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Izmantotie saīsinājumi
CSP – Centrālā statistikas pārvalde 

DVB apmācības – darba vidē balstītas apmācības 

EIKT – Elektronikas un informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 

EM – Ekonomikas ministrija 

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ES – Eiropas Savienība 

ESF – Eiropas Sociālais fonds 

ESI – Eiropas Savienības investīcijas 

ETS – Eiropas Teritoriālā sadarbība 

g. – gads 

IKT – informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 

IP – izglīt ības programma 

IZM – Izglīt ības un zinātnes ministrija 

KPR – Kurzemes plānošanas reģions 

kv. – kvalifikācija 

LDDK – Latvijas Darba devēju konfederācija 

m.g. – mācību gads 

milj. – miljons 

NEP – nozaru ekspertu padome 

NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra 

PII – profesionālās izglīt ības iestāde 

PIKC – profesionālās izglīt ības kompetences centrs 

RV – rīcības virziens 

SAM – Specifiskais atbalsta mērķis 

SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

skat. – skatīt 

t.sk. – tai skaitā 

tūkst. – tūkstoši  

VB – Valsts budžets 

VeA – Ventspils Augstskola 

VMV – Ventpils Mūzikas vidusskola 

VT – Ventspils Tehnikums 

DVBM – darba vidē balstītas mācības 

EUR – euro 

MK – Ministru Kabinets 

u.c. – un citi 

u.tml. – un tamlīdzīgi 
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Ievads 

PIKC „Ventspils Tehnikums” (turpmāk tekstā – VT) attīstības un investīciju 
stratēģija 2015.-2020.gadam (turpmāk tekstā – Stratēģija) ir attīstības 
plānošanas dokuments, kas nosaka optimālākos risinājumus, veicamās darbības un 
nepieciešamos ieguldījumus vienota, moderna mācību kompleksa izveidei, lai radītu 
nepieciešamos apstākļus VT kā profesionālās izglīt ības kompetences centra turpmākai 
attīstībai, investīciju piesaistei, jaunu audzēkņu piesaistes nodrošināšanai atbilstoši 
strauji mainīgā darba tirgus prasībām un reģionālajai specifikai. Stratēģijā novērtētas 
VT darbību ietekmējošās attīstības tendences, t.sk. izglītojamo skaita prognoze, 
noteiktas turpmākās attīstības perspektīvas jeb nākotnes attīstības scenāriji, plānoti 
rīcības virzieni, darbības un investīcijas. Stratēģijā definētie prioritārie rīcības virzieni 
noteikti, balsoties uz esošās situācijas analīzi, tajā skaitā VT darbību ietekmējošajiem 
faktoriem – izglīt ības nozares dinamiku un polit iskais ietvaru, ārējo ekonomisko vidi, 

darba tirgus tendencēm, nozaru attīstības tendencēm un finansējuma piesaistes 
iespējām. 

Profesionālās izglītības iestādes statuss: atbilstoši „Profesionālās izglīt ības iestāžu 
tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010. – 2015. gadam”, 2011.gada 8.septembrī 
Ventspils profesionālā vidusskola kļuva par Ziemeļkurzemes profesionālās izglīt ības 
kompetences centru „Ventspils Profesionālā vidusskola”, bet no 2012.gada 21.augusta 

skolas nosaukums ir „Ventspils Tehnikums”, kuram Izglīt ības un zinātnes ministrija 
piešķīra profesionālās izglīt ības kompetences centra (turpmāk tekstā – PIKC) statusu. 

PIKC „Ventspils Tehnikums” ir izglīt ības programmu piedāvājuma un izglītojamo skaita 
ziņā otrs lielākais profesionālās izglīt ības centrs Kurzemē, kas nodrošina plaša spektra 
profesionālās izglīt ības ieguves iespējas un sagatavo nepieciešamos speciālistus 
Ventspils un Kurzemes vadošajām tautsaimniecības nozarēm. 

 

Dokuments sastāv no piecām daļām: 

1. daļa – Stratēģiskais ietvars apkopo VT stratēģijas atbilstību izglīt ības 
politikas, nozaru un teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem Eiropas, 

nacionālā, reģionālā un pašvaldības līmenī. 

 

 

 

2. daļa – Pēctecība ietver iepriekšējās VT stratēģijas (2010.-2015.gadam) 

izvērtējumu, kā arī sniedz audzēkņu skaita analīzi un esošās situācijas 
raksturojumu attiecībā uz nekustamo īpašumu un mācību vidi. 

3. daļa – Esošā situācija atspoguļo pašreizējo attīstību, tendences un 
izaicinājumus, kas ietekmē profesionālās izglīt ības un īpaši VT attīstības 
perspektīvas. Šajā nodaļā sniegta sasaiste ar Kurzemes plānošanas reģiona 
attīstību – tautsaimniecības attīstības tendences, izglīt ības iestāžu attīstība, 
cilvēkresursu attīstība – nodarbinātība, sociālā iekļaušana. Veikta 
demogrāfiskās situācijas analīze, darbaspēka pieprasījuma reģionā, valstī un 
Ventspilī analīze. Tāpat atspoguļota VT sadarbība ar pašvaldībām, nozaru 
organizācijām un citiem partneriem. Nodaļa ietver VT audzēkņu skaita 
prognozi līdz 2025.gadam, kā arī iekārtošanās darbā analīzi. Atbilstoši 
tendencēm un nozaru attīstībai sniegts VT izglīt ības programmu un 
infrastruktūras attīstības iespēju redzējums, pielikumos norādot informāciju 
par VT esošo situāciju un plānotajiem ieguldījumiem izglīt ības programmu 
attīstībā, kā arī mācību vides infrastruktūrā. 

4. daļa – Nākotnes redzējums paredzēta atbilstošāko rīcību un investīciju 
izvērtēšanai, prognozējot iespējamo VT attīstību dažādu sociālekonomisko, 
tautsaimniecības un VT aktivitātes scenāriju gadījumā. Nodaļa sniedz 
pamatojumu turpmākās attīstības perspektīvām līdz 2020. un 2025.gadam, kā 
arī ietver VT esošās situācijas un attīstības iespēju SVID analīzi. 

5. daļa – Stratēģija ir no iepriekšējās nodaļās sniegtās analīzes izrietošo 
darāmo darbu un nepieciešamo investīciju plāns līdz 2020.gadam, ietverot 

septiņas rīcības virzienu jomas, kas būs svarīgas turpmākai VT attīstībai, t.sk. 

nodrošinot infrastruktūras pilnu pabeigtību. 

Pielikumos sniegta informācija Excel tabulu veidā par esošo situāciju un 

plānotajiem ieguldījumiem VT mācību vides infrastruktūrā, kā arī par plānotajām 
investīcijām ERAF specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.1.3. ietvaros, saskaņā ar 
Izglīt ības un zinātnes ministrijas (turpmāk tekstā –IZM) vadlīnijām1. 

                                                 
1 Profesionālās izglītības iestādes attīstības un investīciju stratēģijas 2015. -2020.gadam izstrādes 
vadlīnijas, IZM, 03.03.2015 
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1. Stratēģiskais ietvars: politikas, nozaru un 

teritorijas attīstības plānošanas dokumenti 

1.1. Politikas un nozaru attīstības plānošanas 
dokumenti ES un nacionālā līmenī 

Eiropa 2020: stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei ir ES 

izaugsmes un nodarbinātības stratēģija, kas sākta īstenot 2010.gadā. Eiropa 2020 

stratēģija ir veidota, ņemot vērā ES ilgtermiņa izaicinājumus – globalizāciju, ierobežotu 
resursu pieejamību un iedzīvotāju novecošanās procesu, lai pārveidotu ES par gudru, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomiku, kas nodrošina augstu nodarbinātības līmeni, 
ražīgumu un sociālo kohēziju. 

Starp līdz 2020.gadam sasniedzamajiem mērķiem stratēģija izvirza šādu rādītāju 
sasniegšanu: 75% iedzīvotāju 20-64 gadu vecumā jābūt nodarbinātiem; skolu 

nepabeigušo skolēnu īpatsvaram jābūt mazākam par 10% un vismaz 40% jaunākās 
paaudzes iedzīvotājiem (30-34 gadu vecumā) jābūt ar augstāko izglīt ību. 

Lai veicinātu iedzīvotāju, īpaši jauniešu, nodarbinātību, dažāda veida izglīt ības 
pieejamību mūža garumā, izglīt ības piedāvājuma atbilstību darba tirgus prasībām u.c. 
mērķu sasniegšanu, nozīmīga loma stratēģijā piešķirta arī profesionālajai izglīt ībai, 
nosakot izaicinājumus un rīcības gan Eiropas, gan dalībvalstu līmenī. Latvijas Nacionālā 
reformu programma Eiropa 2020 stratēģijas īstenošanai nosaka, ka strukturālo 
pārmaiņu profesionālajā izglīt ībā mērķis ir paaugstināt profesionālās izglīt ības kvalitāti, 
nodrošinot tās atbilstību darba tirgus prasībām, kā arī veicināt pieejamo resursu 
efektīvāku izmantošanu. Izaicinājumi, kurus plānošanas periodā jārisina, ir šādi: 

1. nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu profesionālās izglīt ības materiāli 
tehnisko nodrošinājumu; 

2. veicināt sadarbību ar darba devējiem, lai nodrošinātu prakses vietas; 
3. samazināt audzēkņu skaitu profesionālajās vidējās izglīt ības iestādēs, kuri 

atskaitīt i nesekmības vai nodarbību neapmeklēšanas dēļ; 
4. uzlabot profesionālās izglīt ības pieejamību, kas rada nodarbinātības iespējas 

un ir būtiska tautsaimniecības struktūras pilnveidošanai. 

 

 

 

ES Padome 2013.gadā izvirzījusi rekomendāciju Latvijai: „Risināt situāciju saistībā ar 
ilgstošo un jauniešu bezdarbu, palielinot aktīvās darba tirgus polit ikas un mērķtiecīgu 
sociālo pakalpojumu pārklājumu un efektivitāti. Uzlabot jauniešu nodarbinātību, 
piemēram, izmantojot garantijas jauniešiem, izveidot visaptverošu karjeras atbalsta 
sistēmu, īstenot reformas profesionālās izglīt ības un apmācības nozarē un uzlabot 
mācību prakses kvalitāti un pieejamību.” 

Latvija 2030: Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam 

(turpmāk – LIAS 2030)2 ir  hierarhiski augstākais ilgtermiņa attīstības plānošanas 
dokuments Latvijā. Stratēģijas pamatuzstādījumi ir laimīgs cilvēks labklājīgā valstī, 
ilgtspējīgs un veselīgs dzīvesveids, radoša, iecietīga un toleranta sabiedrība, sadarbībā 
radīta konkurētspēja un valsts kā ātrspējas partneris. 

Nacionālās attīstības pāns 21014.-2020.gadam (NAP2020), kas ir galvenais vidējā 
termiņa attīstības plānošanas dokuments Latvijā. Tas ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas līdz 2030.gadam (Latvija2023) rīcības plāns, kam jākalpo par valsts 
attīstības ceļa karti vidējam termiņam. 

LIAS 2030 sastāvā esošā Telpiskās attīstības perspektīva akcentē trīs galvenos 
aspektus: 

1. sasniedzamība un mobilitātes iespējas; 
2. apdzīvojums kā ekonomiskas attīstības, cilvēku dzīves un darba vide; 
3. nacionālo interešu telpas – unikālas specifiskas teritorijas, kas nozīmīgas visas 

valsts attīstībai. 

Ventspils pilsēta LIAS 2030 Telpiskās attīstības perspektīvā noteikta kā nacionālas un 
Baltijas jūras reģiona nozīmes attīstības centrs (skat. 1.attēlu), kas iezīmē arī VT 
nozīmi kā nacionālas nozīmes profesionālās izglīt ības centram. 

Nacionālas nozīmes attīstības centri ir lielākās pilsētas, kurās ir attīstīta rūpniecība, 
transports, sabiedriskie pakalpojumi un sociālā infrastruktūra. Šīm pilsētām ir 

                                                 
2 Pieejams: http://baltadaba.lv/wp-content/uploads/2013/04/latvija2030_lv.pdf  

http://baltadaba.lv/wp-content/uploads/2013/04/latvija2030_lv.pdf
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jāprofilējas par ekonomiskās izaugsmes un zināšanu radīšanas centriem, ekonomiskās 
attīstības dzinējspēkiem. Tām sadarbojoties un mijiedarbojoties ar tuvākajām pilsētām 
un lauku teritorijām, tiks veidota izaugsmei nepieciešamā kritiskā masa, kā arī 
mazināts atsevišķu teritoriju nomales efekts. 

 

 

1.attēls. Attīstības centri un funkcionālie tikli (Avots: LIAS 2030) 

LIAS 2030 nosaka, ka Ventspilij, balstoties uz pilsētas loģistikas un multimodālo 
transporta pakalpojumu nodrošinājumu, izglīt ības iespējām, zinātnes un pētniecības 
potenciālu, ir iespēja kļūt par inovāciju, augstas pievienotās vērtības rūpniecības un 
inženiernozaru (īpaši elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā), kā 
arī loģistikas un tranzīta attīstības centru Baltijas jūras reģionā. 

 

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam (turpmāk – 

pamatnostādnes) ir vidēja termiņa polit ikas plānošanas dokuments, kas nosaka 
izglīt ības attīstības polit ikas pamatprincipus, mērķus un rīcības virzienus septiņiem 
gadiem. Dokumentā ir paredzēta virkne pasākumu profesionālās izglīt ības attīstībai, jo 

šis izglīt ības veids ir pamats valsts ekonomiskai attīstībai. Pamatnostādnes ir saistītas 
ar Profesionālās izglīt ības iestāžu (turpmāk – PII) tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 
2010.-2015.gadam, kuru mērķis ir nodrošināt turpmāku profesionālās izglīt ības 
sistēmas strukturālo reformu īstenošanu, optimizējot PII skaitu un izvietojumu 

reģionos, kā arī izveidojot mūsdienu prasībām atbilstošu profesionālās izglīt ības 
materiāli tehnisko nodrošinājumu, sekmējot visu veidu resursu efektīvāku izmantošanu 
un paaugstinot profesionālās izglīt ības kvalitāti un pieejamību. To īstenošanas rezultātā 
valstī tiks izveidots demogrāfiskajām tendencēm atbilstošs PII tīkls, nodrošināts 
sabalansēts profesionālās izglīt ības programmu (turpmāk – IP) apguves iespēju 
piedāvājums, lai sagatavotu darba tirgum nepieciešamo speciālistu skaitu un 
nodrošinātu izglīt ības piedāvājuma atbilstību nodarbinātības struktūrai un iespēju ātri 
reaģēt uz darba tirgus pieprasījuma izmaiņām. 

Lai paplašinātu izglītojamo spēju elastīgi reaģēt konkurences apstākļos un veicinātu 
dzīves līmeņa paaugstināšanos, jāmeklē kompleksi risinājumi profesionālās izglīt ības 
pievilcības sekmēšanai, palielinot audzēkņu skaitu profesionālajās vidējās izglīt ības 
programmās, kā arī samazinot to audzēkņu skaitu, kuri tiek atskaitīt i nesekmības vai 
nodarbību neapmeklēšanas dēļ. Īpaša uzmanība turpmākajos gados jāpievērš 
sadarbības stiprināšanai ar darba devējiem IP īstenošanā, t.sk. prakšu nodrošināšanā. 
Tāpat jāattīsta jauni profesionālās izglīt ības principi kā modulārās IP un darba vidē 
balstītā profesionālā izglīt ība. Darba vidē balstīta pieeja profesionālās izglīt ības 
nodrošināšanā šobrīd ir augsta līmeņa Eiropas Savienības, t.sk. Latvijas izglīt ības un 
nodarbinātības polit ikas prioritāte, un šāds mācību modelis tiek uzskatīts par vienu no 

jauniešu bezdarba problēmas risinājumiem. Profesionālā izglīt ība un nodarbinātība tiek 
aplūkota integrētā veidā kā vienota procesa neatņemamas sastāvdaļas, tādējādi 
palielinot darba devēju un sociālo partneru iesaisti un nozīmi profesionālās izglīt ības 
īstenošanā, t.sk. attiecībā uz profesionālās izglīt ības saturu un tā īstenošanas formām. 

Šajā kontekstā Latvijā tiek plānota mācību prakses nodrošināšana PII audzēkņiem, 
sadarbībā ar nozaru ekspertu padomēm, sociālajiem partneriem un nozares 
uzņēmumiem, ieviešot darba vidē profesionālās izglīt ības elementus, kas sekmēs 
profesionālās izglīt ības pievilcību, kā arī PII audzēkņu iekļaušanos darba tirgū. 
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1.2. Teritorijas attīstības plānošanas 
dokumenti reģionālā līmenī 

Kurzemes plānošanas reģiona (turpmāk – KPR) Attīstības programma 
2015.–2020.gadam3 ir reģionāla līmeņa vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā 
noteiktas prioritātes, rīcības virzieni un pasākumu kopums Kurzemes reģiona attīstībai 
tuvākajam 6 gadu periodam. Dokumentā ir noteiktas 8 vidēja termiņa prioritātes un 23 

rīcības virzieni. 

VT stratēģijas 2015.–2020.gadam atbilstība KPR prioritārajiem att īstības virzieniem ir 
apkopota 1.tabulā. 

1.tabula 

KPR prioritātes un atbilstošie rīcības virzieni 

Prioritāte Atbilstošie rīcības virzieni 

Zināšanu Kurzeme 2020 - uz 
zināšanām balstītas  uzņēmējdarbības 
attīstība 

 RV1 Kvalitatīva, darba tirgum pielāgota 
izglītība mūža garumā 

 RV2 Zinātniskās pētniecības, tehnoloģiju un 
inovāciju veicināšana konkurētspējīgo 
nozaru attīstībā 

Dzīvesvieta Kurzeme 2020 - 
līdzsvarots apdzīvojums, kvalitatīvi un 
pieejami pakalpojumi 

 RV10 Nodarbinātības un darbaspēka 
mobilitātes veicināšana 

 

Plašāk un detalizētāk sasaiste ar Kurzemes reģiona demogrāfisko situāciju, nozaru / 
tautsaimniecības attīstības un darba tirgus tendencēm, cilvēkresursu attīstību un 
izglīt ības iestāžu attīstību raksturota 3.nodaļā. 

 

                                                 
3Projekts 24.11.2014, pieejams: 
http://kurzemesregions.lv/userfiles/files/KPR%20AP%20projekts_24_11_2014%20%282%29%28
2%29.pdf 

1.3. Teritorijas un nozaru attīstības 

plānošanas dokumenti vietējā līmenī 
Ventspils pilsētas attīstības programma 2014.–2020.gadam4 ir Ventspils 

pilsētas pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas 
prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un veicamie pasākumi, kas vērsti uz pilsētas 
stratēģisko mērķu sasniegšanu. Ventspils pilsētas pašvaldības virsmērķis ir iedzīvotāju 
skaita palielināšanās pilsētā. 

VT stratēģijas 2015.–2020.gadam atbilstība Ventspils pilsētas attīstības mērķiem un 
atbilstošajiem rīcības virzieniem ir apkopota 2.tabulā. 

2.tabula 

Ventspils pilsētas attīstības mērķi un atbilstošie rīcības virzieni 

Attīstības mērķis Atbilstošie rīcības virzieni 

Ekonomika (E): Augoša daudznozaru 
sabalansēta pilsētas ekonomika ar 
attīstītu globālā transporta sistēmā 
integrētu brīvostu 

 E-6 IKT nozares attīstība 

 E-7 Tūrisma attīstība 

Sabiedrība (S): Izglītota, radoša, 
aktīva, veselīga, ģimeniska un 
pārtikusi sabiedrība 

 S-2 Tirgus pieprasījumam atbilstošs 
profesionālās, augstākās un mūžizglītības 
piedāvājums, zinātnes un pētniecības 
attīstība 

 

Rīcības virziena S-2 ietvaros Ventspils pilsētas attīstības programmā izvirzīts uzdevums, 
kas konkrēti vērsts uz VT attīstību: „S-2-2 Nostiprināt Ventspils Tehnikumu kā 
Kurzemes reģiona vadošo profesionālās izglīt ības kompetences centru, nodrošinot 
mūsdienu un darba t irgus prasībām atbilstošus mācību un sadzīves apstākļus”. Šī 
uzdevuma ietvaros dokumentā norādītie pasākumi atspoguļoti 3.tabulā.  

3.tabula 

Ventspils pilsētas attīstības programmā ietvertie pasākumi attiecībā uz VT  

                                                 
4 Projekts, 2013.gada decembris, pieejams: 
http://www.ventspils.lv/files/dokumenti/attistibasprogramma/ventspils_attistibas_programma_20
20_27_12_2013.pdf 

http://kurzemesregions.lv/userfiles/files/KPR%20AP%20projekts_24_11_2014%20%282%29%282%29.pdf
http://kurzemesregions.lv/userfiles/files/KPR%20AP%20projekts_24_11_2014%20%282%29%282%29.pdf
http://www.ventspils.lv/files/dokumenti/attistibasprogramma/ventspils_attistibas_programma_2020_27_12_2013.pdf
http://www.ventspils.lv/files/dokumenti/attistibasprogramma/ventspils_attistibas_programma_2020_27_12_2013.pdf
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Pasākuma 
kods 

Pasākums 

S-2-2-1  VT kā Kurzemes reģiona vadošā profesionālās izglītības kompetences centra 
pievilcīgas infrastruktūras un mūsdienīga un darba tirgus prasībām atbilstoša 
mācību procesa nodrošinājuma izveidošana.  

S-2-2-2  VT piedāvāto izglītības programmu pilnveidošana.  

S-2-2-3  Sociālo un sadarbības partneru iesaistīšana VT mācību procesa nodrošināšanā, 
pilnveidē un vērtēšanā.  

S-2-2-4  Radīt VT mācīšanās iespējas personām ar īpašām vajadzībām.  

S-2-2-5  Sadarbībā ar darba devējiem un nozaru uzņēmumiem izstrādāt un ieviest darba 
vidē balstītu profesionālās izglītības programmu. 

S-2-2-6  Sadarbībā ar darba devējiem un nozaru uzņēmumiem izstrādāt un ieviest 
Ventspils Tehnikuma pedagogu profesionālās pilnveides programmu. 

Ventspils pilsētas ilgtspējīgas stratēģija līdz 2030.gadam5 ir Ventspils pilsētas 
pašvaldības ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts pilsētas 
ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.  

Ventspils pilsētas pašvaldība Sabiedrības aspekta ietvaros ir izvirzījusi ilgtermiņa 
attīstības mērķi - Izglītota, radoša, aktīva, veselīga, ģimeniska un pārtikusi sabiedrība. 
Sabiedrības prasmes, zināšanas, spējas un vērtības ir viens no pilsētas ekonomikas 
pamata elementiem, kā nozīme arvien palielinās, tāpēc sevišķi liela vērība tiks 
pievērsta izglīt ības kvalitātei, profesionālajai izglīt ībai, savlaicīgai karjeras attīstībai un 
mūžizglīt ībai. 

VT stratēģijas 2015. – 2020.gadam atbilstība Ventspils pilsētas ilgtspējīgas stratēģijas 
līdz 2030.gadam un mērķa rezultat īvajiem rādītājiem ir apkopota 4.tabulā. 

4.tabula 

Ventspils pilsētas attīstības mērķa rezultatīvie rādītāji 

Rādītājs Esošā situācija 2020 2030 Datu avoti 

Iedzīvotāju ar profesionālo 
vidējo izglītību īpatsvars 

31,5% 

(2011.g.) 
35% 40% 

CSP 

Tautas skait. 

                                                 
5 Pieejams: http://www.ventspils.lv/files/dokumenti/attistibasprogramma/ventspils-strategija-lidz-
2030-ks.pdf  

vecumā virs 15 gadiem  

 

Ventspils IKT nozares attīstības stratēģija un rīcības plāns 2014. – 

2020.gadam6 (turpmāk – IKT stratēģija) ir pēc Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes 

„Ventspils Digitālais Centrs” pasūtījuma izstrādāts attīstības plānošanas dokuments, 
kas nosaka IKT nozares attīstības vīziju, mērķus un specializācijas virzienus Ventspils 
pilsētā. Kā būtisks priekšnoteikums nozares attīstībai Ventspilī IKT stratēģijā izvirzīta 
kvalificēta darbaspēka pieejamība: programmētāji un lietojumprogrammu izstrādātāji, 
sistēmanalītiķi un sistēmu arhitekti, grafikas un multimediju dizaineri, u.c.  Līdz ar to 
stratēģijas mērķu sasniegšanā kā ieinteresētā puse iesaistīts arī VT. IKT stratēģijas 
īstenotāji mērķa „Cilvēkresursi un izglīt ība” ietvaros izvirzījusi atbalstu partnerību 
veidošanu ar IKT uzņēmumiem ar mērķi identificēt vispieprasītākās kvalifikācijas. 
Atbilstoši IKT nozares attīstības vajadzībām, plānots izstrādāt papildus profesionālās 
izglīt ības programmas, pilnveidot esošās, ar IKT saistītās mācību programmas un 

organizēt pasākumus, kas vērsti uz lielāka skaita audzēkņu iesaisti profesionālajā 
izglīt ībā. Tāpat tiks atbalstīta jaunu skolotāju piesaiste un esošo mācībspēku 

profesionālā pilnveide. 

VT stratēģijā 2015.-2020.gadam ietvertie rīcības virzieni attiecībā uz jauni izglīt ības 
programmu izstrādi un īstenošanu atbilst IKT stratēģijā noteiktajiem mērķiem un 
rādītājiem – palielināt IKT nozaru izglīt ības programmu absolventu skaitu 
profesionālajā izglīt ībā (līdz 77 absolventiem 2020.gadā). 

