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Izglītības iestādes vispārīgais raksturojums 

Ventspils Tehnikums ir Latvijas Republikas Ministru kabineta dibināta izglītības 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 Profesionālās izglītības 

kompetences centra statusu. 

Izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir: 

1. Izglītības likums; 

2. Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie akti; 

3. Izglītības iestādes nolikums. 

Izglītības iestādei 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”. 

PIKC „Ventspils Tehnikums” ir izglītības programmu piedāvājuma un izglītojamo skaita 

ziņā otrs lielākais profesionālās izglītības centrs Kurzemē, kas nodrošina plaša spektra 

profesionālās izglītības ieguves iespējas un sagatavo nepieciešamos speciālistus Ventspils un 

Kurzemes vadošajām tautsaimniecības nozarēm. 

No 2011.gada Ventspils Tehnikumam ir Profesionālās izglītības kompetences centra 

statuss. Ventspils Tehnikums ir akreditēta izglītības iestāde, akreditācijas lapa Nr. AI 10335, 

no 2017.gada 20.aprīļa līdz 2023.gada 19.aprīlim. 

Ventspils Tehnikums īsteno 2. un 3.līmeņa profesionālās izglītības programmas, kā arī 

veic reģionālā un nozares metodiskā centra, pedagogu tālākizglītības centra, un ārpus formālās 

izglītības sistēmas iegūtās profesionālās kompetences novērtēšanas funkcijas. Ventspils 

Tehnikums piedāvā dažādas profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības 

programmas mūžizglītības un karjeras veidošanas atbalstam (var iepazīties mājas lapā 

www.pikc.lv). 

2017./2018.mācību gadā uzsākta īstenot viena modulārā programma, un no 

2018./2019.mācību gada tiks īstenotas vēl 4 modulārās programmas. 

2017.gada septembrī Ventspils Tehnikumā mācības uzsāka 738 izglītojamie no dažādiem 

Latvijas reģioniem, divās adresēs Saules ielā – 15 un Jūras ielā 14, Ventspilī. 
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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. 

Izglītības iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām, īstenojot licencētas un akreditētas izglītības programmas. 

Izglītības iestādes 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. Mūžizglītības programmu izstrāde un īstenošana; 

4. Sadarbības procesu pilnveide; 

5. Bezdarbnieku un darba meklētāju tālākizglītība un profesionālā pilnveide, sadarbība ar 

starptautiskajiem partneriem; 

6. Pedagogu prakses un stažēšanos nozaru uzņēmumos ieviešana; 

7. Izstrādāt un ieviest e-apmācību vidi; 

8. Izveidot reģionālo profesionālās izglītības metodisko un eksaminācijas centru; 

9. Profesionālās izglītības popularizēšana. 

Ventspils Tehnikumam ir izstrādāta un apstiprināta attīstības stratēģija 2015. – 2020.gadam, 

kas ir vidēja termiņa darbības plānošanas dokuments, kurā atspoguļoti Ventspils Tehnikuma 

attīstības mērķi, plānotie pasākumi un to īstenošanai nepieciešamais finansējums, (ar 

dokumentu var iepazīties mājas lapā www.pikc.lv).  
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Stratēģijas mērķis: nodrošināt vienotu vidēja termiņa redzējumu Ventspils Tehnikuma 

attīstībai līdz 2020. gadam, kas ir pamats mērķtiecīgai darba un resursu īstermiņa plānošanai, 

rezultatīvai, uz izaugsmi orientētai izglītības iestādes darbībai. 

 

1. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

1. Ir papildināti un pilnveidoti mācību vielas sadales tematiskie plāni rokas lokmetināšanas 

(MMA) darbu tehnoloģijā un darbu tehnoloģijā lokmetināšanā ar mehanizēto iekārtu 

aktīvās gāzes vidē (MAG), rasēšanā, materiālu mācībā, kā arī praktiskās mācības MMA un 

MAG metināšanā. 

2. Papildināts nepieciešamais materiāli tehniskais nodrošinājums un rokas instrumenti 

kokizstrādājumu izgatavošanas izglītības programmas īstenošanai. 

 

2. Mācību saturs tehnikumā īstenotās izglītības programmas 

Profesionālās izglītības programmas (turpmāk tekstā – izglītības programmas) izveides 

pamatā ir profesijas standarts, kurā ir noteikts profesijas nosaukums, profesionālās 

kvalifikācijas līmenis, profesijas apraksts, profesiju raksturojošie pienākumi un uzdevumi, 

prasmes, zināšanas, attieksmes un profesionālās kompetences. Izglītības programmu izveidi 

reglamentē: Izglītības likums; Profesionālās izglītības likums; Valsts profesionālās izglītības 

standarti; Profesijas standarts; MK noteikumi, IZM iekšējie noteikumi.  

2017./2018.mācību gadā Ventspils Tehnikumā mācības uzsāka 738 izglītojamie (tai 

skaitā 50 izglītojamie Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai 

apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 

pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas 

ietvaros” projektā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu 

garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001) un Eiropas Savienības fondu darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot 

nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekts 

Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” , vienošanās 

Nr. 8.4.1.0/16/I/001, turpmāk tekstā – Jauniešu garantijas programma). 37 mācību grupās valsts 

budžeta un  3 grupās Eiropas Sociālā fonda finansētās profesionālās izglītības programmās
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Tabula 1 

Izglītojamo skaits valsts budžeta finansētajās profesionālās izglītības programmās  

Izglītības 

progr. kods 
Izglītības progr. nosaukums, piešķiramā kvalifikācija 

Mācību 

valoda 

Progr. 

veids 

Iepriekšējā 

izglītība 

(klases) 

Mācību 

Ilgums 

(gadi) 

Izglītojamo skaits 

1.10.2015. 1.10.2016. 1.10.2017. 

33 811 02 1  
Ēdināšanas pakalpojumi, 

Ēdināšanas pakalpojuma speciālists 
Latviešu Klātiene 9. klase 4 108 

99 92 

33 811 05 1 
Apkalpošana uz kuģiem, 

Ēdināšanas pakalpojuma speciālists uz pasažieru kuģiem 
Latviešu Klātiene 9. klase 4 48 

64 103 

33 341 02 1 
Komerczinības, 

Viesnīcu pakalpojuma komercdarbinieks 
Latviešu Klātiene 9. klase 4 54 

52 23 

33 811 03 1 
Viesnīcu pakalpojumi, 

Viesnīcu pakalpojuma speciālists 
Latviešu Klātiene 9. klase 4 111 

110 112 

33 525 01 1 
Autotransports, 

Automehāniķis 
Latviešu Klātiene 9. klase 4 95 

99 107 

33 522 01 1 
Enerģētika un elektrotehnika, 

Elektrotehniķis 
Latviešu Klātiene 9. klase 4 66 

74 67 

33 521 02 1 
Inženiermehānika, 

Mašīnbūves tehniķis 
Latviešu Klātiene 9. klase 4 82 

74 77 

33 481 01 1 
Datorsistēmas, 

Datorsistēmu tehniķis 
Latviešu Klātiene 9. klase 4 47 

64 98 

33 582 03 1 
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija, 

Inženierkomunikāciju tehniķis 
Latviešu Klātiene 9. klase 4 18 

17 23 

33 543 04 1 
Koka izstrādājumu izgatavošana 

Būvizstrādājumu galdnieks 
Latviešu Klātiene 9. klase 4 9 

6 0 

33 523 02 1 
Elektronika 

Elektronikas tehniķis 
Latviešu Klātiene 9. klase 4 0 

21 11 

33 812 01 1 
Tūrisma pakalpojumi 

Tūrisma informācijas konsultants 
Latviešu Klātiene 9. klase 4 0 0 25 

     Kopā 638 680 738 
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Tabula 2 

Izglītojamo skaits Jauniešu garantijas programmās  

Izglītības 

programmas 

kods 

Izglītības programmas nosaukums, piešķiramā 

kvalifikācija 

Mācību 

valoda 

Program

mas veids 

Iepriekšējā 

izglītība 

(klases) 

Mācību 

ilgums 

(gadi) 

Izglītojamo skaits 

110.2015. 1.10.2016. 10.2017. 

32a 8 11 02 1 
Ēdināšanas pakalpojumi, 

Kuģa pavārs 
Latviešu Klātiene 

no 17 līdz 29 

gadiem 
1 14 14 19 

32a 521 01 1 

Metālapstrāde, 

Rokas lokmetinātājs( MMA), lokmetinātājs metināšanā 

ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē(MAG) 

Latviešu Klātiene 
no 17 līdz 29 

gadiem 
1 18 17 - 

35b 344 02 1 
Grāmatvedība, 

Grāmatvedis 
Latviešu Klātiene 12. klase 1,5 19 14 14 

35b 811 03 1 
Viesnīcu pakalpojumi, 

Viesnīcu pakalpojuma speciālists 
Latviešu Klātiene 12. klase 1,5 12 9 - 

35b 521 06 1 
Mehatronika 

Mehatronisku sistēmu tehniķis 
Latviešu Klātiene 12. klase 1,5 14 21 - 

35b 341 02 1 
Komerczinības 

Reklāmas pakalpojumu speciālists 
Latviešu Klātiene 12. klase 1,5 - 10 - 

35b 525 01 1 
Autotransports 

Autoelektriķis 
Latviešu Klātiene 12. klase 1,5 - - 17 

     Kopā 77 85 50 
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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 2015.– 

2020.gadam un nozaru, darba devēju pieprasījumu Ventspils Tehnikumā ir licencētas 4 jaunas 

izglītības programmas Viesnīcu pakalpojumi (modulārā izglītības programma), Datorsistāmas, 

datubāzes un datortīkli  (modulārā), uzsākta izglītības programmas “Autotransports”, 

kvalifikācija “Autoelektriķis” un izglītības programmas “Tūrisma pakalpojumi”, kvalifikācija 

“Tūrisma informācijas konsultants” īstenošana .  

Tabula 3 

 Akreditējamās programmas 

Izglītības 

programmas 

kods 

Izglītības programma Kvalifikācija Kods 
Licences 

numurs 

Akreditācij

as numurs 

33 521 02 1 Inženiermehānika Mašīnbūves 

tehniķis 
33 521 02 1 P - 14401 AP 4506 

33 522 01 1 Enerģētika un elektrotehnika Elektrotehniķis 33 522 01 1 P - 14402 AP 4507 

33 522 01 1 Enerģētika un elektrotehnika 

(modulārā) 

Elektrotehniķis 
33 522 01 1 P - 14799 AP 4645 

33 481 01 1 Datorsistāmas, datubāzes un 

datortīkli  (modulārā) 

Datorsistēmu 

tehniķis 
33 481 01 1 P - 15805 - 

35b 525 01 1 Autotransports Autoelektriķis 35b 525 01 1 P - 14215 - 

33 811 03 1 Viesnīcu pakalpojumi 

(modulārā) 

Viesnīcu 

pakalpojumu 

speciālists 

33 811 03 1 P-15743 - 

33 811 03 1 Viesnīcu pakalpojumi Viesnīcu 

pakalpojumu 

speciālists 

33 811 03 1 P-14524 AP 4793 

 

Īstenošana un plānošana. Mācību procesu izglītības programmas realizēšanā 

reglamentē mācību plāns, mācību procesa grafiks un mācību priekšmetu programmas. Mācību 

plāns nosaka apgūstamos priekšmetus, to formas, apjomu, sadalījumu pa semestriem un secību. 

Mācību priekšmetu programmas norāda stundu, praktisko mācību un prakšu tematiku. 

Audzēkņu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Mācību satura izstrādē tiek ņemtas vērā 

konkrētās profesijas standarta prasības.  

Mācību priekšmetus izglītojamie apgūst teorētiskajās nodarbībās, praktiskajās 

nodarbībās, praksēs un patstāvīgajās mācībās. Sākot ar 2. kursu, izglītojamiem tiek organizētas 

darba vidē balstītās mācības prakses uzņēmumos.  
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Lai mācību priekšmetiem, praktiskajiem darbiem un kvalifikācijas praksē ievērotu 

tematiskā satura pēctecību, uzsākot mācību procesu, tehnikumā tiek izstrādāts un apstiprināts 

mācību grafiks, kas atbilst izglītības programmu mācību plāniem un mācību nodarbību 

slodzēm. Grafiks izstrādāts, plānojot teorētisko, praktisko mācību un kvalifikācijas prakšu 

sadalījumu pa nedēļām. Šis grafiks ir pieejams gan pedagogiem, gan izglītojamajiem. Pēc 

mācību grafika tiek izstrādāts mācību priekšmetu nodarbību saraksts. Saraksts tiek apstiprināts 

un ir pieejams izdruku formātā un e-vidē, tehnikuma elektroniskajā žurnālā Mykoob. Saraksts 

tiek plānots nedēļai. Izglītojamie mācās 5 dienas nedēļā, ievērojot nodarbību sarakstā norādītās 

stundas. Viena stunda ilgst 40 minūtes. Ja nepieciešams, nodarbību sarakstā tiek veiktas 

izmaiņas. Par izmaiņām izglītojamie un pedagogi tiek savlaicīgi informēti. Izmaiņas pieejamas 

e-vidē un izdrukas veidā pie nodarbību saraksta. Pēc normatīvo aktu prasībām tiek plānots 

konsultāciju grafiks, kas ir pieejams tehnikuma informācijas stendā un e-vidē. Pēc mācību plāna 

pedagogi izstrādā mācību programmas, kas nodrošina plānotu un secīgu satura apguvi. Saskaņā 

ar nodarbību sarakstu un mācību programmu, tiek veikti ieraksti mācību nodarbību uzskaites 

žurnālā elektroniskajā vidē - Mykoob. Pedagogi īsteno plānoto mācību saturu, un 

nepieciešamības gadījumā, veic tajā korekcijas, lai īstenotu mācību darba diferenciāciju, 

individualizāciju. Uzsākot mācību gadu, vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogi veic 

diagnostikas darbus, pēc kuru rezultātiem un analīzes notiek mācību darba korekcija. 

Satura pilnveide. Izglītības programmu satura pilnveide padziļināti notiek pēdējo trīs gadu 

laikā, jo regulāri ir izmaiņas normatīvajos aktos. Lai uzlabotu izglītības darba kvalitāti 

2017.2018.mācību gadā izveidotas piecas struktūrvienības: 

1. Viesmīlības struktūrvienība; 

2. Metālapstrādes, autotransporta un inženiermehānikas struktūrvienība; 

3. Enerģētikas, elektrotehnikas  un informācijas tehnoloģiju struktūrvienība; 

4. Vispārizglītojošo mācību priekšmetu struktūrvienība; 

5. Izglītības satura un pedagogu darba kvalitātes metodiskā struktūrvienība. 

Struktūrvienībās un administrācijas sanāksmēs tiek analizēts mācību priekšmetu saturs un 

nodarbību plānošana, mācību procesa metodiskais nodrošinājums, praktisko nodarbību 

materiāli tehniskais nodrošinājums, apkopoti un analizēti mācību rezultāti. 

Struktūrvienību vadītāji un skolas metodiķe sniedz atbalstu pedagogu iniciatīvām mācību 

programmu pilnveidē, nodrošinot ar nepieciešamajiem resursiem un informāciju. 

Akreditējamās izglītības programmas ir aktualizētas un pilnveidotas sadarbojoties ar darba 

devēju organizācijām, attiecīgajām Nozaru ekspertu padomēm (turpmāk NEP). Ar 

2016./2017.mācību gadu ir uzsākta modulārās izglītības programmas „Enerģētikas un 
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elektrotehnikas” ieviešana. Tās īstenošanai tiek ņemts vērā tas, ka kursu programmas vairāk 

tiek vērstas uz sasniedzamajiem rezultātiem un kompetenču apguvi. Modulārās programmas 

veiksmīgi tika izstrādātas, sadarbojoties ar Liepājas Valsts tehnikumu un Kandavas 

Lauksaimniecības tehnikuma metodiķiem un pedagogiem. 

2016./2017.m.g. ir izstrādāts profesionālās izglītības programmu saturs šādās nozaru 

profesijās:   

Tūrisma un viesmīlības nozare : 

1. profesionālā vidējā izglītības programmai “Viesnīcu pakalpojumi”, kvalifikācija 

“Viesnīcu pakalpojumu speciālists”, 33811031; 

2. profesionālā vidējā izglītības programmai, “Tūrisma pakalpojumi”, kvalifikācija 

“Tūrisma informācijas konsultants”, 33812011.  

Autotransporta  nozares nosaukums: 

1. profesionālā vidējā izglītības programmai, “Autotransports”, kvalifikācija 

“Automehāniķis”, 33525011; 

2. profesionālā vidējā izglītības programmai, “Autotransports”, kvalifikācij 

“Autoelektriķis”, 35b525011. 

Audzināšanas darbs. Tehnikumā, uzsākot jaunu mācību gadu, tiek izstrādāts 

audzināšanas darba plāns un audzināšanas programma turpmākajiem gadiem, ietverot 4 gadu 

ciklu. Izstrādes pamatā ir Valsts izglītības satura centra (turpmāk - VISC) rekomendācijas un 

prioritātes. 

Audzinātājiem, izstrādājot kursu audzināšanas programmas, vispusīgi un pēctecīgi tiek 

iekļautas tēmas, kas veido izglītojamā attieksmi pret sevi, citiem, darbu, kultūru, sabiedrību 

un valsti, audzinot krietnus, godprātīgus un atbildīgus cilvēkus - Latvijas patriotus. Plānojot 

mācību nodarbību sarakstu audzināšanā, 2 stundas tiek paredzētas kā kontaktstundas, bet 

pārējās ir kā individuālai darbs ar izglītojamajiem, dienesta viesnīcu apmeklējums, dalība 

skolas organizētajos pasākumos un dažādās aktivitātēs. 

Sasniegumi. Darbs, kas ieguldīts akreditējamo izglītības programmu pilnveidē un 

īstenošanā, izglītojamiem ļauj iegūt labus un ļoti labus rezultātus kvalifikācijas iegūšanā, par 

ko liecina centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu (turpmāk - PKE) rezultāti, 

atsauksmes no darba devējiem. Tehnikumā izveidotā un atjaunotā materiāli tehniskā bāze ļauj 

pilnībā realizēt izglītības programmas atbilstoši profesiju standartu prasībām. Tehnikuma un 

darba devēju sadarbība ir ļāvusi pilnveidot izglītības programmu saturu, kas absolventiem ļauj 
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iesaistīties darba tirgū. Izglītības programmas īstenošanas pēctecība nodrošina kvalitatīvu 

kvalifikācijas prakses norisi, atbilstoši programmas prasībām. 

Sadarbība izglītības programmu izstrādes un īstenošanas procesā. Ventspils 

Tehnikums cieši sadarbojas ar dažādām asociācijām, organizācijām un uzņēmējiem. Izglītības 

iestādes sadarbības partneri ir Nozaru ekspertu padomes un dažādu nozaru uzņēmumi. 

Ventspils Tehnikums kopā ar sadarbības partneriem iesaistās dažādās aktivitātēs, saistībā ar 

izglītības programmu izstrādi un uzlabošanu, mācību priekšmetu un prakšu programmu izstrādi 

un pilnveidošanu, kvalifikācijas eksāmenu izstrādi, mācību satura, metožu un līdzekļu 

pilnveidošanu u.c. Visās izglītības programmās kopš 2017.gada notiek cieša sadarbība ar 

LDDK par darba vidē balstīto mācību nodrošināšanu, un ar visām asociācijām par modulāro 

izglītības programmu pilnveidošanu un īstenošanu. 

