu ieņēmumu paaugstināšanu. 

Plānojot Ventspils Tehnikuma darbību, tiek analizēts izglītojamo skaita sadalījums pa 

reģioniem un rajoniem, novadiem. Tiek veikta risku un iespēju analīze. 

Skolas vadība rūpējas, lai skolas darba rezultāti būtu zināmi un celtu tās prestižu 

sabiedrībā. 

Stiprās puses: Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Izveidojusies veiksmīga sadarbība ar 

pilsētas pašvaldību; 

2. Skolas vadības komandai izveidojusies 

laba savstarpējā sadarbība. 

1. Turpināt pilnveidot skolas darba 

organizāciju; 

2. Pilnveidot skolas dokumentāciju, atbilstoši 

MK noteikumiem. 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi.
 

http://www.pikc.lv/
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8 CITI SASNIEGUMI  

Ventspils Tehnikums intensīvi piedalās ES struktūrfondu pieejamā finansējuma apguvē. 

Šajā mācību gadā turpinām skolas rekonstrukciju atbilstoši 2013. gada 12. aprīļa noslēgtam 

līgumam ar Valsts izglītības un attīstības aģentūru par ERAF aktivitātes 3.1.1.1 projekta 

”Ventspils Tehnikuma – Ziemeļkurzemes kompetences centra infrastruktūras attīstības projekts”, 

Nr.3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/001, ar mērķi modernizēt Ventspils Tehnikuma telpas un 

modernizēt mācību aprīkojumu atbilstoši darba tirgus prasībām. 2015.gada 19. jūnijā Ventspils 

Tehnikuma rekonstruētā ēka un dienesta viesnīcas jaunbūve tika nodota ekspluatācijā. 

Projektu īstenošanas laikā tiks radīts vienots profesionālās izglītības komplekss, kurā 

ietilps arī Eiropas standartiem atbilstoša dienesta viesnīca 250 izglītojamiem. Modernizētās 

mācību darbnīcas, ir iespējams nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu, kā arī  radīta iespēja 

paplašināt piedāvāto programmu spektru. Projekta aktivitātes plānots īstenot līdz 2015.gada 

30.janvārim. Projekta kopējais finansējums ir   EUR  15 461 578,05, no kuriem 86% finansē 

Eiropas Savienība, bet 15% valsts budžets. 

ESF programmas ietvaros tiek īstenots projekts ar mērķi uzlabot mācību saturu un ieviest 

praksē iespēju jauniešiem darba praksi un praktiskās mācības kvalitatīvi veikt pie darba devēja. 

Projekta pamatmērķis ir izstrādāt modulārās apmācības sistēmu metālapstrādes un mašīnbūves 

programmām, kā arī veikt sagatavošanas darbus šādas sistēmas izveidei visos prioritāros 

priekšmetos. 

http://www.pikc.lv/lv/jaunumi/tiksanas-ar-metalapstrades-un-masinbuves-nozares-

ekspertiem/  

Skola aktīvi piedalās Erasmus+ programmās, piedāvājot jauniešiem praksi ārzemēs un 

skolas pedagogiem gūt pieredzi un celt profesionālo kompetenci mācību procesa organizēšanā 

citās profesionālās izglītības iestādēs Eiropas Savienībā. 

Esam īstenojuši  KPFI finanšu instrumenta ietvaros projektu par elektromobīļa iegādi 

skolas saimnieciskās darbības un mācību procesa nodrošināšanai. Projekta kopējās izmaksas bija 

30 250  EUR.  

http://www.pikc.lv/lv/aktualitates/jaunumi/page/5/  

Ventspils Tehnikuma darbs tiek plānots saskaņā ar 2015.gadā izstrādātu  skolas attīstības 

un investīciju stratēģija 2015.-2020.gadam, kurā ir definēti skolas apmācību programmu virzienu 

un investīciju apjomi. 