                                                 
6 Pieejams: http://www.vatp.lv/ikt-nozares-attistibas-strategija-un-ricibas-plans-2014-2020-
gadam  

http://www.ventspils.lv/files/dokumenti/attistibasprogramma/ventspils-strategija-lidz-2030-ks.pdf
http://www.ventspils.lv/files/dokumenti/attistibasprogramma/ventspils-strategija-lidz-2030-ks.pdf
http://www.vatp.lv/ikt-nozares-attistibas-strategija-un-ricibas-plans-2014-2020-gadam
http://www.vatp.lv/ikt-nozares-attistibas-strategija-un-ricibas-plans-2014-2020-gadam
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2. Pēctecība: VT Attīstības un investīciju 
stratēģijas 2010.-2015.gadam īstenošanas 
izvērtējums un esošās situācijas 
raksturojums 

VT Attīstības un investīciju stratēģija 2010.-2015.gadam tika veidota, balstoties uz 

Izglīt ības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) izstrādātajām „Profesionālās 
izglīt ības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010.-2015.gadam”, kuru mērķis 
ir nodrošināt turpmāku profesionālās izglīt ības sistēmas strukturālo reformu 
īstenošanu, optimizējot profesionālās izglīt ības iestāžu skaitu un izvietojumu reģionos, 
kā arī veicot to diferenciāciju, izveidot modernu, mūsdienu prasībām atbilstošu 
profesionālās izglīt ības materiāli tehnisko nodrošinājumu, sekmēt visu veidu resursu 
efektīvāku izmantošanu, paaugstinot profesionālās izglīt ības kvalitāti un piee jamību. 

Stratēģija tika veidota galvenokārt VT infrastruktūras attīstībai, lai izveidotu 

profesionālās izglīt ības programmu apguvei atbilstošu mūsdienīgu materiāli tehnisko 
bāzi, kā rezultātā sekmētu profesionālās izglīt ības kvalitāti un atbilstību darba tirgus 

prasībām. 

Attīstības un investīciju stratēģijas 2010.-2015.gadam īstenošanas izvērtējumam ir  
šādi mērķi: 

• Veikt būtiskāko audzēkņu skaita analīzi, kas ietekmējušu Attīstības un 
investīciju stratēģijas ieviešanu; 

• Izvērtēt veikto infrastruktūras pasākumu ietekmi uz Attīstības un investīciju 
stratēģijas mērķu sasniegšanu; 

• Identificēt neīstenotos uzdevumus un iemeslus, kāpēc tie nav īstenoti; 
• Sagatavot ieteikumus nākamā vidējā termiņa Attīstības un investīciju 

stratēģijas izstrādei. 
 

2.1. Audzēkņu skaita analīze 

Samazinoties iedzīvotāju, t.sk. bērnu, skaitam valstī ir kopumā samazinājies arī 
izglītojamo skaits vispārizglītojošās un profesionālās izglīt ības iestādēs. Lai arī kopējais  

 

 

 

 

izglītojamo skaits ir samazinājies, jāatzīmē, ka ir palielinājies profesionālās izglīt ības 
iestādēs uzņemto audzēkņu skaits, kas ir skaidrojams ar to, ka pieaug to personu 
skaits, kas ar jau iepriekš iegūtu izglīt ību, tai skaitā vispārējo vidējo, mācības turpina 
profesionālās izglīt ības iestādēs. 

2009./2010.m.g. pastāvēja disproporcija starp pamatskolas absolventu izvēli izglīt ības 
turpināšanai vispārējās vidējās izglīt ības iestādēs (63%) un profesionālās izglīt ības 
programmās (33%) (Ventspilī – 73% un 23%), kam par iemeslu ir profesionālās 
izglīt ības zemais prestižs un sliktā materiāli tehniskā bāze. 2014./2015.m.g. šī situācija 
Ventspilī ir uzlabojusies un uz šo brīdi proporcija ir 61%:36% (3% mācības neturpina), 
lai gan vēl nav sasniegts profesionālās izglīt ības pamatnostādnēs definētais – atjaunot 

vispārējās izglīt ības un profesionālās izglīt ības proporciju 50:50. 

Līdz ar to šobrīd var apgalvot, ka VT īstenotais infrastruktūras attīstības projekts, kā arī 
īstenotie profesionālās izglīt ības popularizēšanas un karjeras izvēles pasaākumi (t.sk. 
sadarbībā ar Ventspils pilsētas pašvaldību, darba devējiem, u.c.) ir bijuši veiksmīgi jau 
īstermiņā. 

VT attīstības un investīciju stratēģijas 2010.-2015.gadam plānotais audzēkņu skaits 
2014./2015.m.g. ir gandrīz sasniegts, izglīt ības iestādē mācās – 786 audzēkņi plānoto 
800 vietā. VT 2009./2010.m.g. un 2014./2015.m.g. plānoto un faktisko audzēkņu 
skaita salīdzinājums pa izglīt ības programmām atspoguļots 5.tabulā. 
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5.tabula 

Audzēkņu skaits VT: 2009./2010.m.g. salīdzinājums ar plānoto un faktisko audzēkņu 
skaitu 2014./2015.m.g. sākumā 

 
Profesionālās sākotnējās izglītības 
programmas 

2009./2010. 

m.g. 

Stratēģijā 
plānotais 

2014./2015. 
m.g. 

Faktiskais 
2014./2015.

m.g. 

1. 2. 3. 4. 5. 

2. 
Profesionālās vidējās izglītības 
programmas – 4.g  

   

3. Elektriķis (3.kv.līmenis) 85 56 20 

4. Elektrotehniķis (3.kv.līmenis) 0 0 78 

5. Elektronikas tehniķis (3.kv.līmenis) 20 48 0 

6. Automehāniķis(3.kv.līmenis) 89 100 115 

7. 
Automehatroniķis/Autoelektriķis (3 
kv.līmenis) 

0 47 0 

8. CNC darbagaldu operators (3 kv. līmenis) 0 25 0 

9. Mašīnbūves tehniķis (3 kv.līmenis) 0 50 79 

10. Inženierkomunikāciju tehniķis (3.kv.līmenis) 0 40 10 

11. Būvizstrādājumu galdnieks (3.kv.līmenis) 0 25 0 

12. 
Ēdināšanas pakalpojumu speciālists 
(3.kv.līmenis) 

97 100 166 

13. 
Ēdināšanas pakalpojumu speciālists uz 
pasažieru kuģiem (3.kv.līmenis) 

0 0 28 

14. 
Viesnīcu pakalpojumu komercdarbinieks 
(3.kv.līmenis) 

112 85 101 

15. Datorsitēmu tehniķis (3.kv.līmenis) 0 0 22 

16. 
Viesnīcu pakalpojumu speciālists 
(3.kv.līmenis) 

0 0 108 

17. Arodizglītības programmas – 3.g.    

18. Virpotājs ( 2.kv.līmenis) 12 15 0 

19. Atslēdznieks (2.kv.līmenis) 14 15 0 

20. Frēzētājs (2.kv.līmenis) 0 0 0 

21. Pavārs (2.kv.līmenis) 39 25 0 

22. 
Divgadīgās arodizglītības programmas 
pēc vidusskolas – 2.g 

   

23. Grāmatvedis (3.kv.līmenis) 0 16 0 

24. Frizieris ( 2.kv.līmenis) 0 25 0 

25. Vizāžists (2.kv.līmenis) 0 25 0 

26. Bārmenis ( 3 kv.līmenis)  16 0 

 
Profesionālās sākotnējās izglītības 
programmas 

2009./2010. 
m.g. 

Stratēģijā 
plānotais 

2014./2015. 
m.g. 

Faktiskais 
2014./2015.

m.g. 

1. 2. 3. 4. 5. 

27. Elektriķis (3 kv.līmenis) 0 0 0 

28. Elektrotehniķis 0 0 5 

29. 
Mehatronisku sistēmu tehniķis ( 3 
kv.līmenis) 

0 16 0 

30. 
1,5 gadīgās arodizglītības programmas 

pēc vidusskolas 

   

31. Grāmatvedis( 3.kv.līmenis) 0 0 23 

32. Viesnīcu pakalpojumu speciālists 0 0 6 

33. Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks 0 0 9 

34. 
Viengadīgās arodizglītības 
programmas pēc vidusskolas 

   

35. Metinātājs ( 2 kv .līmenis) 0 25 8 

36. Viesmīlis (2.kv.līmenis) 0 25 0 

37. Kuģu pavārs( 2.kv.līmenis) 0 0 17 

38. Konditors (2 kv.līmenis) 0 0 4 

39. Pavārs (2.kv.līmenis) 0 0 7 

40. Izlīdzinošais ģimnāzijas kurss 35 0 0 

41. Kopā 503 804 786 

Analizējot datus par plānoto un faktisko audzēkņu skaitu, var apgalvot, ka VT Attīstības 
un investīciju stratēģijā 2010.-2015.gadam izvirzītais mērķi audzēkņu skaita 
palielināšanā ir sasniegts. Jāņem vērā, ka 2014./2015.m.g. tiek arī īstenotas tādas 
izglīt ības programmas, kuras Stratēģijā sākotnēji netika plānotas – Ēdināšanas 
pakalpojuma speciālists uz pasažieru kuģiem, Viesnīcu pakalpojumu speciālists, 
Elektrotehniķis un Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks (profesionālās vidējās 
izglīt ības programmas) un Pavārs (viengadīgās arodizglīt ības programmas pēc 
vidusskolas), jo 2013.gadā, izvērtējot tā brīža pieprasījumu darba tirgū gan pilsētā, 
gan Kurzemes reģionā, tika atvērtas izglītojamo grupas šo programmu apguvei. Tāpat 
tabulā ir redzams, ka vairākas Stratēģijā plānotās izglīt ības programmas 
2014./2015.m.g. netiek īstenotas. Tam ir vairāki iemesli un pamatojumi: 

 Stratēģijā plānotie pasākumi infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes 
uzlabošanai 2015.gada pirmajā pusē tiek turpināti, kā rezultātā nav izveidotas 
atbilstošas mācību darbnīcas šo izglīt ības programmu apguvei un 
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2014./2015.m.g. nevar īstenot tādas programmas kā Elektrotehniķis, CNC 
darbagaldu operators, Būvizstrādājumu galdnieks; 

 VT ir piešķirts kompetences centra statuss, kā rezultātā, izglīt ības iestāde 
turpmāk atsakās no arodizglīt ības programmu īstenošanas, jo tas neatbilst 
kompetences centra ietvaram un izvirzītajām prasībām. Līdz ar to netiek 
apgūtas Arodizglīt ības programmas Virpotāja, Atslēdznieka un Pavāra 
kvalifikācijās; 

 Divgadīgās arodizglīt ības programmas pēc vidusskolas, 1,5 gadīgās 
arodizglīt ības programmas pēc vidusskolas un viengadīgās arodizglīt ības 
programmas pēc vidusskolas 2009./2010.m.g. tika finansētas no ESF 

līdzekļiem, savukārt 2014./2015.m.g. no šo fondu līdzekļiem tiek finansētas 
tikai 1,5 gadīgas programmas un Viengadīgās arodizglīt ības programmas pēc 
vidusskolas. Līdz ar to netiek apgūtas divgadīgās arodizglīt ības programmas  
pēc vidusskolas Grāmatveža, Friziera, Vizāžista, Mehatronisku sistēmu tehniķa 

un Bārmeņa kvalifikācijās. Savukārt viengadīgās arodizglīt ības programmā pēc 
vidusskolas – Viesmīlis – nav pieprasījuma darba tirgū; 

 Izlīdzinošais ģimnāzijas kurss pilsētā vairs nav nepieciešams. 

2.2. Infrastruktūras attīstības pasākumu 
analīze – nekustamā īpašuma un mācību 
materiāli tehniskās bāzes raksturojums 

VT stratēģijā 2010.-2015.gadam ietverto infrastruktūras uzlabošanas pasākumu 
īstenošana ERAF 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un 
infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglīt ības programmu īstenošanai" projekta 
“Ventspils Tehnikuma – Ziemeļkurzemes kompetences centra infrastruktūras attīstības 
projekts” ietvaros tika uzsākta 2013.gada otrajā ceturksnī. Kā projekta pabeigšanas 
termiņš tika noteikts 2015.gada pirmais ceturksnis, taču ņemot vērā termiņa 
pagarinājumu būvniecībā, kas pamatots ar papildu darbiem, attiecīgi tika atlikta arī 
ēkas nodošana ekspluatācijā; turklāt valsts finansējums aprīkojuma iegādei arī tika 
saņemts tikai 2014.gada decembrī, kas savukārt aizkavēja iepirkuma veikšanu 
materiāltehniskā aprīkojuma iegādei. Projekta īstenošana noslēdzās 2015.gada 
30.novembrī. 

Projekta mērķis ir uzlabot Ventspils Tehnikuma infrastruktūru profesionālās izglīt ības 
programmu  īstenošanai, lai veicinātu profesionālās izglīt ības atbilstību darba tirgus 

prasībām. Mērķi paredzēts sasniegt, uzlabojot ēku infrastruktūru, teorētisko un 
praktisko apmācību kabinetu materiāli tehnisko bāzi, kā arī nodrošinot kompetences 
centram atbilstošu dienesta viesnīcas kapacitāti, uzbūvējot jaunu dienesta viesnīcas 
ēku. 

Sagatavojot projektu, tika identificētas četras Ventspils Tehnikuma attīstības 
pamatproblēmas: 

• Energoneefektīva un sliktā tehniskā stāvoklī esoša ēku infrastruktūra; 
• Neapmierinoša ēku un atsevišķo telpu izvietojuma funkcionalitāte ar tā 

rezultātā sadrumstalotu izglīt ības procesu; 
• Novecojusi un mūsdienu darba tirgus prasībām neatbilstoša materiāltehniskā 

bāze izglīt ības procesa nodrošināšanai, it īpaši prioritārajās izglīt ības jomās; 
• Nepietiekama dienesta viesnīcas kapacitāte esošā un perspektīvā izglītojamo 

skaita uzņemšanai no administratīvajām teritorijām ārpus Ventspils pilsētas, 
kā arī kompetenču centra funkcijas īstenošanai. 

Pēc projekta īstenošanas tiks novērstas identificētās VT attīstības pamatproblēmas un 
sasniegti projektā izvirzītie mērķi, taču, lai sasniegtu Izglīt ības un zinātnes ministrijas   
“Profesionālās izglīt ības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēs 2010.-2015.gadam” 
un “Izglīt ības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam” definētos mērķus, 
nepieciešams investēt vēl papildus finanšu līdzekļus materiāltehniskā nodrošinājuma 
attīstībai un sporta infrastruktūras attīstībai VT, tādējādi nodrošinot infrastruktūras un 
aprīkojuma pilnveidi atbilstoši profesionālās izglīt ības programmām darba tirgus 

attīstības tendenču kontekstā un sasniedzot infrastruktūras pilnu pabeigtību.  

Papildus minētajam projektam, atbilstoši Stratēģijai Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas 2007.-2013.gadam IV uzsaukuma  projekta „Profesionālās 
izglīt ības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām” ietvaros ir daļēji aprīkotas 
Metināšanas un Enerģētikas izglīt ības programmu darbnīcas. Taču plānotais aprīkojums 
no VT budžeta Skaistumkopšanas mācību darbnīcai nav realizēts finansējuma trūkuma 
dēļ. 

Kopsavilkums par līdzšinējiem ieguldījumiem 2007.-2015.gadā VT infrastruktūras 
attīstībai sniegts Pielikuma 2.2.tabulā. VT nekustamā īpašuma uzskaitījums un īss 
raksturojums, atspoguļojot  arī projekta ietvaros veiktos ieguldījumus, sniegts Pielikuma 

3.1.tabulā. Savukārt VT mācību vides infrastruktūras raksturojums – esošā situācija – 
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sniedzot pārskatu par 2007.-2015.gadā veiktajiem ieguldījumiem VT infrastruktūrā, atspoguļots Pielikuma 3.2.tabulā. 

 3. Esošā situācija: attīstība, tendences un 
izaicinājumi 

VT darbību ietekmē dažādi ārējie faktori – ekonomikas un sociālā vide, kas caur 
izmaiņām demogrāfijā, darba tirgū, Kurzemes reģiona un Ventspils pilsētas ekonomikā, 

nozaru attīstībā un reģiona izglīt ības piedāvājumā ietekmē VT izglīt ības programmu un 

mācību vides attīstību šodien, kā arī nosaka virzienu iespējamajiem attīstības 
scenārijiem nākotnē. VT jābūt dinamiskam un spējīgam savlaicīgi reaģēt uz ārējas 
vides tendencēm un izaicinājumiem, kā arī jāturpina attīstīt VT iekšējā vide,  lai 

saglabātu savu konkurētspēju un būtu pietiekami elastīga izglīt ības iestāde izglīt ības 
pakalpojumu piedāvājuma nodrošināšanā atbilstoši mūsdienu un nākotnes darba tirgus 
prasībām.  

 

3.1. Iedzīvotāji un demogrāfija 

Iedzīvotāju skaits 

Iedzīvotāju skaitam jau kopš neatkarības atjaunošanas visā Latvijā ir tendence 
samazināties. Tas notiek gan zemās dzimstības dēļ, gan negatīvā migrācijas saldo dēļ. 
2014.gada sākumā Ventspils pilsētā bija 36 677 iedzīvotāji, kas ir par 14,8% mazāk 
nekā 2004.gadā. Salīdzinājumam, šajā pašā laikā Kurzemes reģionā iedzīvotāju skaits 
krities par 15,7%, bet Latvijā kopumā par 12,1%. Salīdzinot ar 2009.gadu, iedzīvotāju 
skaits Ventspilī un Kurzemes reģionā samazinājies par 9,8%, bet Latvijā par 7,5%, līdz 
ar ko var secināt, ka pēdējos gados iedzīvotāju skaits samazinās straujāk, un tas ir 
saistāms ar 2009.gada finansšu un ekonomiskās krīzes ietekmi. Iedzīvotāju skaita 

izmaiņas Latvijā, Kurzemes reģionā un Ventspilī, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, skatīt 
2.attēlā. Iedzīvotāju skaita izmaiņu tendences arī nākotnē uzrāda samazinājuma 
tendenci. Pētījumā „Publisko individuālo un valsts administratīvo pakalpojumu klāsta 
izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam” prognozēts, ka, turpinoties esošajām tendencēm 
(„neko nedarot” scenārija gadījumā), iedzīvotāju skaits Ventspilī līdz 2030.gadam 

samazināsies vēl par 8-16%, savukārt apkārtējās teritorijās prognozētais iedzīvotāju 
skaita samazinājums ir vēl straujāks. 

 

 

 

 

 

2.attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas 2005.-2014.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 
% (Avots: CSP) 

 

Dabiskais pieaugums un migrācijas saldo 

Lai gan dabiskais pieaugums un migrācijas saldo 2013.gadā valstī kopumā, salīdzinot 
ar 2004.gadu, uzrāda pozitīvākas tendences, gan Kurzemes reģionā, gan Ventspilī šie 
rādītāji ir pasliktinājušies. 2013.gadā iedzīvotāju dabiskais pieaugums uz 1000 
iedzīvotājiem Ventspilī bija -5,4, valstī -4, Kurzemes reģionā -4,8. Migrācijas saldo uz 

1000 iedzīvotājiem 2013.gadā Ventspilī bija -12,3, valstī -7, Kurzemes reģionā -13,1. 

Tas norāda, ka galvenais Ventspils pilsētas iedzīvotāju skaita samazināšanās iemesls ir 
iedzīvotāju aizbraukšana. Iedzīvotāju skaitu ietekmējošo faktoru salīdzinājums 

atspoguļots 3.attēlā. 
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3.attēls. Iedzīvotāju skaitu ietekmējošie faktori 2013.gadā uz 1000 iedzīvotājiem 
(Avots: CSP) 

Lai mazinātu migrācijas un iedzīvotāju skaita samazināšanās iespējamo ietekmi uz VT 
audzēkņu skaitu, VT infrastruktūras un izglīt ības piedāvājuma attīstībai atbilstoši 
pieprasījumam un darba tirgus tendencēm var būt nozīmīga loma audzēkņu 
proporcijas par labu profesionālajai izglīt ībai veicināšanai, kā arī audzēkņu piesaistei no 
citām teritorijām. Savukārt izaicinājums Ventspils pilsētai, kas definēts arī kā virsmērķis 
Ventspils pilsētas attīstības programmā 2014. – 2020.gadam7, ir iedzīvotāju skaita 
stabilizācija un palielināšana, balstoties Ventspils kā nozīmīga ekonomikas attīstības 
centra potenciālu  piesaistīt iedzīvotājus gan no Kurzemes reģiona, gan no visas 
Latvijas. 

 

3.2. Darba tirgus un darbaspēka pieprasījums 

Globālās darba tirgus tendences 

Darba tirgus attīstība un nākotnē pieprasītās profesijas ir grūti prognozējam i gan 

globālā, gan lokālā kontekstā. Šobrīd kā perspektīvās profesijas tiek minētas IKT, 
                                                 
7 Projekts, 2013.gada decembris, pieejams: 
http://www.ventspils.lv/files/dokumenti/attistibasprogramma/ventspils_attistibas_programma_20
20_27_12_2013.pdf 

transporta, loģistikas, pakalpojumu tūrisma un izklaides nozares profesijas. Kā 
vismazāk perspektīvā nozare bieži tiek minēta lauksaimniecība, jo attīstoties 
tehnoloģijām, tajā agrāk ļoti pieprasītais darbaspēks tiek aizstāts ar dažād iem 

tehnoloģiskiem risinājumiem. Līdzīgas tendences vērojamas arī citās nozarēs, 
piemēram, apstrādes rūpniecībā. 

Darba tirgus tendences Latvijā 

Līdz ar ekonomisko aktivitāšu palielināšanos tautsaimniecībā, gan Latvijā, gan Kurzemē 
nākotnē būs vērojama darba tirgus situācijas uzlabošanās – darba vietu skaita un 

vidējās darba samaksas palielināšanās. Līdz 2020.gadam prognozēts nodarbinātības 
līmeņa kāpums un bezdarba līmeņa kritums, kas gan ap 2020.gadu stabilizēsies un bez 
nozīmīgām ekonomiskās situācijas izmaiņām nemainīsies. 

Nodarbinātības situācijas attīstība dažādās tautsaimniecības nozarēs līdz 2020.gadam 
atšķirsies. Līdz ar to jārēķinās arī ar izmaiņām pieprasīto profesiju klāstā. Lai 

veiksmīgāk risinātu ar darba tirgus izmaiņām saistītos izaicinājumus, VT izglīt ības 
piedāvājumā ir svarīgi ņemt vērā nākotnes perspektīvas darba tirgū. Pēc Ekonomikas 

ministrijas (EM) datiem8, Latvijas tautsaimniecībā visaugstākais nodarbinātības 
pieaugums līdz 2020.gadam prognozēts būvniecības nozarē. Salīdzinoši liels pieaugums 

ir gaidāms arī komercpakalpojumu, un īpaši tūrisma nozarē, kā arī apstrādes un pārējā 
rūpniecībā. Nozares, kurām prognozēts nodarbināto skaita samazinājums, ir 
lauksaimniecība un sabiedriskie pakalpojumi. 

EM informatīvajā ziņojumā par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm norādīts, 
ka līdz 65% no visa darbaspēka pieprasījuma pieauguma līdz 2020.gadam veidos trīs 
nozares – apstrādes rūpniecība, tirdzniecība un komercpakalpojumi. Apstrādes 
rūpniecībā pieprasījums pēc darbaspēka palielināsies, galvenokārt strauji augot 

ražošanas apjomiem. Tomēr, lai vidējā un ilgtermiņā nozare būtu konkurētspējīga, 
vairāk nekā 75% no kopējā nozares pieauguma ir jānodrošina produktivitātes 
kāpumam – tehnoloģiju pārnesei ražošanā, pētniecības attīstīšanai, inovācijai, 
darbinieku kvalifikācijas un prasmju celšanai. 

Vidējā termiņā augs pieprasījums pēc vidējās kvalifikācijas profesiju speciālistiem, 
galvenokārt apstrādes rūpniecībā. Kā būtiskākās profesijas, pēc kurām pieaugs 
                                                 
8 Ekonomikas ministrija. Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm, 
2014.gada jūnijs 

http://www.ventspils.lv/files/dokumenti/attistibasprogramma/ventspils_attistibas_programma_2020_27_12_2013.pdf
http://www.ventspils.lv/files/dokumenti/attistibasprogramma/ventspils_attistibas_programma_2020_27_12_2013.pdf
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pieprasījums, ir jāmin elektrisko un elektronisko iekārtu, mašīnbūves un tām radniecīgu 
jomu, kā arī pārtikas produktu pārstrādes un kokapstrādes strādnieki. Tajā pašā laikā 
mazināsies pieprasījums pēc lauksaimniecības darbiniekiem. Ņemot vērā demogrāfijas 
tendences, atbilstošās kvalifikācijas darbaspēka piedāvājums nākotnē varētu būtiski 
sarukt, līdz ar to profesionālās vidējās izglīt ības loma vidējā termiņā aizvien pieaugs. 
Jāatzīmē, ka būtiskākais darbaspēka pieprasījuma samazinājums sagaidāms pēc 
mazkvalificētā darbaspēka – līdz 2030. gadam par vairāk nekā 25%. 

4.attēlā atspoguļots prognozējamais pieprasījums pēc darbaspēka sadalījumā pa 
tautsaimniecības nozarēm. 

 

4.attēls. Prognozes par nodarbinātības pieaugumu vidēji gadā tautsaimniecības 
nozarēs, % (Avots: EM) 

 

Darba tirgus un nodarbinātības tendences Kurzemes reģionā 

Kurzemes reģiona darba tirgus galvenā problēma nākotnē būs darba tirgus prasībām 
atbilstoša kvalificēta darba spēka pieejamība, kas var nopietni kavēt reģiona 
perspektīvāko nozaru attīstību. Par attīstāmām nozarēm Kurzemes reģionā atzītas 
transporta un loģistikas, metālapstrādes, kokapstrādes, lauksaimniecības un 
zivsaimniecības, kā arī tūrisma nozares9. Pēc Lursoft uzņēmumu datiem, nozares ar 
                                                 
9 Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programma 2015. – 2020.gadam (projekts) 

vislielāko nodarbināto skaitu Kurzemes reģionā ir būvniecība, transports un loģistika, 
kā arī tirdzniecība, kas katra nodarbina vairāk nekā 5,5 tūkstošus darbinieku 
(uzņēmumos ar darbinieku skaitu 10 un vairāk). Daudz darba devēju ir arī apstrādes 
rūpniecības nozarēs, īpaši pārtikas ražošanas, tekstilrūpniecības, kokapstrādes, 
metālapstrādes un mašīnbūves jomās.  