Turpmākā attīstība:  

1. Stiprināt attiecības ar darba devējiem un ieinteresēt viņus piedalīties jauno speciālistu 

sagatavošanā, stiprinot darba vidē balstītās izglītības attīstību, pārliecinot, kādu pienesumu 

var sniegt jaunie speciālisti uzņēmuma darba ražīguma palielināšanā un attīstībā.  

2. Pilnveidot mācību saturu saskaņā ar mūsdienu izglītības un darba tirgus prasībām, gatavojoties 

pārējai uz kompetenču pieejā balstītu izglītības saturu. 

3. Turpināt modulāro profesionālās izglītības programmu ieviešanu. 

4. Turpināt nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu, ņemot vērā izglītojamo spējas un 

vajadzības, plašāk izmantojot jaunākās pedagoģiskās un IT tehnoloģijas mācību procesā, 

pilnveidojot mācību sasniegumu vērtēšanas metodes un kvalitāti, īstenot individuālo un 

diferencēto pieeju mācīšanas procesā. Panākt mācību motivācijas paaugstināšanos.  

5. Pilnveidot izglītojamo sasniegumu uzskaites un analīzes kārtību, attīstot izglītojamo 

sasniegumu kvalitatīvo analīzi, un to rezultātu izmantošanu ikdienas darbā. 

6. Turpināt pilnveidot mācību procesa norisi e-vidē un e-formā. 

 

Vērtējums - ļoti labi 
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3. Mācīšana un mācīšanās 

3.1. Mācīšanas kvalitāte 

Ventspils Tehnikuma skolotāji izmanto daudzveidīgas, mācību satura apguvei, vecumam 

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

uzmanību kritiskai domāšanai, kas izglītojamiem ļauj analizēt, izteikt savu viedokli. 

Struktūrvienību sēdēs skolotāji dalās pieredzē par metodēm darbam ar izglītojamiem, kuriem ir 

grūtības mācībās, kā arī talantīgajiem izglītojamiem.  

Struktūrvienības vadītāji sadarbībā ar skolotājiem apkopo un analizē izglītojamo mācību 

sasniegumus un kvalifikācijas eksāmenu rezultātus, lai noteiktu piemērotākās mācīšanas 

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

Izglītojamo vajadzībām ir izstrādāti un mācību procesa nodrošināšanai tiek izmantoti 

daudzveidīgi mācību  metodiskie materiāli un uzskates līdzekļi, digitālie mācību līdzekļi un citi 

izdales materiāli. Skolotāji mācību procesā skaidri nosaka mācību nodarbību mērķus, formulē 

uzdevumus un sasniedzamos rezultātus. Mācību nodarbības ir pārdomātas, strukturētas. 

Ventspils Tehnikumu elektroniskajā žurnālā (e-vidē) Mykoob  ir pieejama un var 

iepazīties ar mācību procesa grafiku, stundu sarakstiem, iekšējās kārtības noteikumiem u.c. 

aktuālu informāciju. Katra mācību priekšmeta/prakses skolotājs pirmajā mācību nodarbībā 

notur ievadstundu savā mācību priekšmetā, kurā pastāsta izglītojamiem par prasībām, saturu un 

vērtēšanas kritērijiem konkrētajā mācību priekšmetā. Kā arī nepieciešamības gadījumā veic 

papildus instruktāžas, piemēram, par kārtību un drošību datorklasēs vai mācību darbnīcās un 

laboratorijās.  

Izglītības iestādes izglītojamo reģistrācija un uzskaite ir sakārtota atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. 

Mācību procesa organizēšana. Katrs skolotājs savā priekšmetā mācību gada sākumā 

iepazīstina izglītojamos ar izglītības programmas saturu, mācību darba organizāciju un norisi, 

pārbaudes darbiem un vērtēšanas kārtību. Arī izglītojamo vecāki ir informēti par mācību 

procesa organizāciju un norisi, un vērtēšanas kārtību. 

Šajā mācību gadā turpinās darbs pie izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas 

pilnveides. Katru mēnesi tiek veiktas atestācijas, kurās izglītojamais saņem vērtējumu visos 

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

nesekmību. 
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Mācību procesa nodrošināšanai ir iekārtotas un aprīkotas mūsdienīgas, atbilstošas 

darbnīcas un mācību auditorijas. Lai nodrošinātu profesijai nepieciešamo praktisko 

kompetenču apguvi, prakses organizēšana tiek plānota (sadarbībā ar uzņēmējiem) uzņēmumos, 

kur reālā darba vidē izglītojamiem ir iespēja praktizēties izvēlētajā specialitātē, apgūstot 

profesionālās prasmes un iemaņas.  

Mācību un kvalifikācijas prakses tiek organizētas saskaņā ar Profesionālās izglītības 

likumu, LR MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.785 „Mācību prakses organizācijas un 

izglītojamo apdrošināšanas kārtība”, u.c.  

Visas prakses notiek saskaņā ar Ventspils Tehnikuma apstiprināto Mācību procesa 

grafiku, kuru izstrādā pamatojoties uz katras izglītības programmas mācību plānu, atbilstoši 

nozares specifikai un darba tirgus pieprasījumam. Mācību prakses un kvalifikācijas prakses 

skolotāji pirms prakses informē izglītojamos par prakses uzdevumiem, veicamajiem 

pienākumiem un nepieciešamo dokumentāciju. 

Prakses organizēšanā tiek ievēroti pēctecības principi – vispirms pamat prasmes un 

iemaņas tiek apgūtas skolas mācību laboratorijās un darbnīcās, pēc tam prakse tiek turpināta 

izglītības programmai atbilstošos nozares uzņēmumos, slēdzot prakses līgumus. Skolai ir laba 

sadarbība ar darba devējiem, darba devēju asociācijām un uzņēmumiem. Darba devēji un 

izglītojamie ir informēti par prakses uzdevumiem, kas izveidoti atbilstoši mācību programmai. 

Notiek prakses programmas izpildes uzraudzība un kontrole. Pēc prakses notiek prakses 

aizstāvēšana, kurā tiek aicināti piedalīties arī darba devēji, nozaru uzņēmumu pārstāvji. 

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”, “Balttour”, “Tech Industry”. Skola ar 

savu informatīvo stendu piedalās ikgadējā izstādē “Skola”. 

Saskaņā ar apstiprināto stundu hospitācijas plānu tiek veikta mācību stundu hospitācija. 

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.  

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

finanšu līdzekļiem. Izglītības programmu realizēšanas nodrošināšanai tiek iekārtotas atbilstošas 
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nodarbību telpas. Izglītojamiem ir pieejama bibliotēka (grāmatu glabātuve). Skolai ir veiksmīga 

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

ar plašāku periodiku un daiļliteratūru, profesionālo, mācību un zinātnisko literatūru, kā arī tiek 

plānoti tematiskie pasākumi. 

Izglītības satura apguve. Skolotāji atbilstoši mācību priekšmetam, tēmām, 

materiāltehniskajam nodrošinājumam, izglītojamo vecumposma īpatnībām izvēlas 

daudzveidīgas mācību metodes, kas vērstas uz izglītojamo darbības aktivizēšanu, 

ieinteresēšanu, domāšanas procesu un sadarbības prasmju attīstīšanu, zināšanu pielietošanu 

praksē, paškontroles veicināšanu, meklējumdarbības un līdzatbildības rosināšanu. Skolotāji 

izmanto mācību līdzekļus, mācību tehniskos līdzekļus, iekārtas un aprīkojumus atkarībā no 

mācāmā priekšmeta, tēmas un specifikas (teorija, praktiskais darbs vai prakse).  

Vairākums skolotāju, prasmīgi veidojot dialogu ar izglītojamiem, 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 un motivācija 

mācībām ir noteicošais faktors sadzirdēšanai, domāšanai un izpratnei. 

Izglītojamie ik gadu atbilstoši īstenotajām izglītības programmām piedalās Latvijas 

izglītības iestāžu vispārizglītojošo priekšmetu olimpiādēs un profesionālās ievirzes izglītības 

konkursos, skolā, reģionā un valsts mērogā. Izglītības iestādē organizē izstādes, koncertus u.c. 

pasākumus.  

Skolotāju un izglītojamo sadarbība. Jaunā informāciju tehnoloģiju piedāvātās iespējas 

būtiski mainījušas klasisko skolotāja un izglītojamā sadarbības modeli. Mūsdienu sadarbības 

metodes prasa abpusēju domāšanas maiņu un jaunu sadarbības modeļu iekļaušanu izglītības 

procesā. Skolotāja sadarbībā ar izglītojamo ir iekļautas dažādas metodes un līdzekļi, gan 

klasiskie tiešā komunikācija vienam ar otru nodarbību laikā, konsultācijās, dažādos pasākumos, 

gan elektroniski, izmantojot attālinātos komunikāciju veidus, tādus kā mācību sociālais tīkls, e-

pasts un lietotnes mobilajās iekārtās un internetā u.c. Lai izzinātu izglītojamo viedokļus, domas 

par izglītības procesu un ārpusstundu norisēm, katru gadu notiek izglītojamo anketēšana. 

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

kavējumu skaits ir veselības problēmu dēļ. Skolā ir kārtība, kādā uzskaita un analizē kavējumus, 

un par to atbildīgi ir kursu audzinātāji. Visi skolotāji vērtē izglītojamo mācību darbu un 

rezultātus, ievērojot valstī noteikto  un skolā izstrādāto vērtēšanas kārtību. 

Mācību procesa saikne ar audzināšanas darbu. Audzināšanas darba jomā kursu 

audzinātāji izmanto daudzveidīgas metodes, piemēram, sarunas ar attiecīgu jomu un nozaru 

speciālistiem (uzņēmēji, ārsti, psihologs, u.c.). Audzināšanas stundās nereti kā 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. 

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 palīdzību sniedz un tiek nodrošināti atbalsta pasākumi (pieaicināts psihologs vai 

sociālais pedagogs). 

Izglītojamie tiek iesaistīti dažādos ārpusstundu pasākumos un interešu izglītības pulciņos. 

2017./2018. gadā interešu izglītības ietvaros jaunieši var darboties šādos pulciņos:  

 Teātra studija; 

 Koris; 

 Tautas deju kolektīvs; 

 Basketbols zēni/meitenes; 

 Volejbols zēni/meitenes; 

 Florbols zēni;  

 Futbols zēni/meitenes; 

 Frisbijs zēni/meitenes. 

Mācību gada sākumā tika saņemti 259 iesniegumi, kuros izglītojamie bija izvēlējušies 

vienu vai vairākus interešu izglītības pulciņus. Vairāk kā 40 dalībnieki nebija izlēmuši, kuros 

pulciņos vēlētos iesaistīties, tāpēc septembra mēnesī izvēlējās apmeklēt vairākus pulciņus, lai 

izlemtu par kādu konkrētu interešu izglītības virzienu.  
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Izglītojamo skaits interešu izglītības pulciņos 2017./2018.mācību gadā 

 

Diagramma 1 – Izglītojamo skaits interešu izglītības pulciņos 

Teātra studija. 2017./2018.mācību gadā teātra studijā piedalās 31 izglītojamais. Studijas 

pamatmērķis ir veicināt jauniešu radošo izaugsmi - spēju iepazīt sevi, izteikt savas domas, 

improvizēt nosacītos apstākļos, papildināt vārdu krājumu un izteiksmes formas, darboties ar 

publiku, spēlēt lomas konkrētos uzvedumos, piedalīties dažādos Ventspils Tehnikuma 

pasākumos, kā arī visas Latvijas profesionālās izglītības mācību iestāžu organizētajos svētkos.   

Uzstāšanās/Koncerti:  

 Dzejas dienas (septembris) – iestudēti dzejas lasījumi; 

 Žetonu vakars (novembris) – vadīts pasākums;  

 Patriotu nedēļas koncerts (novembris) – dzeju lasījumi;  

 Teātra izrāde (decembris) – Ledus lamatās;  

 Eņģeļu stāsts (marts) – Atvērto durvju dienas pasākums; 

 Spoguļattēls (aprīlis) – Talantu diena;  

 Spoguļattēls (aprīlis) – Teātra festivāls Valmierā “…un es iešu un iešu”. 

Sasniegumi: Gada vislatvijas skolu teātra festivālā teātra studija ar izrādi “Spoguļattēls” 

saņēma 1. pakāpes diplomu.  

Koris. 2017./2018.mācību gadā dalībai korī tika saņemti 45 izglītojamo iesniegumi. 

Jaunieši ar prieku un  interesi organizē un iesaistās dažādos skolas un ārpusskolas pasākumos: 

 Dzejas dienas (septembris) – ansamblis un solisti; 

 Absolventu izlaidums (oktobris) – koris un solisti; 

 Laura Reinika koncerts (oktobris) – koris;  

31

45

32

67

55

28

39

26
33

1

Izglītojamo iesniegumu skaits septembrī

Teātra studija Koris Tautas dejas Basketbols Volejbols

Frisbijs Futbols Florbols Pašpārvalde
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 Patriotu nedēļas koncerts (novembris) – koris; 

 Žetonu vakars (novembris) – koris un solisti; 

 Teātra izrāde (decembris) – Ledus lamatās; 

 Koncerts Erasmus+ viesiem (marts) – ansamblis; 

 “Radi, rādi, raidi” Kuldīga (aprīlis) – koris;  

 Izlaidums (jūnijs) – ansamblis. 

Deju kolektīvs. Deju nodarbības uzsāka 22 jaunieši: 10 meitenes un 11 puiši. Dejotājiem 

iespēja iesaistīties dažādos skolas un ārpusskolas pasākumos: 

 Absolventu izlaidumā (oktobrī); 

 Laura Reinika koncertā (oktobrī); 

 Koncertā, par godu patriotu nedēļai (novembrī); 

 Teātra izrāde (decembrī) “Ledus lamatās”. 

Sporta aktivitātes un sasniegumi. 

Ventspils Tehnikumā jauniešiem ir iespēja aktīvi piedalīties un trenēties 5 dažādos sporta 

veidos - basketbols, volejbols, florbols, futbols un frisbijs. Sporta nodarbību ietvaros tiek 

organizētas starp grupu, starp skolu, pilsētas, reģiona un valsts mēroga sacensības dažādos 

sporta novirzienos. 

Ventspils Tehnikumā un Ventspils Tehnikuma jauniešiem organizētie pasākumi, 

sporta veidu komandu sasniegumi 2017./2018. mācību gadā: 

1. 22.09.2017. LOK Olimpiskā diena. 2.vieta meitenēm un zēniem BK Ventspils 

rīkotajā basketbolā. 

2. 11.10.2017. Ventspils starpskolu sacensības volejbolā jauktā komandā 1.vieta. 

3. 19.10.2017. “Ventspils un Ventspils novada vidusskolu 3 bumbu spēles” 

kopvērtējumā iegūta 2.vieta. 

4. LSSF volejbola sacensības Koknesē jauktā grupa 2.vieta. 

5. 22.11.2017. Ventspils starpskolu sacensības telpu futbolā zēniem 3.vieta. 

6. 30.11.2017. “Kurzemes reģiona profesionālo izglītības iestāžu 3 bumbu turnīrs” 

iegūta 2.vieta. 

7. 10.01.2018. Ventspils vidusskolu turnīrs frisbijā zēniem 3.vieta, meitenēm 4.vieta. 

8. 20.01.2018. Latvijas jaunatnes frisbija čempionāts Ventspilī zēniem 3.vieta, 

meitenēm 7.vieta. 
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9. 31.012018. Ventspils starpskolu sacensības volejbolā – 1.vieta zēniem un 

meitenēm. 

10. Ventspils kausa izcīņā  volejbolā 4.vieta zēni. 

11. Ventspils pilsētas čempionātā basketbolā 1.vieta zēni. 

Sasniegumi profesionālajos meistarības konkursos. 2016./2017.mācību gadā Valsts 

izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētājā nacionālajā jauno profesionāļu meistarības 

konkursā “SkillsLatvia 2017” izglītības programmas “Mehatronika”, kvalifikācija 

Mehatronisku sistēmu tehniķis” izglītojamais Arvis Puķītis no ieguva bronzas medaļu – 

3.vietu mobilās robotikas tehniķa profesijā.  

2017./2018.mācību gadā jauno profesionāļu meistarības konkursā “SkillsLatvia 2018” 

nominācijā “Restorānu serviss” izglītības programmas “Apkalpošana uz kuģiem”, kvalifikācija 

“Ēdināšanas pakalpojuma speciālists uz pasažieru kuģiem sistēmu tehniķis” izglītojamais 

Arvīds Valters ieguva godalgoto 3.vietu. 

Ventspils Tehnikuma datorsistēmas tehniķu komanda piedalījās Liepājas Universitātes 

organizētajā Datorzinātņu olimpiādē "Datorzinātnes – tas ir interesanti", kurā ieguva 1.vietu. 

Turpmākā attīstība:  

1. Uzlabot un pilnveidot izglītības darba organizāciju un kvalitāti, izglītojamo motivāciju, 

sekmes un rezultātus. 

2. Mācību saturu veidot kopdarbībā ar darba devējiem, tā lai izglītojamais būtu pēc 

iespējas zinošāks esot darba vidē un uzreiz spētu pildīt savus profesionālos pienākumus. 

3. Sekmēt un veicināt izglītojamo motivāciju un iesaisti mācību darbā un interešu izglītības 

nodarbībās. 

Vērtējums - labi 

3.2. Mācīšanās kvalitāte 

Mācības uzsākot, pirmajā nedēļā atkarībā no veicamajiem amata pienākumiem audzinātāji, 

skolotāji, struktūrvienību vadītāji un speciālists darba drošības jautājumos informē izglītojamos 

par mācību darbam izvirzītajām prasībām, par mācību plānu, nodarbību grafiku, mācību darba 

vērtēšanas sistēmu, mācību darba organizāciju, pedagogiem, prakses iespējām, iekšējās kārtības 

noteikumiem, darba drošības noteikumiem, veic nepieciešamās darba aizsardzības instruktāžas, 

iepazīstina ar teorētisko un praktisko mācību aprīkojumu. 
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Ventspils Tehnikumam ir sava mājas lapa www.pikc.lv, kurā var iepazīties ar mācību 

darbam aktuālu informāciju. Izglītojamiem ir iespēja izmantot izglītības iestādes informācijas 

un komunikācijas tehnoloģijas un sadarbības partneru Ventspils pilsētas bibliotēkas, Ventspils 

Olimpiskā centra, Ventspils jaunrades nama, Ventspils Digitālā centra ārpus stundu un brīvā 

laika pavadīšanas iespējas, piedāvātās iespējas mācību mērķu sasniegšanai. Izglītojamie 

izmanto sazināšanās iespējas izglītības iestādes elektroniskajā e-vidē Mykoob. 

Ventspils Tehnikumā visas nodarbības notiek klātienē, ievērojot noteikto mācību stundu 

skaitu dienā, nepārsniedzot normatīvajos aktos noteikto noslodzi un mācību plānā paredzēto 

skaitu nedēļā. Izglītojamiem ir pieejami visi nepieciešamie resursi  mācību darbam, lai uzturētos 

un dzīvotu dienesta viesnīcā, ārpusstundu nodarbībām un sporta aktivitātēm. 

Grupu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji un struktūrvienību vadītāji seko līdz 

izglītojamo mācību kavējumiem un strādā pie audzēkņu kontingenta saglabāšanas. Ja izglītojamais 

ilgstoši neapmeklē izglītības iestādi, tad audzinātājs sazinās ar viņu, viņa vecākiem un informē 

direktores vietnieci audzināšanas darbā. Kopīgi tiek meklēti risinājumi. Ja neizdodas tomēr 

izglītojamo atgriezt mācību procesā, tiek pieņemts lēmums par atskaitīšanu. 