 

http://www.pikc.lv/lv/jaunumi/tiksanas-ar-metalapstrades-un-masinbuves-nozares-ekspertiem/
http://www.pikc.lv/lv/jaunumi/tiksanas-ar-metalapstrades-un-masinbuves-nozares-ekspertiem/
http://www.pikc.lv/lv/aktualitates/jaunumi/page/5/
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9 TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 

Tautsaimniecības attīstība, jaunu zināšanu rašanās, demogrāfiskā situācija, speciālistu 

sagatavošana atbilstoši tirgus prasībām prasa ieviest elastīgu un pastāvīgā attīstībā esošu 

apmācību sistēmu. Ventspils Tehnikuma galvenie uzdevumi: 

 profesionālās izglītības bāzes programmu izveide atbilstoši nozares specifikai; 

 modulārās sistēmas izveide ar specializāciju atbilstoši bāzes programmām, piesaistot 

nozaru asociācijas, darba devējus, kvalificētus speciālistus-skolotājus; 

 tālākizglītību programmu aktualizācija un paplašināšana atbilstoši bāzes programmām; 

 profesionālās pilnveides programmu aktualizācija un paplašināšana atbilstoši bāzes 

programmām; 

 pasniedzēju profesionālā pilnveide; 

 licencēto tālākizglītības programmu aktualizēšana un jaunu programmu izveide saskaņā 

ar darba tirgus prasībām ar mērķi sniegt izglītības pakalpojums bezdarbniekiem, darba 

meklētājiem un darba devējiem; 

 aktualizēt jau licencētas profesionālās pilnveides programmas un izveidot jaunas 

programmas saskaņā ar darba tirgus prasībām ar mērķi sniegt izglītības pakalpojums 

bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba devējiem; 

 turpināt ieviest darba vidē balstīto izglītību un paplašināt  pilotprojektā iesaistīto 

uzņēmumu un izglītojamo skaitu. 

Skolai attīstoties kā reģionālam kompetences centram, ir būtiski veidoties par plašāku 

izglītības pakalpojumu spektra piedāvātāju, saskaņojot piedāvātās specialitātes ar 

tautsaimniecības tendencēm valstī un reģionā, ievērojot nepārklāšanās principu un dzimuma 

līdztiesību profesiju ieguvē. 

Īstermiņa mērķis – celt profesionālās izglītības prestižu un mainīt sabiedrības attieksmi un 

viedokli par profesionālo izglītību. 

Ilgtermiņa mērķis – ekselences skola profesionāļiem. 

Sadarbība ar uzņēmumiem. Lai Ventspils Tehnikums gatavotu aktuāli un perspektīvi 

tautsaimniecībā un reģiona tendencēm nepieciešamus speciālistus, ir jāpārzina situācija nozarēs. 

Skolai trūkstošie resursi ir jāmobilizē sadarbībā ar ieinteresētajām nozarēm un uzņēmumiem. 

Uzņēmumu pārstāvju darbs valsts eksaminācijas komisijās, sākot ar iesaistīšanos kvalifikācijas 

eksāmenu bāzes izstrādē līdz eksāmena organizēšanai. Apzināt un izveidot nozaru profesionāļu 

datu bāzi par tiem, kuri ir gatavi un spējīgi piedalīties mācību procesā. Izvērtēt  
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uzņēmumu sezonālās svārstības, lai piedāvātu prakses  piemērotākajā laikā, identificēt iespējas 

izmantot uzņēmumu materiāli tehnisko bāzi, izveidot ekspertu bāzi un darba grupas kopā ar 

ieinteresētajām nozarēm profesiju un tehnisko standartu izstrādei un izvērtēšanai. 

 

 

 

 

Iestādes 

vadītāja  

 

 

 

                         Kristīne Vāgnere 

      

  (vārds, uzvārds)   (paraksts) 

  Z.v. 

 

SASKAŅOTS 

  

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

      

(vārds, uzvārds)   (paraksts) 

  

(datums) 

Z.v. 

 

 

 