Pēdējo gadu laikā nodarbināto skaits Kurzemes reģionā ir samazinājies. Visstraujākais 
kritums (36%) no 2008.-2014.gadam ir bijis ražošanas nozarēs (CSP dati). Tās daļēji ir 
gan ekonomiskās krīzes sekas, gan ražošanas modernizācijai sekojošai darbaspēka 
pieprasījuma kritums, kas norāda uz lielāku konkurenci darba vietu ziņā un 
pieprasījuma pieaugumu pēc labāk sagatavota darbaspēka. Gandrīz visās nozarēs 
(izņemot finanšu un sociālās aprūpes jomas) pēdējos gados ir samazinājies 
nodarbināto skaits. Nodarbināto skaita izmaiņas sadalījumā pa tautsaimniecības 
nozarēm var apskatīt5.attēlā. 

 

5.attēls. Nodarbināto skaits tautsaimniecības nozarēs Kurzemes reģionā, tūkst. 
(Avots: CSP) 
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Savukārt, apskatot darbinieku skaita izmaiņas detalizētākā nozaru sadalījumā, pēc 
Lursoft sniegtās informācijas par Kurzemes reģionā reģistrētajiem uzņēmumiem pēc to 
pamatdarbības veida redzams, ka Kurzemes reģiona novados (bez Liepājas un 
Ventspils pilsētām) straujākais darbinieku skaita pieaugums laikā no 2009.-
2013.gadam bijis mašīnbūves (datori, elektronika un iekārtas), ieguves rūpniecības, 
pārtikas rūpniecības, pakalpojumu (īpaši komercpakalpojumu), kā arī transporta un 
uzglabāšanas nozarēs, darbinieku skaitam palielinoties par 70% līdz pat 230%, 

salīdzinājumā ar 2009.gadu (skat. 6.attēlu). Šīs tendences ļauj prognozēt darbinieku 
skaita pieaugumu minētajās nozarēs arī turpmāk, kas nozīmēs pieaugošu pieprasījumu 
pēc vidēji kvalificētiem darbiniekiem ar izglīt ību individuālo pakalpojumu, komerczinību, 
datorsistēmu, mašīnzinību, būvniecības, enerģētikas un elektronikas izglīt ības 
programmu tematiskajās grupas un jomās. 

 

6.attēls. Nozares ar visstraujāko darbinieku skaita pieaugumu Kurzemes reģionā 10 

2009.-2013.gadā, % (Avots: Lursoft) 

Ziemeļkurzemes novados, kas ir VT sagatavoto speciālistu ģeogrāfiski tuvākais darba 
tirgus (bez Ventspils pilsētas), pēdējo 5 gadu laikā ekonomiskā aktivitāte palielinājusies 
metālapstrādes, kokapstrādes un informācijas un komunikācijas pakalpojumu 
                                                 
10 Bez Liepājas un Ventspils pilsētām 

(programmēšana, multimediji u.tml.) jomās, kur visstraujāk pieaudzis uzņēmumu 
skaits. Nozare ar vislielāko uzņēmumu un nodarbināto skaitu Ziemeļkurzemē ir 
vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, savukārt straujāk augošais darbinieku skaits 
laikā no 2009.-2013.gadam bijis ieguves rūpniecībā (palielinājies par 9 reizes), 
metālapstrādē (palielinājies 7 reizes), komunālo pakalpojumu un ēku būvniecības 
nozarēs. Nodarbināto skaita samazinājums vērojams transportlīdzekļu ražošanā, 
ķīmiskajā rūpniecībā un poligrāfijā. 

Kurzemes reģionā pēdējo 10 gadu laikā bijusi mainīga situācija nodarbinātības jomā, 
jo, ekonomiskās krīzes rezultātā, strauji mainījies nodarbināto un darba meklētāju 
īpatsvars. Lai gan EM prognozē vienmērīgu nodarbināto īpatsvara kāpumu un darba 
meklētāju samazinājumu līdz dabiskajam bezdarbam, iepriekšējo periodu tendences 
norāda uz drīzāk periodiskiem nodarbinātības rādītāju kāpumiem un kritumiem un 
kopumā bieži mainīgu ekonomisko situāciju (skat. 7.attēlu). 

 

7.attēls. Nodarbināto un darba meklētāju īpatsvars starp Kurzemes reģiona 
iedzīvotājiem, % (Avots: CSP) 

Kvalificēta darbaspēka trūkuma problēmas risināšanai izaicinājums nākotnē ir veidot 
ciešāku izglīt ības nozares un darba tirgus sadarbību, izglīt ību maksimāli tuvinot darba 
tirgū nepieciešamo prasmju apguvei. Tā kā darba tirgus ir ļoti mainīgs, svarīgi domāt 
par plašām pārkvalificēšanās apmācību iespējām, stiprinot un paplašinot mūžizglīt ības 
piedāvājumu. Kurzemes reģiona izglīt ības iestādēm jāsadarbojas arī savā starpā, 
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veidojot darba tirgum maksimāli atbilstošu sākotnējās profesionālās un tālākizglīt ības 
piedāvājumu, kā arī caur kooperāciju sasniedzot lielāku audzēkņu mobilitāti un 
kvalitatīvāku dažādu tehnisko jomu apguvi (nodrošinot materiāltehniskos līdzekļus un 
praksi tur, kur koncentrējas vairāk konkrētās nozares uzņēmumu). Reģiona 
ekonomikas profilam atbilstoša profesionālas izglīt ības piedāvājuma veidošana ir 
izglīt ības iestāžu sadarbības, nevis konkurences izaicinājums. 

Detalizētāka analīze par VT plānoto jauno kvalifikāciju speciālistu nepieciešamību 

Kurzemes reģiona un Ventspils pilsētas skatījumā sniegta 3.4. un 3.8. nodaļā. 

Sociālā iekļaušana 

Izaicinājums reģionam turpmākajos gados būs ekonomiskās krīzes radīto sociālo 
problēmu novēršana, galvenokārt, ilgstošo bezdarbnieku iesaistīšana darba tirgū un 
strukturālā bezdarba radīto bezdarbnieku pārkvalificēšana, kā arī jauniešu bezdarba 
samazināšana. Reģionā jāīsteno sociālās programmas, kas veicina riska grupu 
iekļaušanos darba tirgū, kas savukārt prasa sociālo partneru, galvenokārt uzņēmēju, 
iesaist īšanos mazāk kvalificētu darbinieku apmācībā. Mainīgais darba tirgus 
pieprasījums prasa valsts, pašvaldību, uzņēmēju un izglīt ības iestāžu koordinētu darbu 
nodarbinātības situācijas uzlabošanai un darba tirgū pieprasīta darba spēka 
sagatavošanā.  

 

3.3. Tautsaimniecības attīstības tendences 
reģionā11 

Kurzemes ekonomikas struktūru veido pārsvarā uz izejvielām un novietojuma 
priekšrocībām balstīt i pakalpojumi ar zemu pievienotu vērtību. Ekonomikas struktūrā 
reģions izceļas ar paaugstinātu apstrādes rūpniecības un transporta un loģistikas 
nozaru īpatsvaru (30%). Reģionā ir vietējo resursu izmantošanas potenciāls. 
Ievērojamie dabas resursi – māli, kvarca smiltis, smilts – grants, kaļķakmeņi, kūdra, 
sapropelis pašlaik ir salīdzinoši maz izmantoti, savukārt apjomīgie koksnes resursi tiek 

maz apstrādāti. Notiek naftas un retmetālu izpēte. Reģionam piemīt liels potenciāls 

                                                 
11 Atbilstoši Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmai 2015.–2020.gadam 

pazemes gāzes glabātuvju izveidei un alternatīvas enerģētikas attīstībai. Līdzīgi kā 
Latvijai kopumā, raksturīga produktivitātes atpalicība no Eiropas vidējiem rādītājiem, 
kas savukārt ietekmē reģiona konkurētspēju darbaspēka piesaistē.  

Viena no attīstītākajām un nozīmīgākajām tautsaimniecības nozarēm reģionā ir 
transporta un loģistikas nozare. Divas no trim Latvijas nozīmīgākajām ostām atrodas 
Kurzemes reģionā. 

Metālapstrāde un mašīnbūve ir viena no reģiona perspektīvajām nozarēm, kas Latvijas 
mērogā ir viena no nozarēm ar visaugstāko eksporta proporciju produkcijas realizācijā. 
Nozares lielākais uzņēmums „Liepājas Metalurgs” šobrīd nedarbojas, tomēr tā jaunie 

investori plāno 2015.gada laikā ražošanu atsākt, no kā ir lielā mērā atkarīga šīs 
nozares attīstība reģionā. 

Kurzemes reģionā pieejams plašs tūrisma pakalpojumu piedāvājums – vēsturiskais, 
kultūras un sporta, īpaši dabas (jūras) un atpūtas tūrisms. Novērojama un arī turpmāk 
ir ieteicama Kurzemes pilsētu specializācija dažādu tūrisma pakalpojumu sniegšanā, 
veidojot savu identitāti un attīstot dažādas tūrisma pakalpojumu nozares.  

Kokapstrādes rūpniecības attīstībai izteiktas priekšrocības ir reģionā esošie meža un 
koksnes resursi, kuriem būtiski radīt pievienoto vērtību caur apstrādi un koka 
produkcijas ražošanu, nevis resursu realizāciju neapstrādātā veidā. 

Lai gan Kurzemē ir labvēlīga vide lauksaimniecības attīstībai, ievērojami labāk reģionā 
ir attīstīta intensīvā lauksaimniecība, taču nākotnes attīstības iespējas ir saistāmas arī 
ar bioloģiskās lauksaimniecības kā nišas produkta un augstākas pievienotās vērtības 
lauksaimniecības produktu audzēšanas attīstību. 

 

3.4. Ventspils pilsētas ekonomika 

Ekonomiskie rādītāji 

Ekonomiski aktīvo vienību skaits 2013.gadā Ventspilī bija 2197, kas ir 59 vienības uz 
1000 iedzīvotājiem. Salīdzinājumam, Latvijā 2013.gadā bija 83 ekonomiski aktīvās 
vienības uz 1000 iedzīvotājiem, bet Kurzemes reģionā 73 (skat. 8.attēlu). Ventspilī, 
tāpat kā Latvijā kopumā, lielāko daļu no šīm ekonomiski aktīvajām vienībām ir 
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komercsabiedrības, kamēr Kurzemes reģionā lielāks ir pašnodarbināto īpatsvars. 
Ventspilī ir reģistrēti salīdzinoši vairāk individuālie komersanti, to īpatsvars ir par 6 
procentpunktiem lielāks nekā Latvijā.  

 

8.attēls. Ekonomiski aktīvās vienības uz 1000 iedzīvotājiem (Avots: CSP) 

Bezdarba līmenis Ventspils pilsētā 2014.gada decembra beigās bija 8,6%, kas ir par 
0,4 procentpunktiem vairāk nekā pirms gada. Salīdzinājumam, Kurzemes reģionā gada 
laikā bezdarbs samazinājās par 0,8 procentpunktiem, sasniedzot 10,7%. Valstī 
2013.gada beigās bezdarbs bija 9,3%, taču gada laikā bija nokrities līdz 8,3% (skat. 
9.attēlu). 

 

9.attēls. Bezdarba līmenis uz 2014.gada 31.decembri % (Avots: NVA) 

Ventspilī 2013.gadā bija salīdzinoši augstāka vidējā bruto darba samaksa (bez privātā 
sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50) nekā valstī un Kurzemes reģionā. 
Vidējā darba samaksa bija 852 EUR, kas ir par 9% vairāk nekā vidēji valstī un par 30%  

vairāk nekā vidēji Kurzemes reģionā. Pēdējos gados Ventspils pilsētā vērojams arī 
salīdzinoši lielāks vidējās algas pieaugums. Kopš 2009.gada Ventspilī vidējā alga 
pieaugusi par 15%, kamēr valstī par 13%, bet Kurzemes reģionā par 8% (skat. 

10.attēlu). 
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10.attēls. Vidējās bruto darba samaksa (bez privātā sektora komersantiem ar 
nodarbināto skaitu <50) izmaiņas pret iepriekšējo gadu % (Avots: CSP) 

 

Perspektīvās nozares Ventspils ekonomikā un pieprasījums pēc 
darbiniekiem 

Ventspils ir izteikta ostas pilsēta. Pilsētas ekonomika kopumā tiek raksturota kā 
attīstītāka nekā vidēji Latvijā. Viens no galvenajiem elementiem Ventspils ekonomikā ir 
Ventspils brīvosta. Salīdzinot ar citām Latvijas ostām, tā var apkalpot vislielākos kuģus, 
kā arī tā ziemā neaizsalst. Kopā ar dzelzceļu un autoceļu, ir iekļauta TEN-T pamattīklā, 
kas dod iespēju Ventspilij apkalpot nozīmīgas kravu plūsmas. 

Vairākums uzņēmumu Ventspilī, kuriem apgrozījums pēc Lursoft datiem 2013.gadā 
pārsniedza 10 milj. eiro, nodarbojās ar dažādiem transporta un uzglabāšanas 
pakalpojumiem, galvenokārt nodrošinot pārvadājumus un uzglabāšanu ar ostu 
saistītām kravām. Nozaru griezumā transporta un loģistikas uzņēmumi Ventspils pilsētā 
nodrošina visvairāk darba vietu – 2013.gadā šīs nozares uzņēmumu darbinieku skaits 

bija 2,9 tūkst., un pēdējo 5 gadu laikā vērojams mērens nodarbinātības pieaugums 
nozarē. Otra lielākā nozare pēc nodarbināto skaita Ventspilī ir būvniecība (1,8 tūkst.), 
kam seko dažādi tirdzniecības nozares uzņēmumi (~1,3 tūkst. darbinieku). Šīs trīs 
jomas kopā nodrošina vairāk nekā 60% no Ventspils uzņēmumu darba vietām. 

Ventspils uzņēmumu struktūrā nozīmīgu vietu (gan apgrozījuma, gan darbinieku skaita 
ziņā) ieņem arī uzņēmumi, kas darbojas ūdensapgādi un citiem komunālajiem 
pakalpojumiem, ēku un ceļu būvniecību un inženierbūvniecību, mašīnbūvi 
(transportlīdzekļi), metālapstrādi, kokapstrādi vairumtirdzniecību un 
mazumtirdzniecību, zvejniecību, tūrismu (izmitināšanas un ēdināšanas 
pakalpojumiem), informācijas un komunikāciju tehnoloģijām. 

Nozares ar lielāko uzņēmumu skaitu pēc Lursoft datiem Ventspils pilsētā ir tirdzniecība 
(155 uzņēmumi 2013.gadā), transports un loģistika (102), operācijas ar nekustamo 
īpašumu (68) un pakalpojumi (komercdarbībā u.c., 60 uzņēmumi).  

Vēl Ventspils pilsētā attīstīta dažāda veida apstrādes rūpniecība. Pēc apgrozījuma 
vislielākais uzņēmums Ventspilī nodarbojas ar biodīzeļdegvielas ražošanu, citi lieli 
apstrādes rūpniecības uzņēmumi ražo automašīnas, nodarbojas ar zivju apstrādi un 
sveču ražošanu. Jāpiemin, ka apstrādes rūpniecības uzņēmumi pēdējos gados 
uzrādījuši lielāku apgrozījuma kāpumu kā uzņēmumi, kuri nodarbojas ar transportu un 
uzglabāšanu. Pēc Lursoft datiem pēdējo 5 gadu laikā apstrādes rūpniecība arī 
pieaudzis uzņēmumu skaits Ventspils pilsētā – vistraujāk pārtikas rūpniecībā (7 
uzņēmumi 2013.gadā), tekstilrūpniecībā (4 uzņēmumi), mašīnbūvē (iekārtu ražošana, 
18 uzņēmumi), ķīmiskajā rūpniecībā (11 uzņēmumi). Savukārt pēc darbinieku skaita 
lielākie apstrādes rūpniecības uzņēmumi pilsētā nodarbojas ar zivju apstrādi un cita 

veida pārtikas ražošanu, mašīnbūvi, metālapstrādi un kokapstrādi. Citi lielākie 
uzņēmumi nodarbojas galvenokārt dažāda veida vairumtirdzniecību un 
mazumtirdzniecību un tūrisma pakalpojumiem (izmitināšana, ēdināšana, ceļojumu 
operatori). 

Ventspils pilsētā darbinieku skaita pieaugums pēdējo 5 gadu laikā bijis lielākajā daļā 
nozaru, izņemot mežsaimniecību, komunālos pakalpojumus un informācijas un 
komunikāciju pakalpojumus. Visstraujāk darbinieku skaits laikā no 2009.-2013.gadam 

pieaudzis mašīnbūves (datori un elektronika), pakalpojumu (komercdarbībā u.c.), 
kokapstrādes un mēbeļu ražošanas, inženierbūvniecības, pārtikas rūpniecības n 
metālapstrādes nozarēs (skat. 11.attēlu). 

Pilsētā būtiski ir attīstījies arī pakalpojumu sektors, jo īpaši tūrisms un komercdarbības 
pakalpojumi. Sekojot globālām tendencēm, pēdējos gados pilsētā ievērojami ir audzis 
informāciju un komunikācijas tehnoloģijas uzņēmumu, tai skaitā uzņēmumu ar ārvalstu 
kapitālu, skaits. Šobrīd Ventspils pilsētas ekonomiku jau pamatoti var vērtēt kā 
daudznozaru ekonomiku. 
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11.attēls. Nozares ar visstraujāko darbinieku skaita pieaugumu Ventspilī 2009.-
2013.gadā, % (Avots: Lursoft) 

 

Ņemot vērā globālās, valsts, reģiona un pilsētas ekonomikas tendences, jāsecina, ka 
perspektīvākās nozares, kā arī tās, kurās gaidāms pieprasījuma pēc darbiniekiem 
pieaugums, ir apstrādes rūpniecība (īpaši mašīnbūve, elektronika, metālapstrāde, 
kokapstrāde, pārtikas rūpniecība), transports un loģistika, IKT, dažādi (īpaši tūrisma un 

komercdarbības) pakalpojumi, būvniecība. Novērtējot , cik strauji attīstās tehnoloģijas 
apstrādes rūpniecība un citās nozarēs, svarīgi ir rēķināties ar darbaspēka pieprasījuma 
pieaugumu gan nozarēs, kas nodarbojas ar tehnoloģisko jaunradi, gan pašā apstrādes 
rūpniecībā. Īpaši svarīgi ir sagatavot speciālistus, kas spēs pielāgoties jaunajām 
tehnoloģijām un apkalpot iekārtas. Minētās tendences norāda, ka lielajās un augošajās 
nozarēs sagaidāms stabils pieprasījums pēc darbiniekiem, turklāt, sekojot EM 
prognozēm, gan līdz 2020.gadam, gan līdz 2030.gadam lielā daļā šo nozaru 
(galvenokārt apstrādes rūpniecībā, tirdzniecībā, transportā un pakalpojumu jomā) 
pieaugs vai saglabāsies stabils pieprasījums pēc darbiniekiem vidējas kvalifikācijas 

profesijās – pakalpojumu darbiniekiem, kvalificētiem strādniekiem un iekārtu un 
mašīnu operatoriem12. 

3.5. VT sadarbība: ar pašvaldību, plānošanas 
reģionu, nozaru organizācijām, 

uzņēmumiem 

Ventspils pašvaldība 

Neskatoties uz iedzīvotāju skaita samazināšanos, Ventspils pilsētas attīstības 
plānošanas dokumenti nosaka, ka pilsētā jāsaglabā izglīt ības daudzveidība un kvalitāte 
un jāveicina pilsētas specializācija kā zināšanu radīšanas centram, kur galvenā nozīme 
ir Ventspils Augstskolas un Ventspils Tehnikuma darbībai. Profesionālās izglīt ības jomā 
mērķis ir apmācīt nozaru speciālistus tajās nozarēs, kurās ir paredzēta izaugsme gan 
pilsētā, gan reģionā, nodrošinot jauniešus un pieaugušos ar kvalifikāciju un prasmēm, 
kas nepieciešamas vietēja darbaspēka tirgū. Šajos nolūkos būtiski ir turpināt un 
sekmēt sadarbību starp izglīt ības iestādēm un uzņēmumiem. Ventspils pilsēta savos 

attīstības plānošanas dokumentos (Attīstības programmā 2014.-2020.gadam) paredz 

uzdevumu „nost iprināt Ventspils Tehnikumu kā Kurzemes reģiona vadošo  
profesionālās izglīt ības kompetences centru, nodrošinot mūsdienu un darba tirgus 

prasībām atbilstošus mācību un sadzīves apstākļus”13. 

2010.gada 29.janvārī starp Ventspils pilsētas domi un Ventspils Tehnikumu tika 

noslēgts Sadarbības līgums Nr.1-98/338, kas paredz pušu vienošanos par sadarbību VT 

rekonstrukcijas, mācību aprīkojuma aktivitāšu un dienesta viesnīcas būvniecības 
īstenošanā ERAF projekta „Ventspils Tehnikuma – Ziemeļkurzemes kompetences 
centra infrastruktūras attīstības projekts” ietvaros. Sadarbības līguma ietvaros izveidota 

arī Uzraudzības padome ERAF projekta aktivitāšu īstenošanai, kura regulārās 
sanāksmēs (reizi trijos mēnešos) saskaņo arī citus ar VT attīstību saistītus jautājumus 

un sniedz atbalstu stratēģiskā darba plānošanā, sadarbībai ar uzņēmējiem kvalitatīvas 
profesionālās izglīt ības nodrošinājumam Ventspilī. Ventspils pilsētas domes 
                                                 
12 Ekonomikas ministrija. Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm, 
2014.gada jūnijs 
13 44.lpp. 
http://www.ventspils.lv/files/dokumenti/attistibasprogramma/ventspils_attistibas_programma_20
20_27_12_2013.pdf 

http://www.ventspils.lv/files/dokumenti/attistibasprogramma/ventspils_attistibas_programma_2020_27_12_2013.pdf
http://www.ventspils.lv/files/dokumenti/attistibasprogramma/ventspils_attistibas_programma_2020_27_12_2013.pdf


Profesionālās izglītības kompetences centra Ventspils Tehnikums 
attīstības un investīciju stratēģija 2015.-2020. gadam 

 

20 

 

priekšsēdētājs vada VT konventu. Konventā bez VT un Ventspils pilsētas pašvaldības 
pārstāvjiem iesaistīt i arī IZM un darba devējus un uzņēmējus pārstāvošo organizāciju 
pārstāvji. 

Darba vidē balstītas (DVB) apmācības veicināšanai pašvaldība varētu sniegt atbalstu 

dialoga veidošanai starp VT un pilsētas uzņēmējiem, lai tuvinātu profesionālo izglīt ību 
darba tirgus vajadzībām pilsētā, nodrošinot iesaistītajiem audzēkņiem ciešu teorētisko 
mācību un reālās darba vides sasaisti. Tāpat pašvaldība, iesaistot kompetentu projekta 

vadības darba grupu no saviem resursiem, varētu palīdzēt un konsultēt VT ārējā 

finansējuma piesaistē, izstrādājot pieteikumus un īstenojot  projektus ESF darbības 
programmās. 

Kurzemes plānošanas reģions 

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmā 2015.-2020.gadam noteiktas 

attīstības iespējas profesionālas izglīt ības jomā, kas ir saistāmas ar izglīt ības tuvināšanu 
darba tirgus vajadzībām, sadarbībā ar uzņēmējiem organizē jot tādu apmācību, kas 
tuvāka reālajai darba videi, t.i. īstenojot profesionālo izglīt ību pēc darba vidē balstītas 
profesionālās izglīt ības principiem. Sadarbība ar reģiona profesionālās izglīt ības 
iestādēm, t.sk. VT , plānota vairāku projektu īstenošanā, kas vērsti uz profesionālās 
izglīt ības piedāvājuma pilnveidošanu14: 

 Kvalitatīva un uz darba tirgus prasībām orientētas profesionālās izglīt ības 
veidošana atbilstoši Kurzemes reģiona specializācijai, veicinot skolēnu izvēli 
apgūt profesionālās izglīt ības programmas un attīstot konkurētspējīgas 
profesionālās tālākizglīt ības programmas. 

 Nodarbināto iedzīvotāju profesionālās kvalifikācijas un kompetences pilnveide. 
 Darba vidē balstītās profesionālās izglīt ības attīstība ar fokusu uz izglīt ības 

prakšu vietu attīst ību – sadarbības attīstība starp skolām un uzņēmējiem. 
Pilotprojektu īstenošana prakšu vietu attīstībai reģionam prioritārajās nozarēs. 

Sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu īstenots viens projekts – Latvijas-Lietuvas 

pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekts „Profesionālās izglīt ības 
                                                 
14 1.pielikums Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmai 2015.-2020.gadam 
„KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA INVESTĪCIJU UN SADARBĪBAS PROJEKTU PLĀNS 2015.-
2020.GADAM”, pieejams: 
http://www.kurzemesregions.lv/userfiles/files/1_pielikums_Investiciju%20un%20sadarbibas%20p
rojektu%20plans.pdf  

uzlabošana atbilstoši darba tirgus vajadzībām” (Nr. LLIV-265 VocEdu). Ikdienas darbā 
sadarbība ar plānošanas reģionu ir pastarpināta. 

VT izglīt ības programmu attīstība tiek plānota saskaņā ar reģiona darba t irgus un 

tautsaimniecības nozaru attīstību, un pašreizējie attīstības virzieni un īstenoto IP 
pilnveide ir pamatota ar 2011.gadā veiktā pētījuma par darba vietām Kurzemes 
reģionā rezultātiem. 