Katrs grupas audzinātājs un skolotājs var sekot līdzi audzēkņa sekmēm un kavējumiem 

elektroniskajā žurnālā Mykoob. Kavējumu zīmes tiek ievadītas elektroniskajā žurnālā, kura 

apkopojumā ir redzams, cik izglītojamais ir kavējis attaisnotu iemeslu dēļ un cik ir neattaisnoto 

kavējumu. Katru mēnesi elektroniskajā žurnālā Mykoob administratore veido kavējumu un 

sekmju apkopojumu - izdrukas, kurā ir redzams kā apmeklējuma/neapmeklējuma rādītāji ir 

ietekmējuši mēneša atestācijas rezultātus, un var veikt pasākumus audzēkņa apmeklētības un 

sekmības veicināšanai. 

Tiek veikti dažādi pasākumi mācību nodarbību kavējumu novēršanai:  

 grupas audzinātāja pārrunas ar izglītojamo; 

 sadarbība ar vecākiem; 

 administrācijas pārrunas ar izglītojamo; 

 audzinošu pasākumu organizēšana grupās;  

 vienotu prasību uzturēšana mācību vietā atbilstoši darba kārtības un iekšējās kārtības 

noteikumiem;  

 izglītojamo motivējošu, papildus konsultāciju organizēšana.  

Informāciju par izglītojamo mācību sasniegumiem, izaugsmes dinamiku regulāri sniedz 

mācību priekšmetu skolotāji: elektroniskajā žurnālā Mykoob izliekot iegūtos vērtējumus, 

labotos vērtējumus, mēneša atestācijas, eksāmena vērtējumus, vērtējumus liecībās un galīgos 
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vērtējumus. Izaugsmes dinamikai seko arī audzinātāji, kuri saskaņo sagatavotās mēneša 

atestācijas formas - kopsavilkumus, ar kuriem iepazīstina izglītojamos un vecākus. Katra 

mācību gada beigās skolotāji analizē un izvērtē mācību sasniegumus savā mācību priekšmetā, 

kurus apkopo skolotāju pašvērtējumā, kuru iesniedz skolas administrācijai. 

Latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā izstrādāti diagnosticējošie darbi, kuri tiek 

izvērtēti pēc apguves līmeņiem, tālāk ir ieskaites darbi semestra vai mācību gada noslēgumā, 

skolas eksāmeni, kuri tiek saskaņoti ar skolas metodiķi.  

 

Turpmākā attīstība:  

1. Uzlabot izglītības darba kvalitāti un turpināt darbu mācību procesa un vides uzlabošanā. 

2. Veicināt dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību, plānojot mācību un 

audzināšanas darbu skolā. 

3. 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 talantīgajiem izglītojamiem un, 

kuriem ir mācīšanās grūtības. 

6. Atrisināt kvalifikācijas prakses programmas izpildi, turpinot piesaistīt jaunus 

uzņēmumus prakšu nodrošināšanai, kā arī organizējot kombinētās prakses dažādos 

uzņēmumos.  

7. Regulāri sekot līdzi prakšu norisei: gan sekojot līdzi prakšu statistikai portālā prakse.lv, 

gan apkopojot atgriezenisko saiti par prakšu kvalitāti no prakšu vadītājiem uzņēmumos 

un praktikantiem.  

8. Lielāku uzmanību kvalifikācijas prakses plānošanā un organizēšanā pievērst jauniešu 

interesēm un vajadzībām.  

 

Vērtējums - ļoti labi 

 

3.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Ventspils Tehnikumā ir izstrādāti iekšējie normatīvie dokumenti, kuri nosaka mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtību “Ventspils Tehnikuma pārbaudījumu organizēšanas un 
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izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”. Vērtēšana skolā ir sistemātiska. Skolā ir 

noteikta kārtība vērtējumu uzskaitei, tā ievērošanu kontrolē un pārrauga struktūrvienību vadītāji 

un direktores vietnieces mācību un praktisko mācību darbā. Kā viens no mācīties un regulāri 

apmeklēt skolu motivējošiem pasākumiem ir stipendijas ieguves iespēja. 

Pamatojoties uz skolā izstrādāto mācību sasniegumu vērtēšanas 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. 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 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. 

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 metodiķe un struktūrvienību vadītāji kontrolē vērtēšanas sistemātiskuma 

ievērošanu un to, kā skolotāji pamato darba vērtējumu. 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. 
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Informāciju par izglītojamo mācību sasniegumiem, izaugsmes dinamiku regulāri sniedz 

mācību priekšmetu skolotāji: elektroniskajā žurnālā Mykoob izliekot vērtējumus, labotos 

vērtējumus, mēneša atestācijas, eksāmena vērtējumus, vērtējumus liecībās un galīgos 

vērtējumus. Izaugsmes dinamikai seko arī kursu audzinātāji, kuri izskata un saskaņo mēneša 

atestācijas formas - kopsavilkumus, ar kuriem iepazīstina izglītojamos un vecākus. Katra 

mācību gada beigās mācību priekšmetu skolotāji analizē mācību sasniegumus, kurus apkopo 

savos pašvērtējumos, kurus iesniedz administrācijai.  

Latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā izstrādāti diagnosticējošie darbi, kuri tiek 

izvērtēti pēc apguves līmeņiem, tālāk ir ieskaites darbi semestra vai mācību gada noslēgumā, 

kuri tiek izvērtēti metodiskajās komisijās. Var redzēt izaugsmes dinamiku gan atsevišķiem 

izglītojamajiem, gan grupai. 

Ventspils Tehnikumā ir izstrādāta elektroniska mācību rezultātu uzskaites sistēma Mykoob, 

kas veicina ātru un ērtu rezultātu pārskatāmību. Regulāri tiek strādāts pie vērtēšanas sistēmas 

pilnveidošanas, izglītojamo motivēšanas uzlabot sekmības rādītājus, un augstāku rezultātu 

sasniegšanas eksāmenos.  

Lai pilnveidotu skolotāju zināšanas par vērtēšanas principiem, 2018./2019. mācību gadā ir 

plānots īstenot profesionālās pilnveides programmu “Izglītojamo sasniegumu vērtēšana un 

pārbaudes darbu vērtēšana”, kurā plānots apskatītas tēmas par izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanas nozīmi, skolotāja lomu šajā procesā, padziļināta izpratne par pieejām un metodēm 

pārbaudes darbu veidošanā, vērtēšanā un to analīzē, analizēta atgriezeniskās saites nozīme 

mācību priekšmeta satura apguvē. 

Turpmākā attīstība: 

1. Jāturpina darbs pie vērtēšanas sistēmas pilnveides. Jāizstrādā vērtēšanas kritēriji tādi, lai 

izglītojamais un pedagogs starprezultātu analīzē spētu novērtēt izglītojamā nepietiekamās 

zināšanas, prasmes un sasniegumus. 

Vērtējums -  labi 

 

4. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

4.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Ventspils Tehnikuma mācību darbs tiek organizēts mērķtiecīgi, pēctecīgi, balstoties uz 

izglītojamo mācību sasniegumiem - zināšanu un prasmju apguvi, kompetenču iegūšanu, vēršot 
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uzmanību uz motivācijas veidošanu, paturot vērā, ka motivācija paaugstina mācību 

sasniegumus, personīgo izaugsmi un nākotnē labas karjeras veidošanos. 

Izglītības programmas izstrādātas atbilstoši MK noteikumiem “Par valsts profesionālās 

izglītības standartu", ievērojot programmu saturu sadalījumu atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. Izglītojamo zināšanu, prasmju un attieksmes vērtēšana tiek organizēta 

atbilstoši mācību plānam. Vērtējuma rezultāti atspoguļoti mācību dokumentos, ievērojot 

noteikto kārtību.  

Ventspils Tehnikums lepojas ar izglītojamo sasniegumiem valsts pārbaudes darbos, kuru 

rezultāti ļauj izglītības iestādei saglabāt profesionālās izglītības kompetences centra statusu 

kopš 2011.gada.  

Izglītojamo ikdienas sasniegumi tiek uzskaitīti apkopoti struktūrvienībās, tiek analizēti 

individuāli, pa grupām, pa mācību priekšmetiem un izglītības iestādē kopumā. Katru mēnesi 

tiek izvērtēti katra audzēkņa mācību sasniegumi, kurus var redzēt mēneša atestācijas 

apkopojumā, un, ja nepieciešams, tiek piesaistīta administrācija, kas, sadarbojoties ar mācību 

priekšmeta/prakses pedagogu un vecākiem kopā ar izglītojamo, kam radušās problēmas 

mācībās, individuāli lemj par nepieciešamajiem papildus pasākumiem sekmju uzlabošanai. Ne 

retāk, kā divas reizes mācību gadā, pedagoģiskajās sēdēs tiek izvērtēti izglītojamo mācību 

sasniegumi un lemts par tālāko rezultātu uzlabošanu.  

Problēmas izglītības iestādes izglītojamo ikdienas darbā rada vispārējās globalizācijas 

laikmets un izglītojamo nepietiekamā motivācijas par mācību sasniegumu nepieciešamību 

tālākajā karjeras izveidē un dzīves kvalitātes augstāko virsotņu sasniegšanā. Globālā dzīves 

uztvere neļauj jauniešiem saskatīt savas dzīves nišu, iespējas un to piepildījumu, iegūstot labu 

izglītību. Lai uzlabotu izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā, tiek dažādotas mācību formas 

un metodes, sniegtas individuālās konsultācijas, veidota sadarbība ar izglītojamo vecākiem (gan 

tiešā veidā, gan ar grupu audzinātāju un administrācijas starpniecību) un iesaistīti darba devēji. 

Līdz ar to katru mācību gadu tiek izstrādāta un ieviesta Karjeras izglītības pasākuma plāns 

katram mācību gadam, kurā iesaista darba devējus, lai caur darba vides skatījumu, mainītu 

izglītojamo motivāciju un tālāko izaugsmi, un līdz ar to mācību sasniegumu uzlabošanu. Šajā 

sakarībā tiek rīkotas izglītojamo ekskursijas uz uzņēmumiem, organizēti pasākumi un konkursi 

kopā ar darba devējiem, īstenotas mācību vidē balstītās prakses, un veiktas citas aktivitātes 

izglītojamo motivācijas celšanai mācību sasniegumu uzlabošanā. 
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Sadarbībā ar lielāko karjeras portālu Prakse.lv izveidots Ventspils Tehnikuma interneta 

platforma/profils vietnē https://www.prakse.lv, kas nodrošina savstarpējo saziņu starp darba 

devējiem un Ventspils Tehnikuma izglītojamiem.  

Veicot korelāciju analīzi starp izglītojamo sasniegumiem ikdienas darbā, valsts pārbaudes 

darbos un profesionālās kvalifikācijas eksāmenos var konstatēt, ka izglītojamie, kuriem ir zemi 

vērtējumi starprezultātos (mēneša atestācijās, eksāmenos, semestra vērtējumos, gala 

vērtējumos), ir zems vērtējums arī attiecīgajos valsts noteiktajos obligātajos vispārizglītojošajos 

eksāmenos un profesionālajā kvalifikācijas eksāmenos. Mēdz būt situācijas un atsevišķi 

gadījumi, kad izglītojamie ar zemiem starprezultātiem paliek uz otru gadu, netiek dota atļauja 

kārtot gala eksāmenus, paši aiziet prom no izglītības iestādes vai pabeidz izglītības iestādi ar 

izziņu, neiegūstot diplomu. 

Turpmākā attīstība  

1. Jāturpina strādāt un pilnveidot sadarbību ar darba devējiem, lai izglītojamiem būtu iespēja 

pēc iespējas dziļāk izzināt reālo darba vidi, līdz ar to motivētu izglītojamos mērķtiecīgam 

un plānotam mācību darbam, līdzatbildības pilnveidošanai karjeras attīstībā ar mācību 

sasniegumiem.  

2. Meklēt risinājumus profesionālo priekšmetu/prakšu skolotāju piesaistei darbam topošo 

speciālistu sagatavošanai.  

3. Sekmēt izglītojamo motivāciju mācīties, būt aktīviem un radošiem, iesaistīties izglītības 

procesā, lai iegūtu kvalitatīvu profesionālo izglītību, saskatītu savas izaugsmes iespējas 

un būtu konkurētspējīgiem iekļaujoties darba tirgū. 

 

Vērtējums -  labi 

4.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Tabula 4 

Izglītojamo rezultāti centralizētajā eksāmenā – latviešu valoda 

Nr. Mācību gads Izglītojamo skaits kopā 

1. 2013./2014. 72 

2. 2014./2015. 103 

3. 2015./2016. 128 

4. 2016./2017. 143 

5. 2017./2018. 133 

https://www.prakse.lv/
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Diagramma 2 – Latviešu valodas eksāmens 

Salīdzinot ar 2016./2017.m.g. šajā mācību gadā par 10 izglītojamiem ir samazinājies 

izglītojamo skaits , kuri kārto latviešu valodas centralizēto eksāmenu. Rezultātu līmenis ir 

saglabājies iepriekšējo gadu līmenī. Lai turpmāk varētu uzlabot eksāmena rezultātus un 

veicinātu latviešu valodas prasmi, plānojam skolā ieviest līmeņu apmācību. Īpašu vērību 

pievēršot izglītojamiem, kuri uz tehnikumu ir atnākuši no mazākumtautību skolām. Kopumā 

eksāmena rezultāti ir vērtējami, kā labi. Latviešu valodas eksāmena rezultātus būtiski ietekmē 

mūsu skolas izglītojamo iepriekšējās pamatizglītības bāzes zināšanu līmenis. Tāpēc, lai 

novērotu izglītojamo zināšanu dinamiku pirmajā kursā veicam diagnosticējošos darbus.     

Tabula 5 

Izglītojamo rezultāti centralizētajos eksāmenos – angļu valoda 

Nr. Mācību gads Izglītojamo skaits kopā 

1. 2013./2014. 63 

2. 2014./2015. 103 

3. 2015./2016. 101 

4. 2016./2017. 121 

5. 2017./2018. 110 
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Diagramma 3 – Angļu valodas eksāmens 

Izvērtējot eksāmena rezultātus piecu gadu diapazonā  angļu valodā, ir vērojama zināšanu  

būtiska līmeņa paaugstināšanās, kopumā eksāmena rezultāti ir vērtējami, kā labi.  

Atbilstoši eksāmena rezultātiem izglītojamie iegūs starptautiski atzītu novērtējumu B2 

līmenī. 

Tabula 6   

Izglītojamo rezultāti centralizētajos eksāmenos – krievu valoda 

Nr. Mācību gads Izglītojamo skaits kopā 

1. 2013./2014. 8 

2. 2014./2015. 12 

3. 2015./2016. 27 

4. 2016./2017. 20 

5. 2017./2018. 30 
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Diagramma 4 – Krievu valodas eksāmens 

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

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

augstāk. Centralizētā eksāmena rezultāti liecina par to, ka izglītojamo sistemātiska mācību 

procesa rezultātā eksāmenu rezultāti ir augsti. Šo eksāmenu visbiežāk izvēlās krievu tautības 

jaunieši.  

Tabula 7 

Izglītojamo rezultāti centralizētajos eksāmenos – matemātika 

Nr. Mācību gads Izglītojamo skaits kopā 

1. 2013./2014. 109 

2. 2014./2015. 112 

3. 2015./2016. 128 

4. 2016./2017. 147 

5. 2017./2018. 133 
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Diagramma 5– Matemātikas eksāmens 

Izvērtējot centralizētā eksāmena sasniegumus matemātikā vērojama nestabila tendence 

rezultātu paaugstināšanai, vērtējums ir uzskatāms kā zems. Šo situāciju ir iespējams izvērtējot 

iespēju organizēt papildus apmācību matemātikā, kā fakultatīvās nodarbības un ieviešot līmeņu 

apmācību. Struktūrvienību sanāksmēs ir izanalizēti eksāmena rezultāti, izstrādāti priekšlikumi 

turpmākai mācību darba  uzlabošanai. 

Tabula 8 

Izglītojamo rezultāti centralizētajos eksāmenos – vēsture 

Nr. Mācību gads Izglītojamo skaits kopā 

1. 2013./2014. 79 

2. 2014./2015. 143 

3. 2015./2016. 168 

4. 2016./2017. 147 

5. 2017./2018. 133 
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Diagramma 6 – Vēstures eksāmena rezultāti 

Eksāmenu rezultātu analīze rāda, ka vēsturē izglītojamie ir viduvējā  līmenī un šajā 

mācību gadā piecu gadu dinamikā ir viss vājākie rezultāti. Esam veikuši padziļinātu rezultātu 

analīzi, kurā secinājām, ka izglītojamiem ir nepietiekamas prasmes argumentētas esejas 

veidošanā.   

Struktūrvienības mācību gada laikā analizē eksāmenu, kā arī diagnosticējošo darbu 

rezultātus. Sadarbojoties ar grupu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem uzlabo individuālo 

darbu ar pirmā kursu izglītojamiem.  

2017./2018.m.g. tehnikumā viens izglītojamais izvēlējās kārtot Valsts centralizēto 

eksāmenu ķīmijā, pie salīdzinoši mazā stundu skaita, kur ķīmija ir mācīta, kā dabas zinību 

sastāvdaļa izglītojamais pārbaudījumu nokārtoja uz 34 %. 

Lai paaugstinātu tehnikuma vispārējās vidējās izglītības zināšanu līmeni, esam 

izstrādājuši rīcības plānu, kur identificējam līmeņa apmācību, kā arī plānojam metodiski 

izvērtēt apgūstamās vielas. 

Izglītojamo profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti akreditējamās izglītības 

programmās. Centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni (turpmāk tekstā CPKE) tiek 

plānoti  un organizēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, konkrēti – 2011.gada 30.augusta 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662 par “Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises 

kārtību akreditētās profesionālās izglītības programmās”.  
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Izvērtējot Profesionālo kvalifikācijas eksāmenu (turpmāk tekstā – PKE) rezultātus 

2017./2018.mācību gadā, 74 % izglītojamo ir ieguvuši vērtējumu 7 balles un augstāk. 

Tabula 4 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultāti 

Kritērijs 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. 2017./2018.m.g. 

PKE vērtējums 

7 balles un 

augstāk 

78 % 71% 74 % 

 

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

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

2017./2018.mācību gadā PKE nokārtoja 195 izglītojamie, no tiem  13 izglītojamie Jauniešu 

garantijas programmas finansētās izglītības programmā “Grāmatvedība”, 16 izglītojamie 

izglītības programmā “Kuģa pavārs”. 

CPKE rezultātu analīze profesionālās izglītības programmā ,,Autotransports”. 

2017./2018.mācību gadā izglītības programmā „Autotransports” CPKE kārtoja un 

3.profesionālo kvalifikāciju „Automehāniķis” ieguva  23 izglītojamie. 74 % izglītojamo CPKE 

nokārtoja ar vērtējumu 7 balles un augstāk.  

Tabula 5 

Automehāniķu CPKE rezultāti 

Profesionālā 

kvalifikācija 

Nokārtoja 

CPKE 
Mācību gads <=4 b 5 b 6 b 7 b 8 b 9 b 10 b 

Automehāniķis 20 2015./2016.m.g. 0 2 2 5 6 3 2 

Automehāniķis 21 2016./20.17.m.g. 0 5 3 8 5 0 0 

Automehāniķis 23 2017./2018.m.g. 0 3 3 6 8 3 0 
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Diagramma 7 Automehāniķu eksāmena rezultātu īpatsvars 

Metālapstrādes, autotransporta un inženiermehānikas struktūrvienībā ir izanalizēti 

eksāmena rezultāti, izstrādāti priekšlikumi turpmākai mācību darba  uzlabošanai. 