Nozaru organizācijas un uzņēmumi 

VT regulāri sadarbojas ar dažādu jomu uzņēmumiem un organizācijām gan organizējot 
mācību un kvalifikācijas praksi, gan mācību ekskursijas. Uzņēmumu pārstāvji piedalās 
kvalifikācijas eksāmenos un sniedz priekšlikumus mācību programmu un mācību 
procesu organizēšanas pilnveidošanai. 

Skolai ir veiksmīga sadarbība ar nozaru un darba devēju pārstāvjiem un asociācijām. 
VT ir Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) biedrs, aktīvi iesaistās sociālajā 
dialogā ar darba devējiem, valsts pārvaldes institūcijām un sabiedrību. Jau vairākus 
gadus skolai ir veiksmīga sadarbība ar Latvijas elektrotehnikas un elektronikas 
rūpniecības asociāciju, Kokrūpniecības asociāciju, Būvniecības asociāciju, Latvijas 
grāmatvežu asociāciju, Elektriķu brālību. Veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar 
Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju (turpmāk tekstā – MASOC). 

Sadarbībā ar MASOC tiek izstrādātas un pilnveidotas profesionālās izglīt ības 
programmas nozarē. VT  ir Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas biedrs. 

Kopš 2013.gada VT ieguva starptautisku kvalitātes apliecinājumu – zīmolu, un ir 
uzņemts Eiropas Tūrisma un viesmīlības skolu asociācijā jeb AEHT, kas ir nevalstiska 
organizācija, kurai Eiropas Padomē ir konsultatīvs statuss. Šī sadarbība VT paver 

iespēju daudz plašākai komunikācijai, starptautiskai sadarbībai un informācijas 
apmaiņai starp Tūrisma un viesmīlības profesionālās izglīt ības iestādēm Eiropā, kā arī  
veicina labās prakses pārņemšanu un piedāvā izglītojamo un pedagogu 
prakses/pieredzes apmaiņas Eiropā. 

2014. gada 23. septembrī skola noslēdza sadarbības līgumu ar Ventspils Digitālo 
centru. Līgums paredz plašu sadarbību nozares profesionālās izglīt ības 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, 

http://www.kurzemesregions.lv/userfiles/files/1_pielikums_Investiciju%20un%20sadarbibas%20projektu%20plans.pdf
http://www.kurzemesregions.lv/userfiles/files/1_pielikums_Investiciju%20un%20sadarbibas%20projektu%20plans.pdf
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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, Izglīt ības pārvaldi, Ventspils Elektronikas fabriku, 
Ventspils Augsto tehnoloģiju parku, Ventspils Digitālo centru, Ventspils Augstskolu u.c. 
organizācijām, izveidota Ventspils Tehnoloģiskās attīstības padome, kura ik mēnesi 
organizē sanāksmi par aktuāliem jautājumiem, kur tiek regulāri sniegta informācija par 

skolā aktuālo, plānoto un sasniegto. 

Ar vadošajiem skolas sadarbības partneriem – uzņēmumiem –  VT ir noslēgti divpusēji 
sadarbības līgumi par audzēkņu prakses un darba vietu nodrošinājumu (t.sk. DVB 
mācību pilotprojekta ietvaros), par uzņēmumu vadības līdzdalību mācību programmu 
satura izveidē atbilstoši uzņēmuma specifikai un zināšanu kvalifikācijas līmenim. 
Izglīt ības iestādes 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 izglīt ības problēmas 
pilsētā un audzēkņu vēlmes apgūt konkrētās profesijas, to nepieciešamību pilsētas, 
novada un Kurzemes reģiona uzņēmumiem. Kopā ar uzņēmumu vadītājiem tiek 
apzinātas prakses vietas, pārrunātas praktikantiem nepieciešamās prasmes un 
iemaņas, vēlamais praktikantu piesaistīšanas laiks un sastādīts prakses grafiks. 

VT veiksmīgu sadarbību profesionālā izglīt ībā un pilnveidē ir uzsākusi un divpusējo 
sadarbības līgumu noslēgusi ar Profesionālās izglīt ības kompetences centru „Rīgas 
Tehniskā koledža”. 2013./2014.m.g. ciešāka sadarbība profesionālās izglīt ības 
nodrošināšanā ir izveidojusies ar Liepājas Valsts tehnikumu un Kandavas Valsts 
lauksaimniecības tehnikumu. 

 

3.6. Finansējuma piesaistes iespējas 

Gan VT infrastruktūras, gan izglīt ības programmu attīst ību būtiski ietekmē finansējuma 
piesaistes iespējas – gan no valsts un pašvaldības budžeta, gan no ES fondu un 

programmu līdzekļiem. Iepriekšējā plānošanas periodā (2007.-2013.gadā) VT ir 
piesaistījis ES fondu un programmu finansējumu aptuveni 15,5 milj. eiro apmērā. 
Nozīmīgākais projekts, kura īstenošana noris no 2013.gada aprīļa līdz 2015.gada 

augustam, ir Ventspils Tehnikuma – Ziemeļkurzemes profesionālās izglīt ības 

kompetences centra infrastruktūras attīstības projekts, kura īstenošanai piesaistīts 
finansējums no ERAF 13,3 milj. eiro apmēra. Par projekta ietvaros attīstīto un vēl 
nepieciešamo infrastruktūru un aprīkojumu vairāk skatīt VT Attīstības un investīciju 
stratēģijas 2010.-2015.gadam izvērtējumā 2.nodaļā. 

VT aktīvi piesaistījis arī ES Sociālā fonda finansējumu izglīt ības programmu īstenošanai 
projekta „Profesionālās izglīt ības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve 
izglīt ības un profesionālās karjeras turpināšanai” īetvaros. ES fondu un programmu 
(Leonardo da Vinci, Comenius, Erasmus) finansējums piesaistīts arī audzēkņu 
mobilitātes un prakses iespēju veicināšanai un VT pedagogu kvalifikācijas celšanai. 

Tā kā iepriekšējā plānošanas periodā veiktie ieguldījumi nenodrošina pilnu 
infrastruktūras un aprīkojuma pabeigtību, tad, plānojot finansējuma piesaisti šajā 
periodā, līdz 2020.gadam būtu jānodrošina to IP attīstība, kuras netika modernizētas 
3.1.1.1.aktivitātes ietvaros, kā arī jaunu IP izveidei un sporta nodarbību 
nodrošinājumam, lai nodrošinātu pilnu VT infrastruktūras pabeigtību.  Vienlaikus 

nepieciešama modernizēto izglīt ības programmu mācību aprīkojuma modernizācija, 
nodrošinot tā atbilstību mūsdienu darba tirgus prasībām. 

Arī nākamajā plānošanas periodā (līdz 2020.gadam) spēja piesaistīt finansējumu 

nodrošinās VT vēlamo attīstību, tai skaitā iesākto infrastruktūras un materiāli tehniskās 
bāzes uzlabojumu pabeigtību, kā arī jaunu izglīt ības programmu attīstību, sporta 
nodarbību un brīvā laika pavadīšanas iespēju paplašināšanu, dienesta viesnīcas 
kapacitātes palielināšanu, pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanu – tā rezultātā 
ievērojami veicinot VT pievilcību un sniegto pakalpojumu kvalitāti un piesaistot arvien 
lielāku audzēkņu skaitu. 

6.tabulā sniegts pārskats par finansējuma piesaistes iespējām VT attīstībai nākamajā 
plānošanas periodā. 

6. tabula 

Finansējuma piesaistes iespējas 2014.-2020.gadā no ES fondu un programmu 

līdzekļiem 

ES fonds vai programma 
(iekavās atbilstošie SAM) 

Atbalstāmās darbības 

ESF 

(SAM 8.3.5., SAM 8.5.1., SAM 

8.5.2., SAM 8.5.3.) 

Investīcijas izglītībā (karjeras atbalsta pasākumi profesionālās 
izglītības iestādēs, nodarbināto personu profesionālās 
kompetences pilnveidei u.tml.), nodarbinātības jautājumi 
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ES fonds vai programma 
(iekavās atbilstošie SAM) 

Atbalstāmās darbības 

(bezdarbnieku kvalifikācijas paaugstināšana, jauniešu 
nodarbinātības veicināšana u.tml.). 
ES struktūrfondu 2014-2020 ieguldījumi izglītībā: 

 uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem 
vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs; 

 pilnveidot profesionālās izglītības saturu un mācību 
līdzekļus, attīstot darba vidē balstītas mācības un 
praksi sadarbībā ar uzņēmumiem; 

 paaugstināt profesionālās izglītības iestāžu darbības 
kvalitāti profesionālās izglītības satura īstenošanā. 

ERAF 

(SAM 8.1.3.) 

Investīcijas visu līmeņu izglītības iestāžu infrastruktūrā: 
 modernizēt profesionālās izglītības iestādes, 

nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības 

nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības 
pieejamību; 

 atbalsts plānots PIKC mācību vides infrastruktūras 
t.sk., mācību kabinetu, sporta un dienesta viesnīcu 
infrastruktūras, PII koplietošanas telpu, izveidei un 
sakārtošanai, teritorijas labiekārtošanai, ar Nozaru 
ekspertu vai Nozaru konsultatīvajām padomēm 
saskaņota mācību līdzekļu un tehniskā aprīkojuma 
iegādei, kā arī infrastruktūras attīstībai un mācību 
aprīkojuma iegādei jaunu, reģiona ekonomiskās 
attīstības vajadzībās balstītu profesionālās izglītības 
programmu izveidei. 

Latvijas–Lietuvas (LAT-LIT) 

pārrobežu sadarbības 
programma 

 Izglītības infrastruktūras renovācija un izbūve, aprīkojuma 
iegāde un uzlabošana; 

 Uzņēmējdarbību veicinošas mobilitātes un apmācības 
programmas; 

 Uzņēmēju un nodarbinātu personu iesaiste mūžizglītībā un 
citos atbalsta pasākumos ar mērķi sekmēt konkurētspēju 
darba tirgū; 

 Apmācības, pieredzes apmaiņa, prakses un starptautiska 
mācību prakse; 

 Sadarbība starp uzņēmumiem un izglītības institūcijām; 
 Darba gadatirgi un informācijas apmaiņa par darbavietu un 

nepieciešamo prasmju pieprasījumu. 
Igaunijas–Latvijas (EST-LAT) 

pārrobežu sadarbības 
programma 

Integrēts pārrobežu darba tirgus, tai skaitā attīstot pārrobežu 
mobilitāti, kopējas vietējās iniciatīvas nodarbinātības 
paaugstināšanai, kopējas apmācības: 

ES fonds vai programma 
(iekavās atbilstošie SAM) 

Atbalstāmās darbības 

 mūžizglītības aktivitāšu īstenošana; 
 apmācību nodrošināšana u.c. 

Centrālā Baltijas jūras reģiona 
(CB) pārrobežu sadarbības 

programma 

Vienotu izglītības un apmācību shēmu izveide un ieviešana: 
 darba tirgus analīze, izpētes;  

 kopīgu apmācību un tālmācības programmu izstrāde; 
 kopīga elektronisko platformu izveide u.c. 

ERASMUS+ 

Personu mobilitāte izglītības un mācību jomā: 
 mācību mobilitāte profesionālās izglītības iestāžu 

audzēkņiem, mācekļiem un nesenajiem absolventiem; 
 mācību mobilitāte profesionālās izglītības speciālistiem. 

Stratēģiskās partnerības: 
 sadarbības iespējas dažāda veida organizācijām, 

ieviešot inovatīvas metodes izglītībā un mācībās, 
modernizējot organizācijas un veicinot sociālās 
inovācijas. 

 

3.7. Profesionālās izglītības iestāžu attīstība 
un piedāvājums reģionā 

Visā Kurzemes reģionā 2014./2015.m.g. profesionālo izglīt ību var iegūt šādās izglīt ības 
iestādēs un struktūrvienības: PIKC „Ventspils Tehnikums”, PIKC „Liepājas Valsts 
tehnikums”, Cīravas Profesionālā vidusskola, PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 
tehnikums”, Laidzes Profesionālā vidusskola, Saldus Profesionālā vidusskola un 

Skrundas Profesionālā vidusskola. Nozīmīgu Kurzemes reģiona daļu funkcionāli apkalpo 
arī PIKC „Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums”, kas atrodas Kandavā. 

2010.gadā Kurzemes reģiona PII iesniedza projektu iesniegumus darbības programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1. aktivitātes „Mācību aprīkojuma 
modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglīt ības programmu 
īstenošanai”, kuru mērķis bija profesionālās izglīt ības programmu īstenošanu 

nodrošinošās infrastruktūras uzlabošana, lai veicinātu profesionālās izglīt ības atbilstību 
darba tirgus prasībām. 2011.gada decembrī Izglīt ības un zinātnes ministrija (IZM) 

sadarbībā ar atbildīgo iestādi izvērtēja Eiropas Reģionālās att īstības fonda (ERAF) 
aktivitātē apstiprināto projektu ieviešanas gaitu, nolemjot iesaldēt projektu darbību, uz 
laiku neļaujot uzņemties jaunas saistības projektos paredzēto aktivitāšu īstenošanai. 
Saldus profesionālajā vidusskolā tika turpināta ERAF projekta īstenošana, jo 
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būvniecības process vienā no ēkām jau tika pabeigts un projektā uzņemto 
līgumsaistību pārtraukšana bija finansiāli neizdevīgāka par projektu pabeigšanu. 
Savukārt Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālajā vidusskolā, PIKC Liepājas 
Valsts tehnikums un PIKC Ventspils Tehnikums ERAF projekti tika apturēti un 
pārtraukti. Ministru Kabineta 2012.gada 12.jūnijā pieņemtie grozījumi Profesionālās 
izglīt ības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēs 2010.-2015.gadam paredzēja 
otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā uzaicināt Liepājas Valsts tehnikumu un 
Ventspils Tehnikumu. 

Šajās trijās izglīt ības iestādēs pēc projekta īstenošanas tika novērstas identificētās 
attīstības pamatproblēmas un sasniegti projektā izvirzītie mērķi, taču, lai sasniegtu 
Izglīt ības un zinātnes ministrijas  “Profesionālās izglīt ības iestāžu tīkla optimizācijas 
pamatnostādnēs 2010.-2015.gadam” un “Izglīt ības attīstības pamatnostādnēs 2014.-
2020.gadam” definētos mērķus, nepieciešams investēt vēl papildus finanšu līdzekļus 
materiāltehniskā nodrošinājuma attīstībai, tādējādi nodrošinot infrastruktūras un 
aprīkojuma pilnveidi atbilstoši profesionālās izglīt ības programmām darba tirgus 
attīstības tendenču kontekstā. 

Profesionālās izglīt ības kompetences centra statuss Kurzemes reģionā ir trīs izglīt ības 
iestādēm – Liepājas Valsts tehnikumam, Ventspils Tehnikumam un Kuldīgas 
Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam. 

Gan VT, gan citas PII Kurzemes reģionā un Kandavā sniedz iespēju iegūt kvalifikāciju 
vairākās nozarēs, tomēr šobrīd ir nozares, kurās Kurzemes reģionā vērojama izglīt ības 
piedāvājuma pārklāšanās un konkurence, savukārt atsevišķās nozarēs piedāvājuma 
trūkst, vai nav izveidotas izglīt ības programmas atbilstoši reģiona/pilsētas 
ekonomiskajai specializācijai un darba tirgus tendencēm. 7.tabulā atspoguļots reģiona 
profesionālās izglīt ības piedāvājums sadalījumā pa nozarēm, norādot arī 
2014./2015.m.g. sākumā uzņemto audzēkņu skaitu un VT „tirgus daļu” no kopējā 
Kurzemes reģiona un Kandavas profesionālās izglīt ības iestādēs uzņemto audzēkņu 
skaita. 
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7.tabula 

Profesionālās izglītības piedāvājums sadalījumā pa nozarēm un 2014.g. septembrī uzņemto audzēkņu skaits  (valsts finansētajās vietās) izglītības iestādēs Kurzemes reģionā un 
Kandavā15 

 

Nozare / izglītības iestāde 

PIKC Ventspils 

Tehnikums 

PIKC 

Liepājas 
Valsts 

tehnikums 

Cīravas 
Profesionālā 
vidusskola 

PIKC 

Kuldīgas 
Tehnoloģiju 
un tūrisma 
tehnikums 

Laidzes 

Profesionālā 
vidusskola 

(Rīgas Valsts 
tehnikuma IP 

īstenošanas 
vieta) 

Saldus 

Profesionālā 
vidusskola 

Skrundas 

Profesionālā 
vidusskola 

PIKC Kandavas 

Valsts 

lauksaimniecības 
tehnikums Uzņemtie 

audz. 

VT tirgus 

daļa 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

2. 
Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības 

58 22% 63 51 25    68 

3. Enerģētika16 30 45% 17      19 

4. 
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, 
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 22 27% 25    26 9  

5. Pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība         0 

6. 
Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas 
izstrādājumu ražošana   27       

7. Kokrūpniecība   10 9 25  10 9  

8. Būvniecība 10 10% 25   17 38 13  

9. Tūrisms, skaistumkopšana 110 32% 68 22 44 14 31 15 36 

10. 
Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, 
administrēšana 9 11% 51 17  8    

11. Transports un loģistika   27       

12. 
Kopā uzņemto audz. skaits 

239 23% 313 99 94 39 105 46 123 

                                                 
15 Avots: IZM rīkojums Nr.437 (10.10.2014) Par valsts finansēto vietu skaitu uzņemšanai akreditētās profesionālās izglītības iestādēs 2014.gada 30.septembrī 
16 Neietilpst elektronika 



No tabulas redzams, ka lielākajā daļā nozaru kvalifikācijas var iegūt vairākās Kurzemes 

reģiona PII, vienīgi tekstila ražošanas un transporta/loģistikas jomā izglīt ības 

programmas piedāvā tikai Liepājas Valsts tehnikums.  

Reģiona PII piedāvājumā izplatītākās nozares ir tūrisms un skaistumkopšana, 
metālapstrāde un mašīnbūve, kā arī kokrūpniecība un uzņēmējdarbība. Analizējot 
izglīt ības iestāžu specializāciju, ir secināts, ka visbiežāk piedāvātās izglīt ības 
programmas ir ēdināšanas pakalpojumi, kokizstrādājumu izgatavošana un 
autotransports. Populārākās (pēc izglītojamo skaita) izglīt ības programmas Kurzemes 
reģionā 2013./2014.m.g. ir „Ēdināšanas pakalpojumi” (778 izglītojamie) un 

„Komerczinības” (560 izglītojamie), savukārt populārākās specialitātes ir „Ēdināšanas 
pakalpojumu speciālists” (537 izglītojamie) un „Automehāniķis” (418 izglītojamie). 

VT ir vienīgā PII Kurzemes reģionā, kurā var apgūt šādas kvalifikācijas – metinātājs, 
mašīnbūves tehniķis, elektronikas tehniķis, inženierkomunikāciju tehniķis, viesnīcu 
pakalpojumu speciālists, viesnīcu pakalpojumu komercdarbinieks un kuģa pavārs. 

Tajā pašā laikā jāmin, ka nevienā no Kurzemes reģiona PII netiek apgūtas 
kvalifikācijas šādā prioritārajās izglīt ības tematiskajās jomās – pārtikas ražošana un 
tehnoloģijas, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģijas, poligrāfijas ražošanas 
tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana, lauksaimniecība, mežsaimniecība un 
zivsaimniecība un veterinārija. Šādai situācijai ir vēsturisks pamatojums – Kurzemes 

reģionā neviena PII nav specializējusies šajās jomās. 

Savukārt Kurzemes reģiona uzņēmumu datu analīze liecina, ka nozares ar vislielāko 
nodarbināto skaitu reģionā ir: 

• Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbībasm (6384 
darbinieki); 

• Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība (6032); 
• Transports un uzglabāšana (4708); 
• Inženierbūvniecība un specializētie būvdarbi (3974); 
• Pārtikas rūpniecība (3714); 
• Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts 

(3371); 

• Kokapstrāde un mēbeļu ražošana (3142); 
• Ēku būvniecība (3119); 
• Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu 

remonts (2395); 

• Mežsaimniecība un mežizstrāde (1864). 

 

Ventspils pilsētā īpaši attīstītas (darbinieku skaita ziņā) ir transporta un uzglabāšanas. 
inženierbūvniecības un specializēto būvdarbu, vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības, pārtikas rūpniecības, ēku būvniecības, tūrisma, metālapstrādes, 
mašīnbūves (transportlīdzekļi) un kokapstrāde un mēbeļu ražošanas jomas, līdz ar to 
VT attīstības plānošanas gaitā jāizvērtē pieprasījums pēc šo nozaru speciālistiem, kā arī 
jāveido sadarbība ar to nozaru uzņēmējiem, kurās ilgtermiņā plānots radīt jaunas 
darba vietas, atbilstoši darba tirgus attīstībai veidojot VT jaunas profesionālās izglīt ības 
programmas, t.sk. „ekselences” piedāvājumu. 

Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam pilsētas ilgtermiņa 
attīstības vīzija definē, ka Ventspils ir: (..) būtisks elements starptautiskā izglīt ības un 
zinātnes institūciju tīklā, Eiropas līmeņa viedo tehnoloģiju centrs.  

Savukārt ar Ventspils informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares attīstības 
stratēģijas un rīcības plāna 2014.-2020.gadam (turpmāk – Ventspils IKT stratēģija) 

izstrādi Ventspils pilsētas pašvaldība nosaka IKT nozares attīstību kā vienu no pilsētas 
prioritātēm, tādējādi apliecinot savu apņemšanos sekmēt uzņēmējdarbības vidi pilsētā 
un paredzot pasākumus tās straujākai izaugsmei, lai IKT nozare ilgtermiņā sasn iegtu 

līdz pat 10% no kopējās pilsētas ekonomikas, un līdz 2020.gadam nosakot virsmērķi: 
VENTSPILS – EIROPAS LĪMEŅA VIEDO TEHNOLOĢIJU CENTRS, kas apliecina pilsētas 
ambīciju sasniegt Eiropas vadošo IKT klasteru (reģionu) rādītājus uz vienu iedzīvotāju 
un izrietoši kļūt par nozīmīgu un starptautiski atzītu nozares dalībnieku. Ventspils IKT 

nozares attīstības stratēģijas īstenošanas rezultātā plānota Ventspils aktīvo IKT 
uzņēmumu skaita palielināšana vairāk kā divas reizes (no 67 2012.gadā uz 150 
2020.gadā) un IKT nozarē nodarbināto skaita palielināšana vairāk kā piecas reizes (no 
217 2012.gadā uz 1150 2020.gadā), aptverot vietējos iesācējuzņēmumus, atvasinātos 
uzņēmumus, vietējo un starptautisko uzņēmumu (t.sk., liela mēroga starptautisko) 
meitas uzņēmumus, un ilgtermiņā sasniedzot 10% īpatsvaru no kopējās pilsētas 
ekonomikas. Vienlaikus plānota “jaunu IKT studiju programmu ieviešana Ventspils 
Tehnikumā un Ventspils Augstskolā, lai apmierinātu uzņēmumu pieprasījumu pēc 
kvalificēta darbaspēka”. 

 

3.8. Izglītības programmu raksturojums un to 

attīstības iespējas 

Pašlaik VT iespējams iegūt arodizglīt ību un profesionālo izglīt ību pirmajā, otrajā un 
trešajā profesionālās kvalifikācijas līmenī. VT piedāvā arī profesionālās tālākizglīt ības 
un pilnveides programmas, kā arī ārpus formālās profesionālās izglīt ības iegūto 
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profesionālo kompetenču novērtēšanu un atzīšanu 16 kvalifikācijās. Tehnikums 
piedāvā izglīt ības programmas nozarēs, kas ir būtiskas Ventspils pilsētas, Kurzemes 
reģiona un arī valsts attīstībai, un ir izstrādātas, ņemot vērā nozaru asociāciju 
ieteikumus. 2014./2015.m.g. VT nodrošina kvalificētu speciālistu sagatavošanu 14 

dažādās specialitātēs. Valsts noteiktās prioritārās izglīt ības programmas, kuras VT 
īsteno/vai sāks īstenot 2015./2016.m.g. ir: metālapstrāde, elektronika, enerģētika, 
mašīnzinības, kokapstrāde un būvniecība, kā arī viesmīlība un ēdināšana. VT piedāvā 
arī tādas izglīt ības programmas Kurzemes reģionā pieprasītās nozarēs kā 
komercdarbības nozarē. Saskaņā ar spēkā esošo VT Attīstības un investīciju stratēģiju 

2010.-2015.gadam un pēc nozaru darba devēju pieprasījuma VT ir licencētas 5 jaunas 
izglīt ības programmas, kuras nepieciešams akreditēt  – Apkalpošana uz kuģiem ar 

kvalifikāciju „Ēdināšanas pakalpojuma speciālists uz pasažieru kuģiem”, Datorsistēmas 

ar kvalifikāciju „Datorsistēmu tehniķis” kvalifikāciju, Siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģija ar kvalifikāciju „Inženierkomunikāciju tehniķis”, Viesnīcu pakalpojumi ar 

kvalifikāciju „V iesnīcu pakalpojuma speciālists” un Komerczinības ar kvalifikāciju 
„Reklāmas pakalpojuma komercdarbinieks”. 

VT ir uzsācis darbu pie izglīt ības piedāvājuma uzlabošanas, un jaunu izglīt ības 

programmu izstrādes. VT Attīstības un investīciju stratēģijā 2010. – 2015.gadam ir 

noteikti galvenie pasākumi šajā virzienā: jaunu izglīt ības programmu izstrāde reģionam 
un pilsētai svarīgās jomās (kokapstrāde un būvniecība), kā arī ņemot vērā darba 
devēju izteiktos priekšlikumus – sistemātisks darbs pie esošo izglīt ības programmu 
aktualizēšanas un pakāpeniskas pārejas uz moduļu apmācības programmu sistēmu. 
Ņemot vērā situāciju darba tirgū, kā arī audzēkņu skaita izmaiņas nākotnē, visticamāk 
ar 2016./2017. mācību gadu plānots uzsākt sākotnējās profesionālās izglīt ības apguvi 
pēc moduļu apmācības sistēmas, kad tiks izstrādātas pirmās modulārās apmācības 
programmas, kuras paredz, ka mācības tiek uzsāktas atbilstoši izvēlētajam profilam, 
bet specializācija notiek 2. – 3. kursā. 

Viens no attīstības virzieniem paredz pilnveidot VT sadarbību ar nozaru asociācijām un 
uzņēmējiem, kā arī veidot un uzlabot mērķtiecīgu, darba tirgus tendencēm atbilstošu 
pieaugušo mūžizglīt ības un profesionālās pilnveides piedāvājumu. 

VT konkurētspējas un sadarbības ar citām reģiona PII (piemēram, Liepājas Valsts 
tehnikumu) veicināšanai būtu jāizmanto inženierzinātņu un tehnoloģiju jomas, jo 
Ventspils pilsētā ir pietiekama šāda veida uzņēmumu koncentrācija, kā arī ir iespējas 
uzsākt uzņēmējdarbību Ventspils Augsto Tehnoloģiju Parka uzņēmējdarbības 
veicināšanas inkubatorā. VT īstenotās IP Enerģētika kvalitātes un specializācijas 

atbilstoši pilsētas un reģiona uzņēmumu attīstībai veicināšanai plānota kvalifikācijas 

„Elektronikas tehniķis” mācību aprīkojuma modernizācija, papildinot  izglit ības 
piedāvājumu ar specializāciju autoelektronikā un elektronikas bloku izgatavošanā 
(ražošanā). 

Kurzemes reģionā un Ventspils Tehnikumā nav profesionālās vidējās IP, kas saistītas ar 
multimedijiem, telekomunikācijām un datoriku, kas ir strauji augošas un mūsdienās 
aktuālas nozares tehnoloģiju attīstības ziņā. Šo nozaru speciālisti var strādāt ne tikai 

atbilstošās jomas uzņēmumos, bet arī attīstīt individuālos pakalpojumus un 
uzņēmējdarbību, un izstrādāt IKT un multimediju risinājumus dažādu nozaru un 
pasākumu vajadzībām. Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju (eIKT) nozares ekspertu padome atbalsta jaunu IP attīstību 
šajā nozarē, turklāt datorsistēmas, programmēšana un multimediji kā prioritāras 
izglīt ības programmas ir iekļautas Ventspils IKT nozares attīstības stratēģijā un rīcības 
plānā 2014. – 2020.gadam. VT plāno veidot jaunas IP IKT nozarē (sadarbībā ar 
Ventspils digitālo centru), turklāt multimediju jomā iespējama sadarbība ar Ventspils 
mūzikas vidusskolu (plānoto PIKC), kas infrastruktūras modernizācijas un reģionā 
unikālu IP īstenošanas rezultātā profilēsies par audiovizuālās mākslas kompetenču 
centru, attīstot specializāciju informāciju tehnoloģiju un mākslas sintēzē un skaņas 
digitālajā apstrādē. 

Ventspils pilsētā ir pietiekams skaits pārtikas ražošanas uzņēmumu, līdz ar to pārtikas 
ražošanai nepieciešamo IP attīstība arī ir iespējama VT, piemēram, organizējot 
ēdināšanas pakalpojumu meistarklases. Tāpat, reaģējot uz veselības, rekreācijas un 

labsajūtas tūrisma pieaugošo popularitāti reģionā un Ventspils pilsētā,  kā arī visā 
Eiropas Savienībā, VT sadarbībā ar Ventspils slimnīcu un perspektīvā – Welness centru 

– paplašinās IP klāstu ar tūrisma pakalpojumu speciālista kvalifikāciju. VT kā 
profesionālās izglīt ības iestāde jau ilgstoši veic pilsētas, reģiona un valsts tūrisma 
nozarei nepieciešamo speciālistu sagatavošanu, kā arī šajā jomā VT audzēkņi 
piedalījušies gan mobilitātes projektos, gan mācību praksēs ārpus Latvijas, sadarbībā 
ar Eiropas Tūrisma un viesmīlības skolu asociāciju jeb AEHT u.c. partneriem, t.sk. 
uzņēmumiem. Tūrisma pakalpojuma speciālists ir kvalifikācija, pēc kuras pieprasījums 
palielināsies tuvākajos gados, ņemot vērā kūrortu un rekreācijas pakalpojumu 
popularitātes palielināšanos un potenciālu piedāvāt šos pakalpojumus klientiem no 
Eiropas valstīm. 

Sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, VT plāno jaunu IP izveidi ar kvalifikāciju Apsardzes 
organizators, savukārt ilgtermiņā padziļināti pētāma un plānojama ir IP ugunsdzēsības 
un ugunsdrošības jomā attīstība, veidojot mūsdienīgu ugunsdzēsības un glābšanas 
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mācību centru Kurzemes reģionā, kurā iespējams apgūt gan profesionālo izglīt ību, gan 
tālākizglīt ības iespējas. 

Detalizēts raksturojums par VT profesionālās izglīt ības programmām, audzēkņu skaitu, 

veiktajiem un plānotajiem ieguldījumiem sniegts Pielikuma 2.1.tabulā. 

 

3.9. Izglītojamo skaita dinamika un prognoze 

līdz 2025.gadam 

Izglītojamo skaita dinamika  

Samazinoties iedzīvotāju, t.sk. bērnu, skaitam valstī, kopumā samazinājies arī 
izglītojamo skaits vispārizglītojošās un profesionālās izglīt ības iestādēs. 

8.tabula 

Izglītības iestāžu un izglītojamo dinamika Latvijā 

 Rādītājs 2009 2014 Tendence 

1. 2. 3. 4. 5. 

2. Vispārizglītojošās skolas    

3. Skolu skaits 877 832 ⇓ Samazinājies par 5,1% 

4. Skolēnu skaits 239 845 209 130 ⇓ Samazinājies par 12,8% 

5. 
Profesionālās izglītības 
iestādes 

   

6. Iestāžu skaits 85 66 ⇓ Samazinājies par 22,4% 

7. Audzēkņu skaits 36 660 31 055 ⇓ Samazinājies par 15,3% 

8. 
Uzņemti mācību iestādēs 

(kopā) 
11 367 11 506 ⇑ Palielinājies par 1,2% 

Avots: CSP dati 

 

Lai arī kopējais izglītojamo skaits ir samazinājies, jāatzīmē, ka profesionālās izglīt ības 
iestādēs uzņemto audzēkņu skaits saglabājies stabils, kas ir skaidrojams ar to, ka 

pieaug to personu skaits, kas ar jau iepriekš iegūtu izglīt ību, tai skaitā vispārējo vidējo, 
mācības turpina profesionālās izglīt ības iestādēs. 

Ventspils Tehnikuma audzēkņu skaita dinamika un prognoze 

Pēdējo gadu laikā novērojama pozitīva tendence – aizvien vairāk no Ventspils pilsētas 
9.klašu absolventiem iestājas profesionālajās izglīt ības iestādēs, t.sk. Ventspils 
Tehnikumā. Ja iepriekš Ventspilī 9.klašu absolventi izvēlējās profesionālo izglīt ību 
mazāk nekā valstī kopumā, tad šobrīd rādītāji tuvojas valsts vidējiem rādītājiem. 
Ventspils pilsētas vispārizglītojošo izglīt ības iestāžu 9.klašu absolventu tālākās izglīt ības 
izvēles dinamika laikā no 2010.-2014.gadam atspoguļota 9.tabulā. 

 

9.tabula 

Dienas skolu 9.klašu absolventu tālākā izglītība Ventspils pilsētā, 2010./2011.m.g. – 

2013./2014.m.g.17 

 Mācību 
gadi 

Pabeidza 
9.klasi 

Iestājās 
dienas 

apmācības 
vidusskolās  

Iestājās 
profesionālajās 

izglītības iestādēs, 
koledžās  

Tajā skaitā VT  

Skaits Īpatsvars no 
9.kl. 

absolventiem 

Skait

s 

Īpatsvars no 
9.kl. 

absolventiem 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

2. 2010./2011. 384 250 118 31% 87 23% 

3. 2011./2012. 350 237 105 30% 93 27% 

4. 2012./2013. 334 233 92 28% 88 26% 

5. 2013./2014. 318 194 113 36% 104 33% 

 

2014./2015.m.g. sākumā VT dažādos profesionālās kvalifikācijas līmeņos, 26 grupās 
mācās 786 audzēkņi. Laikā no 2009./2010. līdz 2014./2015.m.g. izglītojamo skaits VT 

ir palielinājies par 36%.  

Saskaņā ar Izglīt ības attīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020.gadam noteikto, valstī 
tiek plānots panākt izglītojamo skaita proporcijas maiņu vidējā vispārējā izglīt ībā par 

                                                 
17 Avots: Ventspils Izglītības pārvalde un Ventspils Tehnikums 
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labu profesionālajai izglīt ībai (50/50). Šādu mērķi izvirzījusi arī Ventspils pilsētas 
pašvaldība18. 

10.tabula 

Skolēnu proporcija vispārējā un profesionālajā izglītībā vidējās izglītības pakāpē 19 

Rādītājs Esošā situācija (2014) 2020 (prognoze) 

Latvijā 61/39 50/50 

Ventspilī 64/36 50/50 

Ņemot vērā polit ikas plānošanas un teritorijas attīstības plānošanas dokumentos 

nospraustos mērķus un identificētās attīstības tendences, izstrādāta audzēkņu skaita 
prognoze vairākiem attīstības scenārijiem, kuru identificēšanā ņemti vērā dažādi 
audzēkņu skaitu ietekmējoši faktori, kas ietekmē gan 9.klašu absolventu izvēli par 
turpmāko izglīt ību, gan izvēli par labu konkrētai profesionālās izglīt ības iestādei.  
Stratēģijā definēts Ventspils pilsētas un Ventspils tehnikuma vadības un speciālistu 
ieskatā visiespējamākais scenārijs, ņemot vērā gan makroekonomiskās un 
demogrāfiskās attīstības faktorus, gan konservatīvā veidā ņemot vērā valsts spēju 
realizēt noteiktās polit ikas. 

Audzēkņu prognoze balstīta uz šādiem pamatpieņēmumiem: 

1) Attiecībā uz sākotnējo profesionālo izglītību pēc pamatskolas 
izglītības iegūšanas: 

- Valsts izglīt ības polit iks un pieprasījums pēc vidēji kvalificētiem darbiniekiem 
ietekmē absolventu izvēli par labu profesionālajai izglīt ībai; 

- Iedzīvotāju migrācija – turpināsies iedzīvotāju samazinājuma tendences 
migrācijas rezultātā samazinājums 1,1% apmērā katru gadu, konservatīvs 
pieņēmums; 

- VT infrastruktūra un atrašanās vieta, izglīt ības piedāvājums un kvalitāte, vadība 
un sadarbība ar pašvaldību, mārketings un Ventspils pilsētvide – faktori, kas 

ietekmē audzēkņu izvēli par labu VT vai citām profesionālās izglīt ības iestādēm 
Kurzemē; 

                                                 
18 Ventspils pilsētas attīstības programma 2014. – 2020.gadam, projekts 
19 Avots: Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam un Ventspils pilsētas attīstības 
programma 2014. – 2020.gadam, projekts 

- 9.klašu absolventu izvēle par labu VT – saglabāsies tendence, ka 95% Ventspils 
iedzīvotāju izvēlas VT; Kurzemes reģiona iedzīvotāji (izņemot Liepāju) izvēlēsies 
iegūt izglīt ību VT aizvien biežāk no 15% šobrīd līdz 30% sākot ar 2025/26.m.g.; 

savukārt uzņemto audzēkņu skaits no pārējās Latvijas teritorijas pakāpeniski 
pieaugs no 15 līdz 40 audzēkņiem katru gadu; pieņemts, ka Liepājas iedzīvotāji 
neizvēlas apgūt izglīt ību Ventspilī un otrādi; 

- Tiek ņemts vērā, ka ne visi uzņemtie audzēkņi iegūst izglīt ību, pieņemts, ka 
atskaitīto audzēkņu rādītājs samazināsies no 8% līdz 5% no kārtējā gadā 
uzņemto skaita. 

 

2) Attiecībā uz sākotnējo profesionālo izglītību pēc vidējās izglītības 
iegūšanas: 

- Valsts izglīt ības polit ika un pieprasījums pēc vidēji kvalificētiem darbiniekiem 
ietekmē absolventu izvēli par labu profesionālajai izglīt ībai; 

- Iedzīvotāju migrācija – turpināsies iedzīvotāju samazinājuma tendences 
migrācijas rezultātā samazinājums 1,1% apmērā katru gadu, konservatīvs 
pieņēmums; 

- VT infrastruktūra un atrašanās vieta, izglīt ības piedāvājums un kvalitāte, 
vadība un sadarbība ar pašvaldību, mārketings un Ventspils pilsētvide – 

faktori, kas ietekmē audzēkņu izvēli par labu VT vai citām profesionālās 
izglīt ības iestādēm Kurzemē; 

- 12.klašu absolventu izvēle par labu VT – saglabāsies tendence, ka 80% 
Ventspils iedzīvotāju izvēlas VT; Kurzemes reģiona iedzīvotāji (izņemot 
Liepāju), kas izvēlēsies iegūt izglīt ību VT sasniegs 15% no Kurzemes reģiona 
(bez Liepājas un Ventspils) audzēkņu skaita; savukārt audzēkņu skaits no 
pārējās Latvijas teritorijas pakāpeniski pieaugs no 15 līdz 20 katru gadu; 

- Tiek ņemts vērā, ka ne visi uzņemtie audzēkņi iegūst izglīt ību, pieņemts, ka 
atskaitīto audzēkņu rādītājs samazināsies līdz 5% no kārtējā gadā uzņemto 
skaita. 
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12.attēlā atspoguļota audzēkņu skaita prognoze Ventspils Tehnikumā.  

 

 

Izdalot atsevišķi audzēkņu skaitu sākotnējās profesionālajās izglīt ības programmās, 
iegūti šādi rezultāti: 

11.tabula 

Audzēkņu skaita prognoze sākotnējās profesionālajās IP Ventspils Tehnikumā – 

modelēšanas rezultāti 

 Scenā r i js I  
1. 2. 3. 

2. 2020./2021.m.g. 

3. Audzēkņu skaits 850 

4. 2025./2026.m.g. 

5. Audzēkņu skaits 804 

 

Tālākizglīt ības programmās savukārt audzēkņu skaits prognozēts no 119 (2020.gadā) 
līdz 130 (2025.gadā) audzēkņiem. 

 

3.10. Audzēkņu iekārtošanās darbā analīze 

12.tabula 

VT absolventu turpmākās gaitas 

 
Nosaukums 

2011./2012. 
m.g. 

2012./2013. 
m.g. 

2013./2014. 
m.g. 

1. 2. 3. 4. 5. 

2. Absolventi  kopā 178 166 254 

3. 

Absolventi , kuri turpina 
mācības augstākās 
izglītības iestādē 

8 5 12 

4. 
Absolventi,  kuri apgūst 
citu profesiju 

5 7 10 

5. 
Absolventi,  kuri strādā 
profesijā 

120 118 165 

6. 
Absolventi, kuri nestrādā 
profesijā 

32 28 53 

7. Ir bezdarbnieki 13 8 14 

 

VT katru gadu izzina absolventu darba un mācību gaitas. Pēdējos t rīs gados absolventi 

vidēji 67% iekārtojas darbā atbilstoši izvēlētai profesijai, 19% strādā citā profesijā, 
savukārt 4% turpina mācīties augstākās izglīt ības iestādē un tikpat turpina izglītoties, 
apgūstot citu profesiju. Tikai 6% no VT absolventiem nestrādā (skat. 13.attēlu). 
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13.attēls. VT audzēkņu turpmākās gaitas pēc absolvēšanas, 2012.-2014.gads 

Būtiski,  izglītojamiem pirms profesijas izvēles, ir veikt profesijas izvēles atbilstības 
diagnostiku, kas veicina  izglītojamo veiksmīgu karjeru turpmākā dzīvē. 

Tā kā skola aktīvi darbojas Eiropas darba tirgū, mācību laikā nodrošinot praksi ārpus 
Latvijas, vidēji 10% no absolventiem pēc skolas beigšanas st rādā starptautiskos 
uzņēmumos. Pārsvarā tie ir viesmīlības programmu absolventi, tas liecina, ka skola 

nodrošina kvalitatīvu un ES standartiem atbilstošu profesionālo izglīt ību.  

 

3.11. Ventspils Tehnikuma infrastruktūra un 

plānotie ieguldījumi 

Plānotie ieguldījumi VT mācību vides infrastruktūrā apkopoti Pielikuma 
tabulās – 4.tabula, 4.1.tabula, 5.1.tabula, 6.tabula, 7.tabula. 

Balstoties uz izvērtējumu un nekustamā īpašuma un materiāli tehniskās bāzes 
raksturojumu (skat. Pielikuma 2.1. – 3.2. tabulas), VT Attīstības un investīciju attīstības 
stratēģijā 2010.-2015.gadam paredzēto VT infrastruktūras attīstības pasākumu 

īstenošanas pakāpe ir 60%, jo veikti skolas ēku pārbūves un piebūves būvdarbi, 
nodrošinot ēku nodošanu ekspluatācijā, kā arī veikta vai plānota aprīkojuma iegāde 8 
izglīt ības tematisko jomu IP modernizēšanai (no 14 jomām). Pēc projektā paredzētā 
mācību aprīkojuma un mēbeļu iegādes, kā arī pēc mācību darbnīcu labiekārtošanas un 
IT tīkla atjaunošanas un aprīkojuma iegādes (projekta aktivitātes noslēdzās 2015.gada 

novembrī), VT infrastruktūras pabeigtība būs vērtējama 80% apmērā. Neskatoties uz 

infrastruktūras atjaunošanas projekta ietvaros veiktajiem uzlabojumiem, vēl nav radīti 
visi priekšnosacījumi pilnai infrastruktūras un aprīkojuma pabeigtībai atbilstoši VT 
perspektīvajai attīstībai kā nacionālas nozīmes profesionālās izglīt ības centram un 

jaunu IP īstenošanai atbilstoši reģiona darba tirgus prasībām un prioritārajām IP 
grupām. 

Kopumā pēdējos divos gados veikti nozīmīgi VT infrastruktūras uzlabojumi, tomēr no 
iepriekš analizētajām tendencēm darba tirgū, Kurzemes reģiona un Ventspils pilsētas 
ekonomikā, reģiona profesionālās izglīt ības piedāvājumā, VT audzēkņu skaita dinamikā 
un perspektīvām IP attīstībā izriet turpmāk veicamie soļi VT infrastruktūras pabeigtības 
nodrošināšanai. Līdz šim VT veikti (un 2015.gadā pabeigti) ieguldījumi infrastruktūras 
attīstībai metālapstrādes un mašīnbūves, būvniecības, kokapstrādes un tūrisma 
(viesnīcu un restorānu serviss) nozarēs. 

Ņemot vērā polit ikas, nozaru un teritorijas attīstības plānošanas dokumentos definētos 
mērķus attiecībā uz profesionālo izglīt ību, aplūkotās tendences, kā arī sadarbības 
iespējas ar Ventspils pašvaldību un tās institūcijām, uzņēmumiem, nozaru 

organizācijām, NEP un citām pilsētas un reģiona izglīt ības iestādēm, VT ir izvirzījis 
nozares, kurās attīstāmas jaunas IP vai uzlabojams esošais IP piedāvājums. Būtisks 
resurss IP piedāvājuma uzlabošanai būs materiāli tehniskā bāze un infrastruktūras 
attīstība. Periodā līdz 2020.gadam attīstāmās prioritārās izglīt ības programmu grupas 
VT ir: mehānika (IP Mehatronisko sistēmu tehniķis), enerģētika (IP Elektrotehniķis), 
elektronika un automātika (IP Elektronikas tehniķis), datorika un multimediji 

(Datorsistēmu tehniķis, Programmēšanas tehniķis, Multimediju dizaina speciālists), 

skaistumkopšanas pakalpojumi (IP SPA speciālists), kā arī papildus IP Apsardzes 

organizators u.c. Stratēģijas 2015.-2020.gadam īstenošanas laikā attīstāmās nozares 
un IP ir papildināmas un aktualizējamas, atbilstoši attīstības tendencēm un darba 
tirgus pieprasījumam. 

Sporta infrastruktūras attīstība 

Iepriekšējā plānošanas periodā netika īstenoti pasākumi VT sporta un brīvā laika 
infrastruktūras paplašināšanai, kas nepieciešama gan izglīt ības programmu 



Profesionālās izglītības kompetences centra Ventspils Tehnikums 
attīstības un investīciju stratēģija 2015.-2020. gadam 

 

31 

 

nodrošināšanai, gan VT sporta komandu un citu sporta zāles lietotāju vajadzībām, gan 
kvalitatīvu un aktīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšanai VT audzēkņiem, 
t.sk. dienesta viesnīcas iemītniekiem. VT nav savas sporta zāles, jo atsevišķa sporta 
nodarbībām nepieciešamā infrastruktūra VT nav bijusi kopš izglīt ības iestādes darbības 
pirmssākumiem, savukārt aktu zāle mācību iestādes telpās Saules ielā 15, kurā sporta 
nodarbības tika organizētas agrāk, 2013.gada aprīlī uzsāktā infrastruktūras attīstības 
projektā veikto darbu rezultātā tiks rekonstruēta, likvidējot tās sporta funkciju, un 
šobrīd tā paredzēta tikai aktu zāles funkcijām. 

Lai izvērtētu un plānotu sporta infrastruktūras attīstību, veikta izpēte ar mērķi izvērtēt 
esošo situāciju un nepieciešamību pēc savas sporta infrastruktūras nākotnē, izpētīt 
tirgu un noteikt sporta infrastruktūras attīstības sākotnējās alternatīvas, izvirzot 

vēlamāko alternatīvu. 

VT sporta nodarbību un sacensību nodrošināšanai šobrīd izmanto Ventspils Olimpiskā 
centra (turpmāk VOC) telpas – sporta spēļu zāli un manēžu, Ventspils Vakara 
vidusskolas telpas, sporta nama „Centrs” un Pārventas sporta kompleksa 

infrastruktūru. Ierobežojumi VOC un citu sporta zāļu izmantošanas laikam (telpas 
pieejamas darba dienās no 8.00-14.00) un šajā laikā pieejamā infrastruktūra 
nenodrošina pilnvērtīgas sporta, brīvā laika un sacensību organizēšanas iespē jas, 

atbilstoši VT vajadzībām.  

Sporta nodarbību pilnvērtīgai organizēšanai šobrīd nepieciešamas vairāk kā 1900 
stundas mācību gadā - sporta nodarbības jānodrošina 33 kursiem, vidēji 58 stundas 
gadā katram kursam. Savukārt treniņiem un brīvā laika aktivitātēm nepieciešamas 
vairāk nekā 1200 stundas mācību gadā - nodarbības jānodrošina 8 komandām, katrām 
divu stundu ilgs treniņš divas reizes nedēļā, 40 nedēļas gadā. Mācību stundu un brīvā 
laika nodarbību organizēšanai infrastruktūras izmantošanas laiks būtu nepieciešams 
darba dienās no plkst. 8.00  - 18.00 un brīvdienās no plkst. 9.00-12.00. 

Pašreizējais sporta stundu apjoms nodrošina sporta nodarbības ~700 audzēkņiem. 
Ņemot vērā VT plānoto attīstību un audzēkņu skaita pieaugumu līdz 2020.gadam 
sākotnējās profesionālās izglīt ības pogrammās līdz aptuveni 1493 audzēkņiem, t.i. 
pieprasījums pēc sporta infrastruktūras palielināsies par 55%. Pieprasījuma 
palielināšanās prognozēta, pieņemot, ka sākotnējā profesionālajā izglīt ībā nemainīsies 
vienam kursam paredzētais sporta stundu apjoms, savukārt brīvā laika piedāvājums 
tiks nodrošināts proporcionāli audzēkņu skaitam. 

Lai novērtētu nepieciešamo sporta halles infrastruktūru un tās būvniecības, 
iekārtošanas un apsaimniekošanas izmaksas, tika izstrādāta sporta infrastruktūras 

programma: 

- Dubultā sporta halle, ar paceļamu starpsienu atdalāmas divas sporta zāles: 2 
x 27m x 45m  (ar skatītāju tribīnēm – sēdvietām līdz 200 personām). Sporta 
zāles platība – 2330 m2, kopējā telpu platība - 3190 m2, kas ietver trenažieru 
zāli, vingrošanas rīku glabātuves, ģērbtuves, dušas, skolotāju un vadības 
telpu u.c. telpas. 

- Mācību stundu un brīvā laika nodarbību organizēšanai halles noslodze darba 
dienās no plkst. 8.00- 16.00 un brīvdienās no plkst. 9.00-11.00. 

- Trenažieru zāle no plkst. 8.00 līdz 22.00 pieejama gan VT audzēkņiem, gan 
citiem klientiem. 

- Reģionālo un vietējās nozīmes sacensību un citu pasākumu organizēšanai pēc 
nepieciešamības. 

Tā kā zāle plānota multifunkcionāla, ar paceļamu starpsienu, VT  sporta infrastruktūru 
varēs izmantot arī citi lietotāji – Ventspils Augstskolas studenti, Ventspils Mūzikas 
vidusskolas audzēkņi u.c. 

Dienesta viesnīcas attīstība 

2014./2015.mācību gadā VT audzēķnu izmitināšanai izmanto nomātas telpas,Ventspils 

Augstskolas dienesta viesnīcā un Olimpiskā centra „Ventspils” viesnīcā, nodrošinot 210 
gultas vietas. Līdz VT rekonstrukcijai kā dienesta viesnīca (turpmāk – DV) tika 

izmantota ēka Kuldīgas ielā 49, ar 56 gultasvietām, tomēr šobrīd ēka ir morāli un fiziski 
novecojusi, un nepieciešama tās pārbūve. „Ventspils Tehnikuma – Ziemeļkurzemes 
kompetences centra infrastruktūras attīstības projekta” ietvaros veikta DV būvniecība 
Jūras ielā 16, kurā ar nākamo mācību gadu tiks nodrošināras 250 gultasvietas VT 
audzēkņiem.  