CPKE rezultātu analīze profesionālās izglītības programmā ,,Ēdināšanas 

pakalpojumi”. 2017./2018.mācību gadā izglītības programmā „Ēdināšanas pakalpojumi” 

CPKE kārtoja un 3.profesionālo kvalifikāciju „Ēdināšanas pakalpojuma speciālists” ieguva 15 

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

visi izglītojamie. 

Tabula 6  

Ēdināšanas pakalpojumu speciālista CPKE rezultāti 

Profesionālā 

kvalifikācija 

Nokārtoja 

CPKE 
Mācību gads <=4 b 5 b 6 b 7 b 8 b 9 b 10 b 

Ēdināšanas 

pakalpojumu 

speciālists 

22 2013./2014.m.g. 0 0 0 3 6 12 1 

Ēdināšanas 

pakalpojumu 

speciālists 

17 2014./2015.m.g. 0 1 0 8 5 3 0 

Ēdināšanas 

pakalpojumu 

speciālists 

23 2015./2016.m.g. 0 0 1 2 11 9 0 
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Diagramma 8 Ēdināšanas pakalpojumu speciālistu eksāmena rezultāti 

 

CPKE rezultātu analīze profesionālās izglītības programmā ,,Inženiermehānika”. 

Savukārt 12 izglītojamie ieguva 3.profesionālo kvalifikāciju „Mašīnbūves tehniķis”. 67 % 

izglītojamie PKE nokārtoja ar vērtējumu 7 balles un augstāk. 

Tabula 12 

Mašīnbūves tehniķu CPKE rezultāti 

Profesionālā 

kvalifikācija 

Nokārtoja 

CPKE 
Mācību gads 

<=4 

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

Mašīnbūves 

tehniķis 
20 2015./2016.m.g. 0 2 2 4 7 4 1 

Mašīnbūves 

tehniķis 
13 2016./2017.m.g. 0 2 3 7 1 0 0 

Mašīnbūves 

tehniķis 
12 2017./2018.m.g. 0 0 4 5 1 2 0 
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Diagramma 9 Mašīnbūves tehniķu eksāmena rezultāti 

 

CPKE rezultātu analīze profesionālās izglītības programmā ,,Enerģētika un elektronika”. 

2017./2018.mācību gadā izglītības programmā „Enerģētika” CPKE kārtoja 18 izglītojamie. 

3.profesionālo kvalifikāciju „Elektriķis” ieguva 17 izglītojamie. Viens izglītojamie CPKE  ieguva 

vērtējumu 4 balles. 88 % izglītojamo CPKE nokārtoja ar vērtējumu 7 un 8 balles. 

Tabula 13 

Elektrotehniķa CPKE rezultāti 

Profesionālā 

kvalifikācija 

Nokārtoja 

CPKE 
Mācību gads <=4 b 5 b 6 b 7 b 8 b 9 b 10 b 

Elektrotehniķis 17 2016./2017.m.g. 1 0 7 8 1 1 0 

Elektrotehniķis 17 2017./2018.m.g. 1 0 1 3 7 2 3 
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Diagramma 9 Elektrotehniķu eksāmena rezultāti 

 

CPKE rezultātu analīze profesionālās izglītības programmā “Datorsistāmas, 

datubāzes un datortīkli”. 2017./2018.mācību gadā CPKE izglītības programmā 

“Datorsistāmas, datubāzes un datortīkli” kārtoja un 3. profesionālo kvalifikāciju „ Datorsistēmu 

tehniķis” ieguva 10 izglītojamie, no kuriem 46 % eksāmenus nokārtoja ar vērtējumu 7 balles 

un augstāk. Viens izglītojamas ieguva vērtējumu 4 balles. 

Tabula 14 

Datorsistēmu tehniķa CPKE rezultāti 

Profesionālā 

kvalifikācija 

Nokārtoja 

CPKE 
Mācību gads <=4 b 5 b 6 b 7 b 8 b 9 b 10 b 

Datorsistēmu 

tehniķis 
10 2016./2017.m.g. 1 1 4 4 1 0 0 
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Diagramma 2 Datorsistēmu tehniķa eksāmena rezultāti 

 

CPKE rezultātu analīze profesionālās izglītības programmā ,,Komerczinības”. 

2017./2018. mācību gadā izglītības programmā „Komerczinības” CPKE kārtoja un  

3.profesionālo kvalifikāciju „Viesnīcu pakalpojuma komercdarbinieks” ieguva  23 izglītojamie. 

87 % izglītojamo CPKE nokārtoja ar vērtējumu 7 balles un augstāk. 

Tabula 15  

Viesnīcu pakalpojumu komercdarbinieks CPKE rezultāti 

Profesionālā 

kvalifikācija 

Nokārtoja 

CPKE 
Mācību gads <=4 b 5 b 6 b 7 b 8 b 9 b 10 b 

Viesnīcu pakalpojumu 

komercdarbinieks 
22 2016./2017.m.g. 0 2 4 6 8 2 0 

Viesnīcu pakalpojumu 

komercdarbinieks 23 
2017./2018.m.g. 0 1 2 3 5 7 5 
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Diagramma 11 Viesnīcu pakalpojumu komercdarbinieks eksāmena rezultāti 

 

CPKE rezultātu analīze profesionālās izglītības programmā “Viesnīcu 

pakalpojumi”. 2016./2017.mācību gadā izglītības programmā „Viesnīcu pakalpojumi” CPKE 

kārtoja un  3.profesionālo kvalifikāciju „Viesnīcu pakalpojuma speciālists” ieguva  23 

izglītojamie. 78% izglītojamo CPKE nokārtoja ar vērtējumu 7 balles un augstāk. 

Tabula 16 

Viesnīcu pakalpojumu speciālistu CPKE rezultāti 

Profesionālā 

kvalifikācija 

Nokārtoja 

CPKE 
Mācību gads <=4 b 5 b 6 b 7 b 8 b 9 b 10 b 

Viesnīcu pakalpojumu 

speciālists 
44 2015./2016.m.g. 0 0 1 3 13 19 8 

Viesnīcu pakalpojumu 

speciālists 
19 2016./2017.m.g. 0 1 0 5 6 4 3 

Viesnīcu pakalpojumu 

speciālists 
23 2017./2018.m.g. 0 2 3 6 7 5 0 
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Diagramma 3 Viesnīcu pakalpojumu speciālistu eksāmena rezultāti 

 

5. Atbalsts izglītojamiem 

5.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Ventspils Tehnikums vienmēr cenšas rūpēties ne tikai par izglītojamo labām izglītības 

iespējām, bet arī sociālajām vajadzībām un psiholoģisko atbalstu, iespēju robežās atbalsta 

izglītojamos dažādās dzīves situācijās, īpaši problēmu situācijās. Izglītības iestādes personāls 

sniedz nepieciešamo palīdzību izglītojamo emocionālo, psiholoģisko un sociālo vajadzību 

nodrošināšanai. Primārais izglītojamo atbalsts ir grupas audzinātājs vai dienesta viesnīcas 

audzinātāji, pie kuriem var vērsties jebkurā dzīves situācijā un risināt aktuālos jautājumus. Kā 

arī pedagogi, kursu audzinātāji, izglītojamie un viņu vecāki var konsultēties un lūgt 

nepieciešamo palīdzību direktora vietniekam audzināšanas darbā, un ik katram no 

administrācijas. Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīti papildus resursi (sociālais dienests, 

psihologa konsultācijas, bāriņtiesa, pašvaldības policija u.c.).  

No 2017./2018.mācību gada izglītības iestādē strādā arī psihologs. Psihologa darba mērķis, 

sniegt psiholoģisko atbalstu izglītojamiem, viņu vecākiem, pedagogiem, izglītības iestādes 

personālam, lai uzlabotu izglītojamo emocionālo pašizjūtu, mācību sasniegumus un 

socializācijas procesu.  
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Saskaņā ar izstrādāto darba plānu 2017./2018.mācību gadam, kas atbilst izglītības iestādes 

kopējā darba plāna mērķiem un uzdevumiem, izglītības psihologa darbības procesā tika 

iekļautas sekojošas darbības jomas: 

1. Individuāla psiholoģiskā izpēte; 

2. Izglītojamo individuālā konsultēšana, dažādu psiholoģisko grūtību gadījumos;  

3. Grupu psiholoģiskā izpēte, grupu konsultēšana, grupu profilakse; atbilstoši izglītības 

VT kopējā darba plāna mērķiem un uzdevumiem; 

4. Sadarbība ar VT pedagogiem, grupu audzinātājiem, vecākiem, lai atbalstītu 

izglītojamos radušos grūtību gadījumos; 

5. Atbalstīt pirmā kursa izglītojamo adaptāciju  VT. 

Ņemot vērā Ventspils tehnikuma prioritātes, sadarbībā ar kursu audzinātājiem, tiek plānota  

un organizēta tehnikuma izglītojamo grupu izpēte, rakstiski apkopoti izpētes rezultāti, veikta 

datu analīze un interpretācija; izdarīti secinājumi un sagatavoti ieteikumi grupas darba 

nepieciešamai uzlabošanai. Ar secinājumiem tiek iepazīstināti attiecīgo grupu audzinātāji, 

un/vai administrācija. 

Visās izglītības programmās ir iekļauts mācību priekšmets “Sabiedrības un cilvēka 

drošība”, kurā apskata aktuālas tēmas: veselības izglītība, vides izglītība, izglītība darba vides 

drošības jomā, u.c.  

Regulāri notiek informatīvie pasākumi dažādu veidu atkarību profilaksei. Izglītības iestāde 

nepieciešamības gadījumā sadarbojas ar pašvaldības sociālo dienestu un citām atbildīgajām 

valsts un pašvaldības institūcijām, Valsts un pašvaldības policiju. Valsts vai pašvaldības 

policijas speciālisti katru gadu tiekas ar izglītojamiem un uzstājas ar lekcijām par pusaudžu 

atkarībām, administratīvo un kriminālo atbildību.  

Medicīnisko palīdzību nepieciešamības gadījumā nodrošina neatliekamās medicīniskas 

palīdzības dienesta darbinieki, Ventspils poliklīnikā pieejami mediķi un Ziemeļkurzemes 

reģionālā slimnīcas uzņemšanas nodaļas - steidzamās medicīniskās palīdzības punkts.  

Visi Ventspils Tehnikuma skolotāji un darbinieki apguvuši Pirmās palīdzības 

pamatzināšanu 12 stundu apmācību programmu, kas izstrādāta balstoties uz LR MK 

14.08.2012. noteikumi Nr. 557  "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā”, kuru 

rezultātā visi darbinieki ir ieguvuši nepieciešamās zināšanas un prasmes pirmās palīdzības 

sniegšanā.  
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Ventspils Tehnikumā ir labiekārtota mācību kafejnīca “Akvārijs”, kur pieejamas 

pusdienas un iespēja paēst par izglītojamiem pieņemamām cenām, kas ir ļoti aktuāli priekš 

izglītojamiem, kuri dzīvo tālu no mājām vai dienesta viesnīcā. 

 

5.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Ventspils Tehnikumā ir izstrādāti izglītojamo drošību reglamentējošie normatīvie akti: 

iekšējās kārtības noteikumi, drošības noteikumi u.c. Regulāri notiek darba drošības 

instruktāžas, par ko liecina atbildīgo darbinieku, pedagogu un izglītojamo paraksti speciālajos 

žurnālos un elektroniskā žurnāla Mykoob reģistrācijas žurnālā  - izdrukās. Ievadinstruktāža 

izglītojamiem notiek, iestājoties 1.kursā, pēc tam katra semestra sākumā un obligāti pirms 

praksēm, praktiskām mācībām un ekskursijām. Ir izstrādātas darba drošības un citas 

nepieciešamās instrukcijas, kuras atrodas pie darba drošības speciālista un mācību kabinetos.  

Ventspils Tehnikuma vadība ikdienas darbā rūpējas par visas izglītības iestādes izglītojamo, 

skolotāju un darbinieku drošību izglītības iestādes telpās un ārpus tām. Ar mērķi nodrošināt 

visas izglītības iestādē esošo izglītojamo un darbinieku darba drošību, ir izstrādātas darba 

drošības instrukcijas, kā arī citi iekšējie normatīvie dokumenti, kas atbilst „Darba aizsardzības 

likumam”, LR MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 

drošība izglītības iestādes un to organizētajos pasākumos” un citiem tiesību aktiem.  

Viss personāls (pedagoģiskais un tehniskais) ir piedalījies profesionālās kvalifikācijas 

pilnveides programmā bērnu tiesību aizsardzības jomā, kura ir izstrādāta saskaņā ar “Bērnu 

tiesību aizsardzības likuma” 5.1. panta otro daļu un prasībām MK noteikumos Nr. 173 

(01.04.2014.) „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību 

aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”, un ir saskaņota ar Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekciju. Nepieciešamības gadījumā profesionālās pilnveides apmācība tiek 

plānota un veikta. 

Darba drošību skolā un dienesta viesnīcā veic uzņēmums ar kuru Ventspils Tehnikumam ir 

noslēgts līgums nr. MCL180231 par darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumiem.  

Uzņēmums veic: 

1. darba vides risku identificēšanu un pārbaudi, riska apjoma izvērtēšanu; 

2. nepieciešamās darba aizsardzības dokumentācijas izstrādāšanu, aktualizāciju; 
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3. apmācības (Lielā instruktāža darba aizsardzībā un ugunsdrošībā 1x gadā, Instruktāžas 

darba aizsardzībā visām izglītojamo grupām, Praktiskās evakuācijas mācības 1x gadā 

(mācību iestādē un dienesta viesnīcā); 

Par ugunsdrošību atbildīgā persona skolā un dienesta viesnīcā ir direktores vietnieks 

saimniecības un IT jautājumos. Visu ugunsdrošības sistēmu pārbaudes tiek veiktas vadoties 

pēc  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi". 

 

Turpmākā attīstība  

1. Veikt izskaidrojošo darbu, un veidot ciešāku sadarbību ar izglītojamiem, lai viņi 

nekautrētos problēmu situācijās vērsties pēc palīdzības pie izglītības iestādes personāla.  

 

Vērtējums -  labi 

5.3. Atbalsts personības veidošanā 

Ikviens Ventspils Tehnikum izglītojamais ir personība, par kuras attīstību un izaugsmi 

rūpējas viss izglītības iestādes personāls, t.sk., pedagogi, tehniskie darbinieki un administrācija. 

Skolas darbinieki ikdienas darbā ņem vērā izglītojamo individuālās iezīmes, īpašības, prasmes 

un dotības, kā arī rūpējas par izglītojamo daudzveidīgu attīstību, veicina personības izaugsmes 

un tolerances veidošanos.  

Ventspils Tehnikumā darbojas izglītojamo pašpārvalde, kuru veido grupu aktīvi. 

Pašpārvaldē darbojas 10 dalībnieki. Viņus vada skolas prezidents, bet konsultē un atbalstu 

sniedz direktores vietniece audzināšanas darbā. Izglītojamo pašpārvalde lemj un palīdz 

organizēt izglītojamo pasākumus, izstrādā priekšlikumus mācību darba un vides uzlabošanai, 

palīdz īstenot dažādus pasākumus, veic citas aktivitātes saistība ar izglītības iestādes darba un 

vides uzlabošanu vai dažādu aktivitāšu veikšanu izglītības iestādē.  

Viena no Ventspils Tehnikuma prioritātēm ir vispusīgas, garīgi bagātas, profesionāli 

izglītotas, pilsoniski aktīvas, fiziski veselas, kulturālas un patstāvīgas personības veidošana.  

Ikdienas darbā tiek rosināta izglītojamo pozitīvu attieksme pret valstī un Eiropas Savienībā 

notiekošajiem demokrātiskiem procesiem, un vēlmi tajos līdzdarboties. Mācību un 

audzināšanas darbā tiek pievērsta uzmanība izglītojamo pilsoniskai un patriotiskai 

audzināšanai, veicināta izglītojamo pozitīvu attieksme pret līdzcilvēkiem, izglītības iestādi, 

sabiedrību un valsti kopumā; lai attīstītu pilnvērtīgu tikumisku un veselīgu sabiedrības locekli 

ar vēlmi veidot sekmīgu karjeru un ģimeni, rūpēties par savu attīstību un izaugsmi visa mūža 

garumā.  
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Ventspils Tehnikumā darbojas dažādi interešu izglītības pulciņi, kur izglītojamiem ir 

iespēja pavadīt brīvo laiku, ir teātra pulciņš, deju kolektīvs, koris. Jauniešiem plašas iespējas 

apmeklēt un piedalīties dažādos sporta veida pulciņos. 

Regulāri tiek organizēti ārpus stundu pasākumi, stiprinot izglītojamā valstiskuma apziņu, 

veicinot pilsonisko līdzdalību un iniciatīvu, lojalitāti un patriotismu. 

 

Turpmākā attīstība  

1. Intensīvāk strādāt ar izglītojamiem, kuriem ir problēmas personības veidošanā, kas 

izpaužas caur zemo pašvērtējumu, neveselīgu attieksmi pret dzīvi, savu veselību, 

izglītību un nepietiekamu vērību uz pašizaugsmi.  

2. Intensīvāk iesaistīt problēmjauniešus ārpus stundu aktivitātēs, lai veidotu viņos apziņu, 

ka daudz kas dzīvē ir sasniedzams ar pašu spēkiem un vēlmi darboties. 

 

Vērtējums -  labi 

5.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

Viena no Ventspils Tehnikuma darbības prioritātēm ir rūpes par izglītojamo sekmēm, izaugsmi 

un karjeras attīstību. Liela daļa izglītojamo pēc izglītības iestādes absolvēšanas uzreiz uzsāk darba 

gaitas, daļa turpina mācības. Katra mācību gada beigās tiek apkopota informāciju par absolventu 

profesionālā darba gaitām pēc izglītības programmas pabeigšanas.  

Tabula 17 

2017./2018. mācību gada absolventu nodarbinātības analīze 

Nr.p.k. Kvalifikācija 
Absolventu 

skaits 

Strādā 

nozarē 

Strādā 

citā 

jomā 

Turpina 

izglītību 

Nestrādā, 

nemācās, nav 

informācijas 

1. Viesnīcu 

pakalpojumi 

14 7 3 2 2 

2. Inženiermehānika 14 5 5 1 3 

3. Komerczinības 23 9 6 4 4 

4. Enerģētika un 

elektrotehnika 

19 10 5 1 3 

5. Autotransports 23 15 5 1 2 

6. Ēdināšanas 

pakalpojumi 

17 11 4 1 1 

7. Apkalpošana uz 

kuģiem 

13 5 4 0 4 

8. Datorsistēmas 13 7 3 3 0 

9. Siltuma, gāzes un 

ūdens tehnoloģija 

6 4 1 1 0 

Kopā 142 73 36 14 19 
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Ventspils Tehnikumam ir noslēgti vairāki deleģējuma līgumi, kas dod tiesības veikt ārpus 

formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu. Iegūt profesionālo 

kvalifikāciju, novērtējot ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences, 

Ventspils Tehnikumā vēršas personas, kuras jau strādā attiecīgā jomā un vēlas iegūt profesionālo 

kvalifikāciju kādā no nozarēm. 2017.gadā ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo 

iemaņu novērtēšanu, nokārtojot eksāmenu atzinuši un profesionālo kvalifikāciju ieguvuši 45 cilvēki 

6 dažādās nozarēs. 

Tabula 18 

Informācija par pretendentiem ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās 

kompetences novērtēšanas rezultātiem 

Nr.p.k. Piešķirtā profesionālā kvalifikācija Skaits/Absolventi 

1 Ēdināšanas pakalpojumu speciālists 8 

2 Viesnīcu pakalpojumu speciālists 12 

3 Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks 1 

4 Mehatronisku sistēmu tehniķis 5 

5 Automehāniķis 18 

6 Elektrotehniķis 1 

 

Ventspils Tehnikumā jau no 2017.gada novembra sākuma tiek īstenoti pasākumi, kas 

saistīti ar noslēgtā sadarbības līguma ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā 

fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs” īstenošanu. Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam 

izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.  

Projekta ietvaros 2017./2018. mācību gada laikā Ventspils Tehnikumā pavisam kopā 

notikuši 25 karjeras attīstības atbalsta pasākumi. Tehnikuma izglītojamie ir apmeklējuši 6 

izstādes – starptautisko mašīnbūves, metālapstrādes, automatizācijas, elektrotehnikas, 

ražošanas materiālu un jauno tehnoloģiju izstādi “Tech Industry 017”, starptautisko tūrisma 

izstādi – gadatirgus “Balttour 2018”, izstādi “Skola 2018”, “Māja I 2018” un izstādi “Auto 

Mehānika 2018”. Tiek plānotas un organizētas mācību ekskursijas, kurās izglītojamiem ir 

iespēja iepazīt inovācijas profesijā un tikties ar potenciālajiem darba devējiem, lai intervētu tā 

pārstāvjus un iepazītos ar darba vides daudzveidību. 

Lai iepazīstinātu Ventspils Tehnikuma izglītojamos ar izvēlētās profesijas un nozares 

jaunākajām inovācijām un veidotu izpratni par nozares strauji mainīgo darba tirgu, regulāri tiek 

organizētas meistarklases un semināri visu programmu un kursu izglītojamiem. Meistarklasēs 
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pieaicinātie profesionāļi jauniešus ne tikai iepazīstināja ar nozarē notiekošajiem procesiem, bet 

arī pastāstīja par savas dzīves pieredzi, karjeras izaugsmi un par nepieciešamajām prasmēm un 

iemaņā, kādām jāpiemīt jaunajiem darba ņēmējiem. Meistarklases notikušas komerczinību, 

mašīnbūves un autotransporta, enerģētikas un elektronikas, metālapstrādes, informāciju 

tehnoloģiju, viesnīcu un ēdināšanas jomās. Ļoti interesantas izvērtās tādas meistarklases kā “Es 

– Metālapstrādes meistars” un “Es – Datorsistēmu meistars”.  

Tā pat projekta ietvaros notikuši 6 semināri, kur sabiedrībā zināmi cilvēki dalījās stāstos 

par savu dzīvi, par pieredzi un nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, lai mudinātu jauniešu 

mācīties cītīgāk, tiekties augstāk pa karjeras kāpnēm un sasniegt vairāk. Ventspils Tehnikumā 

ir izstrādāts „Karjeras izglītības pasākumu programma”. 

Ventspils Tehnikuma mājas lapā www.pikc.lv ir pieejama aktuāla informācija par 

īstenotajām izglītības programmām, to saturu, iestāšanās nosacījumiem, mācību ilgumu un 

izglītības ieguves formām, iegūstamo kvalifikāciju, nodarbinātības iespējām un karjeras 

attīstību, tālākizglītības iespējām.  

Ventspils Tehnikumā notiek dažādi informatīvie pasākumi, piemēram, atvērto durvju 

dienas, karjeras dienas, vecāku sapulces, tikšanās ar darba devējiem, reģionālie profesionālie 

konkursi sadarbībā ar nozaru asociācijām u.c. 

 

Turpmākā attīstība  

1. Pilnveidot karjeras atbalsta pasākumus darbā ar izglītojamiem. 

2. Turpināt iestrādes sadarbībai ar darba devējiem, nozaru uzņēmumiem, absolventiem un  

partneriem.  

 

Vērtējums -  labi 

 

5.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Ventspils Tehnikumā mācību darba diferenciācija notiek vairākos virzienos, atkarībā no 

vajadzības kādam mērķim tā ir nepieciešama, piemēram, izglītojamo gatavošana 

profesionālajiem konkursiem, darbs ar talantīgākajiem un spējīgākajiem, darbs ar 

problemātiskajiem izglītojamiem (nodarbību kavētājiem, uzvedības traucējumiem, mācību 

problēmām u.c.), darbs ar izglītojamiem, kuriem ir veselības problēmas u.c. Atkarībā no tā ar 

kādu mērķi un izglītojamo pedagogs strādā, tiek pielāgotas mācību un audzinošās metodes, 

http://www.pikc.lv/
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mācību līdzekļi un uzdevumi, un nepieciešamības gadījumā piesaistīti citi pedagogi, atbalsta 

personāls vai administrācija. 

Īpaša vērība tiek veltīta izglītojamo sagatavošanai profesionālajiem konkursiem. Labākie 

izglītojamie tiek atlasīti no grupas vai skolas konkursiem. Izglītojamiem tiek piesaistīti 

atbilstoši skolotāji, kuri gatavo dalībai šajos konkursos, kā arī no izglītības iestādes budžeta, 

nepieciešamības gadījumā tiek iedalīts finansējums. Par dalību konkursos izglītojamiem 

nozīmīgs atbalsts arī novērtējums ir paaugstinātā stipendija. 

Liela uzmanība no skolas administrācijas un skolotāju puses tiek pievērsta izglītojamiem ar 

dažādām problēmām mācībās un uzvedībā. Izglītojamo kontingents ir ļoti dažāds. Izglītības 

iestādē iestājas un mācās izglītojamie ar dažādu zināšanu līmeni no dažādiem Latvijas 

reģioniem, dažādām tautībām un latviešu valodas zināšanām, kā arī dažādām veselības, 

sociālajām un materiālajām problēmām.  

Katrā kursā ir apzinātas to izglītojamo vajadzības, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri 

ilgstoši nav apmeklējuši izglītības iestādi. Skolotāji un audzinātāji individuāli strādā ar šiem 

izglītojamiem un savu iespēju robežās sniedz konsultācijas vecākiem, kā palīdzēt izglītojamam 

mācīšanās procesā. Skolotāji, nepieciešamības gadījumā piedāvā individuālas konsultācijas, 

uzdevumus izpildei mājās, papildus literatūras un mācību materiālu izmantošanu, pāru darbu 

piesaistot citu izglītojamo, kurš palīdz tikt galā ar noteiktu tēmu vai uzdevumu.  

Izglītības iestāde sadarbojas ar izglītojamo un izglītojamā ģimeni, organizējot atbalsta 

pasākumus ne tikai mācību, bet arī audzināšanas darbā. 

Lielākā daļa no skolotājiem novada vairāk konsultācijas nekā ir paredzēts, jo katrs no 

skolotājiem ir ieinteresēts, lai izglītojamais apgūtu mācību saturu pietiekami labā līmenī, un 

spētu nokārtot valsts noteiktos pārbaudījumus, kā arī iegūt diplomu par vidējo profesionālo 

izglītību.  

Viena no Ventspils Tehnikuma prioritātēm ir Erasmus+ projektu īstenošana. Erasmus+ 

programmas ir laba iespēja kā atbalstīt izglītojamos, rast viņiem iespēju iegūt jaunu 

profesionālo un dzīves pieredzi caur mobilitātēm ārzemēs. Tehnikumam ir cieša sadarbība ar 

Vāciju, Angliju u.c. Eiropas Savienības dalībvalstīm ar kurām notiek mobilitāšu apmaiņas. 

Parasti grupās tiek iesaistīti dažādi izglītojamie, gan labākie, gan problemātiskie, kā arī 

izglītojamie ar dažādām sociālajām problēmām, lai komunicējoties un socializējoties viņiem ir 

iespēja justies un kļūt pilnvērtīgākiem. 

Turpmākā attīstība  
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1. Atbalsta materiāla izstrāde skolotājiem darbam ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības 

mācībās un uzvedībā, iesaistot struktūrvienību vadītājus  un administrāciju.  

2. Metodisko materiālu izstrāde darbam ar talantīgajiem izglītojamiem.  

3. Metodisko materiālu izstrāde darbam ar izglītojamiem, kuriem ir mācību grūtības vai 

problēmas. 

 

Vērtējums -  labi 

5.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām 

Ventspils Tehnikumā nav atsevišķa izglītības programma, kas pieejama izglītojamajiem ar 

speciālām vajadzībām. Visi uzņemtie izglītojamie tiek integrēti vidējās profesionālās izglītības 

programmās.  

Ventspils Tehnikumā uz šo brīdi nemācās izglītojamie ar speciālām vajadzībām, bet 

izglītības iestāde ir atbilstoši aprīkota un piemērota šādu izglītojamo uzņemšanai. Lai 

izglītojamie ar kustību traucējumiem varētu pārvietoties pa skolu un dienesta viesnīcu ir 

pieejams un ērti lietojams lifts. Telpas visas ir piemērotas un ērti pieejamas cilvēkiem ar 

speciālām vajadzībām. Ventspils Tehnikumā ir nepieciešamais nodrošinājums izglītojamo 

speciālo vajadzību kvalitatīvai nodrošināšanai. 

 

Turpmākā attīstība  

1. Pilnveidot skolotāju profesionālo kompetenci darbā ar izglītojamajiem ar speciālam 

vajadzībām.  

2. Audzināšanas stundās iesaistīt tēmas par toleranci un palīdzību cilvēkiem ar speciālām 

vajadzībām.  

 

Vērtējums -  labi 

5.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Ventspils Tehnikums izmanto daudzveidīgas saziņas un informācijas apmaiņas formas, kas 

veicina izglītojamo un viņu vecāku sadarbību. Izglītības iestādes administrācija regulāri 

informē vecākus par Ventspils Tehnikuma darbu, mācīšanas, mācīšanās un mācību satura 

jautājumiem, paredzamajiem pasākumiem, izmaiņām un citiem jautājumiem.  

Vecāki informāciju var iegūt individuālās sarunās, vecāku sapulcēs, grupas sanāksmēs, 

skolas padomes sēdēs, sekmju izrakstos, mācību sociālajā tīklā Mykoob, telefoniskā sarunā, 
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izglītības iestādes mājās lapā vietnē www.pikc.lv un personiski apmeklējot Ventspils 

Tehnikuma personālu. 

Galvenā saikne starp izglītojamā ģimeni un izglītības iestādi ir pats izglītojamais, tad — 

kursa audzinātājs un dienesta viesnīcas audzinātājs. Pirmā tikšanās - sapulce ar izglītojamiem 

un viņu  vecākiem notiek augusta vidū, kad 1.kursa izglītojamie iepazīstas ar savu skolu, 

skolotājiem un plānoto izglītības procesu. Divas reizes mācību gadā notiek Ventspils 

Tehnikumā rīkotas vecāku sapulces, kurās vecāki tiek informēti par aktualitātēm izglītības 

iestādē, par sekmību katrā no izglītības programmām, par eksāmenu un pārbaudījumu 

termiņiem, par izglītojamo panākumiem ārpusskolas pasākumos, u.c. Notiek arī individuālas 

pārrunas ar kursu  audzinātājiem par vecākus interesējošiem jautājumiem, ir iespēja iepazīties 

ar izglītojamā sekmēm un kavējumiem.  

Gadījumā, ja izglītojamais ir neattestēts vairākos mācību priekšmetos, un ir liels skaits 

neattaisnotu kavējumu, Ventspils Tehnikuma vadība informē vecākus, nosūtot brīdinājuma 

vēstules. Nereti izglītojamo vecāki paši ierodas pie kursa audzinātāja vai pie izglītības iestādes 

vadības, lai noskaidrotu interesējošus jautājumus un saņemtu informāciju par viņu bērnu 

mācību sasniegumiem.  

Ventspils Tehnikuma elektroniskā saziņas vietnē, e-žurnālā Mykoob, izmantojot internetu, 

ikviens vecāks var sekot līdzi sava bērna kavējumiem, sekmēm, uzdevumiem un piezīmēm.  

Reizi mēnesī, notiek izglītojamo atestācija, kurā ir apkopoti izglītojamā mēneša sekmju un 

kavējumu rezultāti. Līdz ar to izglītojamā vecākiem ir pieejama aktuālākā informācija par sava 

bērna gaitām izglītības iestādē. Uz vecāku neskaidrajiem jautājumiem gatavi atbildēt un rast 

risinājumu kursu audzinātāji, pedagogi un administrācija. 

Ja izglītojamais nav ieradies uz mācību stundu, audzinātājs cenšas noskaidrot kavējuma 

iemeslus un, saskaņā ar 2011. gada 1. februāra MK noteikumiem Nr. 89 “Kārtība, kādā 

izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais 

bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”, informē izglītojamā vecākus vai skolas 

administrāciju.  

Ventspils Tehnikums vienmēr ir atvērts un gatavs sadarbībai ar izglītojamo un viņa ģimeni. 

Nekad netiek atteikta palīdzība nevienam, kurš vēršas ar lūgumu pēc palīdzības. Ventspils 

Tehnikuma personāls vienmēr ir gatavs sniegt jebkuram izglītojamam un viņa ģimenei 

emocionālo, atbalstošo un audzinošo palīdzību. Kā arī stipendiju komisija, iespēju robežās, var 

piešķirt izglītojamam finansiālo palīdzību vienreizējās atbalsta stipendijas veidā. 

 

Turpmākā attīstība  
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1. Savlaicīgas un produktīvas sadarbības organizēšana par izglītojamo sekmēm un stundu 

kavējumiem, aicinot vecākus katru dienu sekot informācijai elektroniskajā vietnē Mykoob, 

apmeklēt Ventspils Tehnikuma mājas lapā www.pikc.lv, kā arī sazinoties ar skolotājiem un, 

nepieciešamības gadījumā, ar izglītības iestādes administrāciju.  

2. Stiprināt sadarbību starp mācību priekšmetu skolotājiem un vecākiem.  

 

Vērtējums -  labi 

6. Iestādes vide 

6.1. Mikroklimats 

Ventspils Tehnikums ir izglītības iestāde ar vairāk nekā 120 gadu pieredzi. Laika gaitā 

izglītības iestādē ir izveidojusies stipra, tradīcijām bagāta vide. Izglītības iestādes spēks slēpjas 

kolektīvā. Lai ikdienas darbā būtu viena no vadošajām profesionālās izglītības iestādēm 

galvenais priekšnosacījums ir, ka kvalitatīvu mācību procesu īsteno jaunākajās tehnoloģijās 

izglītota, kompetenta, uz izaugsmi un savstarpēju sadarbību motivēta, inovatīva skolotāju un 

skolas darbinieku komanda. Viss izglītības iestādes personāls mērķtiecīgi strādā pie Ventspils 

Tehnikuma tēla veidošanas un iesaista šajā darbībā izglītojamos. Izglītības iestādes kolektīvam 

ir izveidojušās tradīcijas kopīgu pasākumu organizēšanā.  

Ventspils Tehnikumam ir sava simbolika (karogs, himna, žetongredzeni) un tradīcijas, 

kuras tā tur godā un cieņā. 

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

1.septembris – Zinību diena, 1.kursa izglītojamo iesvētības (Fukšu diena), Karjeras nedēļa, 

Atvērtās skolas dienas, Skolotāju diena, Ziemassvētku pasākums, Izlaidums).  

Pasākumi tiek plānoti, ņemot vērā izglītojamo, izglītības iestādes darbinieku un vecāku 

ieteikumus. Pasākumu sagatavošanā un norisē aktīvi iesaistās Izglītojamo pašpārvalde, 

atsevišķo profesionālo izglītības programmu izglītojamie, kursu audzinātāji. Pēc katra 

pasākuma tiek veikta tā analīze. Ieteikumus ņem vērā, plānojot un organizējot nākamos 

pasākumus. Pasākumiem ir svarīga nozīme Ventspils Tehnikuma dzīvē. 

Izglītības iestādē valda labvēlība un savstarpējā cieņa. Ventspils Tehnikum darbības 

pamatjautājumi tiek risināti koleģiāli, iesaistot arī izglītojamo pašpārvaldi. Izglītojamie un 

darbinieki jūtas vienlīdzīgi. Problēmu situācijas risina savlaicīgi un taisnīgi, iesaistot apspriedē 

visas puses. 

http://www.pikc.lv/
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Ventspils Tehnikuma iekšējās kārtības noteikumi tiek aktualizēti atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām, tie ir kvalitatīvi un demokrātiski. Izglītojamie un personāls ar noteikumiem ir 

iepazīstināti, un pamatā tos ievēro. Noteikumi ir izvietoti izglītības iestādes informācijas stendā 

un personāldaļā, publicēti Mykoob elektroniskajā žurnālā.  

Ventspils Tehnikums vienmēr atvērts dialogam un saskarsmei ar izglītojamiem, 

pedagogiem, personālu, vecākiem un apmeklētājiem. Attieksme vienmēr ir laipna un korekta. 

Darbinieki apzinās savu lomu izglītības iestādes darba pilnveidošanā. Darbiniekiem ir iespēja 

izteikt savus priekšlikumus darba uzlabošanai pedagoģiskās padomes sēdēs, struktūrvienību 

sanāksmēs, veicot ikgadējo sava darba analīzi un novērtēšanu. 

Skolotāju un kursu audzinātāju darba kvalitāte tiek vērtēta pēc vienotiem kritērijiem.  

Administrācija, struktūrvienību vadītāji un kolēģi sniedz atbalstu jaunajiem pedagogiem.  

Ventspils Tehnikums sekmē pozitīvas sadarbības vides veidošanos, darbinieki izturas 

vienlīdzīgi pret visiem izglītojamiem, un cenšas novērst morālos un fiziskos pāridarījums viņu 

vidū. Ventspils Tehnikums sekmē labas attiecības starp darbiniekiem un izglītojamiem. Ja rodas 

konfliktsituācijas, to risināšanā tiek ņemts vērā abu pušu viedoklis.  

Izglītojamie zina izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus. Lielākai daļai no 

skolotājiem ir vienotas prasības izglītojamo uzvedībai stundās. Ventspils Tehnikums veicina 

izglītojamos, viņu vecākos un darbiniekos piederības apziņu un lepnumu par savu izglītības 

iestādi. Tas tiek nodrošinās, veidojot Ventspils Tehnikuma tēlu sabiedrībā – informējot par 

izglītojamo sasniegumiem mācību darbā, interešu izglītībā, projektos, sportā, organizējot 

pasākumus, no kuriem daļai ir senas tradīcijas.  

Ventspils Tehnikumā ir radīti apstākļi, lai izglītojamie justos vienlīdzīgi, neatkarīgi no 

dzimuma, tautības un reliģiskās piederības. Demokrātiski ir izstrādāti Iekšējās kārtības 

noteikumi, taču tajos nav iestrādāti kritēriji labas uzvedības vērtēšanai. Ikviens darbinieks 

pievērš uzmanību nekārtībām un pāridarījumiem, atbilstoši rīkojas. Problēmsituācijas, kuras 

rodas izglītojamo savstarpējās attiecībās vai izglītojamā un skolotāja attiecībās, tiek risinātas 

sadarbojoties ar direktora vietniekiem, nepieciešamības gadījumā iesaistoties izglītības iestādes 

administrācijai, pašvaldības policijai u.c.  

Ventspils Tehnikuma personāls ir laipns un izpalīdzīgs, vienmēr nodrošina apmeklētājam 

vajadzīgo informāciju. Izglītības iestādes vadības un personāla attiecības ir labvēlīgas, 

konstruktīvas un demokrātiskas. 