VT DV galvenokārt izmanto audzēkņi, kuru deklarētā dzīvesvieta ir citā administratīvajā 
teritorijā ārpus Ventspils pilsētas, un kuriem nav iespējas ikdienā sasniegt savu 
dzīvesvietu ar regulāru sabiedrisko transportu (t.i., kas dzīvo vairāk nekā 50 km no 
Ventspils). Tādējādi šobrīd no 463 audzēkņiem, kas VT mācās no citām teritorijām, 
dienesta viesnīcu izmanto 210 jeb 45% audzēkņu. 

Ņemot vērā prognozēto audzēkņu skaita pieaugumu, tai skaitā to audzēkņu īpatsvara 
palielināšanos, kas izvēlēsies mācīties VT no citām administratīvajām teritorijām, 
atbilstoši audzēkņu skaita prognozei Pamatscenārija gadījumā modelēts arī 
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pieprasījums pēc DV. Modelī pieņemts, ka dienesta viesnīca būs nepieciešama 60% 

audzēkņu no citām teritorijām, ņemot vērā, ka pēc rekonstrukcijas būs ievērojamie 
palielināta DV pievilcība, kā arī VT izvēlēsies lielāks skaits audzēkņu no tālākām 
teritorijām. 

 

14.attēls. Pieprasījums pēc dienesta viesnīcas VT Pamatscenārija gadījumā 

14.atēlā redzams, ka, īstenojoties Pamatscenārijam un pieņēmumiem par pieprasījumu 
pēc DV, jau ap 2017./2018.m.g. DV kapacitāte nebūs pietiekama, lai izmitinātu 
audzēkņus, kas no citām administratīvajām teritorijām varētu mācīties Ventspilī. Ņemot 
vērā lēnāku šo audzēkņu īpatsvara pieaugumu, kas prognozējams lēnākas attīstības 
scenārijos, prognozējams, ka papildus infrastruktūra audzēkņu izmitināšanai VT būs 
nepieciešama no 2019./2020.m.g., kad maksimālais pieprasījums sasniegs 440 
audzēkņus. Savukārt 2025./2026.m.g. maksimāli būs nepieciešamas 520 gultasvietas.  

Papildus gultas vietu un citas infrastruktūras izveidei VT jāveic izpēte par 
iespējamajiem risinājumiem DV kapacitātes palielināšanai. DV infrastruktūru iespējams 
attīstīt ēkā Kuldīgas ielā 49, kas tiks atbrivota no nākamā mācību gada un vairs netiks 
izmantota mācību procesa nodrošināšanai. VT infrastruktūras pilnai pabeigtībai 
nepieciešama arī dienesta viesnīcas ēkas Kuldīgas ielā 49 tehniskā stāvokļa uzlabošana 
un ēkas pielāgošana metodiskā/karjeras izglīt ības centra funkciju veikšanai.  

3.12. Prestižs sabiedrībā 

Profesionālās izglīt ības iestādes tēla un prestiža sabiedrībā celšana ir pasākumu 
kopums, kas tiek realizēts ar mērķi nodrošināt panākumus iestādes darbībā. Pieredze 
liecina, ka tēla un prestiža celšanas pasākumu trūkums izglīt ībā rada šķēršļus sekmīgai 
izglīt ības iestādes darbībai un konkurētspējai. Ņemot vērā esošo demogrāfisko spriedzi, 
izglīt ības iestādes konkurētspēja gan reģionālā, gan Latvijas mērogā kļūst par ļoti 
būtisku faktoru. VT ir jāpārvērtē tā resursi, lai atrastu konkurētspējīgās priekšrocības 
un attiecīgi tās virzītu tirgū. Tāpat jāveic papildus infrastruktūras un izglīt ības 
programmu piedāvājuma uzlabojumi, lai VT prestižs un popularitāte ievērojami 
pieaugtu un VT kļūtu par nacionāli un arī starptautiski iecienītu profesionālās izglīt ības 
iestādi. 

Viens no VT prestiža celšanas pasākumiem minams darba vidē balstītas apmācības 
modeļa ieviešana. 2013.gada 2.oktobrī tika parakstīts trīspusējs nodomu protokols 

starp IZM, VT un darba devējiem „Par darba vidē balstītas profesionālās izglīt ības 
ieviešanu”. Darba vidē balstītas profesionālās izglīt ības pilotprojektā pirmajā gadā 
iesaistījās 27 Ventspils Tehnikuma izglītojamie šādos nozares uzņēmumos: SIA „Bucher 

Schoerling Baltic”, SIA „Malmar Sheet Metal”, SIA „Ventspils Elektronikas Fabrika”, SIA 

„Elektriķis”, SIA „Latus Sardze”. Lai veiksmīgi ieviestu darba vidē balstītu profesionālo 
izglīt ību, ir aktualizētas izglīt ības programmas, palielinot un akcentējot praktisko un 
sociālo iemaņu kompetenču apguves īpatsvaru izglīt ības programmās un nozīmību 
mācību procesā. 

Analizējot VT  aktivitātes tēla un prestiža sabiedrībā celšanai, jāatzīmē, ka  
profesionālās izglīt ības iestāde:  

 ilggadēji piedalās izstādē „Skola”, veicot profesionālās izglīt ības 
popularizēšanas pasākumus; 

 izmanto savu mājas lapu kā komunikācijas kanālu ar savu klientu – 

izglītojamo un ar izglītojamā ģimeni; 
 izmanto Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapu kā profesionālās 

tālākizglīt ības un profesionālās pilnveides programmu komunikāciju 
kanālu, lai sazinātos ar pieaugušiem, kas mācīsies par NVA kuponiem; 

 organizē savu audzēkņu dalību profesionālās meistarības konkursos;  
 publicē jauniešiem svarīgo informāciju par ārpusklases aktivitātēm;  
 sadarbojas ar pašvaldību, lai saskaņotu savus attīstības plānus ar 

pilsētas un reģionālajām interesēm. 
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VT organizē arī Profesiju dienu. Šī ir iespēja iepazīties ar piedāvātajām programmām 
un brīvā laika pavadīšanas iespējām. Ikvienam pasākuma apmeklētājam ir iespēja 
izmēģināt savas prasmes un iemaņas dažādās profesijās: mašīnbūves tehniķis, 
metinātājs, automehāniķis, elektriķis, elekt ronikas tehniķis, mehatronisku sistēmu 
tehniķis, ēdināšanas pakalpojumu speciālists, pavārs, kuģa pavārs, bārmenis, viesnīcu 
pakalpojumu speciālists un grāmatvedis. Pasākuma laikā notiek aizraujoši konkursi un 
viktorīnas, kā arī paraugdemonstrējumi un sacensības metināšanā ar metināšanas 
simulatoru. Ir iespēja piedalīt ies paraugdemonstrējumos robotikā, pagatavot savu 
iecienītāko ēdienu (vai dzērienu) un izveidot savu galda klājumu. VT organizētajās 
Atvērtajās durvju dienās ikvienam interesentam ir iespēja t ikties ar skolas pedagogiem, 

apskatīt mācību darbnīcas un izmēģināt dažādas profesijas radošajās darbnīcās, kā arī 
iepazīties ar skolas piedāvātajām ārpusstundu aktivitātēm. VT aktīvi sadarbojas ar 
masu medijiem: Kurzemes un Talsu TV, LTV7, laikrakstu „Izglīt ība un Kultūra”. 

Katru gadu VT rīko profesionālās orientācijas pasākumus, viesojoties reģiona 
vispārizglītojošajās skolās. 

3.13. Mācībspēku profesionalitāte un 
motivācija 

Visiem VT pedagogiem ir atbilstoša augstākā profesionālā izglīt ība nozarē un 
pedagoģiskā izglīt ība iegūta atbilstoši Profesionālās izglīt ības likuma 18.pantam. 
Papildus skolas pedagogi pilnveido savas zināšanas nozaru asociāciju organizētos 
pasākumos un piedalās ESF īstenotajos projektos. 2013.gadā projekta „Profesionālo 
mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko 
kompetenču paaugstināšana” ietvaros 11 VT pedagogi piedalījās stažēšanās 
pasākumos Latvijas tautsaimniecības prioritārajās nozarēs, piemēram, elektronikā, 
mehatronikā, tūrisma un pārtikas nozarēs. 2014.gadā uzsāktā ESF projekta „Nozaru 

kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglīt ības efektivitātes un kvalitātes 
paaugstināšana” ietvaros 10 VT pedagogi un struktūrvienību darbinieki darbojas 
„Modulāro profesionālo izglīt ības programmu izstrādē” un „Profesionālās kvalifikācijas 

eksāmenu satura izstrādē” Enerģētikas, Tūrisma, Metālapstrādes un Mašīnbūves, 
Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas, Elektronisko un optisko 

iekārtu ražošanas un Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozarēs. 

VT nodrošina pedagogu pilnveidi kursos un semināros starptautisko nozaru organizēto 
izstāžu ietvaros Latvijā. ES mūžizglīt ības programmas Leonardo da Vinci projekta 

ietvaros VT piedāvā pedagogiem paaugstināt profesionālo pilnveidi Vācijas 
profesionālās izglīt ības kompetenču centros – Šverīnas izglīt ības centrā un 
amatniecības kamerā, Ribnitcas-Damgartenas izglīt ības centrā, Rostokas izglīt ības un 
tehnoloģijas centrā. 

2014./2015.m.g. VT pamatdarbā esošo pedagogu izglīt ība un kvalifikācija ir 
atspoguļota 13.tabulā. 

13.tabula 

VT pedagogu izglītība un kvalifikācija, 2010./2011. – 2013./2014.m.g.20 

  2010./ 
2011. m. g. 

2011./ 
2012. m. g. 

2012./ 
2013. m. g. 

2013./ 
2014. m. g. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2. 
Pedagogu skaits mācību gada 
sākumā VT 

60 62 61 51 

3. No tiem:     

4. Ar augstāko izglītību 53 54 42 40 

5. Ar maģistra grādu 8 11 15 17 

6. Tālākizglītojas augstskolās 6 3 5 6 

7. Uzsāk darbu VT 3 4 3 5 

 

Aplūkojot VT pamatdarbā esošo pedagogu vecuma struktūru (skat. 13.attēlu), lielākā 
daļa mācībspēku ir vecumā virs 40 gadiem (62% no pedagogu skaita), savukārt 
pedagogi vecumā virs 55 gadiem veido 12% no VT mācībspēkiem. Pozitīvu tendenci 
iezīmē nelielais pedagogu īpatsvara pieaugums vecumā līdz 29 gadiem 
2013./2014.m.g., salīdzinot ar iepriekšējiem m.g. Pedagogi vecumā līdz 34 gadiem 
veido 25% jeb vienu ceturto daļu no VT pamatdarbā esošo pedagogu skaita. 

Salīdzinājumam, kopumā Latvijas PII joprojām liela daļa pedagogu ir vecāki par 50 
gadiem (no kopējā pedagogu skaita pamatdarbā PII vecumā līdz 34 gadiem ir 14,52%, 

                                                 
20 Avots: VT pašvērtējuma ziņojumi 
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vecuma grupā no 35 līdz 54 gadiem ir 46,53%, savukārt 55 gadīgi un vecāki pedagogi 
no kopējā skaita veido 38,94%).21 

 

14.attēls. VT pamatdarbā esošo pedagogu sadalījums pēc vecuma 2013./2014.m.g.22 

2015./2016.m.g. ir plānots pedagogu pieaugums VT, kas ir pamatots ar jauno nozaru 

attīstību skolā – kokapstrāde, būvniecība un EIKT, kuros būs jāpiesaista jauni 
speciālisti attiecīgajās nozarēs, kā arī, palielinoties audzēkņu skaitam un programmu 
piedāvājumam, būs jāpiesaista arī jauni speciālisti esošajām programmām.

                                                 
21 Pēc dokumentā „Partnerības līgums ESI fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam” sniegtās 
informācijas 
22 Avots: PROF-1 atskaites un pašvērtējuma ziņojumi 
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4. Nākotnes redzējums: VT stratēģiskie 
attīstības scenāriji 

 

4.1. Kopsavilkums un prognoze 2025.gadam 

Kopumā kā nozīmīgākie VT turpmākās attīstības perspektīvas ietekmējošie ārējie 
faktori identificēti divi – darba tirgus tendences un finansējuma piesaistes iespējas, kas 
savukārt ietekmēs izglīt ības programmu piedāvājumu (kas atkarīgs no tā, vai VT spēj 
sekot līdzi darba tirgus tendencēm ar atbilstošu IP attīstību un vai spēj piesaistīt 
finansējumu materiāltehniskās bāzes un pedagogu kompetences pilnveidošanai). 
Savukārt izglīt ības piedāvājums, kā arī demogrāfiskās tendences un profesionālās 
izglīt ības piedāvājums reģionā ietekmē VT audzēkņu skaitu, sadarbības iespējas, VT 
prestižu un audzēkņu piesaisti no citām teritorijām. Visbeidzot valsts izglīt ības polit ika, 
kas noteikta Izglīt ības attīstības Pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam, un jo īpaši valsts 
spēja to konsekventi realizēt, t.i., panākot de facto prioritāti profesionālajai izglīt ībai, ir 
kritiskais faktors, kas tiešā veidā ietekmē un ietekmēs VT darbības rādītājus nākotnē. 

Līdz ar to kā galvenie VT darbības virzieni 2015.-2025.gadam jāplāno: 

 Izglīt ības programmu attīstība (t.sk. tam nepieciešamā materiāltehniskā bāze, 
infrastruktūra, metodiskais un karjeras izglīt ības darbs); 

 Darba tirgus izpēte un finansējuma piesaiste, lai attīstītu pieprasījumam 
atbilstošu un konkurētspējīgu izglīt ības piedāvājumu un sasniegtu lielāku 
audzēkņu skaitu. 

 

Savukārt ilgtermiņā VT jātiecas uz mācību vides un infrastruktūras pilnu pabeigtību,  
gan aktīvi piesaistot finansējumu, gan turpinot līdz 2020.gadam iesāktās aktivitātes, 

gan piesaistot audzēkņus no visas Latvijas un arī ārvalstīm. Labvēlīgas un rezultatīvas 
izglīt ības polit ikas rezultātā, kā arī mērķtiecīgi uzlabojot VT konkurētspēju, kopējais 
audzēkņu skaits 2025./2026.m.g. var sasniegt un pārsniegt 1200 audzēkņus, tāpēc, 
plānojot investīcijas infrastruktūras pilnai pabeigtībai, ieteicams ņemt vērā 

infrastruktūras paplašināšanas iespējamību, un izvērtēt nākotnes infrastruktūras 
attīstības modeli ne vēlāk kā 2020.gadā. 

4.2. SVID analīze 

Turpinājumā sniegta VT pašreizējās situācijas, to ietekmējošo faktoru un atbilstošas 

perspektīvās attīstības iespēju SVID analīze. 

Stiprās puses Vājās puses 

 Realizē darba tirgū pieprasītas izglītības 
programmas. 

 Jaunu izglītības programmu licenzēšana 

 Sadarbība ar pašvaldību. 
 Sadarbība ar nozaru speciālistiem jaunu 

programmu izveidē. 
 Pieredze darba vidē balstītas apmācības 

pilotprojekta īstenošanā. 

 ERAF finansētā “Ventspils Tehnikuma – 
Ziemeļkurzemes kompetences centra 

infrastruktūras attīstības projekta” un Latvijas 

– Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 
2007.-2013.gadam IV uzsaukuma projekta 

„Profesionālās izglītības pilnveidošana 
atbilstoši darba tirgus prasībām” projekta 

ietvaros uzlabota infrastruktūra, mūsdienu 
darba tirgus prasībām atbilstoša 
materiāltehniskā bāze un uzcelta dienesta 
viesnīca. 

 Īsteno valsts noteiktās prioritārās izglītības 
programmas atbalstāmajās nozarēs –  

metālapstrāde, elektronika, enerģētika, 
mašīnzinības, kokapstrāde un būvniecība,  kā 
arī viesmīlība un ēdināšana. 

 Kvalifikācijas prakšu iespējas ārzemēs visām 
piedāvātajām izglītības programmām.  

 Iesaistīšanās ESF, ERAF, Mūžizglītības 
programmu projektu īstenošanā. 

 Audzēkņu skaita pieaugums. 

 Pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi 
un piedalīšanās ESF projekta „Nozaru 

 Nav mācību bāze izglītības programmas 

„Skaistumkopšana” īstenošanai. 

 Fiziski un morāli novecojis enerģētikas un 
EIKT nozares īstenoto programmu 
(elektrotehniķis, elektronikas tehniķis) 
aprīkojums. 

 Trūkst aprīkojuma „Mehatronisko sistēmu 
tehniķa”, „Datorsistēmu tehniķa”, 
„Programmēšanas tehniķa”, „Multimediju 

speciālista” kvalifikāciju apmācībai. 
 Nav attīstīta sporta infrastruktūra. 

 Nepietiekams valsts finansējums uz 
izglītojamo. 
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kvalifikācijas sistēmas izveide un 
profesionālās izglītības efektivitātes un 
kvalitātes paaugstināšana” ietvaros –  

„Modulāro profesionālo izglītības programmu 
izstrāde” un „Profesionālās kvalifikācijas 
eksāmenu satura izstrāde”. 

Iespējas Draudi 

 Materiāltehniskās bāzes un infrastruktūras, 
t.sk. sporta infrastruktūras pilnveidošana, 
piesaistot ESI fondu un programmu 

finansējumu. 
 Esošo izglītības programmu aktualizācija un 

modulāro apmācību programmu ieviešana.  
 Pedagogu kvalifikācijas pilnveides un 

motivācijas programmu īstenošana. 
 Darba vidē balstītas profesionālās izglītības 

principu piemērošana un izglītojamo 
praktiskās apmācības kvalitātes celšana 
sadarbībā ar uzņēmumiem Ventspilī.   

 Darba tirgus un tautsaimniecības tendencēm 
atbilstošu profesionālās tālākizglītības un 
profesionālās pilnveides programmu izstrāde 
un īstenošana. 

 Sadarbība ar vidējās un augstākās izglītības 
iestādēm. 

 Skolas tēla un prestiža celšana. 

 Nozaru asociāciju un uzņēmumu 
ieinteresētība pasniedzēju nodrošināšanā 
skolā. 

 Sadarbības ar darba devējiem 
paaugstināšana. 

 Starptautisku izglītības programmu izstrāde 
un ārvalstu izglītojamo piesaiste. 

 Brīvā laika pavadīšanas iespēju attīstīšana un 
dažādošana. 

 Karjeras izglītības pasākumi, jauniešu 
motivētas un apzinātas tālākās izglītības 
iegūšanai un turpmākās karjeras veidošanai. 

 Demogrāfiskā situācija valstī, skolas vecuma 

iedzīvotāju skaita samazināšanās. 

 Pedagogu novecošanās. 
 Pedagogu zemais atalgojums un motivācijas 

trūkums. 
 Nepietiekams profesionālo mācību priekšmetu 

pedagogu skaits atsevišķās izglītības 
programmās  

 Nepietiekoša pedagogu stažēšanās 

uzņēmumā ilgākā laika periodā. 
 Konkurējošās reģiona profesionālās izglītības 

iestādes. 
 Nespēja sadarboties ar citām izglītības 

iestādēm un piedāvājuma pārklāšanās.  
 Uzņēmumu un sadarbības partneru gatavība 

nodrošināt prakses vietas un apmācību pēc 
darba vidē balstītas izglītības principiem 
pietiekami lielam audzēkņu skaitam. 

 Nespēja pielāgot izglītības piedāvājumu 
mainīgajām darba tirgus tendencēm. 

 Nespēja piesaistīt pietiekami lielu finansējumu 
trūkstošās infrastruktūras (īpaši sporta) un 
mācību vides infrastruktūras attīstībai. 

  

 

 



Profesionālās izglītības kompetences centra Ventspils Tehnikums 
attīstības un investīciju stratēģija 2015.-2020. gadam 

 

37 

 

5. Stratēģija 

5.1. Rīcību virzieni un mērķi 
VT attīstības un investīciju stratēģijā izvirzīto rīcības virzienu un to ietvaros īstenojamo 
aktivitāšu īstenošanai, īpaši attiecībā uz izglīt ības programmu, sadarbības aktivitāšu, 
metodiskā centra funkciju un VT sniegto pakalpojumu papildināšanu, nepieciešams 
veikt detalizētāku izpēti par īstenojamo pasākumu ietekmi uz VT attīstību. Publisko 
pakalpojumu attīstībai nepieciešams sagatavot stratēģisko biznesa plānu, kurā novērtēt 

izmaksas un ieguvumus no konkrētu pakalpojumu īstenošanas VT , lai pieņemtu 
lēmumus par turpmāko pakalpojumu virzību. Jāņem vērā, ka stratēģijas īstenošanai 
būtu nepieciešamas izmaiņas normatīvajā regulējumā, padarot vairākus no nākotnē 
plānotajiem pasākumiem īstenojamus (t.sk. palielinātu DVB iesaistīto audzēkņu skaitu, 
sekmētu starptautisko sadarbību IP piedāvājumā u.c.). 

Turpinājumā uzskaitīt i VT attīstības rīcību virzieni un mērķi, savukārt detalizēts rīcību 
plāns sniegts 5.2. nodaļā. 

1. Izglītības programmas 

 

Mērķis: regulāri pilveidot, aktualizēt un papildināt VT izglīt ības programmu 
piedāvājumu, sekojot pilsētas, reģiona un valsts darba tirgus un sociālekonomiskajām 
tendencēm un sadarbojoties ar izglīt ības iestādēm, uzņēmumiem un citiem partneriem 

gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. 

 

2. Metodiskais centrs 

 

Mērķis: stiprināt VT metodiskā centra kapacitāti un paplašināt tā funkciju klāstu, lai 
nodrošinātu sistemātisku, VT attīstības virzieniem atbilstošu un kvalitatīvu metodisko 
darbu, t.sk. izglīt ības piedāvājuma uzlabošanu un mācībspēku kvalifikācijas 
paaugstināšanu. 
 

3. Sadarbība un inovācijas 

 

Mērķis: turpināt attīstīt VT kā inovatīvu un atvērtu profesionālās izglīt ības iestādi un 
stiprināt profesionālās izglīt ības pievilcību skolēnu vidū, regulāri organozējot karjeras 
un profesionālās orientācijas pasākumus un izmantojot inovatīvas mācību metodes.  

 

 

 

 

4. Interešu izglītības un audzēkņu brīvā laika pavadīšanas 
iespējas 

 

Mērķis: veidot VT kā aktīva dzīvesveida un daudzveidīgu brīvā laika pavadīšanas 
iespēju skolu, kur tās audzēkņiem ir iespēja gan pilnvērtīgi aizvadīt noteiktās sporta 
nodarbības kvalitatīvā infrastruktūrā, gan piedalīt ies un organizēt dažādus brīvā laika, 
aktīvās atpūtas un interešu izglīt ības pasākumus, ar mērķi veicināt veselīgu dzīvesveidu 
un veikt atkarību profilaksi. 

 

5. Mācībspēki 
 

Mērķis: motivēt un pilnveidot VT pedagogus, nodrošinot izglīt ības iestādes mācībspēku 
elastību, veicinot pielāgošanos pārmaiņām profesionālajā izglīt ībā, sekošanu līdzi 
tehnoloģiju attīstībai un sadarbību ar darba devējiem. 

 

 

6. Materiāli tehniskā bāze 

 

Mērķis: modernizēt un pilnveidot aprīkojumu un materiāli tehnisko bāzi esošajām un 
jaunām izglīt ības programmām, kuras netika pilnveidotas iepriekšējā periodā (2007.-
2015.gadā), kā arī jaunu izglīt ības programmu īstenošanas nodrošināšana atbilstoši 
pilsētas un reģiona tautsaimniecības nozaru attīstībai; materiāli tehniskās bāzes 
pilnveidošana, iegādājoties aktuālāko aprīkojumu. 
 

7. Infrastruktūra 

 

Mērķis: nodrošināt pilnu VT infrastruktūras pabeigtību pilnvērtīga mācību procesa, 

sporta nodarbību un brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšanai, kā arī nodrošinot 
mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās 
izglīt ības pieejamību. 
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5.2. Rīcību plāns  

 

                                                 
23 Norādīti vairāki iespējamie finansējuma avoti. Izmantotie saīsinājumi: 
ESF – Eiropas Sociālais fonds 
ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
ETS – Eiropas Teritoriālā sadarbība (LAT-LIT, EST-LAT, CB programmas) 
Pašv. – Ventspils pašvaldības budžets 
Pr. – Privātais (uzņēmēju) finansējums 
VB – Valsts budžets 
 

Nr. 

p.k. 

Aktivitāte Apraksts Īstenošanas 

termiņš 

Finansējuma 
avots23 

Rezultatīvie rādītāji 

1.  Izglītības programmas (IP) 

1.1.  Papildināt IP piedāvājumu pieaugušajiem Jaunu IP izstrāde un īstenošana, nodrošinot 
pārkvalificēšanos un profesionālo pilnveidi atbilstoši 
darba tirgus prasībām Ventspils pilsētā, Kurzemes 
reģionā un valstī 

2016 - 2020 
ESF 

ETS 

Izstrādātas IP pieaugušajiem, 
nodarbināto personu prof.kvalifikācijas 
pilnvedei, bezdarbnieku kvalifikācijas 
paaugstināšanai u.tml. 