Izglītojamie un personāls jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās, reliģiskās 

piederības, sociālā stāvokļa vai citiem apstākļiem. Izglītības iestādē ievēro katra izglītojamā 
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attīstības individuālās īpatnības, kultūras un sociāli emocionālās vides atšķirības, dažādas 

spējas un speciālās vajadzības.  

 

Turpmākā attīstība  

1. Turpināt darbu pie izglītības iestādes labā tēla veidošanas.  

2. Turpināt Ventspils Tehnikuma tradīciju izkopšanu.  

3. Audzināt izglītojamo personīgo atbildību par disciplīnas un kārtības uzturēšanu.  

4. Attīstīt personālresursus tā, lai izglītības iestādes skolotājs ir un būtu moderns, mūsdienīgi 

domājošs, prasmju un zinību alkstošo personību paraugs un draugs.  

 

Vērtējums -  labi 

6.2. Fiziskā vide 

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 lietvedībā, kā arī skolas mājas lapā 

www.pikc.lv  

Visas mācību telpas atbilst sanitāri higiēniskajām normām, tās regulāri tiek uzkoptas. 

Apgaismojums un temperatūra telpās atbilst prasībām. Visas telpas ir vēdināmas. Telpu 

sakopšanu nodrošina tehniskie darbinieki. Telpu estētiskais noformējums un materiāli 

tehniskais stāvoklis ir ļoti labs, tas visu laiku tiek uzlabots atbilstoši mācību iestādes 

finansiālajām iespējām un nozaru attīstības prasībām. 

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 izglītojamo ēdināšanu, kā arī ražošanas vidi 

prakses un praktisko mācību nodrošināšanai ēdināšanas programmu izglītojamiem. 

http://www.pikc.lv/
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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 estētiski iekārtotas; tie ir 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. 

Sanitārhigiēniskie apstākļi (apgaismojums, temperatūra, uzkopšana u.tml.) izglītības 

iestādes telpās ir atbilstoši mācību procesa prasībām. Izglītības iestādes telpas ir tīras, kārtīgas, 

drošas un estētiskas. Izglītojamie iesaistās izglītības iestādes vides uzturēšanā.  

 

Turpmākā attīstība  

1. Pilnveidot un uzlabot izglītojamo mācību un atpūtas vidi.  

2. Turpināt darbu pie skolotāju darba vides uzlabošanas. 

 

Vērtējums -  labi 

 

7. Iestādes resursi nodrošinājums ar telpām atbilstoši programmu 

īstenošanai 

7.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Ventspils Tehnikums ir valsts izglītības iestāde, tai ir visas nepieciešamās telpas mācību 

procesa nodrošināšanai, tās atbilst izglītojamo skaitam un vecumam. Mācības notiek klasēs, 

datorklasēs, laboratoriju telpās, mācību darbnīcās. Atkarībā no specialitātes un mācību satura, 

izglītojamiem ir pieejamas dažādas laboratorijas, darbnīcu telpas, kuras ir aprīkotas ar 

specializētām iekārtām, aparatūru, darba instrumentiem, darba galdiem utml.  

Izglītības iestāde organizē ārpus izglītības iestādes notiekošās mācības prakšu veidā, t.i. 

praktiskās mācības darba vidē, sākot ar 1.kursu, un kvalifikācijas prakses 4.kursā. Prakšu 

uzņēmumus izglītojamie piemeklē paši vai to izdara Ventspils Tehnikuma nozīmētie prakšu 

vadītāji, bieži palīdz izglītojamo vecāki, kuri strādā attiecīgajā nozarē vai atbilstošā uzņēmumā. 
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No 2017./2018.mācību gada skola aktīvi iesaistās darba vidē balstītās mācībās, un šajā mācību 

gadā jau ir uzsākta dažu izglītības programmu izglītojamo iesaiste caur šo projektu darba vidē 

balstītajās praktiskajās mācībās. 

Izglītības iestāde ir vispārīgi nodrošināta ar materiāli tehniskiem līdzekļiem izglītības 

programmu realizācijai. Visām specialitātēm un programmām ir sākotnēji nepieciešamā 

materiāli - tehniskā bāze, atsevišķas nepieciešams uzlabot, sevišķi ņemot vērā tehnoloģiju 

straujo attīstību, un tehniskajām specialitātēm izmantoto iekārtu un ierīču augstās izmaksas. 

Izglītojamajiem skolas grāmatu glabātuvē un 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. 

Pēdējos  5 gados Ventspils Tehnikums  dažādos ES projektos ir piesaistījis finansējumu 

par kopējo summu - EUR 16 255 760: 

1. 2018. gada 5. martā Ventspils Tehnikums noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un 

līgumu aģentūru par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā 

atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projekta Nr. 

8.1.3.0/17/I/007 “Ventspils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. 

“Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanu. Projekts 

paredz 2018. gada laikā Ventspils Tehnikumā saskaņā ar apstiprināto stratēģiju īstenot plašu 

esošās infrastruktūras modernizāciju. Projekta ietvaros paredzēts modernizēt četru izglītības 

programmu – “Metālapstrāde”, “Mehatronika”, “Enerģētika un elektrotehnika” kā arī 

“Datorsistēmas” – mācību aprīkojumu, tai skaitā plānots iegādāties jaunu mācību aprīkojumu 

izglītības programmas “Datorsistēmas” jaunizveidotajai kvalifikācijai “Programmēšanas 

tehniķis”, kā arī modernizēt kvalifikācijai “Datorsistēmu tehniķis” pieejamo aprīkojumu. 

Tiks modernizēta metināšanas mācību darbnīcas, iegādājoties jaunās paaudzes metināšanas 

aprīkojumu, kas nodrošina MMA, MAG, MIG un TIG prasmju apguvi. Uzstādot jauno 

aprīkojumu, tiks uzlabota arī ventilācijas un elektroapgādes sistēma. 
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Tiek plānots iegādāties nepieciešamo aprīkojumu lodēšanas mācību darbnīcu izveidei 

kvalifikācijās “Datorsistēmu tehniķis”, “Elektrotehniķis” un “Mehatronisko sistēmu tehniķis”. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un mūsdienu tehnoloģiju laikmetam atbilstošu darbu, projekta 

ietvaros plānotas arī tiešās investīcijas metodiskā centra darbības nodrošināšanai. Projekta 

ietvaros kopumā paredzēta aprīkojuma iegāde EUR 2 380 000 apmērā. 

2. 2017./2018. mācību gada laikā turpinās darbs arī Interreg V-A Latvijas - Lietuvas 

pārrobežu sadarbības programmās. Ventspils Tehnikums 2017. gada 5. aprīlī ir noslēdzis 

sadarbības līgumu ar Lietuvas Jūras Akadēmiju, Liepājas Jūrniecības koledžu, Kauņas 

Tehnisko koledžu un Rīgas Tehnisko universitāti (Ventspils filiāli) par Interreg V-A Latvijas - 

Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-24 “Lietuvas un Latvijas 

elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares speciālistu mobilitātes un 

nodarbināmības veicināšana” (Enhancement of the mobility and employability of Lithuanian 

and Latvian specialists in the field of electrical engineering and high voltage technologies) 

īstenošanu. 

Projekta mērķis ir veicināt elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares 

speciālistu mobilitāti un nodarbinātību un projektā tikuši veikti šādi uzdevumi: 

 Sešu elektrotehnikas laboratoriju aprīkojuma iegāde un uzstādīšana (Ventspils 

Tehnikumā 2018. gadā tiks iegādāta un uzstādīta mobilā laboratorija profesionālās 

orientācijas īstenošanai elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozarē). 

 Studiju priekšmetu un mācību programmu atjaunošana vai attīstība. 

 Metodoloģisko materiālu sagatavošana trīs valodās. 

 Kvalifikācijas celšanas kursu organizēšana – starptautiskā pieredzes apmaiņa, 

apmācības u.c. 

 

Turpmākā attīstība  

1. Turpināt telpu labiekārtošanu atbilstoši telpas mērķim un mācību specifikai.  

2. Paplašināt nodrošinājumu ar jaunajām tehnoloģijām un metodiskajiem materiāliem, 

dodot iespēju katram izglītojamam apgūt nozarei un specialitātei atbilstošas 

kompetences.  

 

Vērtējums -  labi 

 

 



53 
 

7.2. Personālresursi 

Ventspils tehnikumā strādā 65 pedagogi, no tiem augstākā izglītība ir 59 pedagogiem, 

maģistra grāds – 26 pedagogiem, Amata meistars savā specialitātē – 1 pedagogs, atbilstoša 

normatīvajiem aktiem pedagoģiskā izglītība – 64 pedagogiem. Šajā mācību gadā augstāko 

izglītību apgūst 5 pedagogi, maģistrantūrā studē 2 pedagogi. 

Tabula 19 

Ventspils Tehnikuma pedagogu sadalījums pa vecuma grupām 

 

Pedagogu vecums Skaits 

Pedagogi pensijas vecumā 2 

65 gadi un vairāk 2 

60 – 64 gadi 3 

55 – 59 gadi  8 

50 – 54 gadi  6 

45 – 49 gadi  14 

40 – 44 gadi  9 

35 – 39 gadi  4 

30 – 34 gadi  8 

25 – 29 gadi  9 

Līdz 24 gadiem 2 

 

2016./2017.mācību gadā pedagogi apguva pedagogu profesionālās kvalifikācijas 

pilnveides programmu, ko īstenoja Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs “Bērnu 

tiesību aizsardzība pedagogiem” (8 st.). Pieci tehnikuma pedagogi apguva 36 stundu pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveides A programmu “Pāreja uz sasniedzamajiem rezultātiem 

(learning outcomes) balstītyu izglītības procesu”, ko organizēja RPIVA. Eksakto mācību 

priekšmetu skolotāji piedalījās matemātikas un fizikas skolotāju 6 stundu profesionālās 

pilnveides seminārā “Matemātikas zināšanu un prasmju paaugstināšana valsts pārbaudes darbu 

kārtošanas kontekstā profesionālās izglītības iestādēs”  

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 

piecas struktūrvienības. Grupu piepildījums un sadalījums atbilst normatīvajos aktos noteiktajai 

kārtībai. Skola koordinē arī tehniskā personāla nodarbinātības un darba kvalitātes jautājumus. 



54 
 

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 ir piedalījušies 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). 

Tabula 20 

Pedagogu nodrošinājums izglītības programmā “Inženiermehānika” ar iegūstamo 

kvalifikāciju- Mašīnbūves tehniķis 

Nr. Pedagogs Izglītība Mācību priekšmeti 

1. Andris 

Ozoliņš 

Rīgas Politehniskais institūts, 1988.g., radioinženiera 

kvalifikācija 

Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 

fakultāte, Pedagoga sertifikāts - pedagoģiskās darbības pamati 

(72 st.) 

Elektrotehnika un 

elektrotehnikas pamati, 

Elektro piedziņa 

2. Aivars 

Zavaļņevs 

Rīgas Tehniskā koledža, 2014.g., 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 

Materiālmācība, 

Tehniskie mērījumi, 

Tehnoloģisko procesu 

programmēšana, 

 Darba galdi mašīnbūvē 

 

  

3. Varvara 

Gašenko 

V.N.Karazina vārdā nosauktā Harkovas Nacionālā universitāte 

2015.g. 

Filologs, vācu valodas un literatūras un angļu valodas 

pasniedzējs, profesionālais maģistrs 

Latvijas Universitāte 2016.g., sertifikāts - vispārējās 

pamatizglītības krievu valodas kā svešvalodas skolotājs 

Profesionālā svešvaloda 

4. Baiba 

Klūdziņa 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2009.g., profesionālā 

augstākā izglītība, darba aizsardzības vecākā speciālista 

kvalifikācija 

Rīgas Tehniskā universitāte, 2007.g., sociālo zinātņu maģistra 

grāds vadībzinātnē 

Sabiedrība un cilvēka 

drošība 

5. Ivars 

Silajānis 

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Tehniskā 

koledža” 2014.g., pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība 

inženiermehānikā 

Rīgas 3.arodskola 2006.g., metinātājs 

Atslēdznieku darba 

tehnoloģija, 

Metināšanas darbu 

tehnoloģija, 
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Rīgas Valsts tehnikums, 2003.g., vidējā speciālā izglītība, 

mašīnbūves tehniķis 

 

6. Egils 

Sproģis 

LLU Mašīnbūves inženiera kvalifikācija 

Pedagoga sertifikāts  - pedagoģiskās darbības pamati (72 st.) 

Kvalifikācijas prakse 

7. Anda 

Brikaine 

 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija- Vidējās 

izglītības skolotājs 

Rīgas Tehniskā universitāte -sociālo zinātņu bakalaura grāds 

vadībzinātnē 

Uzņēmējdarbības pamati 

Uzskaite un atskaite 

8. Monolita 

Sondere 

Rīgas Pedagoģijas  un  izglītības vadības augstskola 2002.g., 

sociālo zinātņu bakalaurs psihologijā 

Ventspils Medicīnas skola 1990.g. vidējā profesionālā 

izglītība, medicīnas māsa 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 2015., 

sertifikāts par tiesībām veikt pedagoģisko darbību 

 

Profesionālā saskarsme 

9. Elmārs 

Aberfelds 

 

Rīgas Tehniskā universitāte - Mašīnu un aparātu būvniecība ( 

mācās) 

Ventspils tehnikums profesionālā vidējā izglītība “Mašīnbūves 

tehniķis” 

Ventspils 1. ģimnāzija -Vispārējās vidējās izglītības 

matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 

(dabaszinības) 

Mašīnbūves 

spectehnoloģija, 

Tehniskā grafika, 

Datorgrafika mašīnbūvē,  

Automatizētās apstrādes 

sistēmas,  

10. Alberts 

Kozlovs 

Rīgas Tehniskā universitāte -  enerģētikas inženieris; 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija – sertifikāts 

par tiesībām veikt pedagoģisko darbību 

Ventspils Tehnikums – elektriķis 3 kv.līmenis 

Elektropiedziņa 

11. Jānis 

Luksis 

Latvijas Universitāte – fizikas skolotājs 

Rīgas Tehniskā universitāte – vadības zinības 

Papildus kvalifikācijas celšanas sertifikāts -KNX darbības 

pamati, sistēmu uzbūve un vadība, Automatizāetās vadības 

pamati. 

Ierīču un aprīkojuma 

projektēšana 

Pneimatika un hidraulika 

12. Ineta 

Celma 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 2000.g., 

izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā 

Liepājas pedagoģijas akadēmija, 1998.g., latviešu valodas un 

literatūras skolotāja kvalifikācija.  

Liepājas pedagoģijas augstskola 1998.g. 

Bakalaura grāds filoloģijā  

Latviešu valoda, 

literatūra 

13. Ilona 

Grīvalde 

Latvijas Universitāte 1995.g., pamatskolas angļu valodas 

skolotājs 

Latvijas Universitāte 2009.g.,  

Izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā 

Pirmā svešvaloda – angļu 

valoda 

14. Daina 

Roze 

Latvijas Valsts universitāte 1984.g., filologs, pasniedzējs 

(krievu valoda un literatūra) 

Otra svešvaloda – krievu 

valoda 

15. Varvara 

Gašenko 

V.N.Karazina vārdā nosauktā Harkovas Nacionālā universitāte 

2015.g. 

Filologs, vācu valodas un literatūras un angļu valodas 

pasniedzējs, profesionālais maģistrs 

Latvijas Universitāte 2016.g., sertifikāts - vispārējās 

pamatizglītības krievu valodas kā svešvalodas skolotājs 

Otrā svešvaloda – vācu 

valoda 

16. Una 

Jēkabsone 

Liepājas Universitāte 2015.g., vispārējās izglītības skolotājs 

matemātikā, profesionālais maģistrs 

Matemātika 
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Tabula 21 

Pedagogi, kuri strādā izglītības programmā “Autotransports” 

ar iegūstamo kvalifikāciju Autoelektriķis 

Nr. Pedagogs Izglītība Mācību priekšmeti 

1. Andris 

Ozoliņš 

Rīgas Politehniskais institūts, 1988.g., radioinženiera 

kvalifikācija 

Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 

fakultāte, Pedagoga sertifikāts - pedagoģiskās darbības pamati 

(72 st.) 

Iekšdedzes dzinēju 

darbības kontroles 

sistēmas 

Auto elektrosistēmas un 

to diagnostika 

Auto elektrosistēmu 

apkope un remonts 

Autoelektriķu darba 

organizācija 

Praktiskās mācības auto 

elektrosistēmās 

Prakse 

2. Aivars 

Zavaļņevs 

Rīgas Tehniskā koledža, 2014.g., 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 

Tehniskā grafika 

Tehniskā mehānika 

3. Odarka 

Kukite 

 V.N.Karazina vārdā nosauktā Harkovas Nacionālā 

universitāte 2015.g. 

Filologs, vācu valodas un literatūras un angļu valodas 

pasniedzējs, profesionālais maģistrs 

Latvijas Universitāte 2016.g., sertifikāts - vispārējās 

pamatizglītības krievu valodas kā svešvalodas skolotājs 

Profesionālā svešvaloda 

4. Baiba 

Klūdziņa 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2009.g., profesionālā 

augstākā izglītība, darba aizsardzības vecākā speciālista 

kvalifikācija 

Rīgas Tehniskā universitāte, 2007.g., sociālo zinātņu maģistra 

grāds vadībzinātnē 

Sabiedrība un cilvēka 

drošība 

17. Nauris 

Varņeckis 

Ventspils Augstskola 2006.g. 

Pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība,  

datorsistēmu un datortīklu administrators 

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 2010.g. 

Pedagoģiskās darbības pamati dabaszinātņu maģistrs fizikā 

Informātika 

18. Silvija 

Lukse 

Latvijas Universitāte 2006.g. dabaszinātņu maģistrs fizikā 

Latvijas Valsts Universitāte 1985.g. fiziķis -  pasniedzējs 

Fizika 

19. Kristīna 

Baltiņa 

Latvijas Universitāte, 2004.g., humanitāro zinātņu maģistra 

grāds vēsturē 

Latvijas Universitāte 2001.g.  

Akadēmiskais bakalaurs vēsturē 

Latvijas un pasaules 

vēsture 

20. Irina 

Gončarova 

Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts, 1986.g., 

Profesionālais maģistrs 

Sports 
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5. 

Jānis 

Luksis 

Latvijas Universitāte – fizikas skolotājs 

Rīgas Tehniskā universitāte – vadības zinības 

Papildus kvalifikācijas celšanas sertifikāts -KNX darbības 

pamati, sistēmu uzbūve un vadība, Automatizāetās vadības 

pamati. 

Hidraulika un pneimatika 

Elektrotehniskās 

sistēmas 

 

6. Māris 

Jansons 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija – tiesības 

veikt pedagoģisko darbību 

LLU – auto eksperts 

Ventspils Tehnikums - automehāniķis 

Auto uzbūve 

7. Ivars 

Silajānis 

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Tehniskā 

koledža” 2014.g., pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība 

inženiermehānikā 

Rīgas 3.arodskola 2006.g., metinātājs 

Rīgas Valsts tehnikums, 2003.g., vidējā speciālā izglītība, 

mašīnbūves tehniķis 

 

Materiāli mašīnbūvē 

8. Solvita 

Ērciņa 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 2015., 

Profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbībā, uzņēmumu un 

iestāžu vadītājs 

PPTC, 2006.g., Profesionālās izglītības pedagogu 

pedagoģiskās pamatizglītības programma 

Uzņēmējdarbības pamati 

9. Monolita 

Sondere 

Rīgas Pedagoģijas  un  izglītības vadības augstskola 2002.g., 

sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā 

Ventspils Medicīnas skola 1990.g. vidējā profesionālā 

izglītība, medicīnas māsa 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 2015., 

sertifikāts par tiesībām veikt pedagoģisko darbību 

Profesionālā saskarsme 

un ētika 

10. Gunita 

Jansone 

Liepājas pedagoģijas akadēmija – latviešu valodas un 

literatūras skolotājs. 

SIA “Partneri un Pakalpojumi”.g., 2015, Personāla dokumenti 

- praktiskā palīdzība un kļūdu analīze. 

 

 

Lietvedība 

11. Alberts 

Kozlovs 

Rīgas Tehniskā universitāte -  enerģētikas inženieris; 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija – sertifikāts 

par tiesībām veikt pedagoģisko darbību 

Ventspils Tehnikums – elektriķis 3 kv.līmenis 

Elektriskie mērījumi 

Tabula 22 

Pedagogi, kuri strādā izglītības programmā “Viesnīcu pakalpojumi” ar iegūstamo 

kvalifikāciju “Viesnīcu pakalpojumu speciālists” 

Nr. Pedagogs Izglītība Mācību priekšmeti 

1. Baiba 

Klūdziņa 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2009.g., 

profesionālā augstākā izglītība, darba aizsardzības vecākā 

speciālista kvalifikācija 

Rīgas Tehniskā universitāte, 2007.g., sociālo zinātņu 

maģistra grāds vadībzinātnē 

Sabiedrības un cilvēka 

drošība 

2. Iveta 

Leinberga 

Latvijas Universitāte, 2003.g., akadēmiskais bakalaurs, 

humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā, 

Valodas, kultūras 

izpratne un izpausmes 
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Ventspils Augstskola, 2006.g., Profesionālais maģistrs, 

Profesionālais maģistrs uzņēmējdarbības vadībā, 

Uzņēmējdarbības vadītājs 

3. Ineta 

Burceva 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 1992.g., augstākā 

izglītība, Ekonomika, Ekonomiste 

VISC 2015, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

programma komercdarbības, ekonomikas un 

uzņēmējdarbības pedagogiem. 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2016.g., Pedagogs 

karjeras konsultants 

2004, Apliecība/ pedagoģiskā pamatizglītība, 404 st. 

Iniciatīva un 

uzņēmējdarbība. 

Sociālās un pilsoniskās 

prasmes. 

 

4. Mārtiņš 

Urbāns 

SIA “Biznesa augstskola Turība”, profesionālā bakalaura 

programma, Tūrisma un viesmīlības uzņēmuma vadība 

(mācās). 

Ventspils Tehnikums , profesionālā vidējā izglītība 3.kv. 

līmenis “Viesnīcu pakalpojumu speciālists” 

VISC, 2016, “Aktualitātes viesmīlības uzņēmumā”. 

2015, Pedagoga sertifikāts, 100 st. 

Tūrisma un viesmīlības 

uzņēmumu darbības 

pamatprocesi. 

Viesu apkalpošana 

izmitināšanas un 

apkalpošanas mītnēs. 

Tūrisma un viesmīlības 

pakalpojumu un 

papildpakalpojumu 

pārdošana. 

Starpkultūru 

pakalpojumi. 

Aktīvā tūrisma 

pakalpojumi. 

5. Līga 

Filipoviča 

RPIVA, 2004.g., Profesionālais bakalaurs, uzņēmumu un 

iestāžu vadītājs. 

VISC, 2014, “Konkurētspējīga tūrisma un viesmīlības 

veidošana; viesmīlības uzņēmumu efektivitātes 

paaugstināšana, izmantojot elektroniskās vadības sistēmas” 

programmu tūrisma un viesmīlības profesiju pedagogiem. 

VISC, 2016.g., “Aktualitātes viesmīlības uzņēmumā” 

2004.g., Apliecība/ pedagoģiskā pamatizglītība, 404 st. 

Viesmīlības 

pamatprincipi tūrisma un 

viesmīlības uzņēmumā. 

Viesu mērķa grupu 

apkalpošana. 

Viesnīcu pakalpojumu 

speciālista prakse. 

6 Inta 

Tomsone 

Latvijas Valsts universitāte, 1986.g., Augstākā izglītība, 

Prečzinības un pārtikas preču tirdzniecības organizācija 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2016.g., 

Veterinārmedicīnas fakultāte, Pārtikas higiēna (mācās). 

VISC, 2016, “Aktualitātes viesmīlības uzņēmumā” 

Telpu un vides 

sagatavošana viesu 

uzņemšanai 

7. Sandra 

Kalnkaziņa 

RPIVA, 2008, Profesionālais bakalaurs, pirmsskolas un 

sākumskolas skolotājs: 

SIA “Partneri un Pakalpojumi”.g., 2015, Personāla 

dokumenti - praktiskā palīdzība un kļūdu analīze. 

1998, Ventspils 20. arodvidusskola, Sekretārs-lietvedis. 

Lietišķās sarakstes 

nodrošināšana un 

informācijas aprite 

8. Ilona 

Varņecka 

Liepājas pedagoģijas akadēmija, 2014.g., Pirmā līmeņa 

augstākā profesionālā izglītība, Profesionālās izglītības 

skolotājs. 

Laidzes Profesionālā vidusskola, 1983.g., grāmatvedis. 

Uzskaites un atskaites 

dokumentācija 

sagatavošana 
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9. Sanita 

Ziemele 

Liepājas pedagoģijas akadēmija, 2006.g., 2.līmeņa 

profesionālā augstākā izglītība. Vizuāli plastiskās mākslas 

skolotājs. Skolotāja izglītība – mākslā, sociālās zinībās, 

kultūrizglītībā. 

Ventspils Tehnikums profesionālā vidējā izglītība “Viesnīcu 

pakalpojumu speciālists” 

Konferenču un semināru 

apkalpošana 

Telpu dizains un 

floristika 

10. Gunita 

Jansone 

Liepājas pedagoģijas akadēmija – latviešu valodas un 

literatūras skolotājs 

Latviešu valoda un 

literatūra 

11. Māra 

Bērente 

Liepājas pedagoģijas akadēmija – matemātikas skolotāja Matemātika 

12. Ivita Zaķe Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija - Izglītības un sporta 

darba speciālists, basketbola trenere 

Sports 

13. Kristīna 

Paškeviča 

Latvijas Universitāte – informātikas skolotāja Informātika 

 

14. 

Kristīna 

Baltiņa 

Latvijas Universitāte, 2004.g., humanitāro zinātņu maģistra 

grāds vēsturē 

Latvijas Universitāte 2001.g.  

Akadēmiskais bakalaurs vēsturē 

Latvijas un pasaules 

vēsture 

15. Varavara 

Gašenko 

V.N.Karazina vārdā nosauktā Harkovas Nacionālā 

universitāte 2015.g. 

Filologs, vācu valodas un literatūras un angļu valodas 

pasniedzējs, profesionālais maģistrs 

Latvijas Universitāte 2016.g., sertifikāts - vispārējās 

pamatizglītības krievu valodas kā svešvalodas skolotājs 

Pirmā svešvaloda 

16. Žanna 

Blaževiča 

A.M.Gorkija vārdā nosauktais Minskas Valsts pedagoģiskais 

institūts – vācu valodas skolotāja 

Otrā svešvaloda - Vācu 

17. Daina Roze Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotā Pētera Stučkas 

Latvijas Valsts universitāte – krievu valodas  

Otrā svešvaloda - Krievu 

 

Tabula 23 

Pedagogu nodrošinājums izglītības programmā “Enerģētika un elektrotehnika” ar 

iegūstamo kvalifikāciju “Elektrotehniķis” 

Nr. Pedagogs Izglītība Mācību priekšmeti 

1. Andris 

Ozoliņš 

Rīgas Politehniskais institūts, 1988.g., radioinženiera 

kvalifikācija 

Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 

fakultāte, Pedagoga sertifikāts - pedagoģiskās darbības 

pamati (72 st.) 

Elektrotehnika 

Elektriskie mērījumi 

Elektrotehniskie 

materiāli 

Elektroapgāde 

Praktiskās mācības 

elektromontāžā 

2. Alberts 

Kozlovs 

Rīgas Tehniskā universitāte -  enerģētikas inženieris; 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija – 

sertifikāts par tiesībām veikt pedagoģisko darbību 

Ventspils Tehnikums – elektriķis 3 kv.līmenis 

Elektrotehnika 

Elektrotehniķa darba 

tehnoloģija 

Elektrotehniķa darba 

organizācija 

Praktiskās mācības 

elektromontāžā 
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3. Aivars 

Zavaļņevs 

Rīgas Tehniskā koledža, 2014.g., 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 

Tehniskā mehānika 

 Rasēšana 

4. Varvara 

Gašenko 

V.N.Karazina vārdā nosauktā Harkovas Nacionālā 

universitāte 2015.g. 

Filologs, vācu valodas un literatūras un angļu valodas 

pasniedzējs, profesionālais maģistrs 

Latvijas Universitāte 2016.g., sertifikāts - vispārējās 

pamatizglītības krievu valodas kā svešvalodas skolotājs 

Profesionālā svešvaloda 

5. Baiba 

Klūdziņa 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2009.g., 

profesionālā augstākā izglītība, darba aizsardzības vecākā 

speciālista kvalifikācija 

Rīgas Tehniskā universitāte, 2007.g., sociālo zinātņu 

maģistra grāds vadībzinātnē 

Sabiedrība un cilvēka 

drošība 

Darba drošība un 

elektrodrošība 

6. Ivars 

Silajānis 

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Tehniskā 

koledža” 2014.g., pirmā līmeņa augstākā profesionālā 

izglītība inženiermehānikā 

Rīgas 3.arodskola 2006.g., metinātājs 

Rīgas Valsts tehnikums, 2003.g., vidējā speciālā izglītība, 

mašīnbūves tehniķis 

Metālapstrādes pamati 

 

7. Jānis Luksis Latvijas Universitāte – fizikas skolotājs 

Rīgas Tehniskā universitāte – vadības zinības 

Papildus kvalifikācijas celšanas sertifikāts -KNX darbības 

pamati, sistēmu uzbūve un vadība, Automatizāetās vadības 

pamati. 

Elektronika un PLC 

El.sistēmu automatizētā 

projektēšana 

8. Ineta Celma Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 2000.g., 

izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā 

Liepājas pedagoģijas akadēmija, 1998.g., latviešu valodas 

un literatūras skolotāja kvalifikācija.  

Liepājas pedagoģijas augstskola 1998.g. 

Bakalaura grāds filoloģijā  

Latviešu valoda, 

literatūra 

9. Ilona 

Grīvalde 

Latvijas Universitāte 1995.g., pamatskolas angļu valodas 

skolotājs 

Latvijas Universitāte 2009.g.,  

Izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā 

Pirmā svešvaloda – angļu 

valoda 

10. Daina Roze Latvijas Valsts universitāte 1984.g., filologs, pasniedzējs 

(krievu valoda un literatūra) 

Otra svešvaloda – krievu 

valoda 

11. Varvara 

Gašenko 

V.N.Karazina vārdā nosauktā Harkovas Nacionālā 

universitāte 2015.g. 

Filologs, vācu valodas un literatūras un angļu valodas 

pasniedzējs, profesionālais maģistrs 

Latvijas Universitāte 2016.g., sertifikāts - vispārējās 

pamatizglītības krievu valodas kā svešvalodas skolotājs 

Otrā svešvaloda – vācu 

valoda 

12. Una 

Jēkabsone 

Liepājas Universitāte 2015.g., vispārējās izglītības skolotājs 

matemātikā, profesionālais maģistrs 

Matemātika 

13. Nauris 

Varņeckis 

Ventspils Augstskola 2006.g. 

Pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība,  

Informātika 
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Tabula 24 

Pedagogu nodrošinājums izglītības programmā “Datorsistēmas, datubāzes un 

datortīkli” ar iegūstamo kvalifikāciju “Datorsistēmu tehniķis” 

datorsistēmu un datortīklu administrators 

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 2010.g. 

Pedagoģiskās darbības pamati dabaszinātņu maģistrs fizikā 

14. Silvija 

Lukse 

Latvijas Universitāte 2006.g. dabaszinātņu maģistrs fizikā 

Latvijas Valsts Universitāte 1985.g. fiziķis -  pasniedzējs 

Fizika 

15. Kristīna 

Baltiņa 

Latvijas Universitāte, 2004.g., humanitāro zinātņu maģistra 

grāds vēsturē 

Latvijas Universitāte 2001.g.  

Akadēmiskais bakalaurs vēsturē 

Latvijas un pasaules 

vēsture 

16. Irina 

Gončarova 

Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts, 1986.g., 

Profesionālais maģistrs 

Sports 

Nr. Pedagogs Izglītība Mācību priekšmeti 

1. Māra 

Kalnēja 

Ventspils Augstskola -  inženierzinātņu bakalaura grāds 

elektronikā 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija -  tiesības 

veikt pedagoģisko darbību 

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Digitālais 

centrs"-  Programmēšanas elementi mācību stundās A 

 

EIKTpamatprocesi un 

darbu veidi 

Preču un 

pakalpojumu izvēle 

EIKT infrastruktūras 

izveidei 

EIKT drošības 

politikas veidošana 

EIKT produktu 

izstrāde 

Datorsistēmu tehniķu 

prakse 

2. Nauris 

Varņeckis 

Ventspils Augstskola 2006.g. 

Pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība,  

datorsistēmu un datortīklu administrators 

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 2010.g. 

Pedagoģiskās darbības pamati dabaszinātņu maģistrs fizikā 

Datortehnikas 

komplektēšana un 

montāža 

Lokālo tīklu 

ierīkošana un 

uzturēšana 

Servera izvēle un 

uzstādīšana 

Drošības sistēmu 

uzstādīšana 

3. Lāsma 

Lēruma 

Gūtmane 

Liepājas Universitāte – informātikas skolotāja 

Liepājas Universitāte - Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs 

Vienkāršu  algoritmu 

izstrāde 

Biroja tehnikas 

apkope 

4. Varvara 

Gašenko 

Varvara Gašenko V.N.Karazina vārdā nosauktā Harkovas 

Nacionālā universitāte 2015.g. 

Filologs, vācu valodas un literatūras un angļu valodas 

pasniedzējs, profesionālais maģistrs 

Latvijas Universitāte 2016.g., sertifikāts - vispārējās 

pamatizglītības krievu valodas kā svešvalodas skolotājs 

Otrā svešvaloda – 

vācu valoda 

Profesionālā 

svešvaloda 

5. Baiba 

Klūdziņa 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2009.g., profesionālā 

augstākā izglītība, darba aizsardzības vecākā speciālista 

kvalifikācija 

Rīgas Tehniskā universitāte, 2007.g., sociālo zinātņu maģistra 

grāds vadībzinātnē 

Sabiedrība un cilvēka 

drošība 

Darba drošība un 

elektrodrošība 
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Tabula 25 

Pedagogu nodrošinājums izglītības programmā “Datorsistēmas, datubāzes un 

datortīkli” ar iegūstamo kvalifikāciju “Datorsistēmu tehniķis” 

6. Ineta Celma Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 2000.g., 

izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā 

Liepājas pedagoģijas akadēmija, 1998.g., latviešu valodas un 

literatūras skolotāja kvalifikācija.  

Liepājas pedagoģijas augstskola 1998.g. 

Bakalaura grāds filoloģijā  

Latviešu valoda, 

literatūra 

7. Ilona 

Grīvalde 

Latvijas Universitāte 1995.g., pamatskolas angļu valodas 

skolotājs 

Latvijas Universitāte 2009.g.,  

Izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā 

Pirmā svešvaloda – 

angļu valoda 

8. Daina Roze Latvijas Valsts universitāte 1984.g., filologs, pasniedzējs 

(krievu valoda un literatūra) 

Otra svešvaloda – 

krievu valoda 

9. Una 

Jēkabsone 

Liepājas Universitāte 2015.g., vispārējās izglītības skolotājs 

matemātikā, profesionālais maģistrs 

Matemātika 

10. Kristīna 

Paškeviča 

Latvijas Universitāte – informātikas skolotāja Informātika 

11. Silvija 

Lukse 

Latvijas Universitāte 2006.g. dabaszinātņu maģistrs fizikā 

Latvijas Valsts Universitāte 1985.g. fiziķis -  pasniedzējs 

Fizika 

12. Kristīna 

Baltiņa 

Latvijas Universitāte, 2004.g., humanitāro zinātņu maģistra 

grāds vēsturē 

Latvijas Universitāte 2001.g.  

Akadēmiskais bakalaurs vēsturē 

Latvijas un pasaules 

vēsture 

13. Irina 

Gončarova 

Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts, 1986.g., 

Profesionālais maģistrs 

Sports 

Nr. Pedagogs Izglītība Mācību priekšmeti 

1. Māra 

Kalnēja 

Ventspils Augstskola -  inženierzinātņu bakalaura grāds 

elektronikā 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija -  tiesības 

veikt pedagoģisko darbību 

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Digitālais 

centrs"-  Programmēšanas elementi mācību stundās A 

 

EIKTpamatprocesi un 

darbu veidi 

Preču un 

pakalpojumu izvēle 

EIKT infrastruktūras 

izveidei 

EIKT drošības 

politikas veidošana 

EIKT produktu 

izstrāde 

Datorsistēmu tehniķu 

prakse 

2. Nauris 

Varņeckis 

Ventspils Augstskola 2006.g. 

Pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība,  

datorsistēmu un datortīklu administrators 

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 2010.g. 

Pedagoģiskās darbības pamati dabaszinātņu maģistrs fizikā 

Datortehnikas 

komplektēšana un 

montāža 

Lokālo tīklu 

ierīkošana un 

uzturēšana 

Servera izvēle un 

uzstādīšana 

Drošības sistēmu 

uzstādīšana 

3. Lāsma 

Lēruma 

Gūtmane 

Liepājas Universitāte – informātikas skolotāja 

Liepājas Universitāte - Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs 

Vienkāršu  algoritmu 

izstrāde 

Biroja tehnikas 

apkope 
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Turpmākā attīstība  

1. Turpināt darbu pie profesionālo skolotāju piesaistes darbam Ventspils Tehnikumā. 

2. Sekmēt un pilnveidot skolotāju profesionālo kvalifikāciju atbilstoši aktualitātēm nozarēs. 

Vērtējums -  labi 

 

8. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

8.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Ventspils Tehnikums  2014.gadā  uzsāka darbu pie investīciju un attīstības izstrādes 2015.-

2020. gadam, stratēģija ir apstiprināta Izglītības un zinātnes ministrijā, šo stratēģiju ir 

saskaņojusi Ventspils pilsētas pašvaldība un nozares ekspertu padome. Stratēģijā ir analizēta 

4. Varvara 

Gašenko 

Varvara Gašenko V.N.Karazina vārdā nosauktā Harkovas 

Nacionālā universitāte 2015.g. 

Filologs, vācu valodas un literatūras un angļu valodas 

pasniedzējs, profesionālais maģistrs 

Latvijas Universitāte 2016.g., sertifikāts - vispārējās 

pamatizglītības krievu valodas kā svešvalodas skolotājs

  

Otrā svešvaloda – 

vācu valoda 

Profesionālā 

svešvaloda 

5. Baiba 

Klūdziņa 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2009.g., profesionālā 

augstākā izglītība, darba aizsardzības vecākā speciālista 

kvalifikācija 

Rīgas Tehniskā universitāte, 2007.g., sociālo zinātņu maģistra 

grāds vadībzinātnē 

Sabiedrība un cilvēka 

drošība 

Darba drošība un 

elektrodrošība 

6. Ineta Celma Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 2000.g., 

izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā 

Liepājas pedagoģijas akadēmija, 1998.g., latviešu valodas un 

literatūras skolotāja kvalifikācija.  