1.2.  Nodrošināt izglītības procesu divās maiņās (dienas 
un vakara), kā arī nedēļas nogalēs 

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot 
profesionālās kapacitātes stiprināšanu, 
pārkvalificēšanos personām, kam jau ir kāda 
iepriekšēja izglītība, kā arī profesiju apguvi sociālā 
riska grupu personām, kas to statusa dēļ nav 
ieguvušas izglītību 

2018 – 2020 VB 

Mainīta izglītības procesa organizācija 

1.3.  Izstrādāt jaunas vai pilnveidot esošās 
profesionālās IP  – IKT nozarē 

Saskaņā ar Ventspils IKT stratēģijā definēto un 
sadarbībā ar nozares speciālistiem IP satura izstrādē, 
kā arī materiāli tehniskās bāzes kopīga izmantošana.  

2016 - 2020 

ETS 

VB 

ERAF 

Izstrādātas un pilnveidotas IP 
IKTnozarē- datorsistēmas un 
programmēšana. 

1.4.  Izstrādāt jaunas vai pilnveidot esošās 
profesionālās IP sadarbībā ar Ventspils Augstskolu 

(VA)  un Microsoft Latvija – elektronikas un IKT 

nozarē 

Sadarbība ar VA un Microsoft Latvija IP satura 

izstrādē, kā arī materiāli tehniskās bāzes kopīga 
izmantošana 

2015 - 2020 

VB 

Pašv. 
ERAF 

Izstrādātas un pilnveidotas IP 
elektronikas un IKT nozarē 

1.5.  Nodrošināt IP apguvi tālmācībā, izstrādāt 
tālmācības IP 

Mācību materiālu, e-vides izstrāde un pedagogu 
apmācība darbam ar tālmācības izglītojamiem 

2018 - 2020 ETS 
Izstrādātas tālmācības IP 

1.6.  Īstenot bilaterālas darba vidē balstītas IP 
sadarbībā ar Vācijas, Šveices un Austrijas 
profesionālās izglītības iestādēm un amatniecības 
kamerām 

Starptautiska sadarbība DVB apmācību īstenošanā, 
nodrošinot kvalifikācijas ieguvi, stažējoties gan 
Latvijas, gan ārvalstu uzņēmumos 

2018-2020 
ETS 

ERASMUS+ 

Izstrādātas bilaterālas DVB IP 

1.7.  Izstrādāt un popularizēt IP piedāvājumu 
iedzīvotājiem, kas atgriezušies Latvijā no ārvalstīm 

Ārvalstīs izglītību un darba pieredzi ieguvušo 
iedzīvotāju prasmju pielīdzināšana, lai izglītojamie 

2017-2020 ETS 
Izveidotas IP  izglītojamiem, kas 

atgriezušies Latvijā no ārvalstīm, 
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ātri varētu atgriezties Latvijas darba tirgū izstrādājot minimālo programmas 
piedāvājumu 

1.8.  Pilnveidot un aktualizēt VT IP piedāvājumu 
atbilstoši pilsētas, reģiona un valsts ekonomiskajai 
un demogrāfiskajai attīstībai 

VT sadarbības stiprināšana ar uzņēmumiem, nozaru 

organizācijām, profesionālās un augstākās izglītības 
iestādēm, regulāra darba tirgus pieprasījuma u.c. 
tendenču izpēte un IP piedāvājuma pilveide 

2015 - 2020 

VB 

ESF 

ETS 

Pašv. 
Pr. 

Veikts regulārs darba tirgus 
pieprasījuma monitorings un IP 
piedāvājuma aktualizācija sadarbībā ar 
NEP, uzņēmējiem u.c. partneriem 

1.9.  Ieviest profesijas izvēles diagnostiku pirms 
uzņemšanas 

Atbilstošākās profesijas un karjeras izvēlēs 
sekmēšana, nosakot gan profesijas piemērotību, gan 
individuālo izglītojamo spējas un motivāciju apgūt 
konkrētu kvalifikāciju 

2018-2020 VB 

VT un profesionālās izglītības prestiža 
celšana, motivētāku un spējīgāku 
potenciālo darba tirgus dalībnieku 

sagatavošana 

2.  Metodiskais centrs 

2.1.  Stiprināt metodiskā centra kā VT struktūrvienības, 
kura veic reģionālā vai nozares metodiskā centra, 
pedagogu tālākizglītības centra un ārpusformālās 
izglītības sistēmas apgūtās profesionālās 
kompetences funkcijas, darbību 

Atbalsta sniegšana un finansējuma piesaiste 
metodiskā centra funkciju nodrošināšanai un 

paplašināšanai 2015 - 2020 
VB 

ETS 

Palielināta metodiskā centra kapacitāte 

2.2.  Izveidot padomi metodiskā centra ietvaros, tās 
sastāvā iesaistot metodiskās komisijas, ekspertus, 
darba devēju un ņēmēju pārstāvjus 

Metodiskā darba pilnveidošana divos virzienos: 
1) Izglītības satura pilnveides un pedagogu 

kvalifikācijas paaugstināšanas komisija; 
2) Materiārtehniskā nodrošinājuma un praktisko 

mācību metožu komisija. 

2015 - 2020 VB 

Izveidota padome metodiskā centra 
ietvaros, sasniegti pirmie rezultāti 

2.3.  Sekmēt modulārās apmācības un DVB apmācības 
īstenošanas kapacitāti 

Izglītības programmu īstenošana, pedagogu 
apmācības un sadarbība ar uzņēmumiem 

2015 - 2020 
VB 

ESF 

Veikta pakāpeniska pāreja uz 
modulāro un DVB apmācību, veikta 
pedagogu apmācība un piesaistīti 
jaunu sadarbības uzņēmumi 

2.4.  Izveidot informēšanas sistēmu par metodiskā 
centra piedāvājumu un veikt regulāru sniegto 
pakalpojumu kvalitātes monitoringu 

Informācijas ievietošana VT mājas lapā (pikc.lv) un 
anketēšana 2016-2020 

VB 

Pašv. 

Izveidota informēšanas sistēma par 
metodiskā centra piedāvājumu 

2.5.  Sadarbībā ar Microsoft Latvija izveidot metodisko 
centru, IKT tehnoloģiju apmācībai un sertifikācijai.  

Metodiskais darbs: 

1) Jaunu izglītības programmu izstrāde un 

esošo programmu pilnveide, atbilstoši 
darba tirgus prasībām; 

2) Microsoft programmatūras integrēšana 
izglītības programmu saturā; 

3) Pedagogu un izglītojamo sertifikācijas 
moduļu izstrāde atbilstoši Microsoft 
prasībām; 

4) Mūžizglītības piedāvājuma izstrāde un 
īstenošana IKT nozarē. 

2016-2020 

VB 

ERAF 

ESF 

Izveidota IKT nozares attīstības 
platforma uz Microsoft bāzes. 
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3.  Sadarbība un inovācijas 

3.1.  Izstrādāt starptautiskas IP un sekmēt audzēkņu un 
pedagogu mobilitāti 

Sadarbības stiprināšana ar esošajām sadarbības 
izglītības iestādēm un uzņēmumiem, jaunu 
sadarbības partneru piesaiste – īpaši Austrumu 

partnerības valstīs 

2016-2020 
ETS 

ERASMUS+ 

Izstrādātas starptautiskas IP, audzēkņi 
un pedagogi devušies starptautiskā 
praksē un pieredzes apmaiņā 

3.2.  Organizēt un pilnveidot pasākumus: „Profesiju 

dienas”, „Projektu nedēļas” un „Ēnu dienas” 
sadarbībā ar izglītības pārvaldi, vispārizglītojošajām 
skolām un darba devējiem 

Mērķtiecīga pasākumu, piemēram, organizētu un 
regulāru ekskursiju rīkošana, iesaistot 
vispārizglītojošo skolu skolēnus sākot no 8.klases, lai 

iepazīstinātu ar dažādām profesijām. Mērķis: veidot 

ar izglītības pārvaldi saskaņotu pasākumu kopumu 
profesionālās izglītības pievilcības palielināšanai un 
savlaicīgi nodrošināt apzinātu profesijas izvēli, kas 
pamatota ar izpratni par profesiju dažādību 

2015 - 2020 

ESF 

ETS 

Pašv. 

Regulāri organizēti karjeras izvēles un 
profesiju iepazīšanas pasākumi 
vispārizglītojošo skolu skolēniem un 
citiem interesentiem 

3.3.  Izstrādāt un ieviest inovatīvu pieeju „Profesiju 

dienu” norisē, piedāvāt to vispārizglītojošajām 
skolām Ventspils pilsētā, Ziemeļkurzemes un 
Kurzemes reģiona novados 

Projektu izstrāde, izglītības procesa ietvaros 
izglītojamiem sadarbībā ar pedagogu apgūstot 
profesijas standartā noteiktās prasmes un mācību 
gada beigās („Profesiju dienās”) demonstrējot tās 
pasākuma apmeklētājiem 

2016-2020 

ESF 

ETS 

Pašv. 

Noorganizētas projektu nedēļas un 
„Profesiju dienas” inovatīvā pieejā 

3.4.  Sadarboties ar izglītības iestādēm un uzņēmējiem 
gan Ventspilī un Latvijā, gan ārvalstīts (R-Eiropā, 
Austrumu partnerības valstīs u.c.) gan IP izstrādē, 
gan DVB mācību īstenošanā 

Kopīga materiāli tehniskās bāzes izmantošana un 
inovatīva praktisko mācību pieejaa sadarbībā ar 
Ventspils izglītības iestādēm (VeA, VMV u.c.), 
starptautisku IP izstrāde, mobilitātes un apmaiņas 
projekti, DVB apmācību īstenošana, ar iespēju iziet 
praksi dažādu valstu uzņēmumos 

2015 - 2020 
ETS 

Pr. 

Stiprināta gan vietējā, gan 
starptautiskā sadarbība 

4.  Interešu izglītības un audzēkņu brīvā laika pavadīšanas iespējas  

4.1.  Paplašināt sporta programmu piedāvājumu VT 
audzēkņiem 

Pilnvērtīga VT sporta infrastruktūras izmantošana, 
papildinot sporta programmu piedāvājumu 
(orientēšanās velotriāls, lakross, badmintons, 

handbols u.c.) 

2016 - 2020 

ETS 

Cits (neidentificēts) 
finansējums 

Izveidots sporta nodarbību 
piedāvājums 

4.2.  Organizēt regulārus dažāda mēroga (skolas 
audzēkņiem, pilsētas, reģiona, valsts, 
starptautiskus) sporta un aktīvās atpūtas 

pasākumus un sacensības 

Motivējošu un attīstošu brīvā laika pavadīšanas 
aktivitāšu piedāvājuma paplašināšana, sadarbības 
stiprināšana starp VT un citu teritoriju jauniešiem 

Mērķis: veselīga dzīvesveida popularizēšana, 
vienlaikus arī attītstot dažādas prasmes (piemēram, 
orientēšanās, velosipēdu labošana, pasākumu 
organizēšana) paralēli profesiju apguvei 

2016 - 2020 
VB 

Pašv. 

Regulāri organizēti sporta pasākumi un 
sacensības 

4.3.  Organizēt ikgadēju aktīvās atpūtas piedāvājumu 
(iesaistot audzēkņus pasākumu plānošanā) 

VT kā aktīva dzīvesveida skolas popularizēšana, 
izmantojot Ventspils un apkārtnes aktīvās atpūtas un 
dabas zonu piedāvājumu audzēkņu brīvā laika 
pavadīšanas iespēju pilnveidei. Piemēram, laivu 

2015 - 2020 
VB 

Pašv. 

Regulāri organizēti aktīvās atpūtas 
pasākumi VT audzēkņiem 
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braucieni pa Irbes upi, nakts orientēšanās, 
veloorientēšanās, ekspedīcijas, pārgājieni, 
slēpņošana utt. 

4.4.  Izveidot interešu izglītības nodarbības, kurās 
ikvienam audzēknim iespējams apgūt dažādas 
praktiskās iemaņas un saimnieciskās prasmes 

T.s. „Praktisko prasmju klubiņa” izveide, kur gan 

pedagogi, gan pēdējo kursu audzēkņi var apmācīt 
audzēkņus no citām IP ikdienā noderīgajās prasmēs, 
kuras piedāvā apgūt VT (piemēram, ēst gatavošana, 
vienkārši remontdarbi u.c.) 

2015 - 2020 ETS 

Izveidots interešu izglītības pulciņš 

4.5.  Izveidot nodarbības padziļinātai dabaszinātņu 
apguvei 

„Dabaszinātņu interesentu klubiņš” – sagatavošanās 
kursi pirms iestāšanās augstākās izglītības iestādēs 

(piemēram, fizika, ķīmija, matemātika u.c.) 
2017-2020 

ESF 

ETS 

Izveidots dabaszinātņu pulciņš 

5.  Mācībspēki 
5.1.  Ieviest motivācijas programmas pedagogiem Dažādu pasākumu ieviešana pedagogu motivēšanai 

un jaunu pedagogu piesaistei, piemēram, dienesta 

dzīvokļi, līdzfinansējums tālākizglītībai, mobilitātes 
iespējas u.tml. 

2015 - 2020 

VB 

ETS 

ERASMUS+ 

Izveidotas motivācijas programmas 
pedagogiem 

5.2.  Izstrādāt strukturētus mācību kursus pedagogiem Mācību kursu izstrāde pedagogiem, ņemot vērā 
pedagogu vēlmes un nepieciešamību pēc 
profesionālās pilnveides, piedāvājot organizētus 
kursus tieši VT pedagogiem (svešvalodas, darbs ar 
jauniešiem ar īpašām vajadzībām u.c.) 

2015 - 2020 
VB 

ETS 

Izstrādāti mācību kursi VT pedagogiem 

6.  Materiāli tehniskā bāze ERAF  

Skat. Pielikumā – 4.tabula un 4.1.tabula 

7.  Infrastruktūra   

7.1.  Veikt izpēti un izstrādāt rīcības plānu dienesta 
viesnīcas infrastruktūras attīstībai. 
Dienesta viesnīcas infrastruktūras attīstība.  

Pieprasījuma pēc dienesta viesnīcas prognozēšana, 
iespējamo dienesta viesnīcas kapacitātes 
palielināšanas risinājumu izvirzīšana un analīze 

2015 - 2017 

VB 

Pašv. 
Cits (neidentificēts) 

finansējums 

Izstrādāts rīcības plāns dienesta 
viesnīcas attīstībai. 
Attīstīta dienesta viesnīcas 
infrastruktūra. 
Katru budžeta gadu aktualizēt 
Ventspils pilsētas piedāvājumu 
dienesta viesnīcas nodrošināšanai 
Ventspils Tehnikuma izglītojamiem. 

7.2.  Izstrādāt sporta infrastruktūras nodrošināšanas 
rīcības plānu. 

Sporta infrastruktūras attīstība 

VT nav sporta infrastruktūras , lai nodrošinātu 
obligāto sporta stundu īstenošanu ir nepieciešamas 
izīrēt sporta zāli vai izveidot sporta infrastruktūru.  

2016-2020 
Cits (neidentificēts) 

finansējums 

Izstrādāt rīcības plānu sporta 
infrastruktūras izveidei. 
Attīstīta sporta infrastruktūra. 
Katru budžeta gadu aktualizēt 
Ventspils pilsētas piedāvājumu sporta 
infrastruktūras nodrošināšanai 
Ventspils Tehnikuma izglītojamiem ar 
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PAPILDINĀJUMS 

Papildinājums - Ievads 

PIKC „Ventspils Tehnikums” (turpmāk tekstā – VT) attīstības un investīciju 
stratēģijas 2015.-2020.gadam PAPILDINĀJUMS (turpmāk tekstā – 

PAPILDINĀJUMS) ir dokuments, kas istrādāts papildus Izglīt ības un zinātnes 
ministrijā iesniegtajai attīstības un investīciju stratēģijai24, ar mērķi detalizētāk 
atspoguļot VT darbību, plānot maksas pakalpojumu piedāvājumu un ieņēmumus līdz 
2020.gadam un sniegt situācijas analīzi un priekšlikumus attiecībā uz nepieciešamajiem 
pasākumiem izglīt ības kvalitātes kontrolei un izmaiņām Latvijas normatīvajā 
regulējumā, kas nepieciešamas VT plānotās attīstības īstenošanai. 

PAPILDINĀJUMĀ ietverta šāda informācija: 

                                                 
24 Izstrādāta atbilstoši IZM vadlīnijām (Profesionālās izglītības iestādes attīstības un investīciju 
stratēģijas 2015.-2020.gadam izstrādes vadlīnijas, IZM, 03.03.2015) 2015.gada martā-maijā. 

1. VT darbības raksturojums ar fokusu uz maksas pakalpojumiem; 

2. Priekšlikumi nepieciešamajiem grozījumiem Latvijas normatīvajā regulējumā 
attiecībā uz izglīt ības pakalpojumiem, kas nepieciešami VT attīstības ieceru 
realizēšanai; 

3. Izglīt ības kvalitātes nodrošināšanas plāns; 

4. Maksas pakalpojumu plāns. 

mērķi nodrošināt mācību procesu. 

7.3.  Modernizēt jauno un esošoizglītības programmu 
mācību aprīkojumu, nodrošinot tā atbilstību 
mūsdienu prasībām. 

Izglītības programmu infrastruktūras modernizācija, 
fiziski un morāli novecojušā aprīkojuma aizstāšana ar 
modernu un mūsdienu prasībām atbilstošu 

2016-2020 
Cits (neidentificēts) 

finansējums 

Mūsdienu prasībām atbilstošs izglītības 
programmu tehniskais nodrošinājums 

Skat. Pielikumā – 4.tabula, 4.1.tabula, 5.1.tabula un 7.tabula 
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1a Ventspils Tehnikuma pakalpojumi un to 

turpmākās attīstības perspektīvas 

2015.gadā noslēgta ERAF 3.1.1.1.akt ivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un 
infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglīt ības programmu īstenošanai" projekta 
“Ventspils Tehnikuma – Ziemeļkurzemes kompetences centra infrastruktūras attīstības 
projekts” ietvaros veiktā VT infrastruktūras attīstība, uzlabojot  ēku infrastruktūru, 
teorētisko un praktisko apmācību kabinetu materiāli tehnisko bāzi, kā arī nodrošinot 
kompetences centram atbilstošu dienesta viesnīcas kapacitāti, uzbūvējot jaunu 
dienesta viesnīcas ēku. 

Pēc projekta īstenošanas novērstas identificētās VT attīstības pamatproblēmas un 
sasniegti projektā izvirzītie mērķi, taču, lai sasniegtu Izglīt ības un zinātnes ministrijas   
“Profesionālās izglīt ības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēs 2010.-2015.gadam” 
un “Izglīt ības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam” definētos mērķus, 
nepieciešams investēt vēl papildus finanšu līdzekļus materiāltehniskā 
nodrošinājuma attīstībai un sporta infrastruktūras attīstībai VT, tādējādi 
nodrošinot infrastruktūras un aprīkojuma pilnveidi atbilstoši profesionālās izglīt ības 
programmām darba tirgus attīstības tendenču kontekstā un sasniedzot infrastruktūras 
pilnu pabeigtību. 

Atbilstoši prognozētajam audzēkņu skaita pieaugumam (2020.gadā līdz +75% jeb 
kopā 1380 audzēkņi), tai skaitā audzēkņu no citām administratīvajām teritorijām 
īpatsvara pieaugumam (līdz 55% no kopējā audzēkņu skaita) perspektīvā jāplāno arī 
dienesta viesnīcas kapacitātes palielināšana, attīstot nepieciešamo 
infrastruktūru. 

VT darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 
īstenojot licencētas un akreditētas izglīt ības programmas. Profesionālās vidējās 
izglīt ības un tālākizglīt ības programmu piedāvājums tiek patstāvīgi uzlabots, plānojot 
izglīt ības programmu attīstību atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un atjaunojot 
materiāli tehnisko bāzi (plānotās investīcijas ERAF specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 
8.1.3. ietvaros prioritārā secībā skatīt PIKC „Ventspils Tehnikums” attīstības un 
investīciju stratēģijas 2015.-2020.gadam Pielikumā (4.1.tabula)). 

 

 

 

Papildus VT sniedz dažādus maksas pakalpojumus, kas kopā ar valsts budžeta 
dotācijām un ES struktūrfondu projektu līdzekļiem nodrošina tehnikuma darbības 
izmaksu segšanu un ieņēmumus darbības paplašināšanai. 

VT piedāvātie maksas pakalpojumi tiks attīstīt i arī nākotnē, palielinot pakalpojumu 
klāstu un lietotāju skaitu. Detalizētāku informāciju par plānotajām pakalpojumu cenām, 
ieņēmumiem un nepieciešamajiem resursiem maksas pakalpojumu attīstībai skatīt 
5.nodaļā, savukārt 1.tabulā uzskaitītas VT piedāvāto maksas pakalpojumu grupas un 

plānotais apjoms līdz 2020.gadam. 

1.tabula 

VT piedāvāto maksas pakalpojumu veidi un apjoms  

Nr.p.k. Pakalpojumu grupa Apraksts 

Plānotais 
apjoms līdz 
2020.gadam 

1. 2. 3. 4. 

1. Izglītības pakalpojumi Profesionālās pilnveides un 

pārkvalifikācijas pakalpojumi 
dažādām mērķa grupām: 

 

a) Bezdarbniekiem NVA 

programmu ietvaros un 

darbiniekiem, kam 

nepieciešama pārkvalifikācija 
(piemēram, pēc uzņēmuma 
pasūtījuma) 

7 grupas mācību 
gadā, 12 cilvēki 
grupā 

b) Interešu izglītības kursi 
dažādām mērķgrupām; 

4 grupas mācību 
gadā, 6 cilvēki 
grupā 

c) Perspektīvā plānots izveidot 
profesionālās izglītības grupas 
audzēkņiem no ārvalstīm 
(Eiropas Savienības un 
Austrumu partnerības valstīm) 

Sākot no 
2017./2018.m.g. 

– 30 audzēkņi 
gadā, no 
2018./2019.m.g. 
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Nr.p.k. Pakalpojumu grupa Apraksts 

Plānotais 
apjoms līdz 
2020.gadam 

– 30 audzēkņi 
gadā 

2. Ēdināšana Pēc infrastruktūras atjaunošanas VT 
piedāvā ēdināšanas pakalpojumus 
trīs kafejnīcās (VT dienesta viesnīcā 
„Venta” (mācību restorāns 
“Dzirnas”, un VT kafejnīcā 
„Akvārijs” un VT bistro “Akvārijs”) 

80% no klientiem 

ir audzēkņi 
(pieaug 

proporcionāli 
audzēkņu 
skaitam) 

Pārējo viesu 
skaits pakāpeniski 
pieaugs par 30% 

3. Dienesta viesnīca Jaunajā dienesta viesnīcā mācību 
gada laikā tiks izmitināti VT 
audzēkņi (ietilpība līdz 250 
gultasvietām), savukārt vasaras 
mēnešos numuriņi tiks piedāvāti 
Ventspils pilsētas viesiem 

Audzēkņiem – 9 

mēneši gadā, 
204-250 vietas 

Vasaras sezonā – 

pakāpenisks 
piepildījuma 
pieaugums no 60-

70% 

4. Telpu noma VT piedāvās konferenču zāles nomu 
dažādiem pasākumiem. 

3 konferenču 
zāles, nomātais 
laks – 24 

h/mēnesī 
5. Ražošanas 

pakalpojumi 

Šobrīd VT piedāvā palīgražošanas 
pakalpojumus ēdināšanas jomā – 

banketu sagatavošanu u.tml. 
Perspektīvā tiek plānota VT mācību 
darbnīcās sniegto pakalpojumu 
paplašināšana arī metālapstrādes, 
automehānikas u.c. jomās. 

Pieaugums 

proporcioāli 
audzēkņu skaitam 

 

Lai nodrošinātu VT pakalpojumu, īpaši izglīt ības jomā, turpmāko attīstību, kā arī 
īstenotu vairākas no attīstības un investīciju stratēģijā 2015.-2020.gadam rīcību plānā 

plānotajām aktivitātēm, nepieciešamas izmaiņas normatīvajā regulējumā, padarot 

vairākus no nākotnē plānotajiem pasākumiem īstenojamus (t.sk. palielinātu darba vidē 
balstītās mācībā (DVBM) iesaistīto audzēkņu skaitu, sekmētu starptautisko sadarbību 

izglīt ības programmu īstenošanā un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu 
iegūšanā u.c.). Priekšlikumi nepieciešajām izmaiņām atspoguļoti 2.nodaļā. 

1.attēlā shematiski atspoguļota VT sniegto pakalpojumu turpmākā attīstība un 
priekšnosacījumi tās nodrošināšanai. 

 

1.attēls. VT pakalpojumu attīstības shēma 
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2a Priekšlikumi grozījumiem normatīvajā 
regulējumā 

Lai VT spētu īstenot plānus attiecībā uz izglīt ības pakalpojumu klāsta un kvalitātes 
uzlabošanu, tai skaitā uz starptautiskās konkurētspējas un sadarbības stiprināšanu, ir 
izstrādāti priekšlikumi grozījumiem Latvijas normatīvajos aktos, kas nosaka 
profesionālās izglīt ības organizācijas kārtību. 

VT attīstības un investīciju stratēģijā 2015.-2020.gadam un izglīt ības pakalpojumu 
turpmākai attīstībai plānotas šādas aktivitātes: 

 Īstenot bilingvālas darba vidē balstītas izglīt ības programmas sadarbībā ar 
Vācijas, Šveices un Austrijas profesionālās izglīt ības iestādēm un amatniecības 
kamerām. 

 Izstrādāt starptautiskas izglīt ības programmas un sekmēt audzēkņu un 
pedagogu mobilitāti, stiprinot sadarbību ar esošajām sadarbības izglīt ības 
iestādēm un uzņēmumiem, kā arī piesaistot jaunus sadarbības partnerus – 

īpaši Austrumu partnerības valstīs. 

 Sekmēt modulārās apmācības un DVB apmācības īstenošanas kapacitāti. 

VT kopš 2013./2014.m.g. ir iesaistījies darba vidē balst ību mācību (DVBM) 
pilotprojektā, sadarbībā ar Ventspils pilsētas uzņēmumiem nodrošinot teorētisko 
mācību un reālās darba vides sasaisti uzņēmumā, lai audzēkņi veiksmīgāk apgūtu 
darba tirgū vajadzīgās prasmes un kompetences.  

Pilotprojekta īstenošanas laikā normatīvajos aktos netika noteikta samaksas par DVBM 

audzēkņu darbu kārtība, tāpēc VT izstrādāja savu sadarbības modeli ar uzņēmumiem, 
lai veicinātu audzēkņu un uzņēmēju motivāciju iesaistīt ies DVBM īstenošanā. 
Piemēram, SIA „Bucher Municipal” papildus trīspusējam līgumam ar VT noslēdza 

Nodomu protokolu, kas ietver vienošanos, ka uzņēmums pārskaita mērķziedojumu 
audzēkņu stipendijām VT un izglīt ības iestāde attiecīgi – audzēkņiem. 

Lai turpinātu pilotprojektā gūto pieredzi un sekmētu DVBM ieviešanu un iesaistītu tajā 
lielāku skaitu uzņēmumu un audzēkņu, nepieciešami gan sistēmiski atbalsta 
pasākumi uzņēmumiem un audzēkņiem, gan grozījumi normatīvajā  

 

 

regulējumā, kas reglamentētu stipendiju izmaksu no uzņēmuma – 

audzēknim. 

VT izstrādātie priekšlikumi grozījumiem normatīvajā aktos apkopoti 2.tabulā. 

2.tabula 

Normatīvo aktu aktualizācija priekšlikumi 

Nr. 

p.k. 
Esošā redakcija 

Piedāvātā redakcija vai 
priekšlikumu grozījumiem 

1. 2 . 3 . 

Izglītības likums 

1. 9.pants. Izglītības ieguves valoda 

(1) Valsts un pašvaldību izglītības iestādēs 
izglītību iegūst valsts valodā. 
(2) Citā valodā izglītību var iegūt: 
1) privātās izglītības iestādēs; 
2) valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, 
kurās tiek īstenotas mazākumtautību 
izglītības programmas, ievērojot šā likuma 
41.panta noteikumus; 

3) citos likumos paredzētās izglītības 
iestādēs. 
 (4) Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni 
kārtojami valsts valodā. 

9.pants. Izglītības ieguves valoda 

Papildināt esošo redakciju ar: 
(2) Citā valodā izglītību var iegūt: 
1) privātās izglītības iestādēs; 
2) valsts un pašvaldību izglītības 
iestādēs, kurās tiek īstenotas 
mazākumtautību izglītības programmas, 
ievērojot šā likuma 41.panta 
noteikumus; 

3) profesionālās izglītības 
kompetences centros; 

4) citos likumos paredzētās izglītības 
iestādēs. 
 

Grozījumos jāparedz iespēja iegūt 
profesionālo izglītību un kārtot 
profesionālās kvalifikācijas 
eksāmenus, mācoties bilingvāli vai 
kādā no ES valodām. 

2. 13.pants. Starptautiskā sadarbība izglītībā 

(1) Latvijas Republikas sadarbību ar citām 
valstīm un starptautiskajām organizācijām 
izglītības jomā nosaka starptautiskie līgumi.  
(2) Izglītības iestāde ir tiesīga sadarboties ar 
ārvalstu izglītības iestādēm un 

Nepieciešams nostiprināt starptautisko 

sadarbību starp profesionālās 

izglītības iestādēm, paredzot iespēju 
uz sadarbības līguma pamata izstrādāt 
un īstenot kopīgas starptautiskas 
izglītības programmas un to apguves 
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Nr. 

p.k. 
Esošā redakcija 

Piedāvātā redakcija vai 
priekšlikumu grozījumiem 

1. 2 . 3 . 

starptautiskajām organizācijām. rezultātā iegūt dubultdiplomu. 
Profesionālās izglītības likums 

3. 8.panta Izglītības un zinātnes ministrijas 

kompetence 

Papildināt esošo redakciju. 
8.10. Izstrādāt darba vidē balstītu 
mācību (DVBM) noteikumus un 

normatīvo aktu bāzi. 
4. 6.pants. Profesionālo izglītību un profesionālo 

kvalifikāciju apliecinošie dokumenti. 
 

Papildināt esošo redakciju 

6.8. Personai, kura apguvusi 

profesionālo kompetenci  programmās 
pēc modulārās apmācības sistēmas un 
kuras profesionālā kompetence 
novērtēta šajā likumā noteiktajā kārtībā 
un atzīta par atbilstošu pirmā, otrā vai 
trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa 
profesionālajai kompetencei, tiek 

izsniegta profesionālās kvalifikācijas 
apliecība par attiecīgā moduļa 
apguvi. 

5. 15.1 pants. Profesionālās izglītības 
kompetences centrs 

(1) Profesionālās izglītības iestāde, kura 
īsteno profesionālās vidējās izglītības 
programmas, kas dod iespēju iegūt trešo 
profesionālās kvalifikācijas līmeni, un 
papildus veic reģionālā vai nozares 
metodiskā centra, pedagogu tālākizglītības 
centra un ārpus formālās izglītības sistēmas 
iegūtās profesionālās kompetences 
novērtēšanas funkcijas, atbilstoši Ministru 
kabineta noteiktajiem kritērijiem ir tiesīga 
iegūt profesionālās izglītības kompetences 
centra statusu. 

15.1 pants. Profesionālās izglītības 
kompetences centrs 

(1) Profesionālās izglītības iestāde, kura 
īsteno profesionālās vidējās izglītības 
programmas, kas dod iespēju iegūt trešo 
profesionālās kvalifikācijas līmeni, un 
papildus veic reģionālā vai nozares 
metodiskā centra, pedagogu 
tālākizglītības centra , ārpus formālās 
izglītības sistēmas iegūtās profesionālās 
kompetences novērtēšanas funkcijas un 

īsteno uz darba tirgu orientētas 
izglītības programmas atbilstoši 
Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem 
ir tiesīga iegūt profesionālās izglītības 
kompetences centra statusu. 

Nr. 

p.k. 
Esošā redakcija 

Piedāvātā redakcija vai 
priekšlikumu grozījumiem 

1. 2 . 3 . 

6. 28.pants. Profesionālās izglītības programmu 
īstenošana 

(1) Profesionālās izglītības ieguves formas ir 
šādas: 
1) klātiene; 
2) neklātiene; 
3) pašizglītība 

4) darba vidē balstītās mācības. 

28.pants. Profesionālās izglītības 
programmu īstenošana 

(1) Profesionālās izglītības ieguves 
formas ir šādas: 
1) klātiene; 
2) neklātiene; 

3) pašizglītība 

4) darba vidē balstītas mācības; 
5) pēc individuālā plāna. 

7. 15.1 pants. Profesionālās izglītības 
kompetences centrs 

(2) Profesionālās izglītības iestāde, kura 
vēlas iegūt profesionālās izglītības 
kompetences centra statusu, iesniedz 

Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegumu, 
kas saskaņots ar tās dibinātāju. 
Iesniegumam pievieno dokumentus, kas 

apliecina izglītības iestādes atbilstību šā 
panta pirmajā daļā minētajiem Ministru 
kabineta noteiktajiem kritērijiem. 

(2) Profesionālās izglītības iestāde, kura 
vēlas iegūt profesionālās izglītības 
kompetences centra statusu, iesniedz 

Izglītības un zinātnes ministrijai 
iesniegumu, kas saskaņots ar tās 
dibinātāju un profesionālās izglītības 
kompetenču centru asociāciju, kā 
sociālo partneri. Iesniegumam 

pievieno dokumentus, kas apliecina 

izglītības iestādes atbilstību šā panta 
pirmajā daļā minētajiem Ministru 
kabineta noteiktajiem kritērijiem. 

8. 16.pants Profesionālās izglītības iestādes 
nosaukums 

4) tehnikums (izglītības iestāde, kura īsteno 
profesionālās vidējās izglītības programmas, 
kas dod iespēju iegūt trešo profesionālās 
kvalifikācijas līmeni, un kurai ir piešķirts 
profesionālās izglītības kompetences centra 
statuss. 

 

4) tehnikums (izglītības iestāde, kura 
īsteno profesionālās vidējās izglītības 
programmas, kas dod iespēju iegūt trešo 
profesionālās kvalifikācijas līmeni, un 
kurai ir piešķirts profesionālās izglītības 
kompetences centra statuss. 

Nosaukums tiek identificēts kā 
Valsts tehnikums, vai nosaukumā 
rakstot tikai „Tehnikums”. 

9. DVBM īstenošanas organizēšanas un 
īstenošanas kārtība 

Balstoties uz Profesionālās izglītības 
likumu, nepieciešams izstrādāt jaunus 
MK noteikumus par DVBM 

organizēšanas un īstenošanas 
kārtību (ietverot informāciju par 
atbildīgajām pusēm, to pienākumiem un 
tiesībām, atbalsta pasākumiem, 
uzņēmumu akreditācijas kārtību u.c. 
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Nr. 

p.k. 
Esošā redakcija 

Piedāvātā redakcija vai 
priekšlikumu grozījumiem 

1. 2 . 3 . 

jautājumiem). 
Lai atviedglotu DVBM īstenošanu visām 
iesaistītajām pusēm, nepieciešams 
izstrādāt tipveida trīspusējā DVBM 
līguma formu. 

Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo 
kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības 

programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti 
10. 2. Profesionālo izglītību un profesionālo 

kvalifikāciju apliecina šādi profesionālās 
izglītības dokumenti: 
2.1. apliecība par profesionālo 
pamatizglītību; 
2.2. atestāts par arodizglītību; 
2.3. diploms par profesionālo vidējo izglītību.  
3. Profesionālo kvalifikāciju apliecina 
profesionālās kvalifikācijas apliecība. 
4. Akreditētas profesionālās izglītības 
programmas daļēju apguvi apliecina 
dokuments par akreditētas profesionālās 
izglītības programmas daļas apguvi — 

sekmju izziņa. 
 

25. Ierakstus profesionālās izglītības 
dokumentos izdara latviešu valodā [..].  

Nepieciešamo grozījumi, kas nosaka 
dubultdiplomu izsniegšanas kārtību 
profesionālās izglītības 
programmām, kas tiek īstenotas 
kopīgi starp divām izglītības 
iestādēm dažādās valstīs. 

Izglītojamo pārcelšanas, atskaitīšanas, individuālo apmeklējumu un akadēmisko 
atvaļinājumu piešķiršanas kārtība profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un 

profesionālās vidējās izglītības programmās 

11. Sekmju grāmatiņas izglītojamam izsniedz 
divas reizes kursā katra mācību semestra 
beigās. 

Sekmju grāmatiņas izglītojamam izsniedz 
divas reizes kursā katra mācību 
semestra beigās. Sekmju grāmatiņas 
ja skola izmanto kādu no 
skolvadības sistēmām izsniedz 
elektroniskā versijā, ja tiek 
izmantoti grupu žurnāli papīra 
veidā izsniedz standarta sekmju 
grāmatiņas. 

12. 8. Izglītojamajiem klātienē apgūstamajās 8. Izglītojamajiem klātienē apgūstamajās 

Nr. 

p.k. 
Esošā redakcija 

Piedāvātā redakcija vai 
priekšlikumu grozījumiem 

1. 2 . 3 . 

profesionālās izglītības programmās, 
pamatojoties uz izglītojamā vecāku 
(aizbildņu) iesniegumu, ārstu komisijas 
atzinumu, vai citu dokumentu pamata, ir 

atļauts mācību gadā 20 nedēļas apgūt 
mācību programmu pēc individuālā plāna.  

profesionālās izglītības programmās, 
pamatojoties uz izglītojamā vecāku 
(aizbildņu) iesniegumu, ārstu komisijas 
atzinumu, vai citu dokumentu pamata, ir 

atļauts mācību gadā 20 nedēļas apgūt 
mācību programmu pēc individuālā 
plāna. Ja izglītojamais apgūst 
profesionālo izglītību dienas nodaļā 
un papildus mācībām strādā 
individuālā plāna ierobežojuma 
nav. 
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3a Izglītības kvalitātes nodrošināšanas plāns 

Izglīt ības kvalitātes kontrole VT tiek nodrošināta, regulāri novērtējot izglīt ības iestādes 
attīstību un izglīt ības kvalitāt i raksturojošos rādītājus, kā arī sagatavojot 
Pašvērtējuma ziņojumus un Publiskos gada pārskatus. 

VT darbību organizē atbilstoši vadības shēmai, kuras dalībnieki ir iesaistīt i izglīt ības 
kvalitātes nodrošināšanā (skat. 2.attēlu) 

 

2.attēls. VT Vadības shēma 

VT 2014./2015.mācību gadā ir uzsākts darbs pie vienotas izglīt ības kvalitātes sistēmas 
izstrādes un ieviešanas. VT tiek izstrādāta un noteikta augstākā  vadības līmeņa 
izglīt ība vadības polit ika un darbības prioritātes, izglīt ības kvalitātes vadības vispārējā 
struktūra. Skolas kvalitatīvas darbības nodrošināšanai izstrādāta VT attīstības un 
investīciju stratēģija 2015.-2020.gadam. 

 
 

 
Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēma VT nodrošinās: 

 Augstākās vadības polit iku un procedūras profesionālās izglīt ības kvalitātes 
nodrošināšanai; 

 Mehānismus profesionālās izglīt ības programmu veidošanai, iekšējai 
apstiprināšanai, to darbības uzraudzīšanai un periodiskai pārbaudei; 

 Izglītojamo sekmju vērtēšanas kritērijus, nosacījumus un procedūras, kas ļaus 
pārliecināties par paredzēto mācību rezultātu sasniegšanu; 

 Iekšējo kārtību un mehānismus pedagoģiskā personāla kvalifikācijas un darba 
kvalitātes nodrošināšanai; 

 Ka tiek apkopota un analizēta informācija par izglītojamo sekmēm; 
 Datu apkopošanu un analīzi par absolventu nodarbinātību; 
 Datu apkopošanu un analīzi par  izglītojamo apmierinātību ar izglīt ības 

programmu īstenošanu; 
 Pedagoģiskā personāla darba efektivitāti, pieejamiem mācību un 

metodiskajiem līdzekļiem un to izmaksām, skolas darbības rādītājiem.  

 

Iekšējās kvalitātes ieviešanas mērķis ir: 
 

Efektīva un kvalitatīva izglīt ības procesa, pakalpojuma sniegšanas nodrošināšana un 
nepārtraukta uzraudzība. Kvalitatīvas, darba tirgus prasībām atbilstošas profesionālās 
izglīt ības pieejamība un  nodrošināšana. 

Pasākumi izglītības kvalitātes novērtēšanai un nodrošināšanai: 

 Centralizēto eksāmenu un Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultātu 
analīze; 

 Darba devēju un prakses vietu devēju (uzņēmumu) aptauja; 
 Audzēkņu aptauja; 
 Absolventu aptauja; 

 Audzēkņu, pedagogu un darba devēju sniegtais novērtējums par izglīt ības 
programmām; 

 Iekšējais pašvērtējums; 
 Attīstības un investiciju stratēģijas īstenošanas uzraudzība. 



Profesionālās izglītības kompetences centra Ventspils Tehnikums 
attīstības un investīciju stratēģija 2015.-2020. gadam 

 

49 

 

4a Maksas pakalpojumu plāns 

Pamatpieņēmumi 
 Prognoze veikta 5 gadu periodam, balstoties uz 2010.-2014. gada finanšu 

datiem; 

 Ieņēmumu un izdevumu prognozēm tiek ņemtas vērā Finanšu ministrijas 
noteiktie makroekonomiskie pieņēmumi prognozētajām cenu izmaiņām, 
pedagogu darba atalgojumam ir plānots 20% pieaugums sākot ar 
2015./2016. mācību gadu; 

 Valsts noteiktie dotāciju apmēri izglīt ības programmu īstenošanai ir aprēķināti, 
ņemot vērā likumdošanā noteiktos izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo; 

 Pārējās esošo izmaksu prognozes ir veiktas proporcionāli audzēkņu skaita 
izmaiņām. 

Prognozētie kopējie ieņēmumi 
Saistībā ar prognozēto audzēkņu skaita pieaugumu, saņemto valsts dotāciju apjoms 
izglīt ības programmu īstenošanai pakāpeniski pieaugs un veidos lielāko daļu no 
budžeta ieņēmumiem. 2014./2015.m.g. dotāciju ieņēmumi veidoja 90% no visiem 
ieņēmumiem. Kopumā 2014.gadā ieņēmumi izglīt ības īstenošanai un ieņēmumi no 
maksas pakalpojumiem bija 19,5 milj. EUR. Piecu gadu laikā ir  prognozēts, ka kopējo 
ieņēmumu apjoms pieaugs vairāk nekā divas reizes un būs aptuveni 42 milj EUR.  

Nākamo piecu gadu laikā ir paredzēti būtiski papildus ieņēmumi no maksas 
pakalpojumiem. Ir paredzams, ka piecu gadu laikā tie pieaugs aptuveni pieckāršā 
apmērā un 2020. gadā veidos 20% no visiem ieņēmumiem (skatīt 3.attēlu).  

 

3.attēls. VT vēsturiskie un prognozētie ieņēmumi, 2010.-2020.gads (milj. EUR) 

 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 

Prognozējot ieņēmumus no maksas pakalpojumiem, veikti šādi pieņēmumi par 
pakalpojumu maksu: 

 Viesnīcu pakalpojumi vasaras sezonā – maksa par istabu 30-40 EUR/dienā; 
 Viesnīcu pakalpojumi audzēkņiem – 30 EUR/mēnesī vienam audzēknim; 
 Telpu noma (3 konferenču zāles) – 40 EUR/h; 

 Ēdināšanas pakalpojumi – apgrozījuma pieaugums (proporcionāli audzēkņu 
skaitam un pārējo viesu skaita pieaugumam par 30%, salīdzinot ar šo gadu); 

 Izglīt ības pakalpojumi 
o profesionālā pilnveide un pārkvalifikācija – 360 EUR/persona; 

o interešu izglīt ības kursi – 40 EUR/persona; 

o ārvalstu audzēkņu grupas – ieņēmumi plānoti sākot no 2018.gada, 
maksa par izglīt ības programmu 2 900 – 3 300 EUR/gadā par 
audzēkni; 

 Pārējie maksas pakalpojumi pieaugs proporcionāli audzēkņu skaita 
pieaugumam. 
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Visstraujākais ieņēmumu pieaugums ir plānots no dienesta viesnīcas pakalpojumiem 
vasaras sezonā (2020.gadā veidojot ieņēmumus 255 tūkst. EUR apmērā), kā arī 
ārvalstu studentu mācību maksas (2020.gadā – 183 tūkst. EUR apmērā). Vēsturiskos 
un prognozētos ieņēmumos no maksas pakalpojumiem, sadalījumā pa pakalpojumu 
grupām un klientu segmentiem skatīt 4.attēlā. 

 

4.attēls. VT vēsturiskie un prognozētie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, 2010.-

2020.gads (tūkst. EUR) 

Proporcionāli no visiem maksas ieņēmumiem 2020.gadā lielālo īpatsvaru veidos 
ēdināšanas pakalpojumi (38%), viesnīcas pakalpojumi audzēkņiem un citiem klientiem 
(33%), kā arī mācību maksa no ārvalstu studentiem (19%) (skat. 5.attē lu). 

 

5.attēls. VT ieņēmumu no maksas pakalpojumiem sadalījums starp pakalpojumu 
grupām 2020.gadā (%) 

 

Izmaksas 
Zemāk attēlotajā grafikā (6.attēls) ir norādītas izglīt ības iestādes darbības izmaksas un 

to izmaiņas līdz 2020.gadam. Kā būtiskākā izmaksu pozīcija ir darbaspēka atalgojums 
(vidēji 61% no visiem izdevumiem), kā arī stipendijas audzēkņiem (vidēji 12% no 

visiem izdevumiem). Komunālo pakalpojumu izdevumi pieaugs saistībā ar jaunās 
dienesta viesnīcas un mācību ēkas ekspluatāciju, kā arī pārējie izdevumi pieaugs 
saistībā ar audzēkņu skaita pieaugumu un VT pieaugošo darbības apjomu izglīt ības 
programmu īstenošanā. Prognozēts, ka kopējās VT darbības izmaksas pieaugs 
aptuveni 2,3 reizes, salīdzinot ar 2014./2015.mācību gadu.  
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6.attēls. VT izdevumi darbības nodrošināšanai, 2010.-2020.gads (milj. eur) 

Prognozējot ieņēmumus un izdevumus pa ieņēmumu veidiem (2015./2016. mācību 
gadam) vislielākā starpība starp izdevumiem un ieņēmumiem ir dienesta viesnīcas 

pakalpojumiem, kur ieņēmumi par 17% pārsniedz izmaksas, kas skaidrojams ar 
papildus ieņēmumiem vasaras sezonā, kad audzēkņi viesnīcu neizmanto. Tiek 

pieņemts, ka dienesta viesnīcas pirmos trīs darbības gados tā tiks pakāpeniski aprīkota 
ar jaunām mēbelēm un aprīkojumu (izdevumi no 40 000 līdz 20 000 EUR/ gadā). 

Savukārt izdevumi izglīt ības programmu īstenošanai nedaudz pārsniegs ieņēmumus, 
abās pozīcijās sasniedzot ap 2 milj. EUR (skat. 7.attēlu).  

 

7.attēls. VT izdevumi un ieņēmumi 2015./2016.m.g., EUR 

Investīcijas 

Zemāk 3. tabulā ir apskatāmi dati par ieguldījumiem pamatlīdzekļos. Ieguldījumi 
pamatlīdzekļos tiek prognozēti pēdējo gadu līmenī ar nelielu pieauguma tendenci 
ņemot vērā, ka izglīt ība iestādē strauji pieaugs audzēkņu skaits un plānoto 
pakalpojumu nodrošināšanai pieaugs arī personāla skaits, kā arī maksas pakalpojumu 
lietotāju skaits. 

2013./2014. un 2014./2015.m.g. tika investēti 13,5 milj. EUR jaunas infrastruktūras 
būvniecība, savukārt plānošanas periodā 2015.-2020.gadā attēloti plānotie ieguldījumi 
izglīt ības programmu modernizācijā, kam plānots piesaistīt EARF finansējumu 
8.1.3.SAM ietvaros 2,4 milj. EUR apjomā. Papildus, projekta administrēšanas izdevumi 
ir paredzēti aptuveni 100 000 EUR apmērā, ko VT segs no saviem līdzekļiem.   

Vienlaikus būtiskā ir arī sporta infrastruktūras izveide, kam nepieciešams meklēt 
finansējuma avotu. 

Ņemot vērā faktu, ka arī jaunā dienesta viesnīca Jūras ielā 16 nespēs nodrošināt 
nepieciešamo gultasvietu skaitu audzēkņiem, kuriem būtu nepieciešami viesnīcu 
pakalpojumi, periodā pēc 2020.gada ir plānots atjaunot dienesta viesnīcas telpas 
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Kuldīgas ielā 49, kas varētu nodrošināt papildus 100 gultasvietas. Prognozējamie 
līdzekļi, kas būs nepieciešami ēkas atjaunošanai ir ~550 tūkst. EUR.  

3.tabula 

VT ieguldījumi pamatlīdzekļos 

 

Kopsavilkums 

4.tabulā sniegts kopsavilkums par VT darbības ieņēmumiem un izdevumiem 2015.-
2020.gadā. 

4.tabula 

VT darbības ieņēmumu un izdevumu analīze, 2015.-2020.gadā, EUR 

 

 

 

M.g. 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020+ 

Ieguldījumi 
pamatlīdzekļos,  
tūkst. EUR 

10 18 34 3365 10096 44 50 2831 6914 73 547 

Ieņēmumi un izdevumi 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Ieņēmumi no dotācijām izglītības programmu īstenošanai, EUR 1 987 016 2 269 758 2 587 133 2 944 496 3 297 501 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, EUR 494 570 547 005 708 396 860 064 949 924 

Ieņēmumi no 8.1.3. SAM (ERAF), EUR     2 773 960 6 874 240   

Kopā  ieņēmumi, EUR 2 481 587 2 816 763 6 069 489 10 678 799 4 247 425 

Izdevumi izglītības programmu īstenošanai, EUR 1 948 295 2 236 956 2 579 428 2 953 720 3 327 290 

Izdevumi maksas pakalpojumu nodrošināšanai, EUR 480 486 510 418 630 352 748 468 840 473 

Ieguldījumi pamatlīdzekļos, EUR 44 205 49 775 57 433 39 528 73 020 

Izdevumi ERAF aktivitāšu projekta administrēšanai, EUR 0 14 940 24 341 60 319 0 

Ieguldījumi izglītības programmu modernizācijā (ERAF), EUR     2 449 254 0   

Ieguldījumi sporta infrastruktūras izveidē (cits neidentificēts finansējums)   0 6 413 200  

Kopā izdevumi, EUR 2 472 987 2 812 090 5 740 808 10 215 235 4 240 783 

Starpība starp ieņēmumiem un izdevumiem, EUR 8 600 4 673 328 681 463 564 6 641 
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Pielikuma tabulu saraksts 

2.1. tabula: „PII Profesionālās izglīt ības programmu raksturojums un audzēkņu 
skaits” 

2.2. tabula: „Kopsavilkums PII līdzšinējiem ieguldījumiem 2007.-2015.g. PII 

infrastruktūras attīstībai” 

3.1. tabula: „Nekustamā īpašuma raksturojums” 

3.2. tabula: „PII mācību vides infrastruktūras raksturojums - esošā situācija” 

4. tabula: „Plānotie ieguldījumi PII mācību vides infrastruktūrā” 

4.1. tabula: „Uzlabojumu veikšanas posmi prioritārā secībā” 

5.1. tabula: „Alternatīvo risinājumu salīdzinājums” 

6. tabula: „PII plānoto ERAF investīciju indikatīvs kopsavilkums darbības 
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. 
„Modernizēt profesionālās izglīt ības iestādes, nodrošinot mācību vides atbilstību 
tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglīt ības pieejamību” 
(SAM 8.1.3.) ietvaros” 

7. tabula: Ēku izmantošanas rādītāji 
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