Liepājas pedagoģijas augstskola 1998.g. 

Bakalaura grāds filoloģijā  

Latviešu valoda, 

literatūra 

7. Ilona 

Grīvalde 

Latvijas Universitāte 1995.g., pamatskolas angļu valodas 

skolotājs 

Latvijas Universitāte 2009.g.,  

Izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā 

Pirmā svešvaloda – 

angļu valoda 

8. Daina Roze Latvijas Valsts universitāte 1984.g., filologs, pasniedzējs 

(krievu valoda un literatūra) 

Otra svešvaloda – 

krievu valoda 

9. Una 

Jēkabsone 

Liepājas Universitāte 2015.g., vispārējās izglītības skolotājs 

matemātikā, profesionālais maģistrs 

Matemātika 

10. Kristīna 

Paškeviča 

Latvijas Universitāte – informātikas skolotāja Informātika 

11. Silvija 

Lukse 

Latvijas Universitāte 2006.g. dabaszinātņu maģistrs fizikā 

Latvijas Valsts Universitāte 1985.g. fiziķis -  pasniedzējs 

Fizika 

12. Kristīna 

Baltiņa 

Latvijas Universitāte, 2004.g., humanitāro zinātņu maģistra 

grāds vēsturē 

Latvijas Universitāte 2001.g.  

Akadēmiskais bakalaurs vēsturē 

Latvijas un pasaules 

vēsture 

13. Irina 

Gončarova 

Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts, 1986.g., 

Profesionālais maģistrs 

Sports 
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iepriekšējās stratēģijas rezultatīvie rādītāji un pamatota Tehnikuma nākotnes attīstība. Būtisks 

akcents ir  ES struktūrfondu – SAM prioritātes un atbalsta jomas. Atbilstoši valstī realizētiem, 

no tehnikuma darba kvalitātes neatkarīgiem pasākumiem, stratēģiskā plāna izpilde katru gadu 

tiek koriģēta, lai saglabātu un īstenotu izvirzītos mērķus. Katru gadu pedagoģiskā sēdē tiek 

aktualizēts turpmākās darbības plāns, izvērtējot sasniegto un izvirzot nākamos mērķus. Katru 

gadu pedagogi gatavojot savas profesionālās darbības pašvērtējumu sniedz priekšlikumus 

turpmākai attīstībai. Katram mācību gadam saskaņā ar IZM norādēm tehnikums izvirza 

galvenos mērķus un uzdevumus, kam pakārto tehnikuma mācību un audzināšanas darbu. Darba 

plānu tālāk izstrādā direktores vietnieki, struktūrvienības, interešu izglītības pulciņu vadītāji, 

pēc tam veidojot kopējo tehnikuma darba plānu. Tehnikums 2014.gadā uzsāka ISO 9001 

kvalitātes vadības sertificēšanas procesu, taču finanšu trūkuma dēļ pašlaik darbs pie tā ir 

pārtraukts. 

Iestādes darba pašvērtējums tiek veikts katra mācību gada beigās, veidojot publisko gada 

pārskatu. Uz pašvērtējuma un gada darba analīzes pamata tiek izstrādāts kārtējais nākamā 

mācību gada darba plāns ar strukturētām sadaļām, t.sk. materiāli tehnisko resursu atjaunošanas 

plānu, telpu un kabinetu labiekārtošanas plānu, teritorijas labiekārtošanas plānu, starptautiskās 

sadarbības plānu. 

Publiskajā pārskatā tiek analizēti mācību un audzināšanas darba rezultāti, izglītojamo 

sasniegumi, saskaņā ar secinājumiem izvirzītas prioritātes un uzdevumi nākamajam mācību 

gadam. 

 Sasniegumi: 

1. Tehnikuma, kā profesionālās izglītības pakalpojuma sniedzēja  nostiprināšana 

Kurzemes reģionā. 

2. Kvalitatīvs un nozares prasībām atbilstošs mācību process. 

3. Tehnikuma atpazīstamības veicināšanas veiksme reģionā, valstī un starptautiski. 

4. Nostiprinātā un veiksmīgā sadarbība ar nozaru asociācijām. 

5. Paplašinātā pozitīvā starptautiskā sadarbība tehnikuma visās izglītības jomās. 

6. Veiksmīga sadarbība ar Latvijas augstskolām tehnikuma programmu izstrādē un 

karjeras izglītībā. 

7. Aktīvs darbs mācību procesa kvalitātes pilnveidošanā un jauniešu karjeras atbalstam. 

8. Pārdomāta saimnieciskās darbība materiāli tehniskās bāzes modernizēšanai. 

 

Turpmākā attīstība:  
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1. Mūsdienīgas mācību vides izveidošana un tālākā attīstīšana, kas nodrošinātu 

profesionālās izglītības pēctecību un ilgtspējīgu izglītību atbilstoši nozares prasībām. 

2.  Radoša, kompetenta, uzņēmīga,  patstāvīga  un  atbildīga  speciālista veidošana un 

attīstīšana. 

3. Īstenot izglītības iestādes Attīstības un investīcijas stratēģiju 2015. – 2020.gadam. 

4. Sinerģēt mācību procesa darbu tehnikumā ar  visām ieinteresētām puses, tajā skaitā 

darba devējiem un organizācijām. 

 

Vērtējums -  labi 

 

8.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

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, 

metodisko komisiju vadītājiem un 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. 

2016.gada 1.septembrī nodibināts Ventspils Tehnikuma konvents, kas izveidots kā 

koleģiāla padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir veicināt Ventspils Tehnikuma attīstību 

atbilstoši darba tirgus prasībām. 

Ventspils Tehnikuma konventa pārstāvji rosina un sniedz priekšlikumus Ventspils 

Tehnikuma attīstības un stratēģijas jautājumos un profesionālās izglītības plānošanas 

dokumentu izstrādē. Konvents veicina Ventspils Tehnikuma sadarbību ar reģiona 

komersantiem mācību prakses un darba vidē balstītu mācību organizēšanā. Skolas attīstības 

virzieni tiek apspriesti arī struktūrvienībās un pedagoģiskās padomes sēdēs.  
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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: direktores vietniece praktisko mācību, pieaugušo izglītības un 

darba vidē balstītās apmācības darbā un direktores vietniece izglītības un stratēģiskās attīstības 

darbā. 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. 

 

Turpmākā attīstība  

1. Turpināt pilnveidot izglītības iestādes kvalitātes vadības sistēmu, ka arī Ventspils 

Tehnikuma darba organizāciju.  

2. Turpināt darbu pie tā, lai Ventspils Tehnikuma pedagogi, atbalsta personāls un vadība 

strādā kā vienotā komanda.  

 

Vērtējums -  labi 

http://www.pikc.lv/
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9. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 Ventspils Tehnikums sadarbojas ar visām saistošajām organizācijām un iestādēm, LR 

Izglītības un zinātnes ministriju, Valsts Izglītības Satura Centru (VISC), Izglītības kvalitātes 

valsts dienestu (IKVD), Nodarbinātības Valsts aģentūru (NVA), Valsts izglītības attīstības 

aģentūru (VIAA), u.c.  

Ventspils Tehnikumam ir cieša sadarbība ar VISC par centralizēto profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu saturu un norisi. Skolotāji regulāri piedalās tās organizētajos 

profesionālās pilnveides pasākumos izglītības un pieredzes apmaiņas jomā. Notiek cieša 

sadarbība modulāro izglītības programmu pilnveidē. 

Ventspils Tehnikuma stratēģija ir vērsta uz izglītības iestādes vispārējo attīstību, 

modernizāciju, apmācības standartu paaugstināšanu saskaņā ar aktuālākajiem sasniegumiem 

Eiropas profesionālās izglītības jomā, uz starptautisko sadarbību, akadēmisko un studējošo 

mobilitāti. Aktīvas un veiksmīgas piedalīšanās starptautiskajās programmās un projektos tiek 

uzskatītas par svarīgu Ventspils Tehnikuma attīstības koncepcijas sastāvdaļu. 

 Ventspils Tehnikumam 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. 

 Ventspils Tehnikums 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. 

 Tehnikumam ir noslēgts sadarbības līgums 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. 
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organizācijām, izveidota Ventspils Tehnoloģiskās attīstības padome, kura ik mēnesi organizē 

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

informējam klātesošos.  

 Skolai ir veiksmīga sadarbība ar Ventspils pilsētas pašvaldību, ar kuru ir noslēgts 

sadarbības līgums, kura ietvaros skolai tiek sniegts atbalsts stratēģiskā darba plānošanā, 

sadarbībai ar uzņēmējiem kvalitatīvas profesionālās izglītības nodrošinājumam Ventspilī. 

 2016.gada 17.februārī Ventspils Tehnikums noslēdza sadarbības līgumu  ar  SIA 

“Ventspils Elektronikas Fabriku”, kas paredz savstarpēju sadarbību profesionālās izglītības 

procesa nodrošināšanā, popularizēšanā un attīstības veicināšanā. 

  Ar vadošajiem skolas sadarbības partneriem – uzņēmumiem Ventspils Tehnikumam ir 

noslēgti divpusēji sadarbības līgumi par izglītojamo prakses un darba vietu nodrošinājumu, 

karjeras atbalsta pasākumiem, 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 izglītojamo 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 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; 

AS “Latvenergo” Sadales tīkls Rietumu reģions Ventspils nodaļa, Zvaigžņu 5, Ventspils, 

LV-3601; 

SIA “FIX”, Loču iela 10, Ventspils, LV-3601; 
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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”, kafejnīca “Bugiņš”, Lielā 1/3, Ventspils, LV-3601; 

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

SIA “Allternatīva”, kafejnīca “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/ viesnīcu pakalpojumi: 

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; 

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.  
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Viena no Ventspils Tehnikuma prioritātēm ir starptautiska sadarbība, dažādu projektu t.sk. 

mobilitāšu ieviešana un finansējuma piesaiste: 

1. Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma projekts  “Lietuvas un 

Latvijas elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares speciālistu mobilitātes 

un nodarbinātības veicināšana”  EUR 151 378; 

2. Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma projekts “ 

Deployment of high standards of knowledge, practical skills and understanding required 

for better employment in the regions  EUR  221 490; 

3. Erasmus+  projekts “Ventspils Tehnikuma izglītojamo prakse Lielbritānijā un Spānijā 

– 2017” EUR 72 026. 

 

Turpmākā attīstība  

1. Veidot ciešu darbību ar sociālajiem partneriem, un visām ieinteresētajām pusēm, 

lai izpildītu tehnikuma stratēģiskos uzstādījumus augstā kvalitātē un izvirzīt 

mērķus tālākai attīstībai.  

2. Turpināt sadarbību ar nozares ekspertu padomēm un uzņēmumiem profesionālās 

vidējās izglītības programmu pilnveidē un kvalitatīvas profesionālās izglītības 

īstenošanā. 

3. Organizēt regulāras tikšanās ar uzņēmējiem ar mērķi kopīgi risināt un pārrunāt 

jautājumus par aktualitātēm nozarē, konkurētspējīga darbaspēka sagatavošanu un 

integrēšanu darba tirgū u.c. 

 

Vērtējums -  labi 

 

10. Plānotā izglītības iestādes 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: 

1. profesionālās izglītības bāzes programmu izveide atbilstoši nozares specifikai; 

2. modulārās sistēmas izveide ar specializāciju atbilstoši bāzes programmām, piesaistot 

nozaru asociācijas, darba devējus, kvalificētus speciālistus-skolotājus; 

3. tālākizglītību programmu aktualizācija un paplašināšana atbilstoši bāzes programmām; 

4. profesionālās pilnveides programmu aktualizācija un paplašināšana atbilstoši bāzes 

programmām; 
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5. pasniedzēju profesionālā pilnveide; 

6. licencēto tālākizglītības programmu aktualizēšana un jaunu programmu izveide saskaņā 

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

meklētājiem un darba devējiem; 

7. 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; 

8. 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 citām izglītības iestādēm. Ventspils Tehnikums atrodas Kurzemes reģionā 

Ziemeļu daļā un tuvākās profesionālās izglītības iestādes ir Liepājas Valsts tehnikums un 

Kuldīgas Tūrisma un tehnoloģiju Tehnikums, kuras pēc izglītojamo skaita pašreiz ir 

līdzvērtīgas mūsu skolai. Savukārt Ventspils novadā mūsu skola ir vienīgā mācību iestāde, kur 

jauniešiem tiek piedāvāts apgūt tautsaimniecībai svarīgu profesionālo izglītību. 

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 no 

kvalifikācijas eksāmenu bāzes izstrādes un apstiprināšanas līdz eksāmena organizēšanai. 

Apzināt un izveidot nozaru profesionāļu datu bāzi par tiem, kuri ir gatavi un spējīgi piedalīties 

mācību procesā. Izvērtēt 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. 

Projektu vadības darbs. 2017./2018. mācību gadā Ventspils Tehnikumā uzsākta vairāku 

nozīmīgu projektu īstenošana, kuru mērķis ir bijis gan izglītības iestādes materiāltehniskās 
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bāzes pilnveidošana, gan pedagogu profesionālā pilnveide, gan arī profesionālās izglītības 

pievilcības veicināšana.  

Ventspils Tehnikums ir noslēdzis šādus sadarbības līgumus par dalību Eiropas Savienības 

struktūrfondu projektos: 

1. 2017. gada 29. maijā ar biedrību “Latvijas Darba devēju konfederācija” par Eiropas 

Sociālā fonda projekta Nr.8.5.1.0/16/I/001 “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība 

darba vidē balstītās mācībās un mācību praksē uzņēmumos” īstenošanu Eiropas Savienības 

fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa 

“Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē 

balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” ietvaros. Projekta specifiskais atbalsta mērķis 

ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās 

mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs. 2017./2018. mācību 

gada laikā Ventspils Tehnikumā projektā iesaistījies 131 izglītojamais, t. sk. 8 darba vidē 

balstītu mācību īstenošanā. 

2. 2017. gada 29. septembrī ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā 

fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidi” 

īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. 

specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” ietvaros.  

Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo 

kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus 

pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. 

Ventspils Tehnikums pirmajā uzsaukumā piedāvāja izglītības metālapstrādē, mehatronikā, 

autotransportā, programmēšanā, mājas lapu veidošanā, rasēšanā. Pieaugušie mācības 

nokomplektētajās grupās uzsāka 2018. gada janvārī, bet pabeidza 2018. gada jūnijā. Otrās 

kārtas ietvaros 19 pieaugušie divās mācību programmās tika uzņemti 2018. gada jūnijā. Trešās 

kārtas ietvaros 2018. gada augustā tiks uzsākta uzņemšana 20 Ventspils Tehnikuma mācību 

programmās. 

3. 2018. gada 23. janvārī ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par Eiropas Sociālā fonda 

projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. 

specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus 

un intervences pasākumus” ietvaros. Projekts tiks īstenots līdz 2022. gada beigām, un tā mērķis 

ir samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences 

pasākumus. Katram projektā iesaistītajam izglītojamam pedagogs vai psihologs semestra 
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sākumā izveidos individuālo atbalsta plānu, kurā tiks izvērtēti mācību pārtraukšanas riski, kā 

arī ieplānoti nepieciešamie pasākumi šo risku mazināšanai. Tās varēs būt gan konsultācijas 

(pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, 

surdotulks, asistents, ergoterapeits), gan kompensācija par sabiedriskā transporta biļetēm, 

naktsmītnēm, ēdināšanu, individuālajiem mācību līdzekļiem, individuālās lietošanas 

priekšmetiem, speciālo transportu. 

Pedagogi savukārt iegūs iespēju un resursus individuāli strādāt ar izglītojamiem, kuriem tas 

nepieciešams, kā arī profesionālās kompetences pilnveidi (t.sk. seminārus, supervīzijas, 

darbnīcas, konferences), metodiskos atbalsta līdzekļus un izveidotu sistēmu priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas identificēšanai un novēršanai. 2017./2018. mācību gadā Ventspils 

Tehnikumā ticis sniegts individuālais atbalsts 7 izglītojamiem. 

4. 2018. gada 5. martā Ventspils Tehnikums noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un 

līgumu aģentūru par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā 

atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projekta Nr. 

8.1.3.0/17/I/007 “Ventspils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. 

“Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanu. Projekts 

paredz 2018. gada laikā Ventspils Tehnikumā saskaņā ar apstiprināto stratēģiju īstenot plašu 

esošās infrastruktūras modernizāciju. Projekta ietvaros paredzēts modernizēt četru izglītības 

programmu – “Metālapstrāde”, “Mehatronika”, “Enerģētika un elektrotehnika” kā arī 

“Datorsistēmas” – mācību aprīkojumu, tai skaitā plānots iegādāties jaunu mācību aprīkojumu 

izglītības programmas “Datorsistēmas” jaunizveidotajai kvalifikācijai “Programmēšanas 

tehniķis”, kā arī modernizēt kvalifikācijai “Datorsistēmu tehniķis” pieejamo aprīkojumu. Tiks 

modernizēta metināšanas mācību darbnīcas, iegādājoties jaunās paaudzes metināšanas 

aprīkojumu, kas nodrošina MMA, MAG, MIG un TIG prasmju apguvi. Uzstādot jauno 

aprīkojumu, tiks uzlabota arī ventilācijas un elektroapgādes sistēma. Tiek plānots iegādāties 

nepieciešamo aprīkojumu lodēšanas mācību darbnīcu izveidei kvalifikācijās “Datorsistēmu 

tehniķis”, “Elektrotehniķis” un “Mehatronisko sistēmu tehniķis”. Lai nodrošinātu kvalitatīvu 

un mūsdienu tehnoloģiju laikmetam atbilstošu darbu, projekta ietvaros plānotas arī tiešās 

investīcijas metodiskā centra darbības nodrošināšanai. 

Projekta ietvaros kopumā paredzēta aprīkojuma iegāde EUR 2 380 000 apmērā. 

5. Tiek turpināts darbs arī pie Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme 

un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai 

apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 

pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas 
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ietvaros” projekta, kā ietvaros jaunieši var iegūt profesionālo izglītību 1 vai 1.5 mācību gada 

laikā. 

Ventspils Tehnikuma jaunie darbības virzieni. Skolai ir kompetences, kas var tikt 

efektīvi izmantotas ārpus mācību darba ietvariem. Tas ļauj sniegt papildus pakalpojumus 

nozarēm un uzņēmumiem, būt soli priekšā nozarēm būtiskas informācijas ieguvē un apstrādē, 

kā arī nopelnīt papildu līdzekļus. 

 

Turpmākā attīstība  

1. Turpināt darbu pie Ventspils Tehnikuma kvalitatīvas darbības procesa organizēšanas un 

pilnveidošanas.  

2. Turpināt un uzlabot sadarbību ar visām institūcijām, organizācijām un uzņēmumiem, 

izglītības kvalitātes celšanai Ventspils Tehnikumā.  

3. Motivēt un stimulēt izglītojamos un personālu iegūt starptautisko pieredzi apmācības 

vai darba jomā, pilnveidot starptautisko programmu un projektu dalībnieku gan 

profesionālās, gan personiskās kompetences, pilnveidot sadarbību ar ES institūcijām, 

lai aktualizētu mācību programmu saturu un ieintegrētu tehnoloģiju un metožu 

inovācijas mācību procesā.  

 

Vērtējums -  ļoti labi 

Iestādes 

vadītāja 

 

Direktores p.i. Kristīne Korņejeva 

      

  (vārds, uzvārds)   (paraksts) 

SASKAŅOTS 

  

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

    

  

(vārds, uzvārds)   (paraksts) 

  

(datums) 

Z.v. 

 